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KİTABIMIZIN YANKILANMASI ve YARGILANMASI

Allah’a hamd, O’nun evrensel kıldığı son peygamberi Yüce Efen‐
dimiz Hz. Muhammed’e salât ve selâm ederim.
“İslâm’a Göre Cinsel Hayat” yayınlanır yayınlanmaz yankılandı;
büyük bir ilgi görmeye başladı. Ard arda basıldı. İçten tebrikler ve
duâlar aldık.
Ancak giderek artan alâka yanı sıra, küçük fakat etkili bir grubun
da nifakları ve kişisel hazımsızlıklarından kaynaklanan yıkıcı hücum‐
ları ve eleştirilerine ma’rûz kaldık. İdarî ve hukûkî eylemlerin mağ‐
dûru olduk.
İslâm’a Göre Cinsel Hayat’ın yayınlanmasından iki buçuk ay
sonra Mart 1985’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda
lâikliği ihlâl ile suçlandık.
Kitabımızın birinci cildinin çok kısa bir özetinin ünlü bir Bab‐ı Âli
gazetesinde (Günaydın) yayınlanacağının mezkûr gazete ve TRT’de
anons edilmesinden sonra, 6 Mayıs 1985’de TBMM Genel Kurulu’nda
ikinci defa fakat bu defa da İslâm Dîni’ni küçük düşürmekle suçlan‐
dık. Bunu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bakmakla görevli Devlet Ba‐
kanı’nın suçlaması izledi.
633 sayılı yasaya göre bir başkan ve on üyeden teşekkül etmesi
gereken Dîn İşleri Yüksek Kurulu’nun mevcut üç üyesinden birine
hazırlatılan, ilmî hatalar ve iftiralarla dolu hukuk dışı rapora dayanı‐
larak, İstanbul Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camii İmam Hatipliği gö‐
revinden alındık ve rütbe indirimi ile Uşak Merkez Çakoloz Camii
müezzin kayyımlığına sürgün edildik. Bununla da yetinilmedi. Diya‐
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net İşleri Başkanlığı’nın 10 Mayıs 1985 tarihinde Adâlet Bakanlığı’na
resmî başvurusu üzerine, Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi’nce
19.06.1985’de kitabımız toplatıldı. TC Kanunu’nun 163. maddesini
ihlâl’den İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde, 175. maddesini
ihlâlden de Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başla‐
dık.
Belki de Türk Hukuk Tarihi’nde ilk defa aynı eserden ötürü, aynı
anda hem lâikliği ihlâlden, hem de dînî tahkirden yargılanırken, yerli
basında şahsımız ve kitabımızla ilgili haberler, yorumlar ve söyleşiler
neşr edildi. Dünyaca ünlü Time, Stern, Actuel, Panaroma, el‐Mecteme’
ve Ahbârü’l‐Âlemi’l‐İslâmî gibi yabancı yayın organlarında haberler ve
röportajlar yayınlandı. Ayrıca BBC, İsveç Radyosu, Hollanda Radyo‐
su ve Alman ARD televizyonunda haberler ve röportajlar yer aldı.
Allah’ın yardımı ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde be‐
râat ettik.* Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerince
hazırlanan bilirkişi raporuna müsteniden de Sarıyer Asliye Ceza
Mahkemesi’nde berâat ettik.** 11.12.1985 tarihinde kitabımız üzerin‐
deki toplama kararı kaldırıldı.
Manisa İdare Mahkemesi’nde açtığımız yürütmeyi durdurma ve
iptal dâvasını da kazanarak, İstanbul’daki görevimize döndük.
Yankılar ve yargılar sırası ve sonrasında kitabımızın ardı ardına
baskıları da yapıldı. 25 yıllık süreç içinde ‐korsan baskıları dahil‐
400.000 adet basıldığı kanısındayız.
Çalışmaları başarı ile taçlandıran yalnızca Allah’tır. Biz de O’na
hamd ederiz.

*
**

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Esas No: 1985/143, Karar No.1985/183, Karar Tarihi
22.10.1985.
Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi Esas 1985/317, Savcılık 1985/436, Karar 1985/412, Karar
Tarihi 11.12.1985

2011 BASKISI İÇİN…

İslam’a Göre Cinsel Hayat; dostlar yanısıra düşmanların da
orjinalliği ve bilimselliğini kabul ettikleri bir eserdir. Fakat onun, ya‐
zarının iftihar ettiği asıl özelliği İslâm Dîni’nin ana kaynaklarına bağ‐
lılığı ve bu Yüce Dîn’e hizmeti gaye bilmesidir.
Kitabın elinizdeki ‐İngilizce ve Uygurca’ya tercümesine de esas
olan‐ bu 2013 baskısı, art niyetlileri bile susturabilecek zengince dip
notlarıyla hazırlandı. Bazı önemli ilaveler yapıldı. Kur’ân ile bağlantı‐
lar daha bir açığa çıkarıldı. 16. ve 17. bölümler ise yeniden yazıldı.
Davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah’a kulluktur.

Ali Rıza Demircan
Eylül 2011/Şevval 1432
Emirgân

ÖNSÖZ

İnsanları erkek ve dişi olarak yaratan Allâh’a hamdolsun.
Teblîğ, tefsîr ve tatbîk ederek, İslâm Dîni’nin cinsel nitelikli kural‐
larını bizlere sunan Allâh’ın Resûlü Hz. Muhammed’e salât ve selâm
olsun.
“İslâm’a Göre Cinsel Hayat” on yıl kadar önce yazmayı düşün‐
düğüm ve bu maksadla malzemelerini toplayıp biriktirmeye başla‐
dığım bir eserdir. Bu sebeble, kitabın içeriği ve meselelerin yorum‐
lanış tarzı uzun yıllar içinde oluşmuştur.
Gerçeği dile getirmek gerekirse bu kitap; muhtevası, tertibi ve
mevzûların işlenişi yönüyle orijinaldir.

***
Araştırmamda Kur’ân ve Sünnet’i esas aldım. Hükme mesned
hadislerin seçiminde ileri derecede bir titizlik göstermeye ve aslına
sadık kalarak anlaşılır bir dille tercüme etmeye çalıştım. İlgi alanımızı
ön plana çıkarmak için de bazı hadislerin tercümesinde takdim ve
tehir yaptım.
Kur’ân ve Sünnet’in yorumlanmasında fıkhî mezheplerimizce
üzerinde ittifak edilen hususları gözettim. Farklı ictihadlar içinde esas
aldığım görüşlerin kaynaklarını da beyan ettim.
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Kur’ân ve Sünnet’in doğrudan hükme bağlamadığı hususlarda
muhterem müctehidlerimizin görüşlerini araştırmakla ve birinci
planda değerlendirmekle beraber, Allah Zülcelâl’in ilham ettiği nük‐
teleri de sunmaktan kaçınmadım.
Kitabı yazarken savunma üslûbundan çok, İslâm’ın yüceliğini di‐
le getirici bir üslûb kullandım.
Toplumumuza egemen olan hayat tarzının eğrilerini, İslâm’ın
doğrularının açıklanmasına engel görmedim. Batılları iyice gözden
geçirmeye çalıştım.
Ama metod olarak kitabımıza yansıtmadım. Ne var ki onları göz
önünde bulundurarak, gerekli yorumları içerir bir üslûbla Hakk’ı dile
getirmeye çalıştım.
Yazılanlar nasıl karşılanır, nasıl değerlendirilir diye bir endişeye
düşmedim. Hakk’ın hâtırını her şeyin üstünde tuttum.
Müsbet bilim verilerinden yararlandıysam da, İslâm’ın doğrula‐
rını bilime tasdik ettirme çabası içine girmedim. Ama tabiî kanunları
ve İslâmî düstûrları koyanın Allah Zülcelâl olduğuna işaret ederek,
İslâm’la müsbet bilim verileri arasında çelişme ve çatışma olama‐
yacağını özellikle vurgulamaya çalıştım.
Bazı eksiklikler elbette görülecektir. Kapsamlı bir mevzûun ek‐
siksiz olarak sunulamayacağının takdir olunacağını ümit ederim.
Tenkidlere açığım ve duâcı olurum.
Bu kitab vesilesiyle Rabbimin beni rızasına erdirmesini diliyo‐
rum.
Davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah’a Hamd ve Sena’dır.
Ali Rıza Demircan
3 Aralık 1984
10 R. Evvel 1405
Emirgân

Birinci Bölüm
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İnsan, Allah’ın, yarattıklarının büyük çoğunluğuna üstün kıldığı var‐
lıktır. Göklerde ve yerdeki varlıklar onun hizmetine sunulmuştur.
Hiç şüphesiz insanın rûhî yücelikleri yanında bedenî özellikleri pek za‐
yıf kalır. Rûhî hazlarının inceliği ve derûnîliği yanında cinsel hazları da pek
kaba ve sathîdir.
Biz bu kitabımızda İslâm Dîni’nin iki ana kaynağı olan Kur’ân ve Sün‐
net ölçülerine göre insanın cinselliğini ve cinsel hayatını açıklamaya çalıştık.
Mevzûumuzu gereğince açıklayabilmek için insanı hep cinsel yönü ile
değerlendirdik. Kur’ân ve Sünnet ölçülerinin hep cinsel nüktelerine dikkat
çekmeye çalıştık.
Kitabımızda Kur’ân ve Sünnet’in cinselliğe ışık tutucu düstûrlarını ard
arda okuyan okuyucumuz “Kur’ân ve Sünnet yalnızca cinselliği mi konu
edinmektedir?” şeklinde bir düşünceye kapılmamalıdır. Çünkü açıklandığı
üzere, kitabımızda yalnız cinsellik incelenmekte, bu sebeble de Kur’ân ve
Sünnet’in yalnızca cinselliğe yönelik ilkelerine yer verilmektedir.
İyice bilinmelidir ki Kur’ân ve Sünnet; insanlığın biricik hayat nizâmı‐
dır. Birbirini tamamlayan bu iki mukaddes kaynak yalnızca cinselliği değil,
insanla ilgili itikâdî (inanç), siyasî, ictimaî (sosyal) iktisadî, hukûkî, ahlâkî
vs. her konuyu içericidir. Böylece dünya ve âhiret saadetine erdiricidir.

Kur’ân ve Sünnet Ölçülerine Göre Cinsel Öğretim Farzdr

“…Şöylece duâ et: Rabbim! İlmimi arttr…”
(Tâhâ, 114)

İslâm Dîni, ilkelerini Allah’n ve peygamberi Hz. Muhammed’in
koyduğu bir hayat nizamdr.
Şan yüce olan Allah’n, insanlar inanmakla ve yaşamakla mü‐
kellef tuttuğu bu Yüce Din; fert ve toplum hayatn bütünüyle kuşat‐
cdr. O, insan hayatn bütünüyle kuşattğ gibi cinsel hayat da çev‐
relemekte, koruyucu ve yönlendirici yasalaryla kulluk snrlar içine
almaktadr.
Cinsel nitelikli farz görevlerin ve haramlarn öğretimi farzdr

İslâm Dîni’nin îman esaslarn, görev yükleyici bütün emirleri ve
yasaklarn öğrenmek farz‐ ayndr.1 Bir diğer anlatmla mutlaka ya‐
plmas gereken bir İslâmî görevdir.
Her bir mü’min tarafndan öğrenilmesi farz‐ ayn olan bilgileri,
öğrenmekle yükümlü olduğumuz gibi bizzat veya kişi ve kurumlar
araclğ ile erkek ve kz çocuklarmza öğretmekle de yükümlüyüz.
Bu hususta İslâm bilginlerinin ittifak vardr.

1

Farz‐ ayn: Her bir mü’min tarafndan bizzat yaplmas gereken Allah veya Peygamber
emri.
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İslâm Dîni’nin cinsel hayatı düzenleyici düstûrlarının büyük ço‐
ğunluğu yapılması gereken emirler (farzlar) ve kaçınılması gereken
yasaklar (haramlar) şeklinde olduğu içindir ki, bu ilâhî emirler ve
yasakların belirlediği müfredat içerisinde cinsel öğretim farzdır.
Kâideleştirdiğimiz bu gerçeği misallendirmek için dînimizin cin‐
sel hayatla ilgili yasaklarının (haramlarının) bir kısmına bakalım:
Cinsel arzuyla; şehvetle bakmak, evlenilebilecek bir kadın/erkekle bir
arada yalnız kalmak, flört, cinsel duyguları uyarıcı mûsıkî, zinâ, homoseksü‐
ellik, sevicilik, hayvanlarla cinsel temas, vücûdun erotik bölgelerini ve ör‐
tülmesi gereken yerlerini açığa vurmak, kadın ticareti, zinâ ve eşcinsellik
iftirası, cünüblük sonrasında ğusül abdestini bir namaz vaktini aşacak şekil‐
de ertelemek, hadımlaştırmak, kısırlaşmak, eşlerle de olsa âdet ve lohusalık
günlerinde cinsel ilişki, zevceye/eşe arka organdan temas, dînî ve tıbbî bir
mazeret olmaksızın kocanın cinsel arzularına karşı çıkmak, eş olan kadını
ihmal etmek, eşin hakları ve özgürlüklerini kısıtlayıcı cinsel kıskançlık ve
oral ilişki vs…
Yukarıda bir kısmına işaret ettiğimiz Kur’ân ve Sünnet’e dayanan
cinsel haramları ve bunlarla ilgili gerekli ayrıntıları öğrenmek ve öğ‐
retmek elbette ki farzdır.
Bu haramlar öğrenilmez ve öğretilmezse nasıl bilinecektir? Bi‐
linmedikçe de bunlardan nasıl korunulacaktır? Kaldı ki değinilen
haramlar yanısıra, bir de onları aşan oranda cinsel nitelikli pek çok
görevimiz vardır.
Cinsel görevler ve haramlar âhiret hayatımızla yakından ilgilidir

Mü’minler istikrarlı, şahsiyetli ve az problemli bir dünya hayatı
için cinsel haramları bilmeye ve bunlardan kaçınmaya muhtaç olduk‐
ları gibi, Cehennem azabından korunmak için de muhtaçdırlar. Zira
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed, Cehennem’e götürecek baş suçların
(günahların) dille ve cinsel organla işlenen suçlar olduğunu bildir‐
mektedir. O, Cennet’e girebilmek için cinsel haramlardan korunmak
gerektiğini de şöylece açıklamaktadır:
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ﻨ ﹶﺔﺠ
  ﺍﹾﻟ ﹶﻟﻪﻮ ﱠﻛ ﹾﻠﺖ ﺗ ﻪ ﻴ ﻴﺤ
 ﻦ ﹶﻟ ﻴ ﺑ ﺎﻭﻣ ﻪ ﻴ ﺟ ﹶﻠ ﻦ ﹺﺭ ﻴ ﺑ ﺎﻲ ﻣﻮ ﱠﻛ ﹶﻞ ﻟ ﺗ ﻦ ﻣ
“(Ey Mü’minler!) Kim bana iki çenesi arasındaki dilini ve iki uyluğu
arasındaki organını (yalan ve zinâ gibi haramlardan) koruyacağına ga‐
ranti verebilir ki, ben de ona Cennet’e gireceğini garanti edeyim.”2
Utanma duygusu cinsel öğrenime ve öğretime engel olmamalıdır

Açıklamaya çalıştığımız dînî önemi sebebiyledir ki Allah’ın Resû‐
lü Hz. Muhammed, cinsel hayatla ilgili ilâhî emirler ve yasakların
öğretimi ve öğrenimine büyük bir önem vermiştir.
Allah’ın Resûlü dil edebi ve ciddiyetini korumakla beraber haya
(utanma) duygusunu cinsel öğretimine engel kılmamış, cehâlete
mahkûm eden utanmayı tasvîp buyurmamıştır.3

2
3

Buhârî Hudûd 19, et‐Tac 3/23, 5/62. Hadîs Müminû 5‐6’nın tercümesi gibidir.
Kur’ân ve Sünnet’in Cinselliğe İlişkin Üslûbu
Muhâtabının durumu açık bir beyanı gerektirmedikçe Allah’ın Resûlü erkek‐kadın ilişki‐
sinden, örtülü ifadelerle söz ederdi. Çünkü O, peygamberlik dönemi hayatının her anı ve
safhasında kendisine indirilen Kur’ân’ı izlediği gibi cinsellikle ilgili üslûbuyla da Kur’ân’ı
izliyordu. Yüce Allah Kur’ân‐ı Kerîm’de cinsellikle ilgili yasaklarını koyar ve açıklamalar‐
da bulunurken, “cinsel birleşim” için kinayeli sözleri ve terkibleri kullanmıştır. Bunlar
arasında “teni ten üzerine koymak”, “kadınlara yaklaşmak”, “ekim alanına istenildiği şe‐
kilde gelmek”, “kadınlara girmek”, “kadınlardan yararlanmak”, “erkek kadını çepeçevre
örtmek” vs. gibi ifadeler başta gelmektedir. (Bakara 187, 222, 223, Nisâ 23, 24, 25, Araf
189). Ancak bu Kur’ân’î ifadeler her fert tarafından anlaşılamayacağı, hatta yanlış anlaşı‐
labileceği için, bütün müfessirler tefsirlerinde bu ifadeleri cima (cinsel ilişki) ve türevleri
olan kelimelerle açıklamışlardır.
Her kültür seviyesindeki insana yönelik olduğumuz için biz de güvenilir müfessirlerin ve
bilginlerin metodunu izleyerek, gerek âyet ve hadîslerin tercümesinde ve gerekse konula‐
rın açıklanmasında anlaşılır ifadeleri benimsedik. Örneğin cinsel birleşim için yer yer
“cinsel ilişki”, “cinsî münasebet” ve “cinsel temas” tâbirlerini kullandık. İncelemenin tabîi
akışı içinde kullanılması gerekli kelimeleri kullanmakdan kaçınmadık. Aslında kaçına‐
mazdık da. Zira görevin, yasağın, suçun, tatminin, yoksulluğun, kıskançlığın, amacın vs.
cinsel olanı da olmayanı da olduğu için buna mecburduk.
Sonuç olarak deriz ki kitabımızda kullandığımız üslûp; tefsîr, hadîs ve fıkıh kitaplarımız‐
da kullanılan üslûpdur. Dînî kaynaklarımızdaki “Kitabü’t‐Tahâreti”, “Kitabün‐Nikâh”ve
“Kitabü’l‐Hazri vel‐İbâhe” bölümleri, değindiğimiz üslûbun örnekleriyle doludur. Ne var
ki biz Arabça ve Osmanlıca olan ve günümüz insanı tarafından anlaşılamayacak olan ifa‐
deleri Türkçeleştirdik. (Buharî Edeb 7, Müslim Îman 60)
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Haya (utanma) cinsel konuları, cinsel konular da hayayı çağrışım
yaptırdığından, burada sırası gelmişken haya meselesine açıklık ge‐
tirmeye çalışalım.
Haya; insanı eziklik ve pişmanlık duyacağı sözler, davranışlar ve
işlerden koruyan bir iç duygusudur. Allah’a ve O’nun huzûrunda
muhâkeme olunacağına îmanla gelişen haya, ilâhî emirler ve yasak‐
larla objektif ölçülerine bürünür.
Öz cevheri insanın yapısında bulunan haya, Allah’a, melekler’e
ve insanlara karşı haya kısımlarına ayrılır.
Her bir kısmı ile haya İslâmîdir. Sâhip olunması gereken dînî bir
vasıftır. Haya, bir hayırdır. İslâm Dîni’nin bütün emirleri ve yasakla‐
rını öğrenmek de büyük bir hayırdır. Hayır, hayra köstek değil, des‐
tek olur. Nitekim Allah’ın Resûlü “Gerçek haya, ancak hayır getirir.”4
buyurmuşlardır. Bu sebeple haya, farz‐ı ayın olan cinsel öğretime
mâni görülmemiş, üstelik fazîlet olarak yorumlanmıştır.
Yüce Peygamberimizin saygıdeğer eşi, sevgili annemiz Hz. Âişe
(r. anha) Medine kökenli müslüman kadınları övgü için şöyle bu‐
yurmuştur:
“Onlar ne değerli kadınlardır; utanma duyguları dinlerini iyice öğren‐
melerine engel olmadı.”5
İslâm Dîni’nin cinsel hayatımızla ilgili emirleri ve yasaklarını öğ‐
retir ve öğrenirken elbette cinsel organlardan ve bu organlardan çı‐
kan meni, mezi ve kan gibi mayilerden söz edilecektir. Cinsel duygu‐
lar ve bu duyguları oluşturup geliştiren davranış türleri araştırılacak‐
tır. Zinâ, eşcinsellik, oral ilişki, ve benzeri yasaklar konu edilecektir.
Elbette eşler arası cinsel hayatı doyuma erdirecek görevler ve koru‐

4
5

Buharî Edeb 7, Müslim Îman 60
Müslim Hayz 13(60/332), el‐Camiûs‐Sagir 1/153. bak. Ahmet Davudoglu, S. Müslim Ter‐
cüme ve Şerhi 2/547
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yucu yöntemler bahse konu olacaktır. Cinsel vasıflı kusurları ve has‐
talıkları bilmek için cinsel organların fizik yapısı da ayrıntılarına va‐
rıncaya kadar araştırma ve gözleme tâbi tutulacaktır. Misalleri çoğal‐
tabiliriz.
Eğer bütün bunlar İslâmî hayanın yasaklayıcı sınırları içine gir‐
seydi, bu Yüce Dîn kendi bütünü içinde çelişkiye düşmüş olurdu.

Allah’n Resûlü’nün Cinsel Öğretimi

“Ey Peygamber! Rabbin tarafndan sana indiri‐
len buyruklar tebliğ et. Eğer onlar tam anla‐
myla tebliğ etmezsen elçilik görevini gereğin‐
ce yapmamş olursun. Görevini yaptğn süre‐
ce Allah seni insanlara karş koruyacaktr.
Allah inkârclar doğrulara erdirmez.”
(Mâide, 67)

Allah’n Resûlü Kur’ân âyetlerini tebliğ ediyor ve açklyordu.
‐ Allah şann ve bağllarn artrsn‐ Allah’n Resûlü Hz. Mu‐
hammed cinsel hayatla ilgili Kur’ân âyetleri indirildikçe bu âyetleri
tebliğ ediyordu. Tebliğ ettiği âyetlerle alâkal gerekli açklamalar da
yapyordu.
Yüce Allah, Bakara Sûresi’nin, kadnlarn ay hali ile ilgili ikiyüz
yirmi ikinci âyetini indirdiğinde Allah’n Resûlü bu âyeti tebliğ etti.
Allah’n Resûlü bu âyeti tebliğ etti ve mü’minlere âdet halinde bulunan
kadnlarla bir arada yemelerini, içmelerini, evlerde beraber oturup kalkmala‐
rn ve cinsel münâsebetin dşnda her türlü rutin ilişkileri kurmalarn emir
buyurdu.1
1

Tirmizî Tefsîrîl‐Kur’ân 2 (Hn. 2981)
Kitabmzda yer alan hemen hemen bütün âyetlerde ve hadîslerde cinsellikle bağlant
görülecektir. Bunun sebebi âyetleri ve hadîsleri özellikle cinsellikle irtibatlandrmaya ça‐
lşmamz değildir. Konumuz gereği ‐doğrudan veya dolayl olarak‐ cinsellikle ilgili olan
âyetleri ve hadîsleri bir araya getirmiş olmamzdr. Bu sebeple okuyucunun “Kur’ân ve
Sünnet yalnzca cinselliği mi konu almaktadr?” şeklinde bir tereddüde kaplmas son derece
hatal olur.
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‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü okunan vahiy
olan Kur’ân âyetleri çizgisinde kendisine bildirilen cinsel nitelikli
ilâhî buyrukları açıklayarak da, cinsel öğretimini sürdürüyordu.
O, bir hadîslerinde şöyle buyurur:

ﻦ ﻫ ﺎ ﹺﺭﺩﺑ ﻲ ﹶﺍﺎ َﺀ ﻓﻨﺴﻮﺍ ﺍﻟﺄﺗﻻ ﺗ ﻭ،ﺤﻖ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﺤﻴﹺﻲ
 ﺘﺴ
 ﻳ ﺎ ﱠﻥ ﺍﷲ ﻻ ﹶﻓ،ﻮﺍﺤﻴ
 ﺘﺳ ﺍ
“(Allah’a, meleklerine ve insanlara karşı) hayalı/utançlı olunuz.
İyice biliniz ki Allah gerçekleri bildirip emretmekten haya etmez; çekinmez.
(Ey Mü’minler!) Kadınlarınıza arka organlarından (anüs) cinsel ilişkiye
girmeyiniz.”2
İletilen sorular ve sorunlar sebebiyle açıklamalar yapıyordu.
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) kendisine doğrudan
sorulan soruları cevaplandırarak, dolaylı olarak intikal ettirilen konu‐
lara açıklık getirerek de cinsel öğretimini sürdürüyordu.
Örneğin o, uzun süre çölde kaldıkları için cünüblülüklerini gide‐
recek su bulamadıklarında ne yapacakları soranlara ‐Nisâ 43 çizgi‐
sinde‐ Teyemmüm yapmalarını gereğini ve nasıl yapılacağını öğret‐
mişti.
Huzurunda, rahmin dışına boşalma türünden çocuk oluşumunu
engelleyici korunma işlemlerinden söz edilince, Kur’ân’dan hareketle
o tür önlemleri, “çocuğu gizlice toprağa gömme” olarak nitelemiş; Al‐
lah’ın kader programı içine aldığı canlıların mutlaka yaratılacağını
duyurmuştu.3

2
3

M. Zevaid 1/261, 4/298. Ayrıca bak Bakara 223.
Z. Meâd 4/18
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Tanık olduğu olaylar üzerine de açıklamalar yapıyordu.
Mesela, O, karnı üzerine yatan bir adamı görünce şöyle buyur‐
muştu:

ﺎ ﺍﷲﺒﻬﺤ
 ﻳ ﻌﺔﹲ ﻻ ﺠ
ﺿ
 ﻩ ﺬ ﻫ ﺍ ﱠﻥ
“Bu tarz yatış, Allah’ın sevmediği bir yatıştır. (Böyle yatmayınız.)”4
Kendi duygularından hareketle de bilgiler sunuyordu.
Allah’ın Peygamberi bir insan, olgun bir erkek olarak bizzat duy‐
duğu cinsel duyguların diğer bulûğa ermiş (ergin) erkekler tarafın‐
dan duyulabileceği gerçeğinden hareket ederek ve yönlendirici uyarı‐
larda bulunarak da ilk mü’minleri cinsel terbiyeden geçiriyordu.
O, değinilen amaçla bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“Hoşuna giden bir kadın vesilesiyle sizden birinizin kalbinde cinsel arzu
oluşursa, hemen eşinin yanına giderek onunla cinsel ilişkide bulunsun. Bu
tarz davranış, içinde oluşanı giderir.5
Cinsel öğretim kadınları da içine alıyordu

Allah’ın Resûlü yukarıda ana hatlarıyla değinmeye çalıştığımız
cinsel öğretim görevini yalnız erkeklere yönelik olarak sürdürmü‐
yordu. Kadınlara da hitab ediyor, onları da uyarıyor ve yetiştiriyor‐
du. Doğrudan kadınlara hitab eden birçok hadîsleri arasında şu iki
hadîsi misal olarak sunabiliriz:

،ﻴﺔﹲﺯﺍﹺﻧ ﻲ ﺎ ﹶﻓ ﹺﻬﺤﻬ
 ﻳﻭﺍ ﹺﺭﺠﺪ
ﻴ ﹺﻟ ﻮ ﹺﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﺕ
 ﺮ ﻤ ﺖ ﹶﻓ
 ﺟ ﺮ ﺧ ﻢ ﺕ ﹸﺛ
 ﺮ ﻌ ﹶﻄ ﺘﺳ ﺓ ﺍ ﺃﻣﺮ ﺎ ﺍﻳﻤﹶﺃ
ﻴﺔﹲﺍﹺﻧﻴ ﹺﻦ ﺯ ﻋ ﻭ ﹸﻛ ﱡﻞ

4

5

Tirmizî Edeb 21 (Hn. 2769). Yüzü koyun yatış, diğer hadîslerde Allah’ı öfkelendiren,
Şeytanî nitelik taşıyan ve Cehennem’liklerin tarzı olan bir yatış olarak vasfedilmektedir.
et‐Tac 2/331, Ayrıca bak. Müslim Hn. 1403.
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“Herhangi bir kadın koku sürünerek (evinden) çıkar, parfümünün ko‐
kusunu alarak kendisine ilgi duymaları için bir topluluğun yanından geçer‐
se, o kadın mânen zinâcıdır. (Bakılması haram kılınan organlara bakan)
her göz de zinâcıdır.”6
“Kadınlar arasında sevicilik zinâdır; haramdır.”7
Cinsel öğretimin bir arada yapıldığı da oluyordu

Allah’ın Resûlü cinsel hayatla ilgili yapılması ve kaçınılması ge‐
rekenleri mü’min erkeklere ve kadınlara açıklamaya çalıştığımız yol‐
larla ayrı ayrı öğretiyordu. Onun öğütleri ve emirleriyle cemâat na‐
mazına erkekler yanısıra kadınlar da katıldığı için, müşterek öğre‐
timde bulunduğu zamanlar da oluyordu.
Şu hadîsi, müşterek öğretime bir misal olarak verebiliriz:
Yezîd kızı Esma (r. anha) bizzat şahit olduğu olayı şöyle anla‐
tıyor.
Kıldırdığı bir namaz sonrasında Peygamberimiz çevresinde ayrı ayrı
oturan erkekler ve kadınlara yerlerinden kalkmamalarını işaret etti. Suâli
içeren bir üslûpla önce erkeklere sordu:
Galiba içinizde kapısını kapatıp eşiyle ilişkiye girdikten sonra, karısı ile
yaptıklarını açıklayan erkekler var?
Sonra da kadınlara yönelerek sordu:
Sizin içinizde de mi kocası ile yaptıklarını anlatan kadınlar var?
Topluluktan bir cevap çıkmayınca şöyle dedim:
Evet, var Ya Resûlallah! Allah’a yemin ederim ki erkekler de bu şekilde
konuşuyorlar. Kadınlar da böyle laflar ediyorlar.

6

7

Feyzü’l‐Kadîr 3/147 (Hn. 2971.)
Açıklanan amaçla kokulanan kadının zinâcı olarak vasıflanması, bu tür kokulanmanın
günahkâr kılacağını açıklamak ve bundan şiddetli bir dille sakındırmak içindir. Yoksa, ‐
özel bölümünde açıklanacağı üzere‐ zinâ evlilik dışı cinsel ilişki ile gerçekleşir.
Feyzü’l‐Kadîr Hn. 2942 (3/137)
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(Benim bu açıklamam üzerine) Allah’ın Resûlü, ardından gerekçesini
açıklayarak şu talimatı verdi:

ﻭ ﹶﻥﻨ ﹸﻈﺮ ﻳ ﺱ
 ﺎﺍﻟﻨﺎ ﻭﻴﻬﺸ
 ﻐ ﻧ ﹰﺔ ﹶﻓﻴﻄﹶﺎ ﺷ ﻲ ﻘ ﻥ ﹶﻟ ﻴﻄﹶﺎ ﺷ ﻣﹶﺜﻞﹸ ﻚ
 ﻟﻣﹶﺜﻞﹸ ﹶﺫ ﻤﺎ ﻧﺎ ﹶﻓ،ﻌﻠﹸﻮﺍ ﺗ ﹾﻔ ﻼ
ﹶﻓ ﹶ
Cinsel hayatınızı açığa vururcasına konuşmayınız. Bu şekilde konuşan
erkek ve kadın, erkeği dişisine rastlayan ve insanlar kendilerine bakıp durur‐
ken, erkeği dişisinin işini bitiren erkek ve dişi şeytan gibidir.”8
Sahâbîler aldıkları eğitim gereği gerçekçiydiler

Allah’ın Resûlü’nün cinsel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılana‐
rak bedenî ve rûhî sükûna erilmesi yolundaki helâl atılımları insan
hayatının tabîi bir parçası olarak görmesi, diğer mevzûları açıkladığı
gibi, cinsel konuları da nezih bir üslûpla dile getirmesi, ilk mü’minler
olan sahâbîleri gerçekçi yapmıştı.
Evet, onlar aldıkları Peygamberî terbiye gereği cinsel meselelerde
son derece gerçekçi idiler.
Bunun içindir ki sahâbîler öğrenmek istedikleri cinsel hayatla il‐
gili konuları gelip Allah’ın Resûlü’ne rahatlıkla soruyorlardı.
Aşağıdaki hadîsi bir misal olarak değerlendirebiliriz.
Cabir İbn‐ü Abdullah (r.a) anlatıyor:
Bir sahâbî tarafından (cinsel ilişki, mastürbasyon veya rüyalanma
yoluyla) cünüp olan kişinin durumu ile ilgili olarak Allah’ın Resû‐
lü’ne (sav) soruldu:
(Ya Resûlallah!) Cünüp olan kişi (yıkanmadan) uyuyabilir mi?
Yemek yiyebilir veya bir şey içebilir mi? Şöyle buyurdu:
‐ Evet, (cinsel organını yıkadığı ve) namaz için aldığı gibi abdest al‐
dığı zaman uyuyabilir ve yiyip içebilir.9
8

9

M. Zevâid 4/294, Ebû Davûd Nikâh 49. (Rivâyetler birleştirilmiştir.) Bu gibi çirkin eylem‐
leri, “…Çirkinlikere yaklaşmayınız…” anlamındaki âyet çizgisinde haramlılıkla
niteleyebilirz. Bak. En’âm 151.
Buhârî Ğüsl 27.
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Sahâbîler öğrenmek istedikleri meseleleri sordukları gibi yaptık‐
ları ve günah olduğu endişesine kapıldıkları hususları da gelip O’na
arzediyorlar, ne yapmaları gerektiğini öğreniyorlardı.
Ömer b. Hattab Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöyle dedi:
Mahvoldum Ya Resûlallah!
Seni mahveden nedir?
Ya Resûlallah! Üreme organından fakat arkadan yaklaşarak ka‐
rımla ilişkide bulundum.
Hz. Peygamber ona bir cevap vermedi. Bu sırada Bakara Sûre‐
si’nin ikiyüz yirmi üçüncü âyeti Allah’ın Resûlü’ne vahyedildi:
“Kadınlarınız sizin tarlanız; ekim alanınızdır. O halde ürün
alacağınız organdan dilediğiniz gibi ilişkiye girin. Nefisleriniz için
(besmeleyi, duâyı ve sevişmeyi) öne alın. Allah’ın emirleri ve yasak‐
larına aykırılıktan korunun. Onun huzûruna varacağınızı da bilin.
(Ey Peygamber! Âdet hali teması ve ters yol ilişkisi gibi haramlardan
kaçınan) mü’minleri müjdele.”
Bu âyeti tebliğ ettikten sonra Allah’ın Resûlü bütün mü’minlere
yönelik olarak şöyle buyurdu:
Önden veya arkadan yaklaşarak fakat mutlaka döl yatağından cinsî te‐
masta bulun. Arka organdan (anüs) ve âdet gören eşinle cinsi münâsebette
bulunmaktan sakın.10

10

Tirmizî Tefsîril‐Kur’ân Hn. 2984
Hz. Ömer (r.a) gibi olgunluk çağına gelmiş sahâbîler; sözleri, davranışları ve işleri ile
yalnızca Allah’ın rızasını gözettikleri için yaptıkları fakat günah olduğu kuşkusuna kapıl‐
dıkları hususları Allah’ın Resûlü’ne gelerek arzediyorlar, ne yapmaları gerektiğini öğreni‐
yorlardı. Allah’ın Resûlü de yöneltilen sualleri tabîi karşılıyor ve cevaplandırıyordu. Bu
sebeple bazı hassas mü’minlerin sandıkları gibi bu gibi suallerin sorulmasında sahâbî şa‐
nına gölge düşürecek bir eksiklik yoktur.
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Sahâbîler Allah’ın Resûlü’ne “Hayat Önderi” olarak inandıkları
için karşılaştıkları bütün problemleri O’na arzettikleri gibi, cinsel
problemlerini de O’na arzediyorlardı.
Onlar için siyasî veya iktisadî bir problemle cinsel bir problem
arasında fark yoktu. Problemlerinin çözümünü almadıkça da eyleme
geçmiyorlardı.
Kadınlar da cinsel konularda gerçekçiydiler

Allah’ın Resûlü’nün cinsel hayatla ilgili ilâhî buyrukları, erkekle‐
rin yanısıra kadınlara da tebliğ edip öğretmesi, erkekler gibi kadınla‐
rın da sorumlu olduklarını duyurması, onları da cinsel konularla ilgi‐
lenmeye sevkediyordu.
Nitekim kadınlar da geliyor, bizzat kendileri sualler soruyordu.
Bu sualler/sorular içinde bir kadının cinsel hayatının en mahrem yön‐
lerini açığa vurucu vasıfta olanları da vardı.
Ümmü Süleym, Hz. Peygamberin eşlerinden Ümmü Seleme’nin
(r. anha) komşusuydu. (Zaman zaman) onu ziyaret ederdi. Bu ziya‐
retlerden birinde Allah’ın Resûlü çıkagelince O’na sordu:
Ya Resûlallah! Rüyasında kocasının (veya bir başka erkeğin)
kendisiyle ilişkide bulunduğunu gören kadının yıkanması gerekir
mi? Ne buyurursunuz?
(Böylesine bir suâlin sorulmuş olması utandırmış olacak ki) Hz.
Ümmü Seleme, Ümmü Süleym’e yönelerek şöylece serzenişte bulun‐
du:
Allah iyiliğini versin, baltayı taşa vurdun Ya Ümmü Süleym! Al‐
lah’n Resûlü’nün huzûrunda kadınları küçük düşürdün.
Ümmü Süleym de şu karşılığı verdi:
Şüphesiz ki Allah gerçeği bildirip emretmekten utanmaz ve uta‐
nılmasını da emir buyurmaz. Bizim kesin olarak bilmediğimiz husus‐
ları Allah’ın Resûlü’ne sormamız o hususlarda gerçekleri görmez‐
bilmez bir körlük içinde olmamızdan daha hayırlıdır.
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(Ümmü Süleym’in sualinin ve gerekçesinin doğruluğunu onay‐
lamak için) Allah’ın Resûlü: “Allah asıl senin iyiliğini versin. Çıkmaza
giren sensin Ya Ümmü Seleme!” dedi ve suâlin cevabı olarak da şöyle bu‐
yurdu:
“Evet Ya Ümme Süleym! Rüyalanan kadın, orgazm olup boşaldığında
yıkanması gerekir; boşalmazsa gerekmez.”11
Ensardan bir diğer kadının aynı anlamda bir sual sorması ve Hz.
Âişe annemizin bu suâli Hz. Ümmü Seleme validemiz gibi kadınları
küçük düşürmek şeklinde değerlendirip çıkışması üzerine Allah’ın
Resûlü ona da şöyle buyurmuştur:
Ya Âişe! Kadına müdâhale etme. (Dilediğini sorsun.) Zira Ensar’ın
kadınları (Müslüman kadınlarca) bilinmesi gerekenleri soruyorlar.12
Utandıkları için bizzat soramayan kadınlar vardı. Kadınlar ara‐
sında utandıkları için bizzat soru soramayanlar Peygamberimiz’in
eşlerini aracı kılıyorlar, onlar vâsıtasıyla bilgi ediniyorlardı.
Peygamberimiz’in eşlerinden Ümmü Seleme (r. anha) anlatıyor.
Medine’li mü’minler olan Ensar’ın erkekleri arkadan yaklaşarak
fakat üreme organından cinsel ilişkide bulunuyorlardı.
Yahûdiler de şöyle deyip duruyorlardı:
Karısına arkadan yaklaşarak önden temas eden kişinin çocuğu
şaşı olur.
11

12

Buharî İlim 130
Gusül abdestini farz olması için, kadının rüyada ilişkide bulunmuş ve boşalmış olması
gerekir.
Müsned 6/377, M. Zevâid 2//268
Hz. Ümmü Seleme ve Hz. Âişe annelerimizin kınayıcı müdahaleleri, ilk İslâm Toplu‐
mu’nda kadınların Allah’ın Resûlü’ne cinsel nitelikli sualler yöneltmelerinin, değil yalnız‐
ca erkekler tarafından kadınlar tarafından bile yadırgandığını göstermektedir. Ne var ki
Allah’ın Resûlü sualler sorulmasını tabiîi bir durum olarak değerlendirmiş, sualler sorul‐
masının yadırganmasını yadırgamıştır. Sözlü sünnetin bu bir örneği bile, cinsel öğretimin
önemini yeterince açıklamaktadır.
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Muhâcirler hicret ederek Mekke’den Medine’ye geldiklerinde
Ensar’ın kadınlarıyla evlendiler. Kadınlarına arkadan yaklaşarak
münâsebette bulundular. Fakat Yahûdilerin sözlerinden etkilenen bir
Ensar kadını kocasının bu şekilde yaklaşmasına karşı koydu ve ona
şöyle dedi:
İyice bil ki ben Allah’ın Resûlü’ne giderek bu şekilde yaklaşma‐
nın sakıncası olup olmadığını öğreninceye kadar, sen asla bu şekilde
ilişkide bulunmayacaksın.
Bu kadın kalktı, Ümmü Seleme’ye geldi ve durumu ona anlattı.
Ümmü Seleme de ‘Allah’ın Resûlü gelinceye kadar otur’ diyerek ka‐
dını buyur etti.
Allah’ın Resûlü gelince kadın O’na bizzat sormaktan utandı.
(Ümmü Seleme’den sormasını rica ederek) dışarı çıktı.
Ümmü Seleme sorunca, Allah’ın Resûlü “kadını çağır,” buyurdu.
O da, kadını içeri aldı. Allah’ın Resûlü Bakara Sûresi’nin iki yüz yir‐
mi üçüncü âyetini ona okudu ve şöyle buyurdu:
‐ Üreme organından olmak şartıyla dilediği gibi yaklaşabilir.13
(Burada dikkatlerimizi çeken husus utandığı için sorusunu bizzat
yöneltemeyen kadına, Peygamberimizin doğrudan bizzat cevap ver‐
mesidir.)
Cinsel problemlerini açıkça anlatan kadınlar da vardı

Kadınlar bizzat veya bilvâsıta/aracı ile sualler sormanın yanısıra,
çözümünü arzuladıkları cinsel vasıflı problemlerini de Allah’ın Resû‐
lü’ne arzedebiliyorlardı.
Bizzat arzedilen bu problemler içinde kocasının cinsel iktidarsız‐
lığı sebebiyle ayrılma isteğini ihtiva edenler de vardı. Aşağıdaki ha‐
dîsi ilginç bir örnek olarak sunuyoruz.
13

Muhtasar İ. Kesîr Bakara 233. Ayrıca bak. el‐Lü’lüü vel‐Mercan K. Nikâh B. 16.
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Allah kendisinden razı olsun Hz. Âişe anlatıyor.
Rifâa el‐Kurezî’nin karısı Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöylece marûzatda
bulundu:
Ya Resûlallah! Ben Rifâa’nın eşi idim. Beni boşadı. Ben de Abdurrah‐
man b. Zebir ile evlendim. Ne var ki onun cinsel organı elbise saçağı gibi
yumuşaktır. İlişkiye giremiyor.14
Kadının bu açıklaması üzerine Allah’ın Resûlü gülümsediler ve şöyle
buyurdular: Sen Rıfâa’ya mı dönmek istiyorsun? Hayır sen evlendiğin ko‐
canın balcağızından tatmadıkça, o da senin balcağızından tatmadıkça (ilk
kocan Rıfâa’ya dönemezsin.)15
Bu ve benzeri olaylardan bizim almamız gereken ders, Allah’ın
Resûlü gibi gerçekçi olmamız, cinsel problemlerin arzedilmesini tabîi
ve hoşgörülü karşılamamızdır.
Cinsel öğretim ertelenemez ve dışlanamaz

Erkek ve kadın her mükellef Müslümana yönelik ilâhî emirler ve
yasakların mühimce bir bölümü cinsel duygular, bu duyguları oluş‐
turan davranışlar, cinsel organlar ve cinsel faâliyetlerle ilgili oldu‐
ğundan Kur’ân ve Sünnet ölçüleri içinde cinsel öğretim farzdır. Pek
tabiîdir ki bu öğretim genelde, ancak ve ancak Kur’ân ve Sünnet ölçü‐
lerini esas alan bir eğitim sistemi içinde gerçekleştirilebilir.

14

15

Gerçekçi Kadınlar:
Hiç şüphesiz Rifaa’nin karısı gibi hayası problemini arzetmesine engel olmayan gerçekçi
kadınlar çok azdı. Erkekler de kadınların bu tür konuşmalarına karşı çıkıyorlardı. Nitekim
huzura girmek için dışarıda bekleyen Hâlid b. Saîd, kadının konuşmasına kulak misafiri
olunca Allah’ın Resûlü’nün yanında bulunan Hz. Ebû Bekir’e şöylece söylemekten kendi‐
ni alamadı:
‐ Bu kadını Allah’ın Resûlü’nün huzurunda böyle konuşmaktan men etsen ya! (Bak. A.
Davudoğlu S. Müslim Ter. ve Şerhi 7/314‐5, el‐Lü’lüü ve’l‐Mercan Hn. 908)
İ. Mâce Nikâh 32 (Hn. 1932), Müsned 6/37. Onuncu bölümdeki Hulle bahsine bakınız:
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Cinsel öğretimde Kur’ân ve Sünnet’in belirlediği ve İslâm bilgin‐
lerinin eserlerinde işlediği muhtevayı değil de, ilim ve ahlâk dışı neş‐
riyatın sergilediği istismarcılığı ve cinsel birleşme tekniklerinin resim‐
lendirilmesini anlayanlar için “cinsel öğretim” ifadesiyle “farziyet” söz‐
cüğünün bir arada, hüküm belirtici bir üslûp içinde kullanılması ga‐
ripsenebilir. Ancak gerçek, gerçektir.
Dışımızdakiler istismar ediyor veya bazı mü’minlerin idraklerine
sığdırılamıyor diye farz bir öğretim ertelenemez. Ertelenmesi cinsel
hayatı ibâdet hayatının bir bölümü olmaktan çıkarır ve de günahlar
yaşamı haline dönüştürür ki, sonucu elem verici ilâhî bir azâba uğ‐
ramaktır.
Kaldı ki hak bilgilerin doldurmadığı boşluğu bâtıl bilgiler doldu‐
rur. Doldurmaktadır da. Hem bu bâtıl bilgiler, yalnız ibâdet ve ahlâk
hayatımızı değil, îman hayatımızı da kemirmektedir.
Hiç şüphe etmiyoruz ki basit bir araştırma yapılsa, İslâm Dîni’nin
haram kıldığı çıplaklığı, flörtü, müt’a nikâhını, ay hali temasını, sek‐
süel neşriyatı vs. yi tabîi gördüğü, İslâmî boşama usûlü ve sınırlı çok
evlilik ruhsatını gayrı medenîlikle suçladığı için, kâfirliğin sınırları
içine düşen nice Müslüman görülecektir.
Zaten bu kitap, böyle bir tesbit yapıldığı ve ızdırabı duyulduğu
için kaleme alınmıştır.

İkinci Bölüm

CİNSEL HAYAT İBÂDET HAYATININ
BİR BÖLÜMÜDÜR

Kur’ân’a Göre İnsan ve Cinselliği

“Akl ve bilim yoluyla öğrenilemeyecekleri de
öğreten Kur’ân‐ Kerîm’e göre insan, Allah’n,
Rûhu’ndan değerler üflediği toprak asll bir
varlktr.”
(Hcr, 26‐29)

“Yerüzünde kulluk denemesine uğratlacağ
için O, bütün olumsuzlar gibi (Fücûr) tüm
olumlulara (Takvâ) da eğilimli ve yetenekli
klnmştr.”
(Şems, 7‐8)

“Hayvanlarla müşterek olan cinselliği onun
toprak tarafna ilişkin olup Fücûr’a yatkn
yönüdür. İslâm, emirleri ve yasaklaryla cin‐
selliği de ibâdetleştirerek onun aşağlk yö‐
nünü rûhsal yüceliğine arac klmş; Allah’n
rzasna ve Cennet’e götürücü amel eylemiş‐
tir.”
(Müminûn, 1‐11)

Bu sebeple cinsellik ibâdet hayatnn bir bölümüdür.

Cinsel Hayat da Allah’a İbâdet Yoludur

“Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”
(Hcr, 99)

Allah; varlğn kendi zâtndan alan ezelî ve ebedî olan Rab’dr.
O, birdir, bütün varlklar O’na muhtaçtr. Doğmamş, doğurma‐
mştr. Eşi ve benzeri yoktur. Bilici, işitici ve görücüdür.
Bütün varlklar yaratan O’dur.
O, Hz. Âdem’i yaratt. Onu yarattğ özden eşini halk etti. Üreme
kanûnunu koydu. Hz. Âdem ve eşinden erkekleri ve kadnlar çoğalt‐
t.
Yüce Allah ebedî hayat takdir ederek yarattğ insana, akl ve irâ‐
de verdi. İrâdesini dilediği gibi kullanma yetkisi bahşetti. Sonra da
onu kulluk denemesine tâbi tuttu. Kulluğun esasn da ibâdet kld.
Şan büyük olan Allah (c.c) ilk insan Hz. Âdem’i ilk peygamberi
olarak vazifelendirdi. Hz. Âdem’le ve ondan sonra insanlar içinden
seçip gönderdiği her bir peygamberle insanlara kendi zâtna ibâdet
etmelerini emir buyurdu. İbâdet etmeleri için yaratldklarn duyur‐
du. Ölüm gelinceye kadar ibâdet etmek ve ibâdette sabr göstermekle
yükümlü tuttu.1
1

Bak. Nahl 36, Zâriyat 56, Hic 99, Meryem 65.
Biz bu bölümde İslâmî ölçüler ve amaçlar gözetilerek yaşanacak cinsel hayatn ibâdet
hayatnn bir bölümü olduğunu özel âyet ve hadîs delilleriyle açklamaya çalşacağz. An‐
cak bu özel deliller olmasayd bile, cinsel hayat ibâdet hayatnn bir bölümü olarak değer‐
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Allah; ibâdetli kullarını Cennet yurtlarında sonsuz mutluluğa er‐
direceğini müjdeledi. Îman ederek kendisine yönelmeyen, yöneldiği
halde gereğince ibâdet etmeyen kullarını Cehennem azâbı ile korkut‐
tu.2
O, insanları yaratmaya, onları denemeye uğratmaya ve kullukla
vazifelendirmeye elbette muhtaç değildi. Ama diledi ve yarattı. Ya‐
rattı ve görevlendirdi. O, sorumlu tutan fakat sorumlu tutulamayan,
dilediğini yapan Rab’dır.3
Gerçeğin özü odur ki; insan ibâdet için yaratıldı. Onunla görev‐
lendirildi. Ebedî saâdeti de ona bağlandı.
İbâdet Nedir?

İbâdet; Allah’ın ve O’nun Resûlü (elçisi) Hz. Muhammed’in emir‐
leri ve yasaklarına itâat etmektir.4
Allah’ın yasalarına itâat ederek ibâdet etmek

Mükellef mü’min insan tarafından bilinmesi ve uygulanması ge‐
reken ilk görev ibâdettir.

2
3
4

lendirmek mümkün olurdu. Çünkü yapılması ve yapılmaması doğrudan sevap veya gü‐
nah kapsamına girmeyen mübah işlerin dahi Allah’ın rızası gözetilerek ibâdete dönüştü‐
rülmesi mümkündür. Müfessir M. Ali Sabûnî bu gerçeği şöyle açıklar:
İslâm bilginleri amelleri (işleri) üç kısma ayırmışlardır:
a‐ (Namaz, oruç ve zekât gibi) emrolunanlar. Bunların ihlasla yanî Allah’ın rızası gözetile‐
rek yapılması lazımdır. Bunlar yapılırken Allah’ın rızası dışında amaçlar güdülürse, yapı‐
lanlar riyakârlık olur. (Riyakârlık ise kişiyi günahkâr kılar.)
b‐ (İçki, zinâ ve faiz gibi) yasaklananlar. Allah’ın rızasına ermek amacıyla bunlardan
kaçınan kişi sevap kazanır. O’nun rızasına yönelik olmaksızın kaçınan kişi ise yalznızca
sorumluluktan kurtulur.
c‐ Yemek, uyumak ve cinsel ilişkide bulunmak ve benzerleri gibi yapılması veya yapıl‐
maması kişinin seçimine bırakılmış mubahlar. Kişi bunları Allah’ın rızasını gözeterek ya‐
parsa sevap kazanır. O’nun rızasını gaye edinmezse sevap alamaz. İyice bilinmelidir ki
ibâdet için kuvvet sağlamak maksadıyla yemek ve cinsel haramlardan korunmak amacıy‐
la eşle cinsel ilişkide bulunmak örneklerinde olduğu gibi, Allah’ın rızası gözetilerek yapı‐
lan bütün mubahlar Allah’a ibâdet olur. Safvetüt‐Tefâsir Beyyine Sûresi sonu. (3/579)
Bak. Mü’minûn 60.
Bak. Enbiya 23, Bürûc 16.
Bakara 21; Hıcr 99; Nisâ 80.
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İbâdet etmekle yükümlü olan insan, nasıl ibâdet edeceğini bile‐
meyeceğinden, ona nasıl ibâdet edeceği öğretilmiştir.
Kıyamet’e kadar devam edecek olan Muhammed çağı insanlığı
için ibâdetin ana yolu; Allah’ın, Kur’ân‐ı Kerîm’deki emirleri ve ya‐
saklarına boyun eğmektir/uymaktır.
Kur’ân‐ı Kerîm Allah’ın Kitabı’dır. Yüce Allah onu söz ve mâna
olarak Hz. Muhammed’e Cibrîl (Cebrâil) isimli melek aracılığıyla,
yirmi üç senelik zaman kesiti içinde, bölüm bölüm olarak, vahiy yo‐
luyla indirdi.
Misaller:
a‐ Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek vs. ibâdettir. Çünkü
bunların her birini Yüce Allah kendi kitabı Kur’ân‐ı Kerîm’de emir
buyurmuştur. O’nun emirlerine itâat ibâdettir.
b‐ Allah’ın yasalarıyla çelişkili yasaları meşrû tanımak, içki iç‐
mek, kumar oynamak, faiz alıp‐vermek vs. den kaçınmak ibâdettir.
Zira bunları Kur’ân‐ı Kerîm’de Yüce Allah yasaklamıştır. O’nun ya‐
saklarının gereğini yapmak bir diğer anlatımla onlardan kaçınmak
ibâdettir.
Allah’ın Resûlü’nün emirleri ve yasaklarına itâat ederek ibâdet etmek

İbâdete lâyık yegâne otorite sâhibi ilâh, yalnız ve yalnız şanı yüce
olan Allah’dır. Bu sebeble ancak ve ancak O’nun emirleri ve yasakla‐
rına itâat edilerek O’na ibâdet edilebilir. Fakat yüce Allah son ve ev‐
rensel peygamberi Hz. Muhammed’e itâat edilmesini, kendi zâtına
itâat kıldığı için, Hz. Muhammed’in emredici ve yasaklayıcı buyruk‐
larına itâat etmek de ibâdettir.5

5

Bak. Nisâ 80.
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Misaller:
aa‐ Sünnet olmak, ilâhî yasaların hüküm alanına girmeyen konu‐
larda istişarede bulunmak, kılık‐kıyafette, yaşam ve yönetim şeklinde
bâtıl din ve ideoloji bağlılarına muhâlefet etmek, intikama güçlü iken
affetmek…
Bütün bunlar ibâdettir. Çünkü bunları öğütleyip emreden Al‐
lah’ın Resûlü Hz. Muhammed’dir.
bb‐ Allah’a isyan ederek insanlara itâat etmek, yüceltmek amacıy‐
la insanların önünde yerlere kapanmak, güzelleşmek için kaş aldır‐
mak, diş inceltmek, sakal‐bıyık kazımak vs. den kaçınmak ibâdettir.
Zira bunları yasaklayan Allah’ın Resûlü’dür. O’nun yasaklarından
sakınmak ise ibâdettir. Aslında Peygamberimizin bütün emirleri ve
yasakları Kur’ân’a açıklama niteliğinde olduğu için ona itâat, Allah’a
itâattir.
Hulâsa; ana‐babaya karşı görevlerden devletler arası ilişkilere,
üretim ve tüketimden mîras ve ceza uygulamasına, yiyip‐içmekten
tuvalete girip‐çıkmaya kadar Allah’ın ve Peygamberi’nin emirleri ve
yasakları ile yapılması veya kaçınılması emrolunmuş her bir ilâhî
yasa gereğini yapmak ibâdettir.
Bunun içindir ki her zaman ibâdet zamanı, her mekân ibâdet me‐
kânıdır. Her bir söz, davranış ve iş de ya ibâdetin sınırları içinde veya
dışındadır.
Genel olarak yaptığımız bu açıklamaları, şimdi de ana konumuz
olan cinsellik bakımından örneklendirerek, cinsel hayatın ibâdet ha‐
yatının bir bölümü olduğunu açıklamaya çalışalım.
Cinselliği korumak ve kullanmak ibâdettir

Her bir varlığın hilkat/yaratılış kanunlarını koyan ve tabîi görev‐
lerini belirleyen Allah’tır.
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Allah’ın koyduğu yaratılış kanunlarını ve görevlerini korumak,
O’nun emri olduğu için ibâdettir.6
İnsanlarda cinsel organları, tatmin edilmek istenen cinsel arzuları
yaratan ve üreme görevini yükleyen Allah’tır. O’nun yarattığı cinsel‐
liğe saygı duyarak ve O’nun koyduğu yasalar içinde evlilik yoluyla
cinsel organları kullanarak tatmine ve üremeye yönelmek, Allah’ın
hilkatini ve yüklediği görevleri korumaktır. Bu sebeble de saf ibâdet‐
tir.
Bunun dışında bir düşünceye kapılmak ve eylem içine girmek,
yaratılış düzenini ve görevlerini değiştirmektir. Pek tabiîdir ki bu da
Allah’a isyandır.
Allah’a isyan olduğu içindir ki Allah’ın Resûlü cinsel hayattan
çekilmeyi yasaklayarak şöyle buyurmuştur:
[“İslâm’da (evlenmemek ve evlilik içinde) cinsel hayattan çekilmek
yoktur”
“Şüphesiz Allah bizim için (cinsel hayattan çekilmek olan) ruhbani‐
yeti, evliliği ihtiva eden ve kolaylığı içeren İslâm Şerîatı ile değiştirdi.”]7
Cinsel hayatı evlilikle başlatıp sürdürmek ibâdettir

Allah’ın ve Peygamberi’nin emirlerini uygulayarak evlenmek ve
böylece cinsel hayatı başlatıp sürdürmek ibâdettir.
Helâlden ve haramdan giderilebilecek ve tatmin olunabilecek
cinsel ihtiyaç ve arzuları kulluk şuûru içinde, Allah’ın ve Peygambe‐
ri’nin emir buyurduğu evlilik yoluyla giderip sükûnet bulmak ibâ‐
dettir.

6
7

Bak. Tâhâ 50, Rûm 30.
K. Hafâ Hn. 3154, İ. Mâce Nikâh 1 (Hn. 1843), C. Sağir 2/189, Ebû Davud Menâsik 3.
“Ruhbâniyet” kelimesi, dünya işleri ve nimetlerinden el çekmek mânâsına gelirse de, bu
hadîslerin orijinalinde geçen “ruhbânyet”, cinsel hayattan çekilmek mânâsındadır. (Bak.
Kâmil Miras Tecrîd. 1. Baskı. 6/255, M. Zevâid 4/252, Hak Dîni Kur’ân Dili 6/3904)
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Evlilik, Allah’ın dileği, emri, O’nun Resûlü’nün uygulamasıdır.
Çünkü tâbi tutulduğumuz kulluk denemesi gereği sorumlu olduğu‐
muz Allah ve Peygamber buyruklarının mühim bir bölümü meselâ
akrabalık, nafaka, mîras ve boşanmak dolaylı olarak evlilik temeline
dayalıdır.
Evlilik ancak cinsellikle oluşturulup yaşatılabileceğinden, helâl
cinsel eylemler pek tabîi ki ibâdettir.
Cinsel haramlardan kaçınmak ibâdettir

Cinsel haramlar dâhil, Allah’ın ve Peygamberi’nin bütün yasak‐
larından kaçınmak ibâdettir. Kaçınılması gereken ilâhî yasaklardan
biri zinâdır.
Allah “Zinâya yaklaşmayınız…”8 buyuruyor ve yaklaşmayanla‐
rın rahmetine erecek kullar arasında yer alacağını bizlere şöylece
açıklıyor.
Furkan Sûresi Âyet 68‐69:
“(Rahmeti bütün varlıkları kuşatan Allah’ın sevdiği kullar) Al‐
lah’ın yanısıra bir başkasını ilâh edinip ona kulluk etmezler. Ölü‐
mü hak edenler dışında Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar.
zinâ da etmezler. Kim bunları yaparsa işlediği günahın cezâsını
görür. Kıyamet Günü azâbı kat kat olur. O korkunç azâbın içinde
hor ve hakîr bir halde ebediyen kalır.”
Zinâ yapmak imkânlarına mâlik iken Allah’ın azâbından korka‐
rak ve rızasını talep ederek zinâdan kaçınmak öylesine büyük bir
ibâdettir ki, bu ibâdet dünyada mûcizemsi olayları doğurabilecek
yüceliktedir.
Zinâdan kaçınmak da mûcizemsi olaylara sebeb olabilir

8

İsra 32.
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Abdullah b. Ömer (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
Sizden önceki topluluklardan birine mensup üç kişi yola çıktılar.
Gece bastırınca da bir mağaraya sığınıp içine girdiler.
Onlar girdikten sonra dağdan yuvarlanan bir kaya mağarayı on‐
ların üzerine kapadı. Aralarında şöylece konuştular:
‐ Bu kayadan bizi ancak ve ancak güzel amellerinizi aracı kılarak
Allah’a duâ edip yardım istemeniz kurtarabilir.
Onlardan biri, çocuklarını ihmal edercesine ana babasına olan
yürekten ikramını, diğeri işçisinin hakkını ileri derecede gözetmesini
konu alan amelleriyle duâ ederek kayanın geçit vermesini dilediler.
Çıkılacak kadar olmasa da bu iki halis duâ sebebiyle kaya açıldı.
Onlardan üçüncüsü de şöyle duâ etti:
Allah’ım! Benim amcamın bir kızı vardı. İnsanlar içinden en çok onu
severdim. Onunla cinsel ilişkide bulunmak istedim. Ama o bana yar olmadı.
Yıllar birbirini kovalarken bir (kıtlık) yılı, dara düşerek bana geldi. Benimle
yatması için ona yüz yirmi altın vermeyi teklif ettim. Kabul edip soyundu.
Yerimi aldım. Tam temas edecektim ki:
‐ (Allah’dan kork. Nikâh bağı olmaksızın yaklaşıp) bekâreti gider‐
mek sana helâl kılınmadı, dedi. İnsanlar içinde en çok onu sevdiğim halde, bu
sözleri üzerine günahâ girmemek için onu bırakıp çekildim. Verdiğim altın‐
ları da ona bıraktım.
Allah’ım! Ben bu ameli Sen’in rızana ermek için yaptıysam, içinde bu‐
lunduğumuz çıkmazdan bizi kurtar.
Bu üçüncü halis duâ üzerine kaya iyice açıldı. Çıkıp yürüdüler.9

9

Buhârî İcare 12, R. Salihin B. İhlas Hn. 12. Hadîs özetlenmiştir. Duâ ile tabîat olayları
arasındaki ilişki için bak.Nûh 10‐12.
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Zinâdan korunmak Allah’ın güvencesine erdirir
Başta zinâ olmak üzere, cinsel haramdan korunmak, dünyada
mûcizemsi olaylar sebep olacak bir amel olduğu gibi, Allah’ın güven‐
cesine erdirecek bir yüce ameldir de. Allah’ın Resûlü bu gerçeği şöy‐
lece açıklar:
“Yüce zatının rahmet gölgesinden başka güvencede kılıcı hiçbir gölge‐
nin bulunmadığı Kıyamet Günü’nde Allah (c.c) yedi sınıf insanı gölgesinde
barındıracaktır. Adâletli devlet başkanı (ve yönetici), Allah’a ibâdet ederek
büyüyüp‐gelişen genç, camilerde toplu ibâdete sevdalı kişi, Allah için birbi‐
rini seven ve bu sevgi esası üzerine birleşen ve ayrılan iki mü’min, sağ elinin
verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizli sadaka veren adam, yalnz başına
Allah’ı anarak gözleri yaşla dolan mü’min ve bir de sosyal nüfûzu ve şuhlu‐
ğu olan bir kadından sevişme çağrısı alan fakat “Ben Allah’dan korkarım”
diyerek daveti kabul etmeyen kişi, …”10
Cinsel haramlardan korunmak Allah’ın Sevgisine ve Cennet’e de
götürür

Mü’mini Kıyamet Günü’nün dehşet verici korkuları ve yüreklere
işleyecek elemlerinden koruyacak amellerin Cennet’e de götüreceği
şüphesizdir. Nitekim Yüce Allah, kurtuluşa erecek ve Firdevs Cen‐
netler’ine girecek kullarını; kalb huzûruyla namaz kılan, zekât ver‐
mek için çalışan, faydasız sözler ve işlerden sakınan, söze ve sözleş‐
melere bağlı kalan kullar olarak tanıttığı gibi, cinsel haramlardan ko‐
runan kullar olarak da şöylece tanıtmaktadır:
“Namazlarını iç huzuru ile kılan, dünya ve âhiret hayatına fay‐
dasız boş söz ve işlerden kaçınan, zekât verici güce ulaşmak için
çalışan, kendilerine verilen görevleri ve verdikleri sözleri yerine
getiren, namazlarını devamlı olarak eda eden ve cinsel organlarını
koruyup zinâdan korunan, yalnızca hür eşleri veya malik oldukları
10

et‐Tac 5/76, Buhârî 8/20.
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(nikâhlı esir eşleri) ile yalnızca üreme organından cinsel ilişkiye
giren, bu ilişkileri sebebiyle kınanmayacak olan ‐fakat sadece zinâ
ve eşcinsellik türü haram ilişkilere girmeleri sebebiyle haddi aşan
isyankârlar olarak görülecek olan‐ gerçek mü’minler kurtuluşa er‐
mişlerdir. İşte onlar Firdevs Cenneeti’ne varis olacak ve orada sü‐
rekli kalacak olanlardır.”11
Evlilik içi cinsel haramlardan korunmak da Allah’ın sevgisine
götürür

Yüce Allah ve O’nun Peygamberi tarafından konulmuş olan evli‐
lik içi cinsel haramlardan korunmak da bir ibâdettir ve Allah’ın rıza‐
sına ve sevgisine götürür. Nitekim Yüce Allah, Kur’ân’la yasakladığı
âdet hali ilişkisinden ve eşe arka organından temastan korunan kulla‐
rını sevdiğini şöylece açıklıyor:
“… Şüphesiz Allah, (her ay temizlendikleri zaman kadınlarına)
dönenleri; (yalnızca temizlik döneminde ilişkide bulunanları) sever.
O, iyice temizlenenleri; (ay halinde önden ve arka organdan cinsel
ilişkiye girmekten kaçınanları da) sever.”12
Eşle ilişki de ibâdettir

Allah’ın ve Peygamberi’nin haram kıldıklarından kaçınmak farz‐
dır.
Farzların yapılması için yapılması gerekenler de farz olduğun‐
dan, cinsel haramlardan korunmamıza yardımcı olacak girişimlerde
bulunmak da farzdır. Farzların îfâsı ise Allah’a itâat olup ibâdettir.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır.

11
12

Mü’minûn 1‐11.
Bakara 222.
Parantez içinde gösterilen nükteler için “Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette
Bulunmak” bölümünde yapılan açıklamaları okuyunuz.

56

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Eşle ilişkiye sevap verilir
Sahâbî Ebû Zer (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
“Sübhânallah” şeklindeki her bir tesbihde, “Elhamdülillah” şek‐
lindeki her bir hamdde, “Allahü Ekber” şeklindeki her bir tekbirde,
“La ilahe illellah” şeklindeki her bir tehlilde, her bir Hakk’a çağırma‐
da ve her bir bâtıldan sakındırmada sadaka/hayır sevabı vardır.13
(Bunlar bir tarafa) sizden birinizin eşi ile cinsî münâsebette bulunma‐
sında bile sadaka sevabı vardır.
Ashab‐ı Kirâm hayret ve de merakla sordular:
‐ Ya Resûlallah! Bizden biri cinsel arzularını tatmin eder de, bu sebeple
ona nasıl sevap verilir?

؟ﺯﺭ ﻪ ﹺﻭ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺍ ﹴﻡ ﹶﺃ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﺣﺮ ﻲﺎ ﻓﻌﻬ ﺿ
 ﻭ ﻮ ﻢ ﹶﻟ ﺘﻳﺭﹶﺃ ﹶﺃ
ﺟﺮ  ﹶﺍﻼ ﹺﻝ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪ
ﺤﹶ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺎ ﻓﻌﻬ ﺿ
 ﻭ ﺍﺫﹶﺍ ﻚ
 ﻟﻠ ﹶﺬ ﹶﻓ
Pek tabîi ki verilir. Ya sizlerden biri zinâ yapacak olsaydı, yaptığı zinâ‐
dan ötürü günaha girmeyecek miydi? Buna ne dersiniz? Bunun gibi, nikâhlı
eşiyle tatmin bulduğu zaman da kendisine sevap verilir.14
Allah şanını artırsın Peygamberimiz bir diğer hadîslerinde de
şöyle buyurur:

13

14

Hadîsin bu bölümü ile ilgili bir diğer rivayette de şöyle buyrulur:
Hakk’a çağırırsın, dînin‐ilmin ve olgun aklın karşı çıktıklarından sakındırırsın, insanların geçtiği
yollardan dikenleri, kemikleri ve taşları kaldırırsın, a’maya yol gösterirsin, sağır ve dilsize anlaya‐
cağı şekilde duyuruda bulunursun, nasıl çözümleneceğini bildiğin işte senden aracılık isteyene ön‐
cülük edersin, yardım dileyen âcize bütün gücünle koşarak; zayıfa da bütün kuvvetini kullanarak
yardım edersin.
İşte bütün bunlar da nefsin için açabileceğin sadaka kapılarındandır. (Müsned 5/168‐9)
Müslim Zekât 53, M. Mesâbih Hn. 1898, Müsned 5/167‐8.
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“Allah, kişinin karısıyla sevişmesi; cinsel ilişkide bulunmasından hoş‐
nut olur. Onlara bu sebeble sevâp verir ve onlar için helâl rızık yaratır.”15
Çocuk için ilişkiye sevap verilir
Allah ilk insanı topraktan yaratmış, üremesini dilemiştir. Çoğal‐
masını da cinsî münâsebete bağlamıştır. Yaşayan bir hayır olabilecek
duâcı bir çocuğa sâhip olmak amacıyla eşle cinsî münâsebet Allah’ın
ihsanına tâlip olmaktır. O’nun ihsanına O’nun meşrû kıldığı yoldan
tâlip olmak da O’nun rızasına ermektir. Bu sebeple çocuk sâhibi ol‐
mak amacıyla cinsel ilişkide bulunmak da ibâdettir.16
Cinselliğe ilişkin Peygamberî Sünnet’i izlemek de ibâdettir
Yukarıda açıkladığımız üzere Allah’ın Resûlü’nün cinsel vasıflı
buyruklarına itâat etmek de ibâdet olduğundan, fiilî ve sözlü sünneti
izleyerek, cinsel ilişkide bulunmak da ibâdettir. Meselâ cinsel ilişki‐
den önce:
a‐ Besmele çekmek,
b‐ Şeytan’dan Allah’a sığınmak,
c‐ İyice seviştikten sonra ilişkiye başlamak,
d‐ Eş (kadın) doyuma ulaşmadan ilişkiyi bitirmemek,
e‐ Eşin onayını almadan rahmin dışına boşalmamak v. s.
Özel bölümünde hadîsler ışığında açıklayacağımız bu cinsel sün‐
net görevlerini uygulamak da şüphesiz sünneti izlemek olacağından
ibâdettir.
Cinsel hayatın ibâdet hayatının bir bölümü olduğuna dâir yaptı‐
ğımız açıklamaları yeterli buluyoruz.

15
16

M.K.Ummal 6/389.
“Çocuk Sahibi Olmak İçin Evliliğe Teşvik Edici Düsturlar” bölümüne bakınız.
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Aslında bu kitabda okuyacağınız cinsel hayatımızla ilgili ilâhî
düstûrların her biri, cinsel hayatın ibâdet hayatının bir bölümü oldu‐
ğunun belgesidir. Çünkü ibâdet; Allah’ın ve Peygamberi’nin emirleri
ve yasaklarının gereğini yapmaktır.
Burada bir hususa değinmek isteriz:
Râviler, hadîsleri bize Peygamberimizin kullandığı kelimelerle
değil, anlam olarak kendi ifadeleriyle aktarmaktadırlar. Hadîsler
anında yazılamadığı için bu da kaçınılamaz bir durumdu. Bu sebeple
Peygamberimizden nakledilen sözlerin onun orijinal söylemleri ol‐
madığı bilinmelidir.

Üçüncü Bölüm

CİNSELLİK VE CİNSEL HAYAT
ÜZERİNE İSLÂM GERÇEKÇİLİĞİ

Cinsellik ve Cinsel Hayat Üzerine İslâm Gerçekliği

“…İnsan (cinsel arzularn dizginlemede) zayf
yaratlmştr.”
(Nisâ, 28)

İslâm Dîni’nin hayat kurallarnn koyucusu insan yaratan Allah
(c.c) olduğu için, İslâm Dîni ile insan arasnda tam bir kaynaşma ve
bütünleşme vardr.
İslâm, insan üzerinde gerçekçidir. Bu gerçekçilik insann cinselli‐
ğini de kuşatcdr.
İnsan cinselliği üzerindeki İslâm gerçekçiliğinin ilk belirgin özel‐
liği, insann cinselliğinin bir hayat gerçeği olarak kabul olunmasdr.
Yüce Allah, insan erkek ve dişi olarak yaratmştr. Kadn erkeğe,
erkeği de kadna eğilimli ve arzulu klmştr.
Bu gerçek, Kur’ân‐ Kerîm’de Rabbimiz tarafndan şöylece açk‐
lanmaktadr:
“İnsanlara/Erkeklere, kadnlara sâhip olma sevgisi/tutkusu…,
güzel gösterilerek içlerine sindirildi…”1
Genel bir kâide/kural olarak denilebilir ki insan, hayatn ergenlik
döneminde belirginleşen ve giderek ihtiyaç haline dönüşen bu arzu‐
yu yenmek gücüne de sâhip değildir. Çünkü insan cinsellik bakmn‐
dan da zayf yaratlmştr:

1

Âl‐i İmran 14.
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“… İnsan (cinsel arzularını dizginlemede) zayıf yaratılmıştır.”2
Allah, insanın üremesini cinsel eylem kanûnuna bağladığı ve bu
sebeple de erkekle kadını cinsel organlar ve arzularla donattığı için,
cinsel vuslat olmaksızın insanın tam anlamıyla bedenî ve ruhî tatmi‐
ne ermesi de mümkün değildir. Nitekim yüce Allah eşlerimizi kendi‐
lerinde tatmin bulmamız için yarattığını şöylece açıklamaktadır:
“Kendilerinde huzur bulmanız için kendi türünüzden eşler ya‐
ratması, böylece aranızda meveddet (cinsel câzibe) ve rahmet (sevgi)
var etmesi, O’nun varlığının delillerindendir. Hiç şüphesiz bunda
düşünen bir halk için çıkarılması gereken nice dersler vardır.”3
Yukarıda özetlenerek açıklanan gerçekler; gözlemle bilinen, tec‐
rübe ile delillenen ve Kur’ân bildirileriyle doğrulanan gerçeklerdir.
Bu sebeple erkekde ve kadında cinsel duyguların ve bu duygula‐
rı tatmin etme arzularının bulunması tabîidir. Cinsel eylemler de ola‐
ğandır.
Ne var ki insan, yüce Allah tarafından yeryüzünde kulluk dene‐
mesine tâbi tutulduğu ve ilâhî denemenin bir bölümü de cinsel hayat‐
la ilgili olduğu için, insan cinsel arzuları ve eylemlerini helâl ve ha‐
ram ölçülerine uydurmaya mecburdur.
Bu genel girişten sonra erkek ve kadın cinselliğini İslâm gerçekçi‐
liği altında ayrı ayrı inceleyelim.

2

3

Nisâ 28.
İnsanın Cinsel Bakımdan Zayıflığı
Hiç şüphesiz bu âyet, insanın yalnız cinsellik bakımından değil, cinsellik dâhil çok yönlü
olarak zayıf yaratıldığına işâret buyurmaktadır. Ne var ki önceki âyetlerin ışığında bu
âyeti değerlendiren İbn‐i Abbas gibi bazı müfessirler, âyette geçen zayıflıktan cinsel arzu‐
ları dizginlemedeki zayıflığı anlamaktadırlar. İsabetli bulduğumuz bu nükteyi parantez
içinde gösterdik. (Bak. Taberî Nisâ 28, 5/30, İbn‐i Kesîr Nisâ 28)
Rûm 21. Bu âyette geçen “meveddet” kelimesi başta Hasan‐ı Basrî olmak üzere birçok
müfessir tarafından “cima=cinsel ilişki” ile açıklanmaktadır. Âl‐i İmran Sûresi’nin 14. âye‐
tinin dolaylı bir şekilde doğruladığı bu açıklamayı parantez içinde gösterdik. (Bak. er‐Razî
et‐Tefsîrûl Kebîr Rûm 21, Rûhul‐Beyan 7/19)

Erkeğin Cinselliği

Bülûğ (ergenlik) çağına ulaşan her erkekte cinsel duygular, tat‐
min edilmek istenen cinsel arzular oluşur. Bu bir ilâhî kanundur. Bu
kanunla çatışmak insanla çatışmakdır.
Bu gerçeği, yürürlükten düşürülmüş bütün semâvî dinler ve fel‐
sefî sistemler yanı sıra İslâm da kabul etmektedir. Ancak erkek cinsel‐
liği üzerindeki İslâm gerçekçiliğinin iki mühim özelliği vardır:
(A) Cinsellik ve onunla irtibatlı duygular ve eylemler peygamber‐
ler dâhil bütün erkekleri kuşatıcıdır.
(B) Allah’ın özel bir korumasına eremeyen hiçbir insan, değil cin‐
sel arzulardan, cinsel haramlardan bile güvencede olamaz.
Şimdi bu iki özelliği açıklamaya çalışalım.
a‐ İslâm gerçekçiliği, genç‐ihtiyar, güzel‐çirkin, âlim‐câhil her er‐
kekte, Allah’a yakınlık sırrına ermiş Hak dostlarında, hatta peygam‐
berlerde bile cinsel arzu ve eylemleri tabîi görür.
İslâm’a göre cinsel arzular ve helâl çerçeve içerisinde sürdürülen
cinsel eylemler, asla bir eksiklik olmadığı gibi, rûhî gelişmeye de en‐
gel değildir. Bilakis asıl rûhî yücelik, cinsel arzular duyulur, cinsel
hayat sürdürülürken ulaşılan yüceliktir.
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Dindar olabilmek ve dindarlıkta gelişerek rûhî yüceliklere erişe‐
bilmek için cinsel duygular ve eylemlerden soyutlanmak görüşü bazı
tasavvufî kaynaklarda yer alırsa da, Kur’ân ve Sünnet gerçekleriyle
katiyetle bağdaştırılamaz.1
Mü’minler olarak, insanlık tarihinin en üstün ve Allah’a en yakın
şahsiyetleri olarak kabul etmeye mecbur olduğumuz peygamberlerin
normal bir cinsel hayatlarının olduğunu hatırlatmamız delil olarak
kâfidir.
Yüce Allah Kur’ân‐ı Kerîm’de Hz. Nûh’u, Hz. İbrâhim’i, Hz.
Lût’u, Hz. Mûsa’yı, Hz. Muhammed’i ve diğer bazı peygamberleri
bize evli olarak tanıtırken, Hz. Îsa ve Hz. Yahya gibi istisnalar dışında
bütün peygamberlerin de eşleri ve çocukları olduğunu şöylece bil‐
dirmektedir:
“(Ey Muhammed!) Şüphesiz senden önce de peygamberler
gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Hiçbir peygamber

1

Evlilik Hayata /Sevgiye Katılımdır
Esasen evlilik; hayata, yaratıcı oluşa, sevgiye tam bir iştiraktir ve bu iştirakin yerini alabi‐
lecek ikinci bir şey yoktur. Tasavvuf tarihinde, evlenmemeyi yeğleyen çok az sayıdaki
zahid‐sufi tipler, aslında kendi peygamberlerine ters düşmüş kişilerdir. Onların tavrını ta‐
savvuf veya zühdün nitelikleri içinde göstermeye ve bu yoldan tasavvufu Hıristiyan mis‐
tisizminin bir uzantısı gibi kabul ettirmeye çalışan müsteşrikler hata veya saptırma için‐
dedirler.
Evlenmemeyi meziyet telakki edenlerin sûfi muhitlerden olmaları, tasavvufun, prensip
olarak evlenmemeyi bir değer saydığını göstermez. Tam aksine, bu tutumu sergileyenler,
bağlı oldukları kurumun prensiplerinden birini yerine getirmemiş olmaktadır. Öte yan‐
dan tasavvuf tarihinde evli olmayanın irşada yani tasavvufî eğitim yaptırma görevine
yetkili olmadığını savunan mutasavvıflar da vardır. Bunlardan biri de büyük Türk muta‐
savvıfı İbrahim Kuşadalı (ölm. 1845)dır. Şöyle diyor: “Tarîkatte bir şeyh müteehhil (evli) ol‐
mamış olsa kendi sâliklerini (öğrencilerini) akabe‐i nefsaniyeden (nefsin engellerinden) geçire‐
mez. Müteehhil oldukta ol akabattan geçirir.” Demek oluyor ki, evlilik tecrübesini yaşamayan
rûh, fıtrat sahnesinde icrası gereken denemeleri eksik bırakmıştır. Böyle bir şahsın, insanı
Allah yolculuğunda yürütmesi tam bir şekilde gerçekleşmiyor.” Bak. Y. N. Öztürk, Din ve
Fıtrat, s. 176.
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Allah’ın izni olmadan bir mûcize getiremez. Her şeyin belirlenmiş
bir vadesi Kitab’da kayıtlıdır.”2
Sosyal durumları, cinsel arzuları ve güçleri bakımından farklı
olan insanlara örnek olmak durumunda oldukları için Hz. İbrahim,
Hz. Dâvûd, Hz. Süleyman ve Hz. Muhammed gibi pek çok peygam‐
berin hayatında birden fazla kadınla evliliğin örneklerini de görüyo‐
ruz.
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed bu gerçeği şöyle açıklar:

ﺝ
ﺍ ﹺﺯﻭ ﺮﺓﹸ ﺍﻷ ﻭ ﹶﻛ ﹾﺜ ﺮ ﻌ ﱡﻄ ﺘﺍﻟﻙ ﻭ ﺍﺴﻮ
 ﺍﻟﻣ ﹸﺔ ﻭ ﺎﺤﺠ
 ﺍﹾﻟﻴﺎ ُﺀ ﻭﺤ
 ﺍﹾﻟﻢ ﻭ ﺤ ﹾﻠ
  ﺍﹾﻟ:ﲔ
 ﻠ ﺳ ﺮ ﻨ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﻤﻦ ﺳ ﻣ
“Yumuşak huyluluk, haya, kan aldırmak, güzel kokular sürünmek ve
çok eşlilik, Peygamberlerin özelliklerindendir.”3
Peygamberlerin hayatı delillendirmektedir ki, rûhî gelişim cinsel
hayatı öldürmez diriltir, zayıflatmaz kuvvetlendirir. Böyle olması da
zarûrîdir. Çünkü rûhî gelişim îmanla, güzel amellerle ve çok zikirle
sağlanır. Bunlar rûhu takviye ettiği gibi, bedeni de kuvvetlendirir.
Kuvvetlenen bedende ise cinsel arzular ve de eylemler artar. Zira
sebeblerin kendi doğrultularında sonuç vereceği açık bir gerçektir.4

2

3
4

Ra’d 38.
Bu Âyetin İndiriliş Sebebi:
Yahûdiler kendi bâtıl ve tutarsız anlayışlarına göre Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’i
(sav) ayıplayarak şöyle dediler: Biz Muhammed’i kadınlarla evliliğe büyük bir ilgi içinde
görüyoruz. Eğer inandığı ve tebliğ ettiği gibi gerçekten peygamber olsaydı, peygamberlik
görevi O’nu bu tür ilgilerden uzak tutardı… İşte bu olay, yukarıda mânası sunulan ve di‐
ğer peygamberlerin de evli olduklarını açıklayan Ra’d Sûresi’nin 38. âyetinin Rabbimiz ta‐
rafından indirilişine sebep oldu. (Bak. M. Ali Sabûnî Safvettü‐Tefasîr Ra’d 38.)
Tirmizi Nikâh 2, et‐Tac 2/287.
Büyük bilgin ve mutasavvıf Sehl b. Abdullah şöyle der: Kadınlar Allah tarafından Yüce
Peygamberimize de sevdirildi. Onlara karşı nasıl ilgi duyulmaz?
Büyük bilgin ve sofi Sufyan b. Uyeyne de şöyle der: “Sahâbîlerin ileri derecede ibâdete düşkün
zahidleri bile çok eşli… idiler.” (Bak. Kadı Iyaz K. Şifâ 1/191)
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Amelli Müslüman’ın cinsel arzuları artar

Evlilik içinde ve dışında cinsel duyguları ve eylemlerini disipline
etmiş, göz ve kulak gibi organları cinsel haramlardan korumuş, böy‐
lece cinsel uyarıları alıcı gücünü muhâfaza etmiş, üstelik alkollü içki‐
lerden uzak durmuş, namaz, duâ ve zikirle de rûhî tatminin doruğu‐
na çıkmış mü’min, pek tabîidir ki cinsel arzularını kuvvetlendirecek
ortamı oluşturmuş olur. Bu gerçeği kavrayamayacak bir insan düşü‐
nülemez. 5
İslâm, erkek cinselliği üzerinde böylesine gerçekçi olduğu içindir
ki ileride açıklanacağı üzere, değil bekârlığı ve evlilik içinde cinsel
hayattan çekilmeyi, cinsel arzuların tatmînini ertelemeyi bile uygun
bulmamıştır.
Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü kafada ve kalbde kadın arzusu
oluştuğu zaman, derhal eşe gelinerek cinsî münâsebette bulunulma‐
sını öğütlemiştir. Kadının çekimser kalmasını da yasaklamıştır. Su‐
yun bulunmadığı yerde de erteleme yoluna gidilmemesini; teyem‐
müm ruhsatından yararlanılmasını tavsiye buyurmuştur.
Ebû Hureyre (r.a) şöyle anlatıyor:
Medine dışında, çölde yaşayan bir mü’min Allah’ın Resûlü’ne geldi ve
sordu:
‐ Ya Resûlallah! Ben yılın dört‐beş ayını çölde geçiriyorum… Aramızda
lohusalar, âdetliler ve cünübler de var. Ne yapmamızı emir buyurursunuz?

5

Ancak îmanlı ve amelli Müslümanın cinsel arzularını takviye edecek bir diğer olgu daha
vardır ki, o da îman ve ibâdet nurlarının kalb yoluyla damarlara akması ve böylece cinsel
gücü ve arzuları artırmasıdır. Ne var ki”İlâhi yasalara bağlı her mü’minin cinsel arzuları ar‐
tar.” ifadesiyle formüle edilen bu gerçeği içe sindirebilmek için îman mantığına, gönül
zevkine ve tecrübeye sâhip olmak gerekir.(Suyûtî, El‐Vişah… Süleymaniye Kütüphanesi
Yzm. Lala İsmail No: 577)
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‐ Teyemmüm yapın.6
b‐ Arzettiğimiz üzere erkek cinselliği üzerindeki İslâm gerçekçili‐
ğinin ikinci özelliği de Allah’ın özel korumasına eremeyen hiçbir in‐
sanın, cinsel arzulardan, hatta cinsel haramlardan güvencede olama‐
yacağı hakikatinin kabul olunmuş olmasıdır.
Rabbinin uyarısını almasaydı kendisine akıl yürütme becerisi ve
ilim verilmiş bir genç olan Hz. Yusuf’un bile Züleyha’ya yaklaşacağı‐
nın Kur’ân‐ı Kerîm’de açıklanmış olması, İslâm gerçekçiliğinin de‐
ğindiğimiz özelliğinin Kur’ânî delilidir.
Yusuf Sûresi Âyet 24:
“Şüphesiz ki o kadın, Yusuf’a arzuyla yaklaşmak istemişti.
Eğer Yusuf Rabbinin uyarısını almasaydı, kadının arzularına uya‐
bilirdi. İşte Biz Yusuf’u ihanetten ve yasak ilişkiden alıkoymak
için böyle yaptık. Çünkü o, ihlâslı kullarımızdandı.”
Allah’ın Resûlü’nden daha olgun, daha tunç iradeli ve cinsel
duygularına daha hâkim bir insan düşünülemeyeceğine göre, O’nun
aşağıda sunacağımız hadîsiyle sergilediği hakikati hiçbir erkeğin cin‐
sel haramlardan güvencede olamayacağı gerçeğine Peygamberî bir
delil olarak görebiliriz.
H. Cabir (r.a) anlatıyor. Allah’ın Resûlü mü’minlere şöylece emir
buyurdu:

،ﺪﻡﹺ ﻯ ﺍﻟﺠﺮ
 ﻣ ﻢ ﺪﻛﹸ ﺣ ﻦ ﹶﺍ ﻣ ﺠﺮﹺﻱ
 ﻳ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ﺸ
 ﺎ ﱠﻥ ﺍﻟ ﹶﻓ،ﺎﺕﻴﺒﻤﻐ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻮﺍﻠﺠ ﺗ ﹶﻻ
ﺳ ﹶﻠﻢ ﻪ ﻓﹶﺄ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻧﻨﹺﻲﺎﻦ ﺍﷲ ﺃﻋ ﻜ ﻭﹶﻟ ،ﻲﻣﻨ ﻭ ؟ﻨﻚ ﻣ ﻭ ﺎﹸﻗ ﹾﻠﻨ
6

M. Zevâid 1/261, Neylül‐Evtar 1/304.
Kur’ân‐ı Kerîm’in Mâide Sûresi’nin altıncı âyetinde “Kadınlarınızla ilişkiye girmişseniz
ve bu halde su da bulamamışsanız, tertemiz bir toprakla teyemmüm edin…” buyrula‐
rak, su hazır olmaksızın da ilişkiye girilebileceğine işaret buyurması, özellikle arzuların
şiddetlendiği dönemlerde ve susuz bölgelerde teyemmüm ruhsatından yararlanılabilece‐
ğini öğretmektedir. (“Teyemmüm” için lügatçeye bakınız).
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‐ Yanlarında kocaları (veya mahremleri) bulunmayan (dolayısıyla
ilişkisizlikleri uzamış olan) kadınların yanlarına gidip oturmayın. Zira
Şeytan her birinizin kan damarında (kanınız gibi iradenizin dışında)
akar.
Bu buyruğa muhatab olan sahâbîler olarak sorduk:
Sizin kan damarınızda da akar mı?
Benim kan damarımda da akar. Ne var ki Allah bana Şeytana karşı yar‐
dım eder ve ben ondan korunurum.7
İslâm, özellikle erkek cinselliğini böyle değerlendirdiği içindir ki,
cinsel hususlarda haramlara yöneltebilecek nefse güvene değil, ge‐
rekli tedbirlere baş vurdurucu metodlu şüpheye yer vericidir.
Gerekli tedbirlerin bir kısmı örtünmek, gözü korumak, evlenile‐
bilecek kadınlarla yalnızca bir arada kalmamak vs. dir.8

7

8

Tirmizî Reda 17 (Hn. 1172).
Yusuf Sûresi’nin 24. ve 33. âyetleri, bu hadîsin mânasını doğruladığı gibi, Allah’ın Resû‐
lü’nün genç kadınlarla müsâfaha (tokalaşma) etmemesi ve gözlerini korumaya özen gös‐
termesi gibi ihtiyatî uygulamaları da doğrulamaktadır. Şeytan’ın Allah’ın Resûlü üzerinde
etkili olamadığını aşağıdaki rivâyet de doğrulamaktadır.”Allah’ın Resûlü hiç rüyalanmadı;
rüyalanarak yıkanması gerekmedi. Zira rüyalanmak Şeytan’dandır.” (Sırasıyla bak. M. Zevâid
5/122; Suyûtî El‐Hasâisul‐Kübra 1/173‐5)
Önlem Almak
Cinsel vasıflı haramlardan korunmak farz olduğu gibi, korunmak için gerekli olan tedbir‐
lere başvurmak da farzdır. Ancak samimi olunsa da oluşabilecek zaaf ortamlarından ko‐
runabilmek arzusunu farz görevlerden kaçınmanın mâzereti kılmamalıdır.
el‐Ced b. Kays, Allah’ın Resûlü’ne gelir ve şöylece mazeret beyan ederek savaşa katılma‐
ma izni ister:
“Ya Resûlallah! Allah’ın zatı üzerine yemin ederim ki, kavmim de kadınlara ne derece
düşkün olduğumu bilir. Sarı ırkın kadınlarını görünce sabredemeyip haramlara düşmek‐
ten korkarım. Bana izin verseniz de beni fitneye düşürmeseniz.”
Allah’ın Resûlü yaşanılan şartların önemini kavramak istemeksizin basitleşen bu adama
ilgi göstermeyerek yüz çevirir. Bu olay, Tevbe Sûresi’nin hükmü genel olan kırk dokuzun‐
cu âyetinin indirilişine özel sebep olur:
“Onlardan kimi de; bana izin ver ve beni fitneye düşürme, der. Haberleri olsun ki onlar
zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir. Cehennem ise o kâfirleri mutlaka çepeçevre kuşatı‐
cıdır.” (Bak. M. İ. Kesir Tevbe 49)
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En mühim önlemlerden biri de cinsel duygular ve arzuların cin‐
sel haramlara düşürecek boyutlara ulaşmasından Allah’a sığınmaktır.
Bu hususta her erkek, Allah’a sığınmaya muhtaç olduğu içindir
ki Kur’ânı Kerîm’de Yusuf Peygamber’in dilinden şu duâ örneği ve‐
rilmiş, dolaylı olarak bu duânın yapılması öğütlenmiştir:
“(… Allah’ım! Kadınların cinsel tuzaklarını benden uzaklaştır.)
Eğer Sen onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara yö‐
nelir ve câhillerden olurum.”9
Allah’ın Resûlü, Hz. Muhammed’in yaptığı ve bize de yapılma‐
sını öğütlediği bir cinsel içerikli duâ örneği de şöyledir:

ﺎﻧﹺﻲﻟﺴ ﺮ ﺷ ﻦ ﻣ ﻭ ﺼ ﹺﺮ
 ﺑ ﺮ ﺷ ﻦ ﻣ ﻭ ﻲﻤﻌ ﺳ ﺮ ﺷ ﻦ ﻣ ﻚ
 ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑﻲ ﹶﺍﻋﺍﻧ ﻢ ﻬ ﺍﹶﻟ ﱠﻠ
ﺟﻪ ﺮ ﻌﻨﹺﻲ ﹶﻓ ﻳ ﻲ ﻣﹺﻨ ﺮ ﺷ ﻦ ﻣ ﻭ ﺮ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﹺﻲ ﺷ ﻦ ﻣ ﻭ
“Allah’ım! Kulaklarımın şerrinden, gözlerimin şerrinden, dilimin şer‐
rinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın; cinsel organımdan kaynak‐
lanabilecek kötülüklerin şerrinden sana sığınırım.”10

9
10

Yusuf 33.
Tirmizî, Deâvat 76 (Hn. 3487)

Kadnn Cinselliği

“Şüphesiz ki o kadn, Yusuf’a yaklaşarak onu
baştan çkarmak istemişti. Eğer Yusuf Rabbi‐
nin uyarsn almasayd, kadnn arzularna
uyabilirdi. İşte Biz Yusuf’u ihanetten ve
fuhuşdan alkoymak için böyle yaptk. Çünkü
o, ihlâsl kullarmzdand.”
(Yûsuf, 24)

İslâm, kadn cinselliği üzerinde daha bir gerçekçidir. Onun cinsel
duygularn varlğ gibi tabîi görür. Cinselliği utanma duygusu ile
örtülü olduğu, bu sebeble arzularn gereğince açğa vuramayacağ
için de, onun cinsel haklarn erkeğinkinden daha açk ve ayrntl bir
şekilde belirlemiştir.
Şan yüce olan Allah, kadn câzibeli yaratmş ve sevdirmiştir.
Onun bütün organlar cinsel bakmdan çekici ve cinsel çağrşm yap‐
trc olduğu içindir ki; İslâm Dîni’nde kadn, evlenebileceği erkeklere
karş eller, yüz ve ayaklar dşndaki bütün vücût organlarn örtmekle
emrolunmuştur.
Her sözü ve davranş ile cinsel mesajlar dağtabilecek özellikte
olan kadnn bizzat kendisinin de cinsel duygularla dolu olabileceği
gerçeği, hem aklî bir zarûret, hem de naklî (Kur’ân ve Sünnet’le belir‐
lenmiş) bir gerçektir. Kadnda cinsel haz merkezi olan klitorisin yara‐
tlmş olmas da bunun kantdr.
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‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü’nün ifadesiyle, er‐
keklerin benzerleri olan kadınların erkekler gibi, hattâ onları aşabilen
bir cinselliğe sâhip olmalarının bir sebebi, yaratılış özellikleri olduğu
gibi, bir diğer sebebi de sürekli olarak arzulanmalarıdır. Arzulanma‐
nın cinsel arzuları uyaracağı ve kamçılayacağı bir gerçektir.
Cinselliği olan ve kendisine has duyguları ve eylemleri bulunan
bir varlık olduğu içindir ki kadın, İslâm Dîni’nin genel ve özel vasıflı
cinsel emirleri ve yasakları ile de mükellef kılınmıştır.
Yüce Allah ve O’nun Peygamberi; kadınlara, şehvetli bakışlarla
bakmamalarını, vücût güzelliklerini açığa vurmamalarını, zinâdan
korunmalarını, sevicilikten sakınmalarını, kocalarına karşı görevlerini
yapmalarını ve daha nicelerini emir buyurmuştur.
İslâm Dîni’nde kadına yüklenen bu cinsel görevler, pek tabîidir ki
onun cinselliğinin gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirildiğini belge‐
lemektedir.
İslâm Dîni, cinsel vasıflı emirler ve yasaklarla yükümlü kıldığı
kadının kadınlığını koruyucu ve geliştirici yasaları koymuştur.
Bu yasalar da İslâm’ın kadın cinselliği üzerindeki gerçekçiliğinin
belgesidir.
A‐ Bülûğ/ergenlik öncesi dönemi

a‐ Cinsellik bakımından gelişmiş bir kişiliğinin olabilmesi için İslâm
Dîni; kadının kılık‐kıyafette, davranışta ve konuşma şeklinde erkekleşmesini,
böyle bir görünüm arzetmesini yasaklamıştır. Büyüklere yönelik bu kutsal
yasak, pek tabîidir ki küçük kız çocuklarını da kapsamına almaktadır. Ne
varki onlar sorumlu olmadıklarından, çocukluk dönemleri boyunca kadınlık
çizgisi üzerinde yetiştirilmeleri, ana‐babalarının görevidir.
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b‐ İslâm Dîni nihaî sınır olarak on yaşına varan kız çocuklarının değil
erkek kardeşleriyle, kız kardeşleri ile bile bir yatakta yatırılmamalarını emir
buyurmuştur.1
Bu ilahî buyruğun amacı, hiç şüphesiz kız çocuğunun dişiliğini,
sevicilik gibi cinsel sapma eğilimi ve ortamından korumaktır.
c‐ İslâm gerçekçiliğinin ergenlik öncesi kadın cinselliğine yönelik bir
düstûru da, onun geleceği ile ilgili sünnet işlemidir…2
B‐ Bülûğ/ergenlik dönemi

Ergenlik döneminde kadını kuşatan İslâm gerçekçiliğinin en be‐
lirgin yönü Peygamberimiz tarafından evlendirilmesi husûsuna veri‐
len büyük önemdir.
Allah’ın Resûlü, Hz. Ali’nin şahsında her bir sorumlu kız velîsi
mü’mine şöyle emir buyurmuşdur:

،ﺮﺕ ﻀ
 ﺣ ﺍﺫﹶﺍ ﺯﺓﹸ ﺎﺠﻨ
 ﺍﹾﻟﺖ ﻭ
 ﺗﺍﺫﹶﺍ ﹶﺍ ﻼ ﹸﺓ ﺍﻟﺼ:ﺎﺮﻫ ﺧ ﺆ ﺗ ﻼﺙﹲ ﻻ
ﻲ ﹶﺛ ﹶ ﻠ ﻋ ﺎﻳ
ﺎ ﹸﻛﻔﹸﺆﹰﺍﺕ ﹶﻟﻬ
 ﺪ ﺟ ﻭ ﺍﺫﹶﺍ ﻳﻢﺍ ﹶﻻﻭ
“Ya Ali! Üç şeyi erteleme:
a) Vakti girince namazı,
b) (Yıkanıp kefenlenerek hazırlandığında) Cenâzenin namazını ve
defnini,
c) Dengini bulduğunda velîsi olduğun kızı‐kadını evlendirmeyi.”3
Açıkça anlaşılacağı üzere bu peygamberî emir, ergenlik dönemi
kadın cinselliğinin önemsenmesini ve bu dönemin gereksiz olarak
uzatılmamasını öğretmekte ve öğütlemektedir.

1
2
3

Bak. K. Hafâ Hn. 2286, Ebû Davud Salât 26, Müsned 2/180.
“Kız‐Kadın Sünneti “bahsine bakınız.
Tirmizî Cenaiz 73 (Hn. 1075).
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Âdet hali ile başlayan bu dönem, cinsel duyguların gelişeceği ve
cinsel problemlerin oluşabileceği bir dönemdir.
Kız çocuğunun bizzat kendisi tarafından da onaylanan kişilik sâ‐
hibi bir tâlip ortaya çıktığında, ergenlik döneminin uzatılmaması en
gerçekçi yoldur.
Ergin kız çocuğunun evliliği engellenemez
İslâm, ergenlik çağına eren kız çocuğunu evlendirmeye teşvik
buyurduğu gibi, evlenmesini engellemeyi de yasaklamıştır.
Eğer mehr‐i misil4 verebilen bir dengi çıkar, kız da arzu ederse,
ergin kızın evlendirilmesi gerekir. Babanın veya diğer velîlerin engel‐
leme hakkı yoktur. Dînî ölçülerimize göre mazûr görülebilecek bir
sebebe dayanmaksızın ergin kızın geleceğini olumsuz yönde etkile‐
yecek engelleme zulümdür.
Bu durumda ergin kız çocuğu, İslâm Toplum Düzeni’nde mah‐
kemeye baş vurarak, üzerindeki haksızlığı kaldırabilir.5
Kaldı ki Kur’ân, kadınınıın nikâh akdi yapabilirliğini onayladığı
için bülûğa ermiş (ergin) kız, baba dâhil velî onayını almaksızın da
dengi ile evlenebilir.6
İslâm, ergin kızın evlenmesini engellemeyi yasakladığı gibi, dul
kadının evlenmesini engellemeyi de yasaklamıştır.
Dul kadının evliliği de engellenemez
Bu yasak Allah’ındır ve Bakara Sûresi’nin ikiyüz otuz ikinci âyeti
ile konulmuştur.
Aşağıda sunacağımız hadîs, bu yasaklayıcı âyetin indiriliş sebe‐
bini ve ortaya koyduğu hükmü açıklamaktadır.
4
5
6

“Lügatçeye” bak.
H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/48, 57.
Bakara 230, 232
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* Makil b. Yesar, Allah’ın Resûlü’nün yaşadığı dönemde kız kar‐
deşini mü’minlerden bir adamla evlendirdi.
Kız kardeşi bu adamın nikâhında bir müddet kaldıysa da, adam
onu boşadı ve iddet içinde ona dönmedi. (Dönmeyince tekrar evlene‐
bilecek şekilde boşanmış oldular.)
Boşanma iddeti7 bitince bu sefer hem kızkardeşi kocasını, hem de
kocası kızkardeşini istedi. Böylece diğer tâlipler arasında kocası da
ona tâlip oldu.
Makil de yemini basarak adamı şöylece reddetti:
‐ Ey akılsız adam! Ben sana bir iyilikte bulundum. Kızkardeşimi
seninle evlendirdim. Sen kalktın onu boşadın. Vallahi artık o (istese
de) asla sana dönüp karın olamaz.
(Makil’in bu red cevabını vermesinden sonraydı.)
Yüce Allah, karısını boşamış kocanın karısına, kadının da kocası‐
na ihtiyaçlı olduğunu bildiği için, şu genel buyruğunu indirdi:
“Kadınları (tekrar alabilecek şekilde) boşadığınızda, iddetlerini
tamamlayınca ve karı koca aralarında iyilikle anlaşınca, kadınları
kocalarıyla (veya bir başkasıyla) evlenmekten men etmeyin. Bunlar‐
la, sizden, Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman eden kimseye öğüt veri‐
liyor. Bunlar sizin için daha faydalı ve daha temizdir. Allah bilir,
siz ise bilmezsiniz.”
Makil Allah’ın Resûlü’nün okuyup tebliğ buyurduğu bu âyeti
dinleyince şöyle dedi:
‐ Rabbimin buyruğunu dinliyor ve itâat ediyorum.
Daha sonra kızkardeşinin kocasına haber saldı ve geldiğinde ona
şöyle dedi:

7

İddet için “iddet” bölümüne bakınız.
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Sana (yeniden) iyilikte bulunuyor ve seni kızkardeşimle evlendi‐
riyorum.8
Sunulan Kur’ânî yasadan açıkça anlaşılacağı üzere, dul kadının
evliliğine engel olunamaz.
C‐ Evlilik dönemi

İslâm, evli kadının cinselliği üzerinde de gerçekçidir. Bu gerçekçi‐
liği sebebiyledir ki ona cinsel haklar vermiştir.
Kadının cinsel hakları

a‐ Kadının baş cinsel hakkı, sevişilmeksizin kendisiyle cinsel iliş‐
kide bulunulmasının yasaklanmış olmasıdır.
Kadın tatminsizliğinin ana sebeplerinden biri olduğu içindir ki
Allah’ın Resûlü, sevişmeyi ısrarla emir buyurmuştur. Özel bölümün‐
de açıklayacağımız emirlerden delil getirerek, İslâm bilginleri şöyle
buyurmuşlardır:
“Cinsî münâsebetten önce sevişip fısıldaşma, öpme, dil ve dudakları
emme müekked sünnetdir. Aksine davranış mekrûhdur (harama yakın
günahdır.)”9
b‐ Evlilik içinde kadının cinsel haklarından biri de, onayı alın‐
maksızın erkeğin çocuk oluşumunu engelleyici korunma tedbirlerine
başvurmasının haram kılınmış olmasıdır.
Kadını cinsel hazza erdiren ana vesîlelerden biri, hiç şüphesiz ko‐
casının kendisinde sükûnet bulduğunu hissetmesidir. Kadını cinsel
hazdan yoksun bırakmak haksızlık olacağı içindir ki, “Allah’ın Resûlü
Hz. Muhammed, onayı alınmaksızın hür kadına azil yapılmasını (rahimin
dışına boşanılmasını) yasakladı.”10

8
9
10

İ. Kesir Bakara 232 (1/282), Tirmizî Tefsiril Kur’ân Hn. 2985
Feyzül‐Kadir 5/90.
İ. Mace Nikâh 30 (Hn. 1928). Bazı fıkıhcılar, hanımının iznini almayı ihmal eden kişiye
ceza bile öngörmüşlerdir.

76

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

c‐ Cinsel yoksulluğa mahkûm edilmemesi de, kadının cinsel hak‐
larındandır.
Bir kadın için evlilik içinde cinsel bakımdan alâka duyulmaz bir
durumda bırakılmaktan daha büyük bir haksızlık olamaz. Bu durum
onun için yalnız bedenî bir tatminsizlik değildir. Aynı zamanda rûhî
bir yıkımdır. Bunun içindir ki yarattığı kadını en iyi bilen Mevlâmız,
kadın lehine her bir mü’min erkeğe şöyle emir buyurmuştur:
“Eşleriniz olan kadınlar arasında adâletli olmayı ne kadar arzu
etseniz de buna asla güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün mey‐
ledip de diğerini kocalı ‐kocasız bir durumda askılı gibi bırakma‐
yın…”11
Allah’ın Resûlü de evlilik içinde cinsel hayattan çekilmeyi
mü’min erkeklere yasaklamıştır.
Kadınların cinselliğine yönelik bir zulüm olacağı için, dindarlık‐
da gelişmek dâhil, hangi amaçla olursa olsun Allah’n Resûlü cinsel
hayattan çekilmeyi yasaklamıştır.
d‐ Kadının korunma altına alınmış cinsel haklarından biri de, ge‐
lecek ümidi olmayan bir cinsel yoksulluğa mahkûm edilemeyişidir.
Çünkü İslâm; boşamayı üç boşama ile, yemin ederek cinsel hayattan
çekilmeyi de dört ayla sınırlamışdır. Kocasının giderilemeyecek ve
tedâvi edilemeyecek cinsel iktidarsızlığı halinde, kadının evliliği sona
erdirme dâvası açabilmesine de izin vermiştir.

11

Nisâ 129
Eşler Arasında Adalet
Gerektirici sebeplerle birden fazla eşi olan kişi; eşleri arasında yedirme, içirme, barındırma
ve gecelemede adâlet göstermekle sorumlu ise de, sevgi ve cinsel ilişkide adâlet göster‐
mekle sorumlu değildir. Çünkü buna güç yetiremez. Ne var ki kişi sevgi ve ilişki yönün‐
den bir eşini tercih edebilirse de, diğer eşi veya eşlerini büsbütün ihmal edemez. Zira pek
çok müfessire göre kadının askıda bırakılmamasının anlamı, sevgi ve ilişki yönünden
büsbütün ihmal edilmemesidir. Bak. Taberî 5/314‐5, İbn‐i Arabî Ahkâmül‐Kurân 1/504‐5,
Hak Dîni Kur’ân Dili 3/1487.
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e‐ İslâm Dîni’nin kadın cinselliği üzerinde hak sağlayıcı bir ger‐
çekçiliği de kadının iddetini belirli bir zaman kesiti içine almasıdır.
Kadın, boşanması halinde üç âdet veya üç temizlik dönemini
doldurduğunda, kocanın ölmesi halinde dört ay on günü beklediğin‐
de, hâmileliğinde boşanması halinde ise çocuğunu doğurduğunda
evlenebilir. Evlenmesine mâni olunamaz.12
Burada bir misal vererek, bu meseledeki İslâm gerçekçiliğini ör‐
neklendirelim.
Sübey’a isimli kadın, kocasının ölümünden yirmi üç gün sonra doğum
yaptı. Evlenmek istedi. Evlenmek istemesi sebebiyle kınanınca ve kendisine
evlenemeyeceği söylenince, durum Allah’ın Resûlü’ne arz olundu.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O da şöyle buyurdu:
‐ Evlenmek isterse (evlenebilir.) Zira doğumla iddeti dolmuştur.13
Cinsel Eylemler Kaçınılmazdır

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere İslâm Dîni cinselliği Al‐
lah’ın düzenlemesi olarak görmekte, erkek ve kadın cinselliğini insan
hayatının tabîi ve ayrılmaz bir bölümü olarak değerlendirmektedir.
Bu gerçekçi ve dosdoğru yaklaşımın ortaya koyduğu kabul edil‐
mesi gereken genel cinsel gerçeği özet olarak şöylece ifadelendirme‐
miz mümkündür:
Erkek olsun kadın olsun, bülûğ (ergenlik) çağına eren her insanın
cinsel duygularla duygulanması kaçınılmazdır. Gıdası ve uykusunu
alan ergin insan, dıştan uyarıcı hiçbir mesaj almasa ve kendisini özel
korumaya alsa da, duygularının iradesi dışında oluşması ve gelişme‐
12

13

Bakara 228, 234, Talâk 4.
İddetin asıl amacı kadının gebe olup olmadığının belirlenmesi ise de, iddet sûresinin
açıklanan ölçülerle sınırlandırılması, kadının cinsellik dâhil mağdûriyetinin önlenmesi
içindir.
Buharî Talâk 39; et‐Tac 2/361; İ. Mâce Hn. 2027
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sini engelleyemez. Hayatın tabîi akışı, ihtiyaca dönüşecek bu duygu‐
lar ve arzuların tatmin edilmesini de gerekli kılar.
Evet, insanı kuşatan cinsel gerçek budur. Gerçek bu olduğuna
göre, insanın önünde yapılabilecek dört iş vardır.
a‐ Cinsel eylem iktidarını yok etmek,
b‐ Cinsel arzuları sürekli olarak kontrol ve baskı altında tutmak yani be‐
kârlığı sürdürmek,
c‐ Erkek veya kadın ilişki kurabildiği insanlarla, zinâ, homoseksüellik ve
sevicilik gibi yollarla cinsel arzularını tatmin etmek.
d‐ Evlenerek meşrû bir eşle yaratılış çizgisi üzerinde cinsel ihtiyaçları
giderip tatmin etmek,
Yapılabilecek olanlar bunlardır. Ne varki insan dilediğini seçmek
hakkına sâhip değildir. Çünkü insanı her an cinsel atılım yapabilecek
bir kıvamda yaratan yüce Allah, onu cinsel hayatında da kulluk de‐
nemesine tâbi tutmuştur. Ona cinsel vasıflı emirler vermiş, yasaklar
koymuştur.
Mü’min insan, seçimini bu ilâhî emirlere ve yasaklara göre yap‐
mak mecbûriyetindedir.
İslâm Dîni’nin birbirini tamamlayan iki ana kaynağı Kur’ân ve
Sünnet, girilebilecek olan bu yollardan ilk üçünü yasaklamakta, yal‐
nızca dördüncüsünü onaylamaktadır. Üstelik bu yola girilmesini gö‐
rev olarak yüklemektedir.

Dördüncü Bölüm

CİNSEL HAYATTAN
ÇEKİLMEK HARAMDIR

Allah’ın Rasûlü Hz. Muhammed’den Mesajlar
“İslâm’da evlikten kaçınmak/cinsel hayattan çekilmek anlamına ruhban‐
lık yoktur.”
“Her ümmetin bir ruhbanlığı vardır. Benim ümmetimin ruhbanlığı ise
Allah yolunda cihaddır.”
“Kendinize hayatı zorlaştırmayınız ki, size de zorlaştırılmasın. İşte tari‐
hî toplumlardan biri olan Hıristiyanlar. Onlar ruhbanlığa yönelerek hayatı
kendilerine zorlaştırınca yaşam da onlara zorlaştırıldı. İşte onların uydur‐
dukları ruhbanlığın kalıntıları manastırlarda görülüyor. Allah, onlarla ilgili
olarak şöyle buyurur: *
“Biz onlara ruhbanlığı emretmedik. Allah’ın rızasını kazanmak
arzusuyla onu kendileri uydurdu. Ama sonra ona gereği gibi uy‐
madılar…” (Hadid 27)

*

Hadîsler için bak. Keşfül‐Hafa Hn. 3154, İ. Kesir Hadid 27.

Cinsel Eylem İktidarn Yok Etmeye Kalkşmak Haramdr

“Biz onlara ruhbanlğ emretmedik. Allah’n
rzasn kazanmak arzusuyla onu kendileri uy‐
durdu. Ama sonra ona gereği gibi uymadlar.”
(Hadîd, 27)

Yüce Rabbimizin lânetlediği, fakat insanlar saptrc eylemler
yapmasna onay verdiği Şeytan şöyle and içmişti:
“Ben insanlara telkinde bulunacağm, onlar da Allah’n yaratt‐
ğ varlklardaki özgün yapy bozacak, asl amacndan saptracak‐
lar…”
Kur’ân‐ Kerîm’in Nisâ sûresinin anlam sunulan bu 119. âyeti ile
insann yaratlş düzenini bir ölçüde şu veya bu şekilde bozup değiş‐
tirmek Şeytanî bir ameldir ve haramdr.
Bu âyet ve ona açklk getirici Peygamberî yasaklar sebebiyle İs‐
lâm Dîni, cinsel eylem iktidarnn kişinin bizzat kendisi veya bir baş‐
ka kişi ve kurum tarafndan yok edilmesi düşüncesi, emeli ve atlm‐
n şiddetle yasaklamştr. Hiç şüphesiz bu yasağn amac, insann ya‐
ratlş düzeni ile çatşmasn, ilâhî deneme düzenine baş kaldrlmas‐
n engellemektir.
Cinsel iktidar yok etmenin ana yolu hadmlaşmak ve hadmlaş‐
trmaktr.
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Hadımlaşmak

Erkeklik bezlerini çıkararak veya burarak cinsel eylem iktidarını
ve dölleme gücünü gidermek olan hadımlaşma insanın kendi nefsi
aleyhine işlediği bir zulümdür. İnsan, nefsine zulüm değil, adâlet icra
etmekle mükelleftir. Zira Peygamberimiz’in ifadesiyle “… Nefsinin de
senin üzerinde hakkı vardır…”1
İslâm Dîni’nin, Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed tarafından tebliğ
edildiği dönemde, maddî gücü olmadığı için evlenemeyen, cinsel
haramlara düşeceği korkusu ile de ürperen bazı mü’minler, hadım‐
laşma düşüncesine kapılmışlardı. Fakat onlar Allah’ın Resûlü’nün
kesin yasağı ile karşılaşmışlardır.
Aşağıda sunacağımız hadîsler, İslâm Dîni’ndeki hadımlaşma ya‐
sağının dînî delilleridir.
Hadımlaşmayı yasaklayan hadîsler
Ebû Hureyre (r.a) anlatıyor.
Beni meşgul eden bir problemimi Allah’ın Resûlü’ne (sav) şöyle‐
ce arzettim.
‐ Ya Resûlallah! Genç bir adamım. Nefsim için arzularıma boyun
eğip zinâ ya düşmekten gerçekten korkuyorum. Kadınlardan biri ile
evlenmek için de maddî güç bulamıyorum. Hadımlaşabilir miyim?
Allah’ın Resûlü bana cevap vermedi. Ben (meselemi) aynı şekilde
ikinci ve üçüncü defa dile getirdim. Bana yine cevap vermedi. Aynı
tarzda (dördüncü defa) arzettiğimde ise şöyle buyurdu:

ﺭ ﻭ ﹶﺫ ﻚ ﹶﺍ
 ﻟﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫ ﺺ
ﺘ ﹺﺧ ﻕ ﻓﹶﺎ
ﺖﻻ ﹴ
 ﻧﺎ ﹶﺍ ﹺﺑﻤﻒ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹶﻠﻢ
 ﺟ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﺎ ﻫﺎ ﹶﺍﺑﻳ
‐ Ya Ebû Hureyre! Kader senaryosunu yazan kalemin işi bitti.

1

Buharî Edeb 86, Savm 51, et‐Tac 2/99

CİNSELLİK VE CİNSEL HAYAT ÜZERİNDE İSLÂM GERÇEKÇİLİĞİ

83

Bu duruma göre hadımlaş veya hadımlaşma önemi yok. O halde sen
emrolunduğun üzere yaşa, hadımlaşmaya kalkma.2
Said b. As, Osman b. Maz’ûn’un Allah’ın Resûlü’ne şöylece rica‐
da bulunduğunu anlatıyor:
‐ Ya Resûlallah! Hadımlaşmam için bana müsâade buyurur mu‐
sunuz?
Allah’ın Resûlü ona şöyle buyurdu:
‐ Allah, bizim için kadınlardan uzaklaşma olan ruhbâniyeti, evliliği ih‐
tiva eden ve uygulaması kolay olan İslâm Şerîati ile değiştirdi… Eğer bizim
gibi İslâm Şerîati’ne inananlardan isen, bizim yaptığımız gibi yap. (Hadım‐
laşmaya kalkma da evlen)3
Hadımlaştırmak

Canı, aklı, dîni, malı ve nesli korumayı amaçlayan İslâm Dî‐
ni’nde, faiz ve içki örneklerinde açıkça görüleceği üzere, haram bir
fiilin yapılması gibi yaptırılması da haramdır. Bu sebeble hadımlaş‐
mak gibi hadımlaşmaya sebeb olmak veya hadımlaştırmak da ha‐
ramdır; yasaklıdır.
Yüce Peygamberimiz’in kişinin cinsel organını görev yapamaz ve
dölleyemez haline getirmeye, kasda benzer veya hata yoluyla öldür‐
meye verilen İslâmî cezayı öngörmesi, hadımlaştırmanın haramlığını
pekiştirmektedir.4 Zira İslâm Ceza Hukûku’nda kural olarak haram
kılınmayan veya İslâmî yönetimce yasaklanmayan fiillere ceza uygu‐
lanamaz.

2

3
4

Buhârî Nikâh 7
Mesela, baba‐dede olup olamama gibi insan iradesini aşan konularda insan kader prog‐
ramına tâbidir.
Aynî 20/72, S. Nesâî 6/59
İ. Mace Diyat 29
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Sunduğumuz hadîslerden ve yapılan açıklamalardan anlaşılacağı
üzere, yaratılış düzenini değiştirmeye kalkışarak hadımlaşmak veya
hadımlaştırmak, Allah’a baş kaldırmaktır; büyük bir günâhdır. İslâm
Dîni değil insanların, Peygamberimiz’in diliyle hayvanların hadım‐
laştırılmasını bile yasaklamıştır.5
Osmanlı Tarihi’nde görülen hadımlaştırma olayları, İslâmî ölçü‐
lere göre hiç şüphesiz zulümdür, işkencedir, yaratılış düzenini değiş‐
tirmektir. Dolayısıyla da haramdır. Sunulacak Fetva’da örneklendi‐
rildiği üzere haramlığı açıklanmasına rağmen uygulama sürdürül‐
müştür:
“Habeş ve Zenci tâifesinden olup Mısır ve havâlisinden celbolunan rical
ve sıbyanın bazılarının âlet‐i tenasüllerini kat’ edüp mecbûb yahud hasî
etmek (bazı yetişkinlerin veya çocukların erkeklik organını kesmek
veya testislerini burmak) şer’an caiz olur mu? el‐Cevap: Haramdır.” 6
Bekâr veya evli mü’min, cinsel arzularının şiddeti dolayısıyla zi‐
nâ yapmak ve böylece Âhiret azâbına uğramaktan endişe duyuyorsa
evlenmelidir. Eğer evlenmeye malî gücü müsait değilse, evleninceye
kadar Allah’ın Resûlü’nün tavsiyesi uyarınca nâfile (farz ve vâcib
olanların dışındaki) oruçlara devam etmeli, gece namazına kalkmalı
ve Kur’an okumalıdır.
Sahâbî Abdullah b. Amr şöyle anlatıyor.

ﻲ ﺼ
 ﺘﺧ ﻲ ﹶﺍ ﹾﻥ ﹶﺍﺋ ﹶﺬ ﹾﻥ ﻟﻮ ﹸﻝ ﺍﷲ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﻮ ﹺﻝ ﺍﷲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺭﺳ ﺍﻟﹶﻰ ﺟﻞﹲ ﺭ ﺎ َﺀﺟ
ﻡ ﺎﻘﻴ ﺍﹾﻟﻡ ﻭ ﺎﺼﻴ
 ﻲ ﹶﺃﻟﻣﺘ ﺎ ُﺀ ﹸﺍﺧﺼ ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝ
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (sav) geldi ve şöylece izin istedi:
5

6

Beyhakî S. Kübra, Hn. 20289, M. Zevâid Hn. 9368, İ. Kesîr Nisâ 119
Allah’ın Resûlü’nün, hadımlaştırılarak haklarına tecavüz edilmesini şiddetli bir üslupla
yasakladığı içindir ki, İslâm bilginleri aygırı kısrağa yaklaştırmamayı da büyük günahlar‐
dan biri olarak görmektedirler. bak. İslâm’da Helâller ve Haramlar 1/675.
Şeyhül‐İslân Arif Efendiden naklen A.Akgündüz Osmanlı’da Harem s.277
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‐ Ya Resûlallah! Hadımlaşmama izin verir misin?
Allah’ın Resûlü (sav) izin vermedi de şöyle buyurdu:
‐ Benim ümmetimin hadımlaşması; gündüz oruç tutmak ve gece de na‐
maz kılmak ve Kur’ân okumaktır. Böylece cinsel arzuları dengeleyip, göze‐
tim altına almakdır.7
Cinsel haramlardan korunmak için hadımlaşma yerine tavsiye
olunan nâfile oruçlar ve namazlar yanısıra öğütlenen bir diğer amel
de cihâddır.
Aşağıda sunacağımız belge, bu öğüdü dile getirmektedir.
Adamın biri sahâbî Ebû Saîd El‐Hudri’ye gelerek, ‐bana öğüt ver‐
ricasında bulundu.
Ebû Saîd de ona, senin benden rica ettiğini, senden önce ben de
Allah’ın Resûlü’nden rica ettim. Onun bana verdiği öğütleri, ben de
sana vereyim, dedi ve şu öğütleri verdi:
Sana Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlılığı tavsiye ederim. İşin başı;
amellerin özü budur.
Bir de cihad’a yapış. Zira İslâm Dîni’nin ruhbanlığı/cinsel hayattan
meşrû olarak çekilme şekli cihaddır. Ayrıca Allah’ı zikretmeye ve Kur’ân
okumaya da önem ver. Bütün bunlar; özellikle zikir ve Kur’ân okuma, senin
için gökte rahmet, yerde şandır.8
Bu hadîsde öğütlenen cihad, Allah bilir örtünme ve güvenlik şart‐
ları gözetilerek yapılacak bütün sportif faaliyetleri içerebileceği gibi,
tavsiye olunan zikir ve Kur’ân okuma da tüm faydalı kültürel çalış‐
maları içine alabilir.9

7
8
9

Müsned 2/173; Müzzemil 1‐4
Müsned 3/82, İ. Kesîr Hadîd 27
Cihad’la ilgili geniş ve doyurucu bilgi için “Süleymaniye Minberinden İslâm Nizâmı” isimli
eserimizin üçüncü cildine bakılmasını tavsiye ederiz.
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Kısırlaşmak ‐ Kısırlaştırmak

Ameliyat yoluyla gerçekleştirilen ve dölleme kabiliyetini engel‐
lemek olan kısırlaşma‐kısırlaştırma da, yaratılış düzenini bozmak ola‐
cağı için haramdır.
İkinci bir ameliyatla döllemeyi sağlama imkânına bir ölçüde erişi‐
lebiliyorsa da, haramlık hükmü değişmese gerektir.

Özel Şartları İçinde Bekârlık Haramdır

İslâm Dîni, cinsel eylem iktidarını yok etmek eylemi olan hadım‐
lığı ve hadımlaştırmayı yasakladığı gibi, cinsel arzuları sürekli olarak
za’fa uğratıp devamlı olarak baskı altında tutmak veya Allah’ın ya‐
rattığı cinselliği işlevsizleştirmek işlemini yani bekârlığı da yasakla‐
mıştır. Çünkü o da Şeytan kaynaklı bir işlem olarak yaratılış düzeni‐
ne aykırılıktır:
“Ben insanlara telkinde bulunacağım, onlar da Allah’ın yarattı‐
ğı varlıklardaki özgün yapıyı bozacak, asıl amacından saptıracak‐
lar…” (Nisâ 119)
Aşağıda sunacağımız hadîsler, İslâm Dîni’nde bekârlğın nasıl ve
hangi amaçla yasaklandığını bildirmektedir.
İslâm’da bekârlığı ilkeleştirmek yoktur

Allah’ın Resûlü bekârlığın ilkeleştirilemeyeceğini şöyle açıklar:
“(Bedenî ve mâlî güç varken) İslâm’da evlenmemek şeklinde bir uy‐
gulama yoktur.”1
Biz evlenmeyeceğiz diyenler lânete uğrar

ﺎ ِﺀﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺕ
 ﻼ
ﺟ ﹶ ﺮ ﺘﺍﹾﻟﻤﺎ ِﺀ ﻭﻨﺴﻮ ﹶﻥ ﹺﺑﺎﻟﺒﻬﺸ
 ﺘﻳ ﻦ ﻳﺎ ﹺﻝ ﺍﱠﻟﺬﺮﺟ ﺜﻰ ﺍﻟﻨﺨ
 ﻣ ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﻦ ﻌ ﹶﻟ
ﺴﺎ ِﺀ
 ﻨﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺕ
 ﺘﻼﺒﺘﺍﹾﻟﻤ ﻭﻭﺝ ﺰ ﻨﺗ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻻ ﻦ ﻳﺎ ﹺﻝ ﺍﱠﻟﺬﺮﺟ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﲔ
 ﻠ ﺘﺒﺘﺍﹾﻟﻤ ﻭ،ﺎﻝﹺﺮﺟ ﺕ ﺑﹺﺎﻟ
 ﺎﺒﻬﺸ
 ﺘﻤ ﺍﹾﻟ
ﻚ
 ﻟﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﹶﺫ ﻦ ﻳﻘﹸ ﹾﻠ ﻲﺍﻟﻼﺗ
1

Feyzül‐Kadir 6/428 (Hn. 9892)
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‐ Allah şanını artırsın‐ Allah’ın Resûlü, kadınlara benzemeye çalışan
kadınsı erkeklerle, erkeklere benzemeye çalışan erkeksi kadınlara ve bir de
cinsel hayattan koparak biz evlenmeyeceğiz diyen erkeklerle biz evlenmeye‐
ceğiz diyen kadınlara… lâ’net etti.2
Allah’ın Rasûlü’nün, yaratılış düzenine aykırılık olan iradeye da‐
yalı benzeşmeleri ve mânen hadımlaşma olan bekârlığa yapışmayı
lânetlemesini, bir diğer anlatımla ilâhi rahmetten yoksun bırakacak
işlemler olarak nitelemesini bir uyarı yöntemi olarak tabîi ve Nisâ
119’un özüne uygun buluyoruz.
Evlenmeyen Peygamberimizin izinden sapmıştır

Allah’ın Resûlü (sav) mazeretsiz bekârlığı şöylece çizgi dışı ilan
eder:

ﻰﻣﻨ ﺲ
 ﻴ ﺢ ﹶﻓ ﹶﻠ
 ﻜ ﻨ ﻳ ﻢ ﻢ ﹶﻟ ﺢ ﹸﺛ
 ﻜ ﻨ ﻳ ﺮﹰﺍ ﻷ ﹾﻥﻮﺳﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﻣ
Evlenmek için (gerekli cinsî ve) maddî gücü olup da evlenmeyen, be‐
nim izimde yaşayanlardan değildir.3
Bekârlar, şeytanların kardeşleri olabilir

Temîmî kabilesinden Ukkaf b. Bişr isimli kişi, Allah’ın Resû‐
lü’nün yanına geldiğinde, ona evli olu olmadığını sordu. Olumsuz
cevap alınca şöyle buyurdu:
‐ (Evlenmen için gerekli olan sağlığın ve) mal varlığın var mı?
‐ Var Ya Resûlallah!
‐ Bu durumda sen Şeytanların kardeşleri gibisin… Hıristiyan olsaydın
onların râhiblerine katılırdın. (Olmadığına göre bu bekârlık niye?) Bizim
yaşayışımızın gereği evlenmektir…
Şeytanlar (aralarında) şöylece konuşurlar:
2
3

M. Zevâid 4/251, Müsned Hn. 7891
M. Zevâid 4/251; Abdurrezzak Musannef Hn. 10376; Dârimî Nikâh 1
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İbâdetli ve ahlâklı kulları (kulluk çizgisinden) saptırabilmek için şey‐
tanların (ahlâksız) kadınlardan daha güçlü bir silâhı yoktur. Şeytanlar an‐
cak evli olan ibâdetli ve ahlâklı kulları saptıramazlar. Onlar arınmış, cinsel
haramlardan korunmuş kullardır… Allah iyiliğini versin Ukkâf! Durma,
evlen. Yok evlenmeyecek olursan (erdemle erdemsizlik arasında) bocala‐
yanlardan olursun.
(Bu açık ve kesin emri alan) Ukkâf, ‐Beni evlendir Ya Resûlallah!‐
diyerek ricada bulundu. Allah’ın Resûlü de ricasını kabul ederek,
şöyle buyurdu:
‐ Seni Gülsüm kızı Kerîme ile evlendirdim.4
Bekârlıkla İlgili İlâhi Ölçüleri Değerlendirme

İslâm’ın genel düstûrlarını ve sunduğumuz türden bekârlığın
reddini konu alan hadîsleri incelediğimiz zaman, bekârlığın şu gerek‐
çelerle yasaklandığını tesbit edebiliriz.
a) Bekârlık, Allah’ın koyduğu yaratılış ve üreme düzenine karşı çıkmak‐
tır. Böylesine karşı çıkış, Şeytanî yönlendirme ile hilkati/yaratılışı değiştir‐
mek olduğu için haramdır.5
b) Bekârlık, Allah’ın koyduğu yasaların bir bölümü ile sorumlu olma‐
mak için ilâhî kulluk denemesinden kaçmaktır. Zira Allah’ın koyduğu ve
kulluk denemesinde aracı kıldığı Kur’ân yasalarının bir bölümü; akrabalık,
evlilik, boşanma, mîras v. s. ile ilgilidir.
c) Bekârlık, bedenî ve ruhî rahatsızlıklara sebep olabilecek bir yoksunluk
olduğu için nefse zulümdür. İnsan, nefsine karşı zulüm değil, adâlet icra
etmekle mükelleftir. Çünkü Peygamberimiz, “Nefsinin de senin üzerinde
hakkı vardır” buyurmuştur.

4

5

M. Zevâid 4/250, Müsned 5/163. Hadîs özetlenmiştir. Sunulan hadîslerin içeriği, evliliği
temel alan Kur’ân ile örtüşür.
Nisâ 119
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d) Yüce Allah Bakara Sûesinin 195. âyetinde “… Canlarınızı kendi
ellerinizle tehlikeye atmayınız…” buyurmaktadır. Bekârlık hayatın
tabîi arzuları ve ihtiyaçları ile çatışmak olduğu için, nefsi cinsel haramlara
sürüklemektir; mânen tehlikeye düşürmektir. Zira, özellikle hiçbir bekâr
insan cinsel haramlardan güvencede olamaz6
e) Yeryüzünde kadın erkek dengesi bulunduğundan bekârlık, karşı
cinsden bir ferdi de bekârlığa mahkûm ederek mutsuzlaştırmaktır.
f) Bekârlık, varlığımıza eş sevgisini koyan, eşlerimizi ilmi, kudreti ve
hikmetinin belgesi olarak sunan ve onları küfran‐ı nimette bulunulmaması
gereken nimetler olarak tanıtan Allah’a; Onun ihsanına karşı ilgisiz kalmak‐
tır. O’nun önemsenmesini dilediğini basit görmektir.7
g) Bekârlık, bâtıl din ve ideoloji mensuplarına; Hıristiyan râhiblerine
benzemektir. Onlara benzemek ise haramdır.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

ﻯﺎﺭﻨﺼﺔ ﺍﻟ ﻴﺎﹺﻧﻫﺒ ﻮﺍ ﹶﻛﺮﺗﻜﹸﻮﻧ ﻻ ﻭ،ﻣﻢ  ﺍ ُﻷ ﹺﺑﻜﹸﻢﺛﺮﻣﻜﹶﺎ ﻰﺎﻧﻮﺍ ﹶﻓﻭﺟ ﺰ ﺗ
“Evleniniz. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övünürüm.
Sakın ha! Hıristiyan râhibleri gibi bekârlığa yapışır olmayınız.”8
i) Bütün bu mahzurları yanı sıra bekârlık, Allah’ın “Evleniniz.” emri‐
ne, özellikle izinden gitmekle emrolunduğumuz Peygamberimiz’in sözlü
emirlerine ve yaşayış tarzına aykırılıktır. O’na aykırılık ise haramdır; büyük
günahdır. Zira Allah’ın Resûlü evliliği, “Benim sünnetimdir.” buyurarak
takdim etmekte, “Benim sünnetimden yüz çevirenler, benim yaşayışım üze‐
rinde değildir.” gerçeğini duyurmaktadır.

6
7
8

Yûsuf 14, 33, Nisâ 28
Bak. Rûm 21, Nahl 72
el‐Camiüs‐Sağîr Tezevvecû maddesi(1/130)
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Burada bilvesîle ifade etmek isteriz. Evlilikle ilgili hadîslerde ge‐
çen “Sünnet” ifadesi bazılarının anladığı şekilde farz karşılğı sünnet
veya nâfile demek değildir.
Bu gibi hadîslerdeki “Sünnet” tabiri; yükümlülük ifadesi olarak
farzı da, vâcibi de, sünneti de içine alan yol ve hayat tarzı manasın‐
dadır.9
Evet, İslâm’ın genel ve bekârlık‐evlilikle ilgili özel düstûrlarından
çıkararak maddeler halinde sunduğumuz bekârlığı reddedici gerek‐
çeleri bir bütün halinde değerlendirdiğimiz zaman, bedenî ve malî
güç varken ve eşe zulmedileceği endişesi yok iken, bekârlıkta ısrar
edilmesinin çok yönlü haram olduğu açıkça anlaşılır.
Meseleyi kendi bütünlüğü ve kutsal ölçüleri içerisinde değerlen‐
dirmenin vardıracağı sonuç budur. İslâm bilginlerinin bir kısmının
görüş beyan ederken meseleyi bütünlüğü içerisinde ele almadıkla‐
rından şüphe etmiyoruz.
Hür kadınlarla evlenilememesi halinde esir mü’min kadınlar olan
câriyelerle evlenilmesini öğütleyen Nisâ Sûresi’nin yirmi beşinci âye‐
tinin son bölümünden bekârlığa meşrûiyet çıkaran bazı İslâm âlimle‐
rinin görüşlerini yadırgamamak mümkün değildir. Çünkü bizzat bu
âyet bile hür kadınlarla evliliği esas kabul etmektedir.
Kur’ân‐ı Kerîm’in evlilik çevresinde dönen hükümlerini içerici
Bakara Nisâ, Nûr, Ahzab ve Talâk Sûreleri ortada iken, Kur’ân‐ı Ke‐
rîm bütün peygamberleri evli ve çocuk sahipleri olarak sunarken,
üstelik başta Allah’ın Resûlü olmak üzere pek çok peygamberin sınır‐
lı çok kadınlı evliliği gözler önünde bulunurken, Hz. Yahya’nın Âl‐i
İmran Sûresi’nde “Hasûr”10 olarak tavsif edilmesinden bekârlığın
sakıncasızlığına, hatta öğütlenebilirliğine delil çıkarmak hiç mi hiç

9
10

Tecrid‐i Sarîh 11/391
Gücü varken cinsel hayattan çekilen kisi.
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mümkün değildir. Kaldı ki Hz. Îsa ve Hz. Yahya, Muhammed ümme‐
tini bağlamayacak istisnaî örneklerdir. Nitekim Hz. Yahya örneğini
de içine alan bir hadîs, bu hususta konumuza açıklık getirmektedir.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Dört zümrenin dünyada ve âhirette la’nete uğraması, ilâhî rahmetten
kovulması dilendi. Melekler de bu dileğin kabul olunması için âmin dediler.
Bunlar:
a) Allah, kendisini erkek olarak yarattığı halde kendisini kadınlaştıran
ve kadınlara benzemeye çalışan erkekler,
b) Allah, kendisini kadın olarak yaratmış iken nefsini erkekleştiren ve
erkeklere benzemeye çalışan kadınlar,
c) A’ma’nın yolunu şaşırtan adamlar ve bir de;
d) Allah Zekeriyya oğlu Yahya peygamberden başka bir kimseyi
“Hasûr” kalmakla vazifelendirmemiş iken, “Hasûr” kalan; kadınlardan uzak
durup bekârlığa yapışan insanlardır.”11
Bekârlığın dînî hükmünü ortaya koymak için yaptığımız açıkla‐
maların sonuç itibariyle büyük ölçüde İslâm bilginlerinin çoğunluğu‐
nun görüşlerini yansıttığını ifade etmek isteriz. Çünkü istisnasız bü‐
tün İslâm bilginleri, “… Nefsin galeyanı ve zinâya düşme korkusu halinde
infaka; (bakmaya) kudretli olanlar için (evliliğin) farz‐ı ayın olduğun‐
da…” ittifak etmişlerdir.12
Bir önceki bölümde erkek cinselliğini incelerken, Yûsuf Sûresi’nin
yirmi dördüncü âyetine ve Allah’ın Resûlü’nün bir hadîsine dayana‐
rak açıkladığımız üzere, hiçbir insan zinâ dâhil cinsel haramlardan
güvende olamayacağına göre, cinsel ve malî gücü olanın evlenmesi‐
nin farz‐ı ayın olduğu hakikati ortaya çıkar.
Kaldı ki evlilikle ilgili Kur’ân ve Sünnet emirleri farziyeti de
nedbiyeti (öğüdü) de içine aldığından, evlilik ‐itikadî olarak değilse de

11
12

ed‐Dürrül Mensûr Âl‐i İmrân 39.
Hak Dîni Kur’ân Dili 2/1289.
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amelî olarak farzdır‐ diyen müctehidler ve büyük bilginler de çoğun‐
luktadır. Evliliğin İslâm ümmetinin bütünü üzerinde farz olduğu
görüşü de yaygın ve ağırlıklı bir görüşdür.13
Mâzeretsiz Sürekli Bekârlık Haramdır

Genel ve özel vasıflı dînî deliller ışığında ve İslâm bilginlerinin
kavrayışları çizgisinde evliliğin şartlarını taşıyanlar için farz olduğu‐
nu açıkladık.
Farzın terki haram olduğundan, farz olan evliliğin terki olan be‐
kârlık da haram olur.
Hiç şüphe yoktur ki burada haramlığından söz edilen bekârlık
cinsel iktidar ve mâlî güç varken ve eşe zulüm edileceği endişesi
yokken sürdürülen daimî bekârlıkdır.
Cinsel İktidar/Güç

Yüce Allah’ın Kur’â‐ı Kerîm’de kendilerinde doyuma ereceğimiz
eşler yarattığını ve aramızda cinsel câzibe var ettiğini bildirmesi, er‐
keği kadın için örtü olarak nitelemesi, evlilikte kadına verilecek
mehiri cinsel ilişki ile irtbatlandırması, çocuk için ilişkiyi emretmesi,
eşlerimizden bize çocuklar ve torunlar vermesini nimetleri arasında
zikretmesi, evlilik için cinsel gücün gerekliğini ortaya koymaktadır.14
Bu sebeple cinsel iktidarı olmayan kişi, dînî ölçülere göre bekâr
kalmakda ma’zûrdur. Onun için asıl olan zaten bekârlıktır. Çünkü
cinsel güç yokken evlenmek eşe zulüm olacağından haramdır. Bu
durumda olan bir kişi, evlense bile karısının mahkeme yoluyla ondan
ayrılma hakkı saklıdır.

13
14

H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/42‐2.
Rûm 21, Bakara 187, Nisâ 24, Nahl 72.
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Malî Güç

Kişinin bekârlığından ötürü Allah katında sorumlu olabilmesi
için cinsel iktidarı yanı sıra malî gücünün de olması gerekir.
Çünkü Kurânî hüküm gereği, koca karısının nafakasını sağla‐
makla yükümlüdür.15
Mâli gücü olmayana evlenmek farz olmadığı içindir ki, yoksul ki‐
şinin bekârlığında dînî bir sakınca yoktur. Asıl sakıncalı durum,
mehir veremeyecek, ev edinemeyecek ve sürekli olarak nafaka sağla‐
yamayacak olan kişinin evlenmeye kalkışmasıdır.
Eşe Zulmedileceği Endişesi

Bekârlığı mazûr kılabilecek üçüncü derecede bir sebeb de, kişinin
eşine zulmedeceği veya eşine karşı evlilik akdînin gerektirdiği görev‐
lerini ifa edemeyeceği endişesi‐korkusudur.
Pek tabîidir ki bu, son derece özel bir sebeptir. Hatta sebep olarak
görülüp bekârlıkla karar kılınması, mânevî tehlikeleri içerir. Çünkü
gelecek yalnız Allah’ın tasarrufundadır. Üstelik böylesine düşünebi‐
lecek ölçüde ilâhî saygı ve korkuya sâhip olan bir insanın üzerine
düşen görevleri zulmetmeksizin yapması muhtemeldir.
Değindiğimiz bu sebebe, müşkülpesent bazı istisnaî tipler için de
olsa geçerlilik kazandıran bir hadîsi sunalım.
İbn‐i Abbas (r.a) anlatıyor.
Es’am kabîlesinden bir kadın, Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöylece
ricada bulundu:

15

Nisâ 34. Kadın eşe nafaka verilmesinin gereği, verilmemesi veya verilememesi durumun‐
da eşlik görevinin düşeceği ve ayrılık olabileceğine ilişkin hadîsler ve ictihadlar için bak.
Zadül‐Mead Hukm‐ü Rasûlillahi fi Temkînil‐Mer’eti min Firak‐ı zevciha
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Ya Resûlallah Ben dul bir kadınım. Bana kocanın kadını üzerin‐
deki haklarını öğretiver. Eğer kadının yapması gerekenleri yapmayı
göze alabilirsem evlenirim. Yok yapamayacağıma kanâat getirirsem
dul olarak yaşamımı sürdürürüm.
Allah’ın Resûlü ona şöyle buyurdu:
Kocanın kadın üzerindeki baş hakkı… arzulaması halinde kocasıyla iliş‐
kiden kaçınmamasıdır.
Kocasının kadın üzerindeki diğer hakları da şunlardır.
a‐ Nâfile oruçlarını ancak kocasının izni ile tutmasıdır. Kocası ile an‐
laşmaksızın oruç tutan kadın (kadınlık görevinden kaçınmış ve kocası‐
nın hakkını çiğnemiş olabileceği için) açlığı ve susuzluğu ile kalır. Çün‐
kü orucu kabul olunmaz.
b‐ Kocasının izni olmaksızın (dînî ve örfî mazeretleri olmaksızın
şüphe nedeni olacak şekilde) evinden çıkmaması; çıkıp sosyal ilişkiler
kurmamasıdır. Eğer çıkarsa sema, rahmet ve azab melekleri evine dönünceye
kadar ona, ilâhi rahmetten dışlanması için beddua ederler.
Allah’ın Resûlü’nün bu cevaplarını dinleyen kadın şöyle dedi:
Benim için başka çare yok. Asla evlenmeyeceğim.16
Burada, bu hadîs vesilesi ile yanlış yorumlara gidilmesini engel‐
leyici bilgiler vermekte fayda görüyoruz:
Eşler, evlilik akdinin gereği olan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bu
sebeple evli kadın, ay hali ve losusalık gibi dînî, hastalık gibi tıbbî sebepler
olmaksızın cinsel ilişki görevinden kaçınamaz. Kaçınmamalıdır. Çünkü mâ‐
zeretsiz erteleme bile hak ihlâli olarak günahkâr kılar. Bunun gibi kadın,
kocasında, bir başka erkekle ilişkiye girildiği şüphesi uyandıracak şekilde,
bilgi vermeksizin başına buyruk olarak dolaşamaz, sosyal ilişkiler kuramaz.
16

M. Zevâid 4/306‐7, el‐Metalibül‐Âliyetü Hn. 1607
Bu hadîsin senedi Zayıf olmakla birlikte içeriği sahîhtir. Bu hadîsin içeriği ile ilgili sahih
hadîsler için bak. İ. Mace Nikâh 4, M. S. Müslim Hn. 830, Mişkâtül‐Mesâbîh Hn. 3269.
Bu hadîsin içerdiği aykırılıkları kasıtla işleyen kadın, Kur’ân dilinde “Nüşûzü” olan yeri‐
lebilir nitelikli kadındır. Bak. Nisâ 34
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Devamlı Bekârlık

Bekârlığın haram olabilmesi için sürekli olması da şarttır. Zira ki‐
şinin cinsel ve malî gücü olur da evlenmek imkânı olmayabilir. Bir
başka anlatımla tahsil, askerlik, savaş vs. gibi engeller evliliği ertele‐
tebilir.
Bu sebeble geçici bekârlık, haram sınırlarının dışındadır. Ancak,
kişi bekârlığın doğurabileceği mahzurları giderecek tedbirleri almak‐
la mükelleftir.
Hadımlaşma bölümünde açıkladığımız gibi, bu tedbirlerin ba‐
şında oruç, gece namazı ve cihad gelmektedir.
Allah’ın Resûlü evlenilmesini, evlenilememesi halinde korunma‐
ya ağırlık verilmesini öğütleyen hadîslerinde şöyle buyurmuştur:

ﺼﻦ
 ﺣ ﻭﹶﺍ ﺼ ﹺﺮ
 ﺒﻟ ﹾﻠ ﺾ
  ﺃ ﹶﻏﻧﻪﺎ ﹶﻓ،ﻭﺝ ﺰ ﺘﻴﺎ َﺀ ﹶﺓ ﹶﻓ ﹾﻠﻢ ﺍﹾﻟﺒ ﻨ ﹸﻜ ﻣ ﻉ
 ﺘﻄﹶﺎﺳ ﻣ ﹺﻦ ﺍ ﺏ
ﺎ ﹺﺸﺒ
 ﺮ ﺍﻟ ﺸ
 ﻌ ﻣ ﺎﻳ
ٌﺎﺀﻭﺟ  ﹶﻟﻪﻧﻪﺎ ﹶﻓ،ﻮﻡﹺ ﺼ
 ﻪ ﺑﹺﺎﻟ ﻴ ﻌ ﹶﻠ  ﹶﻓﻄﻊ ﺘﺴ
 ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻭ ،ﺮﺝﹺ ﻟ ﹾﻠ ﹶﻔ
“Ey gençler topluluğu! Cinsel gücü olup evlenebilenleriniz evlensin.
Zira evlilik gözü şehvetli bakışlardan daha çok koruyucu, cinsel organı (ha‐
rama aracı olmaktan) daha çok muhâaza edicidir.
Evlenemeyenleriniz ise oruca devam etsin. Şüphesiz oruç, oruç tutanı
(şehvet saldırılarından) koruyan bir kalkandır.”17
İslâm gerçekçiliği zâviyesinden bakarak incelemeye çalıştığımız
bekârlıkla alâkalı olarak özetlenebilecek gerçek şudur:
Bedenî ve malî bir engel olmaksızın İslâm’da sürekli bekârlık
yoktur.
Cinsel ihtiyaçlar sebebiyle de olsa sınırlı çok kadınlılığı onayla‐
yan İslâm Dîni, Allah’ın Resûlü’nün diliyle bekârlığı şer ortamı ola‐
rak değerlendirir.
17

Tirmizî Hn. 1081, M. Mesâbih Hn. 3080.
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‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O’nun cinsel gerçekçilik temelleri
üzerinde eğiterek yetiştirdiği İslâm’ın özüne âşina sahâbîlerinin de‐
ğerlendirmesi de budur.
Örnekler:
[“Bekâr bir genç gördüğümde doğabilecek şerden ötürü tüylerim ürpe‐
rir. Ömrümden üç gün kaldığını bilseydim, o üç gün içinde yine de evlen‐
mek isterdim.
Ömer b. Hattab

Ömrümden evlenmeye güç yetirebileceğim on gün kalsaydı ve ben
onuncu gün öleceğimi bilseydim, cinsel haramlara düşerim korkusuyla mut‐
laka evlenirdim.
Abdullah b. Mesud

Allah’ım! Kendisiyle cinsel doyuma ulaşacağım eşim yokken cinsel ar‐
zularımın şiddetlenmesinden sana sığınırım.”]18
Ebud‐Derda

18

M. K. Ummal 6/391, M. Zevaid 4/251, Kurtubi 3/433 (Bakara 386)

Evlilikte Cinsel Hayattan Çekilmek Haramdr

“Biz onlara ruhbanlğ emretmedik. Allah’n r‐
zasn kazanmak arzusuyla onu kendileri uy‐
durdu. Ama sonra ona gereği gibi uymadlar.”
(Hadîd, 27)

İslâm Dîni hadmlaşmay, hadmlaştrmay ve bekârlğ red ettiği
gibi, evliliği engellemeyi ve evlilik içinde cinsel hayattan çekilmeyi ve
onun özel bir şekli olan îlâ’y da yasaklamştr.1
Evliliği engellemeyi: “Kadnlarn Cinselliği” bölümünde açkla‐
mştk. Îlâ’y ileride inceleyeceğiz. Burada ibâdet maksadyla da olsa
evlilik içinde cinsel hayattan çekilmenin yasaklandğn belgeleyen
hadîsler sunmakla yetiniyoruz.
Hz. Enes (r.a) anlatyor.
Sahâbîlerden üç kişilik bir topluluk Allah’n Resûlü’nün eşlerine
gelerek, O’nun ibâdet hayatn soruşturup öğrenmek istediler. Kendi‐
lerine açklannca da azmsar gibi oldular ve bu görüşlerini şöylece
gerekçelendirdiler:
Biz nerede, Allah’n (c.c) geçmiş ve gelecek bütün günahlarn
bağşladğ Hz. Peygamber nerede?

1

Îla:Kişinin dört ay veya daha fazla bir süre esi ile cinsel ilişkide bulunmayacağna yemin
etmesidir. Geniş bilgi için Îla bölümüne baknz.
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Böylece kendilerini daha fazla ibâdet etme lüzumuna inandırdı‐
lar da içlerinden biri, “Ben bütün geceleri namaz kılacağım”, diğeri, “Ben
ara vermeksizin her gün oruç tutacağım”, üçüncüsü de, “Eşlerimden ayrı‐
lacak, asla da evlenmeyeceğim” şeklinde karar verip dile getirdiler. Dile
getirdikleri bu kararlarını öğrenince Allah’ın Resûlü, onlara gelir ve
yerici bir üslûpla şöyle buyurur:

،ﻄﺮ ﻭﹸﺍ ﹾﻓ ﻡ ﻮﻲ ﹶﺍﺻﻜﻨ  ﹶﻟ،ﻢ ﹶﻟﻪ ﺗﻘﹶﺎ ﹸﻛﻭﹶﺃ ﷲ
ِ ﻢ ﺎ ﹸﻛﺧﺸ ﻲ ﹶﻻﺍﻧ ﺍﷲﺎ ﻭﻢ ﹶﻛﺬﹶﺍ؟ ﺃﻣ ﺘﻦ ﹸﻗ ﹾﻠ ﻳﻢ ﺍﱠﻟﺬ ﺘﻧﹶﺃ
ﻲﻣﻨ ﺲ
 ﻴ ﻲ ﹶﻓ ﹶﻠﻨﺘﺳ ﻦ ﻋ ﺐ
 ﻏ ﺭ ﻦ ﻤ  ﹶﻓ،َﺴﺎﺀ
 ﻨ ﺍﻟﻭﺝ ﺰ ﺗﻭﹶﺍ ،ﺭ ﹸﻗﺪ ﻭﹶﺍ ﺻﻠﱢﻲ
 ﻭﹸﺍ
Siz mi böyle ölçüsüz lâflar edip, kararlar alıyorsunuz?
Bakınız, Allah’a yemin ederim ki ben sizin Allah’tan saygı duyarak en
çok korkanınızım ve sizler içinde O’nun emirleri ve yasaklarına en ziyade
bağlı olanınızım. Böyle olmakla beraber, ben bazı günler oruç tutuyor bazı
günler tutmuyorum. (Et ve yağ da yiyorum.) Gecelerin bir kısmında na‐
maz kılıp ibâdet ediyor, bir kısmında uyuyarak dinleniyorum. Kadınlarla
evleniyor; evlilik düzenini de sürdürüyorum. Benim yolumdan sapanlar
benden değildir.2
Sevgili Peygamberimiz daha sonra sonra Mescide gelir ve sahâbî‐
lere şöylece hitap eder:
Bazılarınıza ne oluyor ki kendilerine kadınları, yiyecekleri, helâl nimet‐
leri, uykuyu ve dünyanın meşrû zevklerini haram kılıyorlar. Aklınızı başını‐
za alın. Ben size hıristiyanların keşişleri ve rahipleri gibi olmanızı emretme‐
dim. Bizim dînimizde et yememek, kadınları terk etmek, hıristiyanların yap‐
tıkları gibi devamlı ibâdet edilecek özel yerler edinmek yoktur. Ümmetimin
yalnızlığı oruç tutmak, hayattan ve cinsellikten çekilmesi ise cihad etmektir.
Allah’a ibâdet ediniz ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayınız. Hac ve Umre ya‐

2

Buharî 1, Nikâh 1; Müslim Nikâh 5; el‐Lü’lüü vel‐Mercan Hn. 885
Bir adam Hz. Peygambere gelir ve şöyle der:
‐ Yediğimde kadınlara yönelik arzularım debreştiği için kendime et yemeyi yasakladım.
Bu olay vesilesi ile bu âyet “Mâide 87” iner. (İ. Kesîr Mâide 87)
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pınız. Namazınızı kılınız ve zekâtınızı veriniz. Ramazan orucunuzu da tu‐
tunuz. Sizden önce çok aşırı gidenler helâk oldular. Siz kendinize sahip olu‐
nuz.
Peygamberimiz daha sonra da Mâide sûresini 87. âyetini okudu:
“Ey Îman Edenler! Allah’ın size helâl kıldığı tertemiz nimetleri
yasaklamayın. Aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sev‐
mez.”3

3

Vakidi Esbabün Nüzûl Mâide 87; İ. Kesîr Mâide 87.

Beşinci Bölüm

EVLİLİK DOĞAL BİR İHTİYAÇ,
DÎNÎ BİR GÖREVDİR

Kur’ân Mesajlarndan

“Kendilerinde huzur bulmanz için kendi
türünüzden eşler yaratmas, böylece aranzda
Meveddet (cinsel câzibe) ve Rahmet (sevgi) var
etmesi, O’nun varlğnn delillerindendir. Hiç
şüphesiz bunda düşünen bir halk için, çka‐
rlmas gereken nice dersler vardr.”
(Rûm, 21)

Evlilik Fıtrî Bir İhtiyaç, Dînî Bir Görevdir

Erkek olsun kadın olsun, bülûğ (ergenlik) çağına eren her insan,
cinsel duygulara sâhip olur. Rûh ve beden sağlığına göre bu duygu‐
lar artar veya eksilir. Kişi aldığı terbiye ve yaşadığı ortama göre bu
duygularını açığa vurur ve tatmin etmek yoluna gider.
Ciddî bir Müslüman veya yaradılıştan sâhip olunan ahlâk cevhe‐
rini koruyabilmiş her insan için cinsel ihtiyaçlarını giderip tatmine
ermenin biricik yolu evliliktir.
Bunun içindir ki evlilik kurumu ilk insan toplumlarından zama‐
nımıza kadar varlığını korumuştur.
Gerçek değeri ve kutsallığını peygamberler izinde yaşamış toplu‐
luklarda bulduysa da, evlilik kurumunun cinsel anarşi ortamlarında
bile varlığını koruyabilmesinin iki ana sebebi vardır.
a‐ Evlilik, diğer bir ifadeyle aile duygusu insanda fıtrîdir; yaradılış‐
dandır.
b‐ Evlilik Hz. Muhammed dâhil bütün peygamberler tarafından öğüt‐
lenip emredilmiştir.
İnsanların yaratıcısı olan yüce Allah, erkeği kadına, kadını da er‐
keğe eğilimli ve ihtiyaçlı yaratmıştır. Erkeklere kadınları ve oğulları
sevdirmiştir. Erkeğe dölleme, kadına da doğurma gücünü vermiştir.
Erkekle kadın arasında çocuk sonucuna götürecek pek kuvvetli bir
câzibe yaratmıştır. Eşlere çocuk sevgisi yanı sıra büyütmek için ge‐
rekli olan fedakârane çalışma, sabır ve merhamet duygularını lütfet‐
miştir.
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Yukarıda özetlediğimiz bu özellikler ve benzerleri, her bir insa‐
nın varlığına sindirildiği için; kadın‐erkek, genç‐ihtiyar, âlim‐câhil
her insan evliliğe eğilimli, istekli ve atılımlı olmuştur.
Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilâhî düzen olan İslâm’ın yöne‐
timinden yoksun insanlığın evliliği koruyabilmesinin sırrı, işte bu
yaratılıştan fışkıran evlilik ihtiyacıdır.
Yüce Allah, insanları evliliğe eğilimli ve ihtiyaçlı yarattığı gibi,
insanlar içinden seçip gönderdiği peygamberlerle de evliliği emir
buyurmuştur.
İnsanlığın büyük önderleri olan peygamberler, insanlara sürekli
olarak evliliği aşılamışlar, bizzat da örnek olmuşlardır.
İnsanlar, yaratılıştan sâhip oldukları evlilik arzularının Allah’ın
özel emirleriyle de takdis olunduğunu görünce, evliliğe yönelmişler‐
dir.
Böylece evlilik, insanlık kültürünün ana kurumu olmuştur.
İnsanın fıtrî yapısı aynı özelliğini koruduğu, İslâm Dîni yanısıra
tahrife uğramış semâvî dinler de etkinliğini sürdürdüğü için, evlilik
kurumu, varlığını sürdürmektedir ve sürdürecektir.
İslâm Dîni Evliliği Emredicidir

Cinsel hayat fıtrî bir ihtiyaç olduğu, engelleyici bedenî ve malî
zarûret olmaksızın ertelenmesinden ancak cinsel haramlar doğabile‐
ceği içindir ki yüce Allah, Hz. Muhammed aracılığı ile gönderdiği
İslâm Dîni’nde mü’minleri evliliğe yöneltmiştir.
Evlilik, İslâm Dîni’nin iki ana kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet’te
öylesine yer almıştır ki, ilâhî düstûrların büyük çoğunluğunun evlilik
etrafında kümeleştiğini söylemek mümkündür.
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Kur’ân‐ı Kerîm’de evlilik

Kur’ân‐ı Kerîm’de başta Bakara, Nisâ, Nûr ve Talâk sûreleri ol‐
mak üzere, hemen hemen bütün sûrelerde evlilik doğrudan ve dolay‐
lı olarak yer almaktadır. Çünkü boşanma, mîras, neseb‐süt‐evlilik
akrabalığı, vasiyyet, örtünme, ana‐baba ve akrabaya ihsan, cinsel ha‐
ramlara ilişkin bazı cezalar vs. evlilikle ilgilidir.
Kur’ân‐ı Kerîm’de yasaların insanların evli olduğu esasına daya‐
nılarak konulduğunu söylememiz bile mümkündür. Çünkü evlilik,
Kur’ân‐ı Kerîm’in hemen hemen her sûresine sinmiştir. Kur’ân‐ı Ke‐
rîm’de esir müslüman kadınlarla evlilik emri yanısıra (Nisâ 25) “Evleni‐
niz.” emrinin açık olarak Nisâ sûresinin üçüncü âyetinde yalnız bir
defa, o da birden fazla kadın alabilme ruhsatı ile ilgili olarak verilme‐
si, yukarıda işaret ettiğimiz gerçeğin delilidir.
Sonuç olarak şöyle diyebiliriz:
Kur’ân‐ı Kerîm’de “Evleniniz.” ve “Evlendiriniz.” emri özel olarak
birer defa geçer, ama bütün Kur’ân evliliğe yönelticidir.
Sünnet’te evlilik

Kur’ân‐ı Kerîm’in açıklaması olan Allah’ın Resûlü’nün sünnetin‐
de ise evlilik açık olarak öğütlenmekte, hatta tekrar tekrar emrolun‐
maktadır.
Evliliğe yöneltici olan Peygamberî buyrukları üç başlık halinde
sunmaya çalışacağız.
a‐ Evliliğe teşvik edici genel ilkeler,
b‐ Çocuk sâhibi olmak için evliliğe teşvik edici düstûrlar,
c‐ Cinsel haramlardan korunmak için evliliğe teşvik edici kural‐
lar.

Evliliğe Teşvik Edici Genel İlkeler

İslâmî hayatı evlilik üzerine temellendiren ve Kur’ân’da “evlen‐
diriniz” ve “evleniniz” “emirlerini veren Yüce Rabbimiz, eşlerden
her birini diğerini tamamlayan ve bütünleyen anlamına Zevc olarak
isimlendirmiştir.1 O’nun Elçisi olarak Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed de (sav) bu çizgide evliliğe yönlendirmiştir.
O, bir hadîslerinde bekârlık ve dulluğun mânevî yoksulluğuna
değinerek şöyle buyur muştur:
Bekârlık yoksulluktur

،ﺎﻝﹺﲑ ﺍﹾﻟﻤ
 ﺜﺍ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛﻭ ﺮﹶﺃﺓﹲ ﻣ ﺍ ﺲ ﹶﻟﻪ
 ﻴ ﺟﻞﹲ ﹶﻟ ﺭ ﻜﲔ ﺴ
 ﻣ ﻜﲔ ﺴ
 ﻣ ﻜﲔ ﺴ
 ﻣ
ﺎ ﹺﻝﲑ ﹶﺓ ﺍﹾﻟﻤ
 ﺜﺖ ﹶﻛ
 ﻧﺍ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻭ ﻭﺝ ﺯ ﺎﺲ ﹶﻟﻬ
 ﻴ ﺮﹶﺃﺓﹲ ﹶﻟ ﻣ ﺍ ﻨﺔﹲﻴﺴﻜ
 ﻣ ﻨﺔﹲﻴﺴﻜ
 ﻣ ﻨﺔﹲﻴﺴﻜ
 ﻣ
“Karısı olmayan erkek; çok mal sâhibi olsa da yoksuldur, yoksuldur,
yoksuldur. Kocası olmayan kadın; zengin olsa da yoksuldur, yoksuldur, yok‐
suldur.”2
‐ Allah şanını ve bağlılarını artırsın‐ o, bir diğer hadîslerinde evli‐
liğin kendisinin ve diğer Peygamberlerin yolu olduğunu şöylece açık‐
lamışlardır:
Evlenmek peygamberler yoludur
[“Nikâh/evlenmek benim sünnetimdir; emrimdir, uygulamamdır. Sün‐
netimle amel etmeyen benim yaşam çizgimde değildir. Evleniniz. Çünkü ben
1
2

Nûr 32; Nisâ 3, 25; Rum 21
M. Zevâid 4/252

EVLİLİK DOĞAL BİR İHTİYAÇ, DÎNÎ BİR GÖREVDİR

107

diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm; övüneceğim. O halde
gücü yeten evlensin. Evlenemeyen oruç tutsun. Oruç, oruç tutan kişi için
koruyucudur.”
“Utanmak, güzel koku sürünmek, dişleri temizlemek ve evlenmek, bü‐
tün peygamberlerin özellikleri ve öğretilerindendir.”]3
Evlilikte rızık vardır
Peygamberlerin emrettiği ve fıtratın gerektirdiği evliliğe genelde
fakirlik engel görüldüğü için Rabbimiz, Nûr sûresininn 32. âyetiyle
“Fakir evlilerin ihtiyaçlarını gidereceği ve onları feraha kavuştura‐
cağını” vaad etmiştir.
Kur’ân çizgisinde Peygamberimiz de “Rızkı evlilikte arayınız.” bu‐
yurarak evliliğe yönlendirmiş ve “Fakirlik korkusuyla evlenmeyenler‐
evlendirmeyenler bizim yaşayışımız üzerinde değildir.” buyurmuşlardır.4
İslâmî bilinçle evliliği amaçlayacak ve nafak sorumluluğunu üst‐
lenecek kişinin daha duyarlı davranabileceği, daha çalışkan ve atıl‐
gan olabileceği düşünülürse bu Peygamberî yönlendirme ve uyarıları
derinden kavrayabiliriz.
Evli, Allah katında daha değerlidir
Bekâra‐dula kıyasla, nafaka ve çocuk yetiştirme yükümlülüğü gi‐
bi uygulayacağı ilâhi emirler daha fazla olacağı ve cinsel nitelikli ha‐
ramlardan daha iyi korunabileceği ve böylece güzel bir kul olabilece‐
ği için evli, Allah katında daha üstün olma konumundadır. Onun
yükümlülükleri ve ailevî problemler içinde kafası ve kalbini hazırla‐
yarak yapacağı ibâdetler de pek tabîdir ki daha sevaplı olacaktır. Bu
sebepledir ki, Allah’ın Resûlü evliliğe teşvik olarak değerlendirebile‐
ceğimiz hadîslerinde de şöyle buyurmuşlardır:

3
4

Tirmizî Nikâh 2 (Hn. 1080), et‐Tac 2/287, M. Zevâid 4/252
M. K. Ummal 6/390‐1.
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ﺏ
ﺰ ﹺ ﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻌ ﹰﺔ ﺭ ﹾﻛ ﲔ
 ﻌ ﺒ ﺳ ﻦ ﻣ ﻀﻞﹸ
 ﺝ ﹶﺍ ﹾﻓ
ﻭ ﹺ ﺰ ﺘﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﻣ ﻥ ﺎﻌﺘ ﺭ ﹾﻛ
“Evlinin iki rekat namazı, bekârın yetmiş rekat namazından daha üstün
ve sevaplı olabilecek konumdadır.”5
“Allah bir kulunu îmanlı, ibâdetli ve ahlâklı bir kadınla rızıklandırırsa,
ona dîninin yarısı üzerinde yardım etmiş olur. Diğer yarısı için Allah’ın
emir ve yasaklarına aykırılıktan korunsun.”6

5
6

M. K. Ummal 6/390.
M. K. Ummal 6/389, 396, İ. Mâce Hn. 1846

Çocuk Sâhibi Olmak İçin Evliliğe Teşvik Edici Düstûrlar

İnsanlık yaşamını üreme kanuna bağlayan ve biz insanları da
dölleme ve döllenme yeteneği ile donatan Rabbimiz, Kur’ân‐ı Ke‐
rîm’de çocukları ve torunları, verdiği şükranla karşılanması gereken
nimetler olarak anmaktadır. Kader senaryosuyla belirlediği çocukla‐
rın, sözlü ve fiilî duâ olan ilişki ile istenmesini emretmektedir. Örne‐
ğin ürün alınacak tarlaya benzettiği kadın eşlerimizle doğal döllenme
dönemleri olan ay hali sonrasında ilişkiye girilmesini öğütlemektedir.
İncelendiğinde görüleceği üzere Kurânî sistem çocuk amaçlı evli‐
lik üzerine oturtulmuştur. Bütün hayatı Kur’ân olan Allah’ın Resûlü,
Kur’ân çizgisindeki genel nitelikli hadîsleriyle evliliğe teşvik buyur‐
duğu gibi, çocuk sâhibi olmak amacıyla da evliliğe yönlendirmiştir.1
Doğurgan Kadınlarla Evlenin
Makil İbn Yesar (r.a) anlatıyor.
Bir adam Allah’ın Resûlü’ne (sav) geldi ve meselesini şöylece dile
getirdi:
‐ Ya Resûlallah! Güzel ve soylu bir kadınla evlilik husûsunda an‐
laştım. Ne var ki o doğuramayacak kısır bir kadındır. Onunla evlene‐
yim mi?

1

“Korunma Tedbirlerine Başvurmak” bölümünün ilk sayfasını da okuyunuz.
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‐ Hayır, (evlenme.)2
Adamcağız ikinci defa geldi ve “onunla evleneyim mi?” diyerek
sordu. Allah’ın Resûlü, evlenmemesini emir buyurdu.
Adamcağız üçüncü defa geldi ve aynı şekilde sordu. Sorunca da
Hz. Peygamber ona şu gerekçeli cevabı verdi:

ﻢ ﻣ  ﺍﻻﹸ ﹺﺑﻜﹸﻢﺛﺮﻣﻜﹶﺎ ﻲﺎﻧ ﹶﻓ،ﻭﺩﻮﺩ ﻮﺍ ﺍﹾﻟﻭﺟ ﺰ ﺗ
‐ (Siyahî de olsa) kocasını sevebilecek doğurgan kadınlarla evlenin. Di‐
ğer ümmet topluluklarına karşı ben sizin çokluğunuzla övünürüm.3
Sevgili Peygamberimiz genel olarak çocukluluğa yönlendirmekle
yetinmez, görüştüğü sahâbîlerini özel olarak da çocuk sahibi olmaya
teşvik buyururdu.
Çocuk İçin İlişkiye Devam Et
Hz. Câbir (r.a) anlatıyor.
Bir askeri seferde Allah’ın Resûlü ile beraberdim.
Medîne’ye dönüş başlayınca yavaşça yol alan devemi süratlen‐
dirmek istedim. Ne var ki arkamdan bir süvari bana yetişti. Döndüm,
bir de ne göreyim! Allah’ın Resûlü karşımda durmuyor mu? (Ara‐
mızda şu konuşma geçti.)
‐ Niye acele ediyorsun? (Ya Câbir!)
‐ Ben yeni evliyim de Ya Resûlallah!
‐ Bâkire ile mi evlendin yoksa dulla mı?
‐ Dulla.

2

3

Bu gibi hadîslerde gördüğümüz peygamberi yasak, kısır dulla evliliği haram kılıcı bir
yasak değildir. ‐Doğrusunu Allah bilir‐, çocuksuz olunduğu halde kısır dulun tercih edil‐
memesini öğütleyen bir yasaktır.
Ebû Davûd Nikâh 4 (Hn. 2050).
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Senin onunla, onun da seninle sevişip‐oynaşacağı bir bâkire ile evlen‐
seydin ya!4
Hz. Câbir anlatımını şöylece sürdürüyor:
Medine’ye dönünce, evlerimize gitmek için dağılmaya başladık
ki Allah’ın Resûlü bizleri şöylece uyardı:
‐ Saçları karmaşık kadının taranması, kocası yanında bulunmadığı için
kendisini ihmal etmiş kadın da vücut temizliği yapabilmesi için, evlerinize
gitmek üzere akşama kadar acele etmeyiniz.
Allah’ın Resûlü sonra özel olarak Câbir’e şöyle buyurdu:
‐ Ya Câbir! Çocuk sâhibi olabilmek için gerekeni yap, ilişkiye devam et.5

4

5

Buharî Nikâh 121.
Bekaretin Önemi:
Bu hadîs vesîlesiyle bekâretle ilgili aşağıdaki bilgileri sunmakta fayda görüyoruz.
Yüce Allah insanı mükemmel bir biçimde yaratmıştır. İnsan vücudunda gereksiz olan ve
işlevi bulunmayan bir organ yoktur. İlmî tesbitlere göre, kadın vücudu ancak ergenlik dö‐
neminden sonra üreme organı yoluyla oluşabilecek hastalıklara karşı direnç gösterebil‐
mektedir. Bu açıdan bakılınca bekâretin koruyucu özelliği kavranılabilir. Beden sağlığının
rûh sağlığı için gerekliliği ise açık bir gerçektir.
İslâm Dîni, ruhî ve cinsî yönden uyumluluk ve doğurganlık gibi sebeplerle özellikle bekâr
erkekler tarafından bâkirelerin tercih edilmesini öğütlüyorsa da, bekâretin asıl önemi İs‐
lâm Hukûku’na göre cezalandırılması gerekli bir suçun işlenilmediğine, hamilelik gibi
neseb karışmasına sebeb olabilecek bir durumun mevcut olmadığına ve hastalık yapıcı
mikroplardan korunulmuş olduğuna dair biyolojik bir belge olmasından kaynaklanmak‐
tadır.
Diğer bir ifadeyle şöyle de diyebiliriz; bekâretin yüceliği, kocaya sunulması gereğinden
çok Yaradan’a karşı kulluk çizgisinin izlenmesine ve zinâ gibi büyük bir haramdan
korunulmasına vesîle olmasından gelmektedir. Bu sebebledir ki kazaya uğraması veya
saldırıya maruz kalmasından ötürü bekâretini yitiren kız, İslâmî sosyal yargı mantığı ba‐
kımından değerini yitirmez. Ancak velîsi veya kendisi tarafından bâkire olduğu ifade edi‐
lerek nikâh akdi yapılan kadının bâkireliğinin sübût bulmaması halinde kocası tarafından
aleyhine nikâhı fesh; evliliği sona erdirme dâvası açılabilir.
Buharî Nikâh 121
Hz. Peygamberin çocuk sahibi olmaya yönelten bu ve benzeri hadîsleri sebebiyledir ki Hz.
Ömer şöyle der:
Allah’ın sulbümden kendisini anacak bir kul yaratır ümidiyle nefsimi ilişkiye zorluyorum.
M. K. Ummal 6/319

Cinsel Haramlardan Korunmak ve Doyuma Ermek İçin
Evliliğe Teşvik Edici Düstûrlar

Yüce Rabbimiz, cinsel haramlardan korunanları övmüş, onlara
büyük mükâfatlar vaad etmiştir. (Müminûn 5‐6, Ahzab 35) Rûm sûresinin
21. âyetinde ise bizim için kendi türümüzden eşler yaratmasını ve
aramızda cinsel cazibe ve sevgi halketmesini bedenî ve ruhî huzura
erme ile amaçlandırmıştır. Böylece çok yönlü doyumun gerekliğine
işaret buyurmuştur.
Bütün hayatı yaşayan canlı Kur’ân olduğu için Sevgili Peygambe‐
rimiz çocuk için evliliğe yüreklendirdiği gibi, cinsel haramlardan ko‐
runmak, bedenî ve rûhî ve tatmine/doyuma ermek için de evliliğe
teşvik etmiştir.1
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, haramlardan korunmak için ev‐
liliğe yönlendirme olarak değerlendirebileceğimiz hadîslerinde şöyle
buyurur:
Korunmak için evlenene Allah yardım eder

،َﺍﺀﺪ ﺍ ﹶﻻﺩ ﻳﺮﹺﻳ ﻱ ﺍﱠﻟﺬﺗﺐﻤﻜﹶﺎ  ﹶﺍﹾﻟ:ﻢ ﻬﻮﻧ ﻋ ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻖ ﺣ ﻼﹶﺛﺔﹲ
ﹶﺛ ﹶ
ﷲ
ِ ﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍ ﻲ ﻓﻫﺪ ﺎﻤﺠ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﻌﻔﹶﺎﻑ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻳﺮﹺﻳ ﻱﺢ ﺍﱠﻟﺬ
 ﻛ ﺎﺍﻟﻨﻭ

1

Hiç şüphe yoktur ki evliliğin ana amacı üremedir. Ancak eşlerimizin yaratılış amacı,
evlilikle ilgili İslâmî emirlerin kısırları da kapsaması, azilin (korunmanın) bazı İslâm âlim‐
lerince câiz görülmesi ve bu bölümde sunulan bazı hadîsler, yalnızca haramlardan ko‐
runmak ve tatmine ermek amacıyla da evlenilebileceğini öğretmektedir.
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“Hürriyetine kavuşmak için belirlenen meblağı ödemek üzere çalışan
savaş esirine, Allah yolunda savaşan kişiye ve cinsel haramlardan korunmak
için evlenmek isteyen insana, evet bu üç zümreye Allah mutlaka yardım
edecektir.”2
Kadın, cinsel haramlardan korunmak için alınır
“Sosyal konnumundan yararlanmak için bir kadınla evlenen kişinin Al‐
lah ancak şerefsizliğini, malından yararlanmak için onunla evlenen kişinin
fakirliğini, yalnız güzelliği için evlenen kişinin de ancak alçaklığını artırır.
(Fakat evleneceği) kadınla gözünü şehevî bakışlardan korumak, cinsel or‐
ganını harama düşmekten muhâfaza etmek veya akrabalık oluşturup sür‐
dürmek amacıyla evlenen kişi için ise Allah, o evlilikte erkek için de, kadın
için de bereketler yaratır.”3
Evlilik gerçekten koruyucudur

“Ey gençler topluluğu! Evleniniz. Zira evlilik gözü şehvetli bakışlardan
daha çok koruyucu, cinsel organı (harama düşmekten) daha çok muhâfaza
edicidir.
Evlenemeyenleriniz ise oruca devam etsin. Şüphesiz oruç, oruç tutanı
(şehvet saldırılarından) koruyan bir kalkandır.”4
Yukarıda sunulan hadîsler cinsel haramlardan korunmanın öne‐
mini ve evliliğin bu amacla gerçekleştirilmesi gereğini ve bereketini
açıklamaktadır.
Aşağıda sunulacak hadîsler de korunma kadar cinsel doyumun
da amaçlanması lüzumuna işaret etmektedir.

2
3
4

et‐Tac 2/279; Tirmizî Hn. 1655; Nesâî Hn. 3120
M. Zevâid 4/252
Tirmizî Nikâh 1; M. S. Müslim Hn. 648
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Korunma gibi doyum da amaçlanmalıdır

Sevgili Peygamberimiz Hz Cabir’e “Senin onunla, onun da seninle
sevişip‐oynaşacağı bir bâkire ile evlensedin ya!” buyurur. Bu hadîs gibi
sunacağımız hadîs de evliliğin cinsel doyum amacıyla gerçekleştiril‐
mesi gereğine vurgu yapmaktadır:
Bâkire kadınlarla evleniniz. Çünkü onlar genç oldukları için daha do‐
ğurgandırlar. Daha tatlı dudaklı/dillidirler. (Cinsel ilişkide ve harcama‐
da) aza daha çok kanâatkârdırlar. Cinsel organları daha eylemlidir.”5
Kadında, cinsel haz merkezi olup temel işlevi orgazmı sağlamak
olan klitorisin yaratılmış olması da doyumun amaçlanması gereğini
vurgulamaktadır.
Peygamberimizi Kur’ân doğrultusundaki açıklamasına göre Ce‐
hennem’e düşürücü günahların önemli bir bölümü cinsel organla
işlenen günahlar olduğu, Cennet’e de bu tür günahlardan korunarak
girileceği düşünülürse korunma ve doyum amaçlı evliliğin îmanda
olgunlaşma olduğu anlaşılır.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Evlenen kişi, (cinsel haramlardan korunarak) îmanının yarısını ol‐
gunlaştırmış olur. Diğer yarısı için ise Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykı‐
rılıktan korunsun”6

5
6

Zevâid 4/254
M. K Ummal 6/389.

Kur’ân ve Sünnet’te Evlendirme Yükümlülüğü

Hadımlaşmak ve bekârlık gibi yollarla cinsel hayattan çekilmeyi
yasaklayan İslâm Dîni, Kur’ân ve Sünnet buyruklarıyla da evliliğe
teşvik buyurmuştur.
Evlilik, çok defa mânevî ve maddî yardımları gerekli kıldığından;
Kur’ân ve Sünnet’te mü’minler, evlendirmeye ve evleneceklere yar‐
dımcı olmaya yöneltilmişlerdir.
Kur’ân‐ı Kerîm ve Sünnet’te Evlendirme Yükümlülüğü
Kur’ân’da evlendirmeye teşvîk

Yüce Allah, Mâide sûresinin ikinci âyetiyle İslâm Dîni’nin ve or‐
tak aklın gerektirdiği bütün olumlu alanlarda yardımlaşmayı emre‐
der. Evlendirme şeklindeki yardıma ise özel vurgu yapar ve Nûr Sû‐
resi’nin otuz ikinci âyetinde mü’minleri şöylece görevlendirir:
“İçinizden hür bekâr ve dulları, erkek esirleriniz ve kadınları‐
nızdan (Müslüman veya Ehl‐i Kitap olup) sorumluluk üstlenebile‐
cek olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah onları lütfuyla yok‐
sulluktan kurtarıp zenginleştirir. Allah bolca verendir ve her şeyi
çok iyi bilendir.”
İslâm bilginlerinin yorumuna göre bu âyette emrolunan evlen‐
dirmenin anlamı, evleneceklere mânevî ve maddî yardımda bulun‐
maktır.
Yardımla mükellef kılınanlar da bütün mü’minler, İslâmî devlet
yönetimi ve velîler olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadırlar:
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a‐ Bütün Mü’minlerin Yardımı
Bütün mü’minlerin yardımı; bekârlığa karşı olumsuz tavır koyup
evliliğe yönlendirici ve aracı olmak, zekât vermek ve Allah için isteğe
bağlı maddî yardımda bulunmak şeklinde üç boyutludur.
b‐ İslâmî Devletin Yardımı
İslâmî devletin yardımı mâlî ve hukûkî olmak üzere iki kısımdır.
Malî yardım
aa‐ Temel yönetim ilkelerini Kur’ân ve Sünnet kurallarının oluş‐
turduğu İslâmî Devlet, memuru ve işçisine bekârsa, evlenme yardımı
yapar. Bu yardım, Allah’ın Resûlü’nün de yapılmasını emir buyur‐
duğu bir yardımdır. ‐Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, şöyle buyurur:
“Yönetimizdeki İslâmî devletimize memur veya işçi olan kişi (Beytü’l‐
Mal olan devlet bütçesinden yardım alarak bekârsa) evlensin. Hizmet‐
çisi yoksa ve ihtiyacı da varsa hizmetçi alsın. Evi yoksa ev de edinsin. Bu
yardımlaı aldıktan sonra hıyanet eden kişi hâindir; toplum hırsızıdır.”1
İslâmî Devlet, evlenme veya evlendirme sebebiyle borçlanıp da
borcunu ödeyemeyen kişiye Zekât Bütçesi’nden yardım eder. İs‐
lâm’da zekât, dînî vasıflı bir devlet vergisidir. Devlet tarafından zen‐
ginlerden alınır ve başta fakirler olmak üzere devlet eliyle Kur’ân‐ı
Kerîm’de belirlenen sekiz sınıfa verilir.2
Bu sekiz sınıftan biri de”borçlular”dır. Yardım alacak borçluların
başında ise yukarıda arzettiğimiz gibi evlenme veya evlendirme se‐
bebiyle borçlanıp da, borcunu ödeyemeyen mü’min borçlular gel‐
mektedir.3

1
2
3

M. Mesâbih Hn. 3751.
Bak. Tevbe 60.
Y. Karadavî Fıkhuz‐Zekâti 2/623
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Hukûkî yardım
bb‐ İslâmî devlet; mehr‐i misil veren denkleri çıktığı halde, meşrû
ve makul olmayan çeşitli sebeblerle kızlarını evlendirmeyen velîleri
hukûkî yolla buna zorlar. Velîsi olmayan kızlara ve kadınlara bölge‐
nin yetkili hâkimleri aracılığı ile velîlik yaptırır.4
c‐ Velîlerin Yardımı
Velîlerin yardımı ise teşebbüs ederek, vâki talebleri inceleyerek
ve maddî yardımda bulunarak evlendirmeye çalışmaktır.
Velî olarak babalar, çocuklarının evlenmelerine yardımcı olmakla
yükümlü oldukları gibi, çocuklar da dul olan babalarının evlenmele‐
rine yardımcı olmakla mükellefdirler.5
Sünnet’te evlendirmeye teşvîk

Aşağıda sunacağımız hadîslerde görüleceği üzere Allah’ın Resû‐
lü de Kur’ânî emir doğrultusunda (Nûr 32) mü’minleri evlendirmeye
şöylece teşvik buyurmuştur:
“Erkek ve kız çocuklarınızı evlendirin.
Kim Allah’ın rızasına ermek için evlendirirse Allah onu (Cennette) hü‐
kümdarlık tacı ile taçlandırır.”6
İslâm’ın inanç esaslarını, farz kıldığı vazifelerle yasakladığı ha‐
ram sözler ve işleri öğretmek/öğrettirmek ve helâl rızıklarla beslemek
gibi çocuklarımıza karşı bir görevimizin de şartlara göre onları ev‐
lendirmek veya evlenmelerine yardımcı olmak olduğunu beyan eden
Peygamberimiz, konumuzla ilgili diğer hadîslerinde de şöyle buyur‐
muşlardır:

4
5
6

Bakara 232, H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/48, 57
İslâm Fıkhı Ansiklopedisi (Türkçe Tercüme 10/124)
M. K. Ummal 6/393, Ebû Davûd, Edeb Babün Fil‐Vekar
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Size dînî inancı ve ahlakî yaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir
kişi gelir de (velîsi olduğunuz kızınız veya kızkardeşiniz gibi bir ka‐
dınla evlenmek isterse) onu evlendirin.
Eğer böyle yapmazsanız, bu tutumunuz, yaşadığınız cemiyette/toplum‐
da fitne ve fesada; sosyal çalkantılara ve içinden çıkılmaz düzensizliklere
sebeb olur.
Ashab‐ı Kiram sordular:
Ya Resûlallah! Evliliğe istekli olan bu kişi, fakir ve asâletsiz ise ne
buyurursunuz?
Hz. Peygamber bu sual karşısında aynı sözlerle şöyle buyurdu:

ﻮﻩﻜﺤ ﻧ ﻓﹶﺎﻠﹸ ﹶﻘﻪﻭﺧ ﻨﻪﻳﻮ ﹶﻥ ﺩ ﺿ
 ﺮ ﺗ ﻦ ﻣ ﻢ ﺎ َﺀ ﹸﻛﺍﺫﹶﺍ ﺟ
Size dînî inancı ve ahlâkî yaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir
kişi gelir de (velîsi olduğunuz kızınız veya kızkardeşiniz gibi bir ka‐
dınla evlenmek isterse) onu evlendirin.
Allah’ın Resûlü (sav) bu sözlerini üç defa da tekrarladı.7
Sevgili Peygamberimiz, evlendirir veya evlendirmeye yardımcı
olunurken evliliğin cinsel ve ruhsal doyum amaçlarını gerçekleştire‐
cek fiziki ve kültürel denkliğe önem verilmesini isteyerek de şöyle
buyurmuştur:
“Çocuk edinmek için hayat maddenizi bırakacağınız kadınları araştırıp
seçiniz. Denginiz olanlarla evleniniz. Birbirine denk olanları evlendiriniz.”
O, Kur’ân’ın, kadınların yetimleri olarak nitelediği (Nisâ 3, 127) ço‐
cuklu dulların evlendirilmesine de şöylece yönlendirmiştir:
“Çocuklu dulları da evlendiriniz…”8

7
8

Tirmizî Nikâh 3 (Hn. 1085)
M. Zevaâid 4/258

EVLİLİK DOĞAL BİR İHTİYAÇ, DÎNÎ BİR GÖREVDİR

119

‐ Allah şanını artırsın‐Sevgili Peygamberimiz, fakirlik korkusuyla
çocukların öldürülmesi/kürtaj yaptırılmasını yasaklayan Kur’ân çiz‐
gisinde de (Enâm 151) şu uyarıda bulunmuştur:

ﺎﻣﻨ ﺲ
 ﻴ ﺔ ﹶﻓ ﹶﻠ ﻴ ﹶﻠ ﻌ ﺎ ﹶﻓ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﻣﺨ ﺞ
 ﺰﻭﹺﻳ ﺘﻙ ﺍﻟ ﺮ ﺗ ﻦ ﻣ
“Fakirlik korkusuyla evlendirmeyenler, bizim yaşayışımız üzerinde de‐
ğildirler.”9
Evliliği kolaylaştırmak da İslâmî bir görevdir

Kur’ân ve Sünnet’de mü’minlerin evlenmeye ve evlendirmeye
yöneltildiklerini birbirlerini pekiştiren âyetler ve hadîslerle açıkladık.
İslâm evlenmeye ve evlendirmeye teşvik ederken, evliliğin kolay‐
laştırılmasını da emir buyurmaktadır.
Gerçekten evliliğin en önemli engellerinden birisi de, kadına yar‐
gı yoluyla dolaylı, fakat erkeğe doğrudan verilen boşama hakkına
karşılık kadına verilmesi gereken ve ön tazminat olarak nitelenebile‐
cek olan mehiri yüksek tutmaktır. Devrimizde olduğu gibi mehir adı
anılmaksızın, mehir şartı koşar gibi pek çok takı ve eşya şartı ileri
sürülmektedir.
Pek tabîdir ki bu durum, evlenmek ve evlendirmek istense de bir
engel olarak ortaya çıkmaktadır.
Allah’ın Resûlü, “Evlilikde istenen mehrin en hayırlısı en kolay; en az
olanıdır,” buyurmaktadır.10

9
10

Bu ve öncek hadîs için bak. M. K. Ummal 6/390, 393‐4.
K. Hafâ Hn. 1237
Mehir; İslâm Aile Hukûku’nda kadının zevcelik bedeli olarak aldığı para, taşınır‐taşınmaz
mal veya kültürel yardımdır.
Peygamberimizin eşleri ve kızlarının mehri:Ortalama 400‐500 dirhem (1200‐1500 gr. gü‐
müş, 170‐210 gr. altın) olmuş, fakat getireceği nafaka yükümlülüğü sebebiyle olacak çok
çocuklu Ümm‐ü Seleme annemizde son derece sembolik bir rakama indirgenmiştir. (M. E.
Yıldırım Hz. Peygamberin Albümü sh. 100‐125)
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Evlilik, gerçekleştirilmesi gerekendir. Zira bekârlıkta her türlü
cinsel sapmalar muhtemeldir. Bu sebeple evliliğe engel değil destek
olmak gerekir. Allah’ın Resûlü’nün uygulamaları, destek olmak için
en basit vesîleleri bile değerlendirişin örnekleriyle doludur. Kaldı ki
evleneceklere Hz. Peygamberin diliyle Allah’ın yardımı da müjde‐
lenmiştir.
Aşağıda sunacağımız hadîs, mehir yönünden evliliğe nasıl bir
mantıkla yaklaşılması gerektiğine gerçekçi bir misaldir.
Mehir verecek bir şeyin var mı?
Sehl b. Sa’d (r.a) anlatıyor:
Bir kadın Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöyle dedi:
Ben nefsimi sana hibe ediyor; mehirsiz olarak eşiniz olmak istiyo‐
rum. Kadın, bu mârûzatından sonra uzun süre ayakta dikilip durdu.
Allah’ın Resûlü bir cevap vermeyince mü’minlerden biri şöylece ri‐
cada bulundu:
Ya Resûlallah! Bu kadını nikâhlamak istemiyorsanız, onu benim‐
le evlendirin.
Allah’ın Resûlü (ona) şöyle buyurdu:
Yanında ona mehir olarak verecek bir şeyin var mı?
Yanımda ancak üzerime sardığım izarım/peştemalımsı örtüm
var.
Ona izarını verirsen, kendin izarsız olarak otura kalırsın. Verilecek bir
şey ara‐bul.
Bir şey bulamam (Ya Resûlallah!)
Demir yüzük olsun (bir şey) ara‐bul.
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Adam gidip bir şey bulamayınca, Allah’ın Resûlü ona sordu:
Kur’ân’dan ezber bildiğin sûreler var mı?
Evet var Ya Resûlallah! Şu şu isimli sûreleri ezber bilirim.
Peki ezber bildiğin sûreleri öğretmen karşılığında bu kadını sana nikâh‐
ladım.11

11

Buhârî Nikâh 40 (6/134‐5)
Demir yüzük helâldi. Sonradan yasaklandı. İslâm bilginlerinin bir kısmı bazı Kur’ân
sûrelerini öğretmek üzere nikâh akdinin câiz olacağını, ayrıca mehir gerekmeyeceğini, bu
ve benzeri hadîslere dayanarak ileri sürmektedirler.

122

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

OKUYUCU NOTLARI

Altıncı Bölüm

CİNSEL MUTLULUK GÖREVLERİ

Cinsellik Dışı Başlıca Görevlerimiz

Cinselliği içermekle ve önemli olmakla birlikte evlilik hayatı cin‐
sel yaşamdan ibaret değildir. Bu sebeple evlilik içinde diğer karşılıkı
görevlerin yapılması da gereklidir. Çünkü cinsel mutluluk, bu müte‐
kabil görevler üzerinde oluşup gelişebilir. Bu görevleri şöylece özet‐
leyebiliriz.
Erkeğin başlıca görevleri

Rabbimizin Nisâ 19 daki “…Onlarla İslâm Dîni’nin ve ortak ak‐
lın kurallarını ölçü edinerek yaşayın…” şeklindeki emri gereği:
a) Kadınlarla güzel geçinmektir.
Kadınların olumsuz yönlerine karşı sabırlı olmak, onlara karşı
sevgi ve saygı içeren bir dil kullanmak, ailenin yönetiminde onların
görüşlerini almak ve başta cinsellikleri olmak üzere onlara karşı ilgili
olmak… bu başlık altında ifadelendirilebilecek görevlerdir.
b) Yediğimizi ve giydiğimizi ölçü alarak onların nafakalarını te‐
min etmek ve bağımsız bir konutta yaşamalarını sağlamaktır.
c) Fiziksel gücümüzü kullarak onlara şidet kullanmamak; kendi‐
leri ve işlerini çirkinlikle vasıflandırmamaktır.
Kadının başlıca görevleri

Rabbimizin başta Nisâ 34 ve Bakara 233 deki Kur’ânî buyrukları
çizgisinde kadınlar olarak görevlerimiz de şunlardır:
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aa) Evlilik sözleşmesinin ve toplum örfünün gereği olarak kadın‐
lık görevini yapmak, çocuk doğurmak‐bakımını üstlenmek ve ev içi
görevlerini yapmak.
bb) Yapılması evlilik akdinin gereği olan işlerde kocaya saygılı
olmak, onu mutlu etmeye çalışmak.
cc) Zinâ ve lezbiyenlik türü cinsel ilişkilerden korunmak ve ko‐
canın malını‐kazancını korumak.
Bir tarafın görevleri, diğer tarafın hakları olduğu için ayrıca
haklar konusunu işleme gereğini duymuyoruz.1
Allah’ın Resulü’nün görevlere ilişkin hadîsleri için bakınız:

1

Buharî Hayz 6, Müslim Îman 132, M. Mesâbîh Hn. 3272

Cinsel Hayatın Tatmin Edici Olması Lâzımdır

Allah’ın Resûlü’nün evlenmeye teşvik buyuran hadîslerinden
açıkça anlaşılacağı üzere evlilik hayatının ana amaçlarından ve yaşa‐
tıcı unsurlarından biri, hem de başlıcası cinsel hayat olacaktır.1
O halde cinsel hayatın olabildiğince tatmin edici olması lâzımdır.
Kadında, cinsel hazzın en yoğun olduğu bölge olan ve temel işlevi
orgazmı sağlamak olan klitorisin yaratılmış olması da bu gereğei
vurgulamaktadır.
İnsanın, hayvanlar gibi şiiriyetten yoksun bir cinsel eylem ve bo‐
şalma ile tatmine eremeyeceği açıktır.
Bunun içindir ki bir hayat dîni olan İslâm, insanları evlenmeye
yöneltirken, evlilik içi cinsel hayatın tatmin edici olabilmesi için, özen
gösterilmesine de teşvik etmiştir. Teşvik etmekle de kalmamış, eşlere
evlilik öncesinde ve evlilik içinde yapılması gereken özel görevler
yüklemiştir. Bunları ayrı ayrı açıklayacağız.
Koca için ancak karısı, karısı için de ancak kocası vardır

Bir mü’min kadın için kocasının dışında, cinselliğinden yararla‐
nabileceği ikinci bir erkek yoktur. Birinci kocasından ölüm veya bo‐
şanma yoluyla dul kalmadıkça, cinsel bakımdan ikinci bir erkeği ta‐
nıması mümkün değildir. Bu, teoride böyle olduğu gibi, Kur’ân ve
Sünnet toplumunun pratiğinde de böyledir.

1

Biz konumuz gereği cinsel hayat üzerinde duracagiz.

128

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Mü’min kadın için olduğu gibi, mü’min erkek için de karısının
dışında cinselliğinden yararlanabileceği bir kadın yoktur. Gerçi
mü’min erkek için nazariyatta/teoride birden fazla ve dörde kadar
çok kadınlılık imkânı vardır. Ama bu imkânın pratikteki kullanımı;
azat edilip özgürlük bedeli mehir kılınarak nikâhlanılabilecek savaş
esirlerleri olan câriyelerin varlığına, maddî güce ve de ikinci veya
üçüncü kadın olmaya razı hür kadınlarının bulunmasına bağlıdır.
Bu sebeble sınrlı çok kadınlılık istisnaî bir durum arzedeceğin‐
den, “mü’min erkeğin de karısının dışında cinselliğinden yararlanabileceği
ikinci bir kadın yoktur” ifadesini genel durumun kâidesi/kuralı olarak
alabiliriz.
Cinsel ilişkinin amaçlarından biri de cinsel tatmindir

Durum böyle olunca evli çiftlerin cinselliğin bütün nimetlerinden
yararlanmaları, ilişkilerini bedenî ve rûhî doyuma ulaştıracak şart‐
larda sürdürmeleri gereklidir.
Böyle olması Allah’ın arzusudur. Çünkü Yüce Allah, rahmeti, il‐
mi ve kudretini açığa çıkartacak eşleri kendilerinde bedenî (cinsel) ve
rûhî sükûnete/huzura erişilecek şekilde yaratmış ve bu gerçeği şöyle‐
ce açıklamıştır.
Rûm Sûresi Âyet 21:
“Kendilerinde huzur bulmanız için kendi türünüzden eşler ya‐
ratması, böylece aranızda Meveddet (cinsel câzibe‐ilişki) ve Rahmet
(sevgi…) var etmesi, O’nun varlığının delillerindendir. Hiç şüphe‐
siz bunda düşünen bir halk için çıkarılması gereken nice dersler
vardır.”
Bu âyetten anlaşılacağı üzere, Allah eşler arasında meveddet ve
rahmet yaratmıştır.

CİNSEL MUTLULUK GÖREVLERİ

129

Müfessirlerin yorumlarına göre “Meveddet”; her an yapılabilen
cinsel ilişkidir.”Rahmet” ise; cinsel ilişki dışındaki beraberliği sağlaya‐
cak sevgi, çocuk ve her türlü ilgi ve sabırdır.2
Görülüyor ki cinsel ilişki sükûnetin; bedenî ve ruhî tatminin iki
ana kaynağından biridir.
Böyle olunca ilişkiyi, bedenin ve rûhun tatmin olabileceği ortam‐
da gerçekleştirmek gerekir.
Evlilik içi ilişkinin; erkek için de, kadın için de cinselliğin hazları‐
na erdirici vasıfta olması gereği, İslâm’da aksi düşünülemeyecek bir
durumdur.
“Cennet’te Cinsel Hayat” bölümünde sunulacak bazı âyetlerin tas‐
vîrlerinde görüleceği üzere Kur’ânî üslûpta cinsel hayat bir haz haya‐
tıdır.
Allah’ın Resûlü’nün üslûbu da Kur’ânî üslûbun benzeridir. Yani
hadîslerdeki ifade; cinsel ilişkiyi, cinsel ilişki ile varılması amaçlanan
çizgiler içinde ifadelendirmektedir.
Kitabımızda geçen cinselliği konu alıcı hadîslerde ve özellikle
“Cinsel ilişki balcağızdır.”3 şeklinde cinsel ilişkiyi balcağız olarak tasvir
eden hadîsde bu gerçeği görmek mümkündür. Aşağıda sunulacak
hadîsler de bu hakikate doğrudan ışık tutucu vasıftadır.
Cinsel doyumu amaç olarak gösteren hadîsler

Ka’b b. Mâlik (r.a) anlatıyor.
Bir askerî seferinde Allah’ın Resûlü ile beraberdim. Bize konak‐
lama emrini verdiği bir gecenin sabahında erkenden etrafını sardık.
Bize tek tek sormaya başladı.

2
3

Bak. er‐Razî et‐Tefsîrül‐Kebîr Rûm 21, (25/100), Rûhul‐Beyan Rum 21, (7/19).
Müsned 6/62.
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‐ Ey filanca! Evlendin mi? Ey falanca! Evli misin?
Sonra da bana sordu:
‐ Ya Kâ’b! Evlendin mi?
‐ Evet, evlendim Ya Resûlallah!
‐ Bâkireyle mi yoksa dulla mı?
‐ Dulla.
‐ (Ya Kâ’b!) Senin onu, onun seni öpüp‐okşayacağı bir bâkire ile evlen‐
seydin ya!4
Allah’ın Resûlü, cinsel doyumu amaç gösteren bir diğer hadîsle‐
rinde şöyle buyurur:

،ﺎﻣﺎﹰﺭﺣ ﻖ ﹶﺍ ﺘﻧﺍ ﻭ،ﺎﺍﻫ ﹶﺍ ﹾﻓﻮﻋ ﹶﺬﺏ ﻦ ﹶﺍ ﻬ ﻧﺎ ﹶﻓ،ﺑﻜﹶﺎﺭﹺﻢ ﺑﹺﺎ ﹶﻻ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ
ﻤ ﹺﻞ ﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﲑ
ﺴﹺ
ِ ﻴﻰ ﺑﹺﺎﹾﻟﺭﺿ ﻭﹶﺍ ،ﺎﻻﹰ ﹶﺍ ﹾﻗﺒﺨﻦ
 ﺳ ﺍﻭ
Bâkire kadınlarla evleniniz.5 Çünkü onlar (Genç oldukları için) daha
doğurgandırlar. Daha tatlı dilli ve dudaklıdırlar. İsteklerinde aza daha çok
kanâatkârdırlar cinsel organları daha eylemlidir.”6

4
5

6

Buharî Nikâh 21; S. Müslim Ter. ve Şerhi 7/413, Müsned 3/374
Bâkirelerin Önceliği:
Bâkirelerle evliliği teşvik edici emirler beş numaralı hadîsde de örneklendiği üzere, özel‐
likle bekâr erkeklere yöneliktir. Niçin tercih edilmeleri gerektiği hususu da ilgili hadîslerin
ışığında şöylece özetlenebilir:
a‐ Rûhî özellikleri sebebiyle kadın bâkire olarak evlendiği erkeğe daha içten bir bağlılık
duyabilir. Etkileyici hatıraları olmayacağı için, kocasına daha çabuk uyum sağlayabilir.
b‐ Bâkirenin kocasının arzularına cevab verecek daha cazib bir dişiliği vardır. Ayrıca bu
yönü kocasının zevklerine daha uyumlu bir gelişme gösterebilir.
c‐ Bâkirelerin özellikle bekâr erkeklerce dullara tercih edilmesi sosyal adâlete daha uygun
olur. Büyük ölçüde bâkirelerin özelliklerini taşıdıkları için Allah’ın Resûlü genç kadınlarla
evliliğe de teşvik buyurmuşlardır.
d‐ Bekâretin tercih edilebilir bir özellik olduğunu Cennet’e girecek kadınlarının hiçbir
insan ve cin tarafından dokunulmadığının ve kendileriyle her defasında bâkire oldukları
halde ilişkiye girileceğinin açıklanmış olmasından da anlıyabiliyoruz. (Bak. Rahman 74;
Vâkıa 36, Feyzül‐Kadir 4/350)
İ. Mâce Hadîs No: 1861; Feyzül‐Kadîr Hn. 5507‐9; Min Mirkatil‐Mefâtîh, 3/407
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Cinsel doyum açısından bâkirelerin önceliği

Konumuzla ilgili bu hadîs sebebiyle burada bâkireler konusuna
eğilme gereğini duyuyor, bekâret bağlamında “İslâm Fıtrat Örtüş‐
mesi”ne de değinmek istiyoruz.
İslâm’ın yasalarını koyan insanı yaratan Allah olduğu için İs‐
lâm’la yozlaştırılamamış insanlığın eğilimleri arasında örtüşme/uyuş‐
ma vardır. İslâm’ın yaratılış orijinalitesinin belgesi olarak değerlen‐
dirdiği bekâretin, yıkıcı söylem ve çalışmalara rağmen değişik kültür‐
lerde önemsenir bir ayrıcalık olması da değinilen örtüşmenin; uyuş‐
manın belgesidir. Aşağıda dip notta sunulacak olay, bir taraftan ah‐
lâkî çürümeyi yansıtırken diğer taraftan seküler hayat içinde bile be‐
kâretin değerini koruduğunu göstermektedir.7
Evlilikte cinsel tatmin amaçtır

Evlilikte ana gayelerden biri cinsel ihtiyaçları giderip tatmine er‐
mek olduğuna göre, cinsel temasın bu gayeyi gerçekleştirecek ölçüler
içinde yapılması lâzımdır.
Yukarıda beyan ettiğimiz üzere her cinsel ilişkinin, özellikle er‐
keklerde cinsel boşalmayı sağlarsa da, cinsel tatmini sağlamaz. Cinsel
tatmin, bedenî ve ruhî tatmini gerekli kılar. İşte İslâm, cinsel mutlu‐
luğu hedef gösterdiği için, bedenî ve rûhî tatmine götürecek ölçüleri
koymuş, gereği ile de görevli kılmıştır.
Konulan ölçüleri ve yüklenen görevleri şöylece açıklayabiliriz:

7

Yeni Zelandalı Kız:
Yeni Zelandalı bir kız, Üniversite harçlığını çıkarmak için bekâretini satışa çıkardı. İnter‐
nete yapılan ilana 30 bin kişi baktı. 1200 kişi açık artırmaya katıldı. 32000 dolarlık teklifi
kız kabul etti. (Hürriyet Gazetesi 3 Şubat 2010)
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Ölçüler ‐ Görevler

A‐ Evlenmeden önce yapılması ve evlilik içinde sürdürülmesi gereken
cinsel mutluluk görevleri:
‐ Îmanlı ve ibâdetli olmak.
‐ Alınacak kadını ve erkeği görmek.
‐ Erkek ve kadın sünnet olmak.
‐ Bıyık‐sakal bırakmak.
‐ Dış etkilerden korunmak.
‐ Cinsel hayatın mahremiyeti ve sırlarını korumak.
‐ Vücûdu ve dişleri temiz tutmak.
‐ Süslenmek ve kokulanmak.
B‐ Cinsel ilişki öncesinde ve cinsel ilişki sırasında yapılması gereken
cinsel mutluluk görevleri:
‐ Besmele çekmek.
‐ Şeytan’dan Allah’a sığınmak.
‐ Sevişmek.
‐ Hâmilelik ve hastalık gibi özel durumlarda, ilme ve tecrübeye
saygılı olmak.
‐ Evlilik içinde kaçınılması öğütlenen davranışlardan sakınmak.
Evlilik içi cinsel haramlardan korunmak.
“Evlilik içi cinsel haramlardan korunmak” görevini müstakil bir bö‐
lümde incelemek üzere, diğer cinsel mutluluk görevlerini tek tek
açıklayalım.

Cinsel Mutluluk Görevleri 1

Îmanl ve İbâdetli olmak
“Erkek veya kadn, imanl olarak güzel ameller
yapanlara elbette hoş bir hayat yaşatacağz.”
(Nahl, 97)

Evlilik içi cinsel hayatta bedenî ve rûhî doyuma ulaşlabilmesi
için yaplmas gereken ilk iş; İslâm îman ve özel ibâdetleriyle güç‐
lenmek, cinsel haramlardan korunarak kuvvetlenmektir.
Allah’a ve varlklar kuşatc kader programna, Âhiret Günü’ne,
Cennet ve Cehennem’e inanan insan, hayat temellendirip gayelen‐
dirmiş olacağndan rûhî istikrara ermiş, madde plannda gelecek en‐
dişesinden kurtulmuş, elemlerden arnmş olur. Namaz, oruç, zekât,
duâ ve zikir gibi ibâdetlere devam eden mümin de iç dünyasn ay‐
dnlatmş, yaşantsn düzene sokmuş olur.
Bu ibâdetli mü’min; bir de gözünü şehvetli bakşlardan, nefsini
zinâ v. s. den korur, alkollü içkilerden uzak durur, helâl kazançlarla
alnmş helâl gdalardan yer‐içerse giderek cinsel gücü artar, arzusu
gelişir ve heyecan da şiddetlenir.
Bu mü’min, hele hele cinsel vasfl din kültürü almş, böylece he‐
lâl cinsel hayatn ibâdet hayatnn bir bölümü olduğunu da öğren‐
mişse, şehevî arzuya kutsal bir neşe de katlmş olacağndan, cinsel
heyecan bakmndan üst düzeye varmş olur.1
Böyle bir insan, cinsel tatmine eremezse kim erebilir?
O halde yaplmas gereken ilk iş, Kur’ân ve Sünnet insan olmak
yani; îmanl, ibâdetli ve tevbeli bir kul olmaktr.

1

Kur’ân‐ Kerîm’de günahlarndan tövbe ederek îmanl ve ibâdetli bir kul olma yoluna
girenlerin, türü açklanmakszn gücünün artrlacağnn müjdelenmiş olmas, açklama‐
mz doğrulamaktadr. (Bak. Hûd 52, Nûh 10‐12)

Cinsel Mutluluk Görevleri 2

Evlenilecek Kadn ve Erkeği Görmek

“…Size halâl klnan/hoşlanacağz kadnlarla
evlenin…”
(Nisâ, 3)*

Evlilik hayatnda cinsel tatmine eren mutlu bir çift olabilmenin
temel şartlarndan biri de hiç şüphesiz cinsel hayatn istikrarl ve
uyumlu olmasdr.
Bedenî ve rûhî sükûnete erdirici ahenkli bir cinsel hayat, eşlerin
birbirlerini sevmelerine, sevebilmeleri de görerek ve arzu ederek ev‐
lenmelerine bağldr.1
İstisnas olmakla birlikte kâide/kural olarak ancak isteyerek evle‐
nen çiftler mutlu bir aile oluşturabilecekleri içindir ki, Allah’n Resûlü
şöyle buyurmuştur:

ﻜﹶﺎﺡﹺﻣ ﹾﺜﻞﹸﺍﻟﻨ ﻦﹺﻴﺎﺑﺤﺘ ﹾﻠﻤﻟﺮﻳﻟﹶﻢ
“Birbirlerini sevenler için evlenmek gibisi görülmedi.”2

*
1

2

Nisâ 3. Âyette geçen Tâbe fiililinin anlam için Râğb’n Müfredat’na baklabilir.
Kültürel Denklik
Evlenilecek erkeğin ve kadnn görülmesi gerekli ise de, hiç şüphesiz yeterli değildir. Zira
Peygamberimiz’in emirleri gereğince aranlmas gerekli dindarlk, ahlâkllk ve farz‐ ayn
bilgileri de içine alan kültürlülük gibi özellikler görülerek değil, ancak alnan eğitim türü
değerlendirilerek, yaşantlar izlenerek ve müşterek dostlara başvurularak öğrenilebilir.
İ. Mace Nikâh 1 (Hn. 1847)

CİNSEL MUTLULUK GÖREVLERİ

135

Bu hadîsi “Evlilik ancak birbirlerini sevebilenler için önerilecek
yoldur” şeklinde de anlayabiliriz…
Evlenilecek eşler görülmelidir

Rûhî ve de cinsel bakımdan uyumlu bir çift oluşturabilmek için
eşlerin birbirlerini görmeleri gerektiğinden, İslâm Dîni erkeğin kadı‐
nı, kadının da erkeği görmesini/incelemesini ısrarla öğütlemiştir.
Bu sebeble evlenilecek kadın, bir mahremi yanında veya genele
bir açık bir alanda görülmelidir. Biz ana konumuz olan cinsellik ge‐
reği, yalnızca fiziksel özellikler üzerinde yoğunlaşacağız.

Erkeğin Kadını Görmesi
Erkeğin alacağı kadını görmesini öğütleyen pek çok hadîs vardır.
İlgili hadîslerden bazılarını zikredelim.
Evlenmek amacıyla bakmakta günah yoktur
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﺎﻴﻬ ﺍﹶﻟ ﺮ ﻨﻈﹸ ﻳ ﺱ ﺃ ﹾﻥ
 ﺄﺓ ﻓﹶﻼ ﺑ ﺃﻣﺮ ﺒ ﹶﺔ ﺍﺧ ﹾﻄ ﺉ
ﺮ ﹺﺐ ﺍﻣ
ﻲ ﹶﻗ ﹾﻠ ﹺﺍﺫﹶﺍ ﺃﹾﻟﻘﹶﻰ ﺍﷲ ﻓ
“Allah bir Müslümanın kalbine bir kadınla evlenmek arzusunu koydu‐
ğu zaman, kişinin o kadına bakıp incelemesinde3 bir günah yoktur.”4
Alacağın kadını git, gör
Muğire b. Şu’be (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’ne geldim de evlenmek istediğim kadından söz
ettim. Bana:

3

4

Biz kadının görülmesini, ilgili hadîslerde kullanılan “Nazara fiililinin anlamından “ hare‐
ketle görüp fiziksel özelliklerini inceleme ve çevreden bilgiler edinme olarak anlıyoruz.
İ. Mace Nikâh 9 (Hn. 1864)
Sahâbî Muhammed b. Mesleme, evlenmek istediği kadını gizlice fakat yakından görüp
tanımak isteyince ‐Peygamber sahâbîsi bunu nasıl yapar‐ denilerek, eleştirilir. O da bizzat
Peygamberimizden işittiğini açıklayarak yukarıda sunulan hadîsi rivayet eder.
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‐ Git, ona iyice bak; incele. Zira görerek almak, aranızda kaynaşmayı
sağlama bakımından daha etkilidir, buyurdu.
Ben de Ensar’dan olan o kadının evine gittim ve Hz. Peygambe‐
rin görüp incelemeye ilişkin emrini de açıklayarak onu ana‐babasın‐
dan istedim. Bu arada onlar Hz. Peygamberin alınacak kızın görül‐
mesi ile ilgili buyruğunu içlerine sindiremez bir tavır takınır gibi ol‐
dular.
Bu sırada bulunduğu bölmeden konuşmamızı işiten kızcağız da,
bu durumu iyice yadırgamış gibi (bana hitaben şöyle) deyiverdi:
‐ Eğer Allah’ın Resûlü bana bakmanı emir buyurdu ise bak/ince‐
le. Ancak O’nun böyle bir buyruğu yoksa, Allah aşkına böyle bir ta‐
lepte bulunma.
Kendisi ile ilgili bu hadîsi açıklayan Muğire, sözlerini şöyle sür‐
dürdü:
‐ Onu görüp beğendim ve onunla evlendim.
Muğire, evlendiği bu kadının uyumlu bir eş olduğunu da dile ge‐
tirdi.5
Sunulan hadîslerden anlaşılacağı üzere görme ve inceleme izni,
ciddî tâlibe ve de ciddiye alınacak tâlibe verilmiş bir hakdır. Bu hak‐
kın kötüye kullanılmaması lâzımdır. Yani kişi, kendisi veya velîsi
tarafından kabul görmeyeceğine kanâat getirdiği zaman kadının fizik
özelliklerini kavrayıcı amaçla bakmamalı ve bakıp inceleme talebinde
de bulunmamalıdır. Çünkü cinsel haz amacıyla bakma helâl değildir.
Bu ve benzeri görmeye ilşkin hadîsleri yaşadığımız hayatın ileti‐
şim imkânları ölçü alınarak değil İslâm’ın ilk muhataplarının sosyal
hayat kuralları dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

5

İ. Mâce Nikâh 9 (Hn. 1866)
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Görmenin amacı cinseldir
Erkeğin kadını görmesi yanısıra, kadının da erkeği görmesinin
amacı hiç şüphesiz birbirlerinin boyları, yüz hatları ve vücût yapıları
hakkında bilgi edinmektir.
Evlenmek amacıyla birbirlerini gören çiftler, çok defa tabîi dav‐
ranamayacakları için, değil bir defa görmekle, birkaç defa görüşmek‐
le bile birbirlerinin ahlâkî yapı ve karakterlerini öğrenemeyecekleri
açık bir gerçektir.
Bu sebeble görmenin amacı daha çok cinseldir. Ancak bu amaç
örtülü ifadelerle belirtilir. Allah’ın Resûlü’nün (sav) sünneti de bu
amacı meşrûlaştırmıştır.
O, Ensar’dan; Medine’nin yerlilerinden bir bir kadınla evlenmek
isteyen sahâbîye “Git, onu gör; zira Ensar kadınlarının gözlerinde küçük‐
lük ve mavilik gibi bir kusur vardır” buyurmuşlar, böylece niçin bakıl‐
ması gerektiğine açıklık getirmişlerdir.6
Yüz şekli ve vücût yapısının cinsellikle irtibatlı olduğu ise, îzahı
gerektirmeyen bir husustur. Görme amacının cinsel olması, güzellik
amacıyla tercih yapılmasını yasaklayıcı peygamberî buyrukla da ça‐
tışmaz. Niçin çatışmayacağına açıklık getirmeden önce, mezkûr pey‐
gamberî buyruğu görelim. O, şöyle buyurur:
“Kadınları, yalnız güzellikleri için nikâhlamayın, zira güzellikleri onları
ahlâkça alçaltabilir. Onlarla, mallarının hatırı için de evlenmeyin, çünkü
malları kendlerini azdırabilir. Kadınlarla ancak dindarlıkları yüzünden ev‐
lenin, muhakkak, yırtık elbiseli, siyah, fakat dîni bütün ve ahlâkı güzel bir
kadın daha kıymetlidir.”7

6
7

Müslim Ter. ve Şerhi 7/271.
İ. Mâce Nikâh 6 (Hn. 1859).
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Allah’ın Resûlü bu hadîsleriyle güzelliklerinin kadınları ahlâkî
bakımdan alçaltabileceğine dikkatimizi çekerken, bir diğer hadîsle‐
rinde de şöyle buyurmuştur:
“Yalnız güzelliği için bir kadınla evlenen kişinin Allah ancak onursuz‐
luğunu artırır…”8
Bu iki hadîs ve benzerleri, fiziki yapının önemsiz olduğunu açık‐
lamaktan çok, tek ölçünün fizik güzelliği olmaması gerektiğini açık‐
lamaktadır. Bu itibarla temel tercih sebebi olarak dindarlığı benim‐
semesi gereken mü’min erkek, alacağı kadının güzel olmasını da arzu
edebilir.9 Hiç şüphe yok ki güzellik bir nimettir. Ne dindarlığa mâni
ve ne de ahlâksızlığa sebebtir. Nitekim Peygamberimiz, yalnız ihti‐
malden bahis buyurmaktadır. Kadın güzel ve dindar olabildiği gibi,
çirkin ve ahlâksız da olabilir.
Hem bakma amacının cinsel olması, kadının yalnızca objektif öl‐
çülere göre güzel olanının arandığı anlamına gelmez. Daha çok sevi‐
lebilir olanının araştırıldığı manâsına gelir. Çünkü her bakan erkek,
objektif güzellik ölçülerine sâhip değildir.
Evet, evlenecek eşlerin birbirlerini görmeleri mutlu bir evliliğe
vesîle olacağından bakmalı, uyum sağlayacak denkliğin mevcut olup
olmadığı önceden belirlenmelidir.
Erkek, almak istediği kadının nerelerine bakabilir?
Bülûğa ermiş bir kız veya dul kadın, mahremi olmayan erkeklere
karşı yüzü, elleri ve ayakları dışındaki vücût organlarını örtmek mec‐
bûriyetinde olduğu için, İslâm bilginleri bu esastan hareketle erkeğin
alacağı kadının yüzüne, ellerine ve ayaklarına bakabileceği görüşün‐
dedirler.

8

9

M. Zevâid 4/254. Güzelliğin sebep olabileceği ahlâkî düşüklüğe onay vermenin onursuz‐
laştırabileceği açık bir gerçektir.
Güzelliğin de tercih sebebi olabileceğine ilişkin olarak bak. Ahzab 52
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Bu muhterem bilginlerimiz, yüzü ve elleri görmenin bütün vücût
hakkında bilgi edinmek için yeterli olacağını da şöylece dile getir‐
mektedirler:
Yüzü görmek, kadının güzelliği ve çirkinliği hakkında; elleri gör‐
mek ise, vücût teninin yumuşaklığı ve sertliği hakkında yeterli bilgiyi
verebilir.
Bu açıklama temelde doğrudur. Gerçekten yüzü görmekle güzel‐
likle çirkinliği tesbit edebileceğimiz gibi, yüzün ve ellerin cildinden
de vücût teni hakkında bir yargıya varabiliriz.
Burada ancak kadın aleyhine bir yanılgı söz konusu olabilir.
Çünkü çalışan; sıcakta ve soğukta ellerini kullanan kadının elleri,
vücût teninin özelliklerini yansıtamayacağı gibi bazan cinsiyetini bile
yansıtamaz. Nitekim Allah’ın Resûlü, erkek eline benzerliğine tanık
olduğu kadın elinin, ‐kına ile kadın eli olduğunun belirlenmesini‐ emir
buyurmuştur.10
Allah doğruların dile getirilmesinde utanılmasını emir buyurma‐
dığından, biz burada bir diğer husûsa daha değinmekte yarar görü‐
yoruz.
İnsanda cinsel organlar ve erotik bölgeler belirli yapıdadır. Ancak
en‐boy‐derinlik ve dış görünüm bakımından farklılık gösterirler.
Konunun uzmanları yüzde yer alan organların, ellerin ve ayakla‐
rın yapısından cinsel organların ve erotik bölgelerin değinilen özellik‐
leri hakkında doğruya yakın bilgi edinilebileceği görüşünde birleş‐
mektedir.

10

et‐Tac 3/175
Kadın elinin erkek eline bezemesini onaylamayan Peygaberimizin bu hadîsinden alınacak
mesajı şöylece güncelleştirebiliriz: İslâmî ölçülere tam olarak bağlı olmasalar da Müslü‐
man erkek ve kadınlar, saç biçimleri ve giysilerine özen göstermeli, ilk bakışta cinsiyetleri
ayırt edilemeyecek şekilde görüntü vermemelidirler. Çünkü böylesi bir görüntü haram tü‐
ründen bir benzeşme olur.
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Görülen organlardan mahrem organlara intikal metodunun tarihî
asırlara dayandığını da belirtmekte fayda vardır. Kadın cinsel orga‐
nının elastikiyeti sebebiyle cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyici bir
uyumsuzluk çok ender zuhûr edebileceği için, kadının yüzü ve elle‐
rini görmek genelde yeterlidir.
Biz buna inanıyoruz. Ancak “Vahiy Düzeni”mize inanmayan in‐
sanlar, evlenecek eşlerin daha ileri ölçülerde birbirlerini tanımaları
gerektiği üzerinde ısrarla durmaktadırlar. Çünkü bazı kaygıları var‐
dır onların. Aslında kendi mantıkları ve değer yargıları içinde kaygı‐
lanmakta haklıdırlar. Ne var ki İslâm Düzeni içinde bu kaygılara yer
yoktur.
Kısıtlı görmeden ötürü duyulan kaygılar
Şimdi bu kaygıları belirleyelim. Sonra da İslâm Düzeni içinde bu
kaygıları giderici önlemlerin nasıl alındığını açıklayalım.
a‐ Yalnız yüzü ve elleri görülen kadının görülmeyen vücût bö‐
lümlerinde büyük bir yanık izi, alaca illeti veya tiksinti uyandıracak
her hangi bir hastalığı bulunabilir.
b‐ Kadının cinsel organında cinsel ilişkiye engel bir kusur olabilir.
Eşin çift uzuvlu olması da mümkündür.
c‐ Kadın cinsel bakımdan frijit (soğuk) olabilir.
d‐ Müşkülpesent insanlar için sadece yüzü ve elleri görmek, ka‐
rar vermek için yeterli olmayabilir.
Bu gibi kaygıların duyulmasını da tabîi karşılamak lâzımdır.
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Kaygılar nasıl giderilmektedir?
Acaba İslâm’da bu kaygılar nasıl giderilmektedir?
aa‐ Evlenecek kadının vücûdunun herhangi bir bölümünde sözü
edilen cinsten bir iz, bir illet veya bir hastalık bulunabilir. Ancak ka‐
dının veya velîlerinin bunu söylemeleri gereklidir.
Eğer söylemezlerse, bundan kadın mağdur olur. Çünkü bu kusu‐
ru öğrenen erkek, zifafdan önce de sonra da kadını hem boşayabilir,
hem de mahkeme aracılığı ile ve fesh yoluyla evliliği sona erdirebilir.
Cinsel ilişkiye girmeden koca mahkemeye baş vurursa, kadına verdi‐
ği mehri veya mehrin yarısını kadının velîsinden geri de alabilir.
Cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyip, mutluluğunu engelleye‐
cek böylesine kusurlarına âşina olunduğunda, kadının ailesine geri
gönderilebileceği hususu, Allah’ın Resûlü’nün uygulamasıyla hukû‐
kîleşmiştir.
‐ Allah ondan razı olsun‐ sahâbî Ka’b b. Zeyd şöyle anlatıyor:
Allah’ın Resûlü (sav) Ğıfar oğullarından bir kadınla evlendi. Kadınla
zifafa girdiği zaman elbisesini çıkarıp yatağa iliştiğinde, kadının böğründe
alaca illeti gördü. Görünce de yataktan çekildi ve kadına –giyin‐ buyurdu
(ve onu ailesine geri gönderdi.) Allah’ın Resûlü bu kadına verdiği mehrin
bir kısmını olsun geri almadı. Fakat kadının velîsine ‐durumu benden gizle‐
diniz‐ diyerek serzenişde bulundu.11
‐ Salât ve selâm olsun‐ O’nun bu fiilî sünnetinden cinsel mutlulu‐
ğa tesir edecek önemli bir kusuru kabullenmek mecbûriyeti olmadı‐
ğını öğreniyoruz.
İslâmî îmanları ve yaşayışları sebebiyle çile çektikleri veya himâ‐
yeye muhtaç kaldıkları için kadınsı hiçbir özelliği olmayan birkaç
dulu nikâhı altına almak inceliğini göstermiş olan Allah’ın Resû‐
11

et‐Tac 2/327, M. Zevâid 4/300
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lü’nün bu kadını iradesiyle oluşmamış bir kusûru sebebiyle ailesine
geri döndürmesi ‐Allah bilir‐ Kıyâmet Günü’ne kadar gelecek insan‐
lığa dış görünümün ve cinselliğin önemini anlatmak içindir.
Sonuç olarak denilebilir ki, evlilik öncesinde erkek tarafından gö‐
rülüp bilinemeyen önemli kusurlar, erkek için sürekli bir cinsel mağ‐
duriyete hattâ ekonomik bir zarara bile sebeb kılınamaz.12
bb‐ Kadının cinsel organında cinsel hayatın başlatılması veya de‐
vam ettirilmesine engel bir kusur veya hastalık olabilir. Pek tabîidir ki
bu hal, erkek için de söz konusudur.
Bu durumda erkek boşama yoluna gidebileceği gibi, verdiği
mehri tamamen veya kısmen geri alabilmek için mahkeme yoluyla
nikâhı feshe de gidebilir.
Kadın için de nikâhı fesh yolu açıktır
Burada bilvesîle ifade edelim, doğabilecek bu gibi sakıncaları ön‐
ceden önlemek İslâmî ölçüler içinde de mümkündür. İslâm toplum
düzeninde görevlendirilecek yetkili kadınlar muayeneden geçirecek‐
leri kızların ve kadınların varsa bu gibi evliliği feshe sebeb olabilecek
cinsel kusurları ve hastalıklarını tesbit edip bildirebilirler.
cc‐ Kadının cinsel bakımdan frijit (soğuk) olabilirliği düşünülebi‐
lir. Cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyecek bu hal veya bu halin
doğuracağı mağdûriyet nasıl giderilecektir?
Önce şu husûsu açıklamakta fayda vardır.
Hiçbir kadın için acıkmayacağı veya tuvalete çıkmayacağı şek‐
linde bir ihtimale yer verilemeyeceği gibi, âdet gören bir kadın için de
frijit olacağı ihtimaline yer verilemez.

12

Geniş bilgi için “Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar, Hastalıklar ve Diğerleri” bölümüne
bakınız.
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Cinsel bakımdan kadın, erkek gibidir. Ne var ki cinsel hayata
edilgen ve de utançlı olduğundan, cinsel duyarlılığı için belirli bir
süreye ihtiyacı olabilir. Bu da tabîidir.
Eğer erkek sünnetli ise, vücût ve diş temizliğine önem veriyorsa,
sevişmeksizin ilişkiye girmiyor ve karısının orgazmını amaçlıyorsa
kadın da, kadın olduğunun bilincinde olarak, kocasına karşı kadınsı
giysi ve makyaj içinde kadınsı tavırlar takınabiliyorsa, kadının soğuk
olması imkânsız gibidir.
Burada suç kadının fıtratının değil, açıklanan görevlerin İslâmî
bir mecbûriyet olduğunu öğrenemeyen insanlarındır.
Değindiğimiz bütün bu hazırlayıcı şartlara rağmen, kadın yine de
soğuksa, erkek için boşama yolu açıktır. Boşama yolunu vicdanen
benimseyemiyorsa, sınırlı çok kadınlılık İslâm’a göre baş vurulabilir
bir hukûkî kurumdur.
Bazı toplumlarda “Birden fazla ve dörde kadar kadınla evlene‐
bilme yasaklanmıştır” denilirse, cevabımız şu olacaktır:
Biz İslâm’ı ve onun toplumunda yapılabilir olanları anlatıyoruz.
dd‐ Kıyâmet Günü’ne kadar gelecek milyarlarca mü’min içinde eş
seçiminde aşırı bir titizlik gösterecek erkeklerin bulunabileceğini de
tabîi görmek lâzımdır. Bu tiplerin yalnızca yüzlerini ve ellerini gör‐
dükleri kadınlarla evlenme kararı alabilmeleri gerçekten güçtür. Güç‐
tür, ama evrensel bir dînin kuralları da böylesine azın azı bir azınlık
için konulamazdı. Nitekim konulmadı da. Ama bunların makul olabi‐
lecek müşkülpesentliklerini giderici esneklikler getirildi.
Çözüm üretici esneklikler:

a‐ Bu esnekliklerden biri, bir kadın aracılığı ile evlenilmek istenen kadı‐
nın vücût yapısı hakkında bilgi almaktır. Bilgi almak için böylesine bir giri‐
şim İslâm’da meşrû görülmektedir. Çünkü Allah’ın Resûlü görücülük için
görevlendirdiği Ümmü Süleym’e: “O kadının vücûdunu kokla ve ayaklarını
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incele.” şeklinde emir buyurmuş, böylece aracı kullanılabileceğini örneklen‐
dirmiştir.13
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, bir diğer ruhsat verici hadîsle‐
rinde de şöyle buyurmuştur:

،ﺎﻟﻬﺎﺟﻤ ﻦ ﻋ ﺄ ﹸﻝﻳﺴ ﺎﺎ ﹶﻛﻤﻌ ﹺﺮﻫ ﺷ ﻦ ﻋ ﺄ ﹾﻝﻴﺴﺃ ﹶﺓ ﹶﻓ ﹾﻠﻤﺮ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻛﹸﺣﺪ ﺐ ﹶﺍ
 ﺧ ﹶﻄ ﺍﺫﹶﺍ
ﻴ ﹺﻦ ﺎﹶﻟﺠﻤ
  ﺍﹾﻟﺣﺪ ﺮ ﹶﺍ ﻌ ﺸ
 ﺎ ﱠﻥ ﺍﻟﹶﻓ
“Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman, onun yüz güzelli‐
ğinden sorduğu gibi, saçından da sorsun. Zira saçlar iki güzellikten biri‐
dir.”14
b‐ Bir diğer esneklik de Allah’ın Resûlü’nün şu hadîsinden kaynaklan‐
maktadır.

ﻌﻞﹸ ﻴ ﹾﻔﺣﻬﹺﺎ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺍﻟﹶﻰ ﹺﻧﻜﹶﺎ ﻩ ﻮﺪﻋ ﻳ ﺎﺍﻟﹶﻰ ﻣ ﺮ ﻨﻈﹸ ﻳ ﻉ ﹶﺍ ﹾﻥ
 ﺘﻄﹶﺎﺳ ﻥ ﺍ ﺎﺃ ﹶﺓ ﹶﻓﻤﺮ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪﻛﹸ ﺣ ﺐ ﹶﺍ
 ﺧ ﹶﻄ ﺍﺫﹶﺍ
“Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman, onunla evlenmesi‐
ne sebeb olacak özelliklerine bakabilirse baksın.”15
Bu hadîse dayanılarak, evlenilecek kadının her tarafına bakılabi‐
leceği ictihâdında bulunan müctehidler ve onların görüşünü pekişti‐
ren bazı sahâbî uygulamaları vardır.
Örneğin bu hadîsin ravisi olan Cabir b. Abdullah şöyle diyor:
“Ben evlenmek istediğim kızı gizlice izledim, kendisiyle evlenme
nedenim olacak özelliklerin gördükten sonra onunla evlendim.”16
Ancak haram kılınan mesken dokunulmazlığını ihlâl etmeksizin
ve röntgenciliğe bulaşmaksızın bu imkânı kullanmak pek mümkün
olamayacağından, dört büyük fıkhî mezheb müctehidleri yukarıda

13
14
15
16

Müsned Hn. 13170; Beyhakî es‐Sünenül‐Kübrâ Hn. 12502
Müsned Hn. 13170; el‐Camiüs‐Sağir 1/24, Feyzül‐Kadîr Hn. 579
Ebû Davûd Nikâh 19 (Avnül‐Mabûd 6/96)
Bu ve bir diğer örnek için bak. Avnül‐Mabûd 6/97, İ. Mâce Hn. 1864, Kurtubî 14/222
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açıklanan ictihâdı/görüşü benimsememişlerdir. Doğru olan da budur.
Ne var ki kendiliğinden doğan ve kullanılması sakıncalar doğurma‐
yacak olan bazı imkânların kullanılabileceği de bir gerçektir.

Kadının Erkeği Görmesi
Erkek alacağı kadını görebileceği gibi, kadın da alacağı erkeği gö‐
rebilir. Hem kadının görme sınırları daha geniştir. Erkeğin avreti;
yabancı kadınlara karşı örtmesi gerekli yerleri, göbekle diz kapakları
arası olduğundan kadın, tâlibinin avreti dışındaki vücût organlarına
bakabilir. Kadın bu hakkını kullanmalıdır. Kullanmalıdır ki kendi
iradesiyle bir karara varabilsin. Zira ister kız, isterse dul olsun, kadın
ancak tasvip ettiği bir erkekle evlendirilebilir. Ana‐baba, yetişkin kız
çocuğunu da, dul kızını da istemediği bir evliliğe zorlayamaz.
Açıkladığımız bu husûsu Allah’ın Resûlü’nün sözlü ve fiilî sün‐
netiyle delillendirelim.
Onayı alınmaksızın kadın evlendirilemez

‐ Allah şanını ve bağlılarını artırsın‐ O şöyle buyurur:
“Dul kadın, kendisininin onayı alınmadan evlendirilemez. (Zira dul
kadın kendisi için velîsinden daha çok yetkilidir.)
Bâkire de kendisininin izni alınmadan evlendirilemez.17
Sahâbîler sordular:
‐ Ya Resûlallah! Bâkirenin izni nasıldır?
‐ (Utanır da açık bir beyanda bulunmazsa) Susması izin vermesi
anlamındadır.18

17

18

Sıçrama veya hayz sebebiyle bekâretini yitiren kadın, bâkire hükmündedir. Bak.
Cevherütün‐Neyyire 2/9.
S. Nesâî 6/85
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İslâmî ölçülere göre kız olsun dul olsun hiçbir kadın istemediği
bir evliliğe zorlanamaz.
Peygamberimiz bu hususta sözlü uyarılarda bulunmakla yetin‐
mez, fiilî örnekler de verirdi.
O, akrabasının ve yakın dostlarının kadınlarından birini evlendireceği
zaman, onun yanına gelir ve ona şöyle buyururdu:
‐ Ey kızcağızım! Filanca kişi seninle evlenmek istiyor. Onu istemiyor‐
san, “Hayır” de. Zira hiçbir kişi “hayır” demekten sıkılmaz. Eğer istiyorsan
sükût etmen/sessiz kalman bile arzuladığını gösterir.
‐ Salât ve Selâm üzerine olsun‐ O, kızı Hz. Fatıma’nın onayını da
bu yöntemle alarak onu Hz. Ali ile evlendirmiştir.19
Yetişkin kız çocuğunun veya dul kadının istemediği kişi ile ev‐
lendirilememesi, onların istediğinin onaylanmasını da gerektirmez.
Velî, damat adayının îmanî ve ahlâkî durumuna ağırlık vermeli, fiziki
tercihini bütünüyle evlenecek kadına bırakmalıdır.
Kadının istediği aday onaylanmalıdır

Îmanî ve ahlakî durumları eşit adaylar arasında fakir de olsa ka‐
dının tercih ettiği taraf onaylanmalıdır.
Aşağıda sunacağımız hadîs bunu öğretmektedir.
Câbir b. Abdullah (r.a) anlatıyor.
Bir adam Allah’ın Resûlü’ne gelerek sordu:
‐ Ya Resûlallah! Bir yetim kızımız var. Biri zengin diğeri fakir ol‐
mak üzere iki taliplisi var. Biz zengin olanı, o ise fakir olanı tercih
ediyor. Ne buyurursunuz?

19

Levâmiul‐Ukûl 5/442, M. Zevâid 4/278; İ. Saad et‐Tabakatül‐Kübra 8/20
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‐ Birbirini sevenler için evlenmekten daha uygunu görülüp‐bilinmedi.20
Yukarıdaki hadîslere ve benzerlerine dayanarak İslâm bilginleri‐
nin büyük çoğunluğu, istemediği halde evlendirilen dul kadın gibi,
yetişkin bâkirenin de nikâhını feshettirebileceği; geçersiz kılabileceği
görüşündedirler.21
Çünkü bu, Allah’ın Resûlü’nün tatbikatıyla açıklık ve kesinlik
kazanmış bir husûstur.
Baskı ile yaptırılan evlilik geçersizdir

Öneminden ötürü tatbikatı/uygulamayı ihtiva eden iki hadîsi bu‐
rada sunmakta fayda görüyoruz.

ﻴﺐﻲ ﹶﺛ ﻫ ﻭ ﺎﺟﻬ ﻭ ﺯ ﺎﺎﻫ ﺃ ﱠﻥ ﹶﺍﺑ:ﺔ ﻳﺎ ﹺﺭﻧﺼﺧﺬﹶﺍ ﹺﻡ ﺍ ﹶﻻ ﺖ
 ﻨ ﺎ َﺀ ﹺﺑﻨﺴ ﺧ ﻦ ﻋ
ﺣﻪ ﺩ ﹺﻧﻜﹶﺎ ﺮ ﷲ ﹶﻓ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺖ
 ﺗﻚ ﹶﻓﺄ
 ﻟﺖ ﹶﺫ
 ﻫ ﹶﻓ ﹶﻜ ﹺﺮ
Anlatımına göre, dul olan Hensa bint‐i Hızâmil‐Ensariyye’yi ken‐
disi istemediği halde babası evlendirince, gelip Allah’ın Resûlü’ne
durumunu arzetti.
Allah’ın Resûlü de babasının evlendirme işlemini reddedip, geçersiz
saydı.22
Hz. Âişe’nin anlatımına göre genç bir kız Hz. Aişe’nin yanına ge‐
lir ve şöyle der:
‐ Ben istemediğim halde değersiz kişiliğini benimle yüceltmek
için babam beni kardeşinin oğluna verdi.
Hz. Aişe, Allah’ın Resûlü (sav) gelinceye kadar oturuver. (Gelin‐
ce şikâyetini bizzat iletirsin) dedi. Hz. Peygamber geldi. Kızcağız da
şikâyetini O’na arzetti.
20
21
22

M. K. Ummal 6/391‐2, İ. Mace Hn. 1847.
Tirmizî Nikâh 17 (Hn. 1107)
Buhârî Nikâh 42
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Hz. Peygamber babasına haber gönderip, onu çağırttı. Evleneceği erke‐
ğin seçim kararını verme hakkını kıza verdiğini açıkladı.
(Bu gelişme üzerine) Kızcağız şöyle dedi:

ﻴﺊﹸ ﺷ ﻣ ﹺﺮ ﻦ ﺍ ﹶﻻ ﻣ ﺴﺎ ِﺀ
 ﻨﻟﻢ ﺃ ﻋ ﹶﻠ  ﹶﺍ ﹾﻥ ﹶﺍﺩﺕ ﺭ ﻦ ﹶﺍ ﻜ ﻭﹶﻟ ﻊ ﹶﺍﺑﹺﻲ ﻨﺻ
 ﺎ ﻣﺰﺕ ﺟ ﺪ ﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﹶﻗﺭﺳ ﺎﻳ
‐ Ya Resûlallah! Ben babamın yaptığını onayladım. Fakat ben kadınla‐
rın evlilik konusunda yetkili olup olmadıklarını bilmek istedim. (Bunun için
size gelip şikâyet ettim ki bu mevzûda kesin talimatınızı veresiniz de,
babalar hatalarını sürdürmesinler.)”23
Kız veya dul kadın kararını verebilmesi için, elbette ki tâlibini
görmesi, durumunu incelemesi lâzımdır. Arzu eder, ortamını da bu‐
lursa, tâlibinin göbekle diz kapakları arası dışındaki vücût organları‐
na da bakabilir.
Bu durumda kadın aleyhine erkekde olabilecek ve zifafla biline‐
bilecek başlıca kusur, cinsel iktidarsızlık olabilir.
Cinsel iktidarsızlık halinde ise kadının mahkeme yoluyla nikâhı
feshettirme hakkı vardır.24
Kadının ve erkeğin birbirlerini görmesi gereğine ilişkin açıklama‐
larımızı bir önemli husûsa daha değinerek noktalayalım:
Taraflar, birbirlerinin yaş ve eğitim durumlarını gizlememelidir‐
ler. Dış gönüntülerinde yanılgıya düşürücü davranışlardan da sakın‐
malıdırlar. Bunun içindir ki Peygamberimiz “Bizi aldatanlar bizim yo‐
lumuzda değildirler.” buyurmuş, mesela saçlarını siyaha boyatan er‐
keklerin bu durumlarını kadınlara duyurmalarını emretmiştir.25

23
24

25

S. Nesâî Nikâh es‐Seyyid Yüzevvicü Ebûha… (6/86)
Kur’ân ve Sünnet’in rûhuna aykırı olarak babasının bâkireyi dengi ile evlenmeye zorlaya‐
bileceğini ileri süren ve çok küçük bir azınlığı teşkil eden bilginler bile, erkeklikten yoksun
olanla evlenmeye zorlayamayacağını ifade etmektedirler. Bak. H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/57.
Tirmizî Büyû 72; Feyzül‐ Kadîr Hn. 580
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Velî tarafından gösterilmesi gereken hassasiyet/duyarlılık

İslâm bilginlerinin bir kısmı, Kur’ân’ın Bakara sûresinin 230. ve
232. âyetleri çizgisinde yetişkin kız çocuğunun; özellikle de dul kadı‐
nın velî (baba, dede, ana‐baba bir erkek kardeş…) onayını almaksızın,
mehr‐i misil veren bir dengi ile evlenebileceği ve bu evliliğe hukûken
müdâhale edilemeyeceği şeklinde devrimizde bile dikkatleri çekecek
şekilde kapsamlı ictihatlarda bulunmuşlardır.
Ne var ki, ne derece hûkukî yetkilere kavuşturulursa kavuşturul‐
sun, pek çok kız çocuğunun yalnız başına karar veremeyeceği bir
gerçektir. Bu sebeble kararın veli onayıyla alınması daha uygundur.
“Nikâh ancak velinin onayı ve iki şahidin tanıklığı ile geçerlilik kazanır.”
şeklindeki hadîsin böyle anlaşılması gerekir.26 Kaldı ki Kur’ân da ve‐
liyi ‐taraf olarak değilse de‐ denetleyici olarak gerekli görmektedir.27
Eğer ergin kız, yetkisini velîye verirse, velî, tâlibin inancına, ahlâ‐
kına, maddî durumuna, fizik yapısına ve yaşına bakmalıdır. Ama
başta dindarlık olmak üzere fiziki yapıyı ve yaşı ön planda değerlen‐
dirmelidir. Çünkü evlilik içi cinsel hayatın beklenen sonuca ulaştırıcı
olabilmesi için, fizik ve yaş uyumuna ihtiyaç vardır. Bu durum özel‐
likle kadın açısından önemlidir. Çünkü onun için tek erkek, kocasıdır.
Fizik ve yaş uyumunun öneminden ötürüdür ki Allah’ın Resûlü
şöyle buyurmuştur:
[“Kadınları istemedikleri kişilerle evlendirmeyiniz.”
“… Denginiz olanlarla evleniniz. Birbirlerinin dengi olanları evlendiri‐
niz.”]28

26

27
28

Keşfül‐Hafâ Hn. 3092; Ebû Davûd Nikâh 20
İslâm öncesi câhiliyet toplumunda kendi başına aldığı kararla evlenen kadınlar, zinâcı gibi
değerlendirilirlerdi. Allah’ın Rasûlü, veliyi denetleyici kılan Kurân doğrultusunda bu ol‐
guyu da dikkate alarak, velinin onayını tavsiye buyurmuşlardır.
Bakara 230, 232, 234
M. K. Ummal 6/394, 395
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Halîfe‐i müslimin olduğu dönemde Hz. Ömer’e evlendirildiği
yaşlı kocasını öldüren genç bir kadını getirdiler. Bu olay sebebiyle
Hz. Ömer şöyle buyurdu:
“Ey İnsanlar! Allah’dan korkun, erkek kadınlardan dengini alsın. Kadın
da erkeklerden dengine varsın.”29
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız fizik ve yaş uyumu, gözetilmesi
gerekendir. Ancak bâkire veya dul kadın, baskıya uğratılmaksızın ve
fikri çelinmeksizin kendi arzusuyla dindar ve çirkin veya dindar ve
yaşlı bir erkeği sevip tercih edebiliyorsa, bu seçimine de müdâhale
edilmemelidir.
Allah’ın Resûlü’nün hayatını bilenler için burada hatırlanacak
önemli bir husus vardır. O da, O’nun takriben ellidört yaşında iken
ergenlik çağına ulaşmış olgun genç bir kız iken nikâhladığı Hz. Aişe
ile olan evliliğidir.30
Acaba bu evlilikteki yaş farkı, olumsuz bir örnek olarak görüle‐
mez mi?
Sevgili Peygamberimiz bir asrın, bir milletin veya belirli bir ülke‐
nin Peygamberi değildir. O, Kıyâmet Günü’ne kadar gelecek bütün
asırların, tüm milletlerin ve de bütün ülkelerin Peygamberidir.
O, yalnız normal şartların değil, istisnaî şartların ve olumsuz or‐
tamların da Peygamberidir.
Bunun içindir ki Peygamberimiz genç yaşlarında iken iki koca‐
dan dul çocuklu bir kadın olan Hz.Hatice ile evlenerek onunla, onun
ölümüne kadar 28 yıl süren tek eşli bir hayatın örneğini verdiği gibi
olgunluk döneminde ‐18 yaşında olduğu da ileri sürülen‐ Hz.Âişe ile
29

30

M. K. Ummal 6/396
Mutlu bir evlilik için denkliğin fizik ve yaş uyumu yönünden değerlendirilmesi gerektiği
gibi, sosyal etkinlik ve kültürel yönden değerlendirilmesi de gerekir.
Hz.Âişe’nin evlilik yaşı için bak. Bünyamin Erol, Hz.Âişe Kaç Yaşında evlendi? Dokuz
mu, Ondokuz mu? İslâmi Araştırmalar Der. cilt 19,sayı 4.
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evlenerek de genç bir kadınla evliliğin örneğini vermiştir ki bu gibi
örneklere insanlık muhtaçtır.
Allah’ın Resûlü’nün elli dört yaşındayken genç bir kızla evlilik
hayatını başlatması, başlatılabileceğinin delilini vermekte ise de, bu‐
nu bağlayıcı bir kâide olarak şumûllendirmek/kapsamlandırmak son
derece hatalıdır.
Çünkü Allah’ın Resûlü Peygamberimizin maddî ve manevî ayrı‐
calıkları vardır:
a) Erkek güzelidir. Simsiyah saçlı, iri gözlü, inci dişli ve uzuna yakın
boyludur. Vücûdu kemikli ve mutedildir. Sözün özü erkek güzelidir.
b) Sahâbîlerinin değerlendirmesine göre farklı ve güçlüdür.
c) Temelleri atılan Medine İslâm Devleti’nin başkanıdır.
d) Bütün bunların ötesinde ve üstünde insanlığın ihtiyaç duyabileceği
istisnaî örnekleri de sunmak konumunda olan Allah’ın son elçisidir. Ebedî
hayatın da zirve şahsiyetidir. Böyle olduğu için de istememiş, istenmiştir.
‐ Allah bağlılarını artırsın‐ O’nun özelliklerine sâhip olan, üstelik
arzulanan bir erkeğin genç bir kadınla evlenmesinde elbetteki hiçbir
sakınca yoktur.
Yetişkin Olmayan Kız Çocuğu Evlendirilebilir mi?

Kur’ân’a göre evlendirilemez.
Ana konumuz olan cinsellik yönünden ilginç olan bu konuya da
açıklık getirilmesi gerekir.
Kur’ânî Deliller

a. Kur’ân‐ı Kerîm’de, evlenilerek cinsel ilişkiye girilebilecek olan
kadınlar için, yetişkin kadınlar anlamına “en‐Nisâ” sözcüğü kulla‐
nılmakta ve onlar ekin bitirici tarla olarak nitelenmektedir.(Nisâ 3,4;
Bakara 222) Ekin bitirici tarla olabilmek için adet görme –yumurta
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üretme anlamına ergin olmak gerekir. Evli kadın anlamına da “en‐
Nisâ” kelimesinin tekili olan “İmreetün” kullanılmaktadır. (Tahrim
10, 11)
b. Hür veya esir, müslüman veya gayr‐ı müslim nikâhlanılabile‐
cek kadınlara ilişkin olarak ancak iradeli yetişkinler için düşünülebi‐
lecek olan “Allah’a ortak koşmama ve Muhsan olma/namuslu ol‐
ma” şartı getirilmektedir. (Bakara 220; Nisâ 24, 25 ; Mâide 5) Ergin
olmayanlar için iradeli yetişkinlik düşünülemez. Bir diğer anlatımla
onlarda imanlı ve namuslu olma şartları aranamaz.
c. Kur’ân, evlendirilecek olan kişiler için kocasız kadın veya ka‐
dınsız erkek anlamına “Eyâmâ” sözcüğünü kullanmaktadır.(Nûr 32:
Rağib Müfredat Eyyim…) Kocasızlık veya kadınsızlık ise erginler için
söz konusudur.
d. Kur’ân, erkek ve kız yetimlere mallarını verebilmek için ergen‐
lik olan el‐Nikâh’a erilmesini ve ayrıca ruhsal olgunluk olan Rüşd’ün
aranmasını öğütlemekte/emretmektedir. (Nisâ 5) Malın tesellümü
için gerekli olan ergenlik ve rüşdün, mehir alıp vermeyi ve cinsel iliş‐
kiyi içeren evlilik için daha bir gerekeceği açıktır.
e. Kur’ân’da kadının kendisi için belirlen mehri azaltabileceği
bildirilmektedir. Değinilen bu tür geçerli parasal tasarruflar ise ancak
yetişkin kadınlar için düşünülebilir.( Nisâ 4/6,24)
f. Bir delilimiz de Kur’ân’ın (Talâk 4) boşanmayı âdet gören ka‐
dınlar için üç kurû (üç âdet dönemi) âdetten kesilen ve hiç âdet gör‐
meyen kadınlar için üç ay, gebeler için doğum yapıncaya kadar geçe‐
cek süre olarak belirlemesi, daha açık bir anlatımla ergenlik sonrası
ile irtibatlandırmasıdır:
“Durumları hakkında tereddüt geçireceğiniz âdetten kesilmiş
kadınlarla âdet görmeyen kadınların iddet (bekleme) süresi üç ay‐
dır. Gebe kadınların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona
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erer. Allah, koyduğu (boşanma ilgili yasaları dahil) buyruklarına
aykırılıktan korunanların işlerini kolaylaştırır.” (Talâk 4)
Burada şu ilaveyi yapmak istiyoruz:
Talak/Boşanma sûresinin 4. âyetinin “Lem yehızn/âdet görme‐
yen”kadınlar ifadesinden hareketle ergenliğe ermemiş örneğin 6‐10
yaş grubundaki kız çocukları ile “ilişki içeren evlilikler yapılabile‐
ceği” şeklindeki ictihadların Kur’ân’a aykırılık olarak geçersizliğine
değinmek gereğini duyuyoruz… Üstelik bu âyetin âdet görmeyen
çocukların evlendirilemeyeceği konusunda delilimiz olduğuna daha
bir açıklık getirmek istiyoruz.31
Boşa(n)ma konusuyla ilgili bu âyette sözü edilen kadınlar, deği‐
şik fizyolojik nedenlerle âdet görmeyen kadınlardır.
Bakara sûresinin 228 âyetinde bütün boşanan kadınların üç kurû
(üç âdet veya üç âdet sonrası temizlik dönemi) iddet beklemeleri ge‐
reği açıklanmaktadır.Talâk4 ‘de ise âdette kesilen kadınlarla mutlak
anlamda âdet görmeyen kadınların ve de hamile kadınların nasıl
iddet bekleyecekleri açıklanmakta; ilk ikisinin üç ay, gebenin de do‐
ğum yapıncaya kadar beklemeleri gereği bildirilmekte böylece konu,
ay hali merkezli olarak açıklanmaktadır.
Üstelik ergenlik öncesi kız çocukları için kullanılamayacak olan
âdet görme fiili (Lem yehızn) kullanılmaktadır.
“Lem yehızn”, ‘Lem’ edatı sebebiyle mazi anlamına gelen ve
olumsuzluk ifade eden fiili muzari cehdi mutlak olup çeşitli neden‐
lerle hiç âdet görmemiş kadınlar anlamındadır. Eğer “lem yehızn”

31

Bir hanım doktorumuzun şu can yakıcı tespitlerini ibretle okumalıyız:
Hastanemize adli olay olarak 6, 8,10 yaşında kız çocuklarımızın tecavüzü getirilmişti.
Henüz vajeni 3‐4 cm olan esneme ve kıvrım yeteneği kazanmamış, vajinal küçük dudakla‐
rı bile oluşmamış bu çocuklarımızın yırtıklarını, korkularını, kanamalarını görmüş bir an‐
ne olarak yüreğim sızlar. Bu çocukların yaşları küçüldükçe kanama ve enfeksiyon nedeni
ile ölüm oranları artmaktadır. (Dr.Ü.G)
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ifadesi, “henüz” mânasına gelen “Lemmâ” ile “Lemmâ yehızn” şek‐
linde gelseydi, “henüz âdet görmeyen kadınlar” şeklinda bir anlam
verilebilir; böylece ergenlik öncesi çocukların ilişkiye girilecek şekilde
evlendirilebileceklerine delil getirilebilirdi.32 Ama böyle gelmedi.
Kaldıki böyle bile gelseydi yukarıda kullanılan argümanlar ışığında
yoruma gidilerek ‐kız çocuklarının ergenlik öncesinde evlendirilebi‐
leceğine‐ onay verilemezdi.33
Bütün bu deliller ve benzerleri yetişkin/ergin olmayan kız çocuk‐
ların evlendirilemeyeceğini göstermektedir.

32

33

(“Lem” ve “Lemmâ” edatları ve “Lemmâ” nın “henüz” anlamı için bak. Muhammed
Zihni el‐Muktedab. 357‐8, Zerkeşi el‐Burhan,”Lemma”, 4/382)
Yapılan açıklamalar dikkatten kaçırıldığı için örneğin Süleyman Ateş “Lem yehızn” e
“Henüz âdet görmeyenler” şeklinde “Lemmâ yehızn” anlamı vermiştir. Elmalılı ise tefsi‐
rinde “hayız görmeyenler” şeklinde doğru anlam vermiş, fakat sadeleştirenler “henüz
âdetini görmemiş bulunanlardan” şeklinde hatalı aktarımda bulunmuşlardır. (Hak Dîni
Kur’ân Dili, Zaman, 8/102.)
Âyetin ilgili “lem yehızn” bölümünü hatalı olarak “…17 yaşından küçük olup henüz
bülûğa ermemiş olduklarından dolayı hayız görmemiş olanlara…” teşmil edersek onlarla
evlenilip zifafa girilebileceği yanılgısına düşülmüş olur ki bu hataya düşülmüştür. ( Hak
Dîni Kur’ân Dili,İkinci Baskı, 7/5056)
Bak.Vehbe Zühaylî İslâm Fıkhı Ansiklopedisi 9/145

Cinsel Mutluluk Görevleri 3

Sünnet Olmak

“…Önceki Peygamberlerin izinden git…”
(En’âm, 90)

Eşler arasnda cinsel hayat tatmine erdirecek temel vesîlelerden
biri sünnet olmaktr.
Cinsellik bakmndan sünnetin önemini açklayabilmek için onu;
erkek sünneti ve kz sünneti olmak üzere iki ksmda incelemekte
yarar görüyoruz.
A‐ Erkek Sünneti (Htan)

a‐ Dînî önemi
Sevgi Peygamberimiz, Kur’ân’n, aralarnda Hz. İbrahim’in de
yer aldğ “…Önceki Peygamberlerin izlerinden git…” şeklindeki
emrine muhatap olmuştu.1 Hz. İbrahim’in çok ileri yaşlarnda sünnet
olduğu bilgisine de erdirilmişti.2 Bu ilâhi emir ve bilgi çizgisinde yap‐
tğn kabul edebileceğimiz bir açklamalarnda o, şöyle buyurmuştur:
“Beş şey ftrattandr; (yaratlş bozma niteliği taşmadğ için bü‐
tün peygamberlerin şerîatlerinde yer alan ve yaplabilirliği onaylanan
ve öğütlenen işlerdendir.)

1

2

Enâm 90. Hz. İbrahim’n izinden gidilmesine ilişkin Kur’anî emirler için bak. A. İmran
3/95, Nahl 123
Buharî Enbiya 11
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Bunlar; sünnet olmak, kasıkları traş etmek, bıyıkları kısaltmak, tırnak
kesmek ve koltuk altı kıllarını yolmaktır.”3
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, bütün peygamberlerin şeraîtle‐
rinde yer aldığını bildirdiği sünnet işlemini, İslâm Dîni’ni kabul eden
kişiler için görevleştirerek şöylece emretmiştir:

ﻦ ﺘﺘﺧ ﻢ ﺍ ﺮ ﺍﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ﹺﺮ ﹸﺛ ﻌ ﺷ ﻚ
 ﻨ ﻋ ﺃﹾﻟ ﹺﻖ
“Kâfirlik döneminde vücûdunda oluşan kılları gider, sonra da sünnet
ol.”

4

b‐ Dînî hükmü
Üreme organının baş kısmını örten derinin kesilmesi anlamında‐
ki sünnet (hitan) ilgili hadîsleri, gerçekliği ve ve anlamı yönünden
inceleyen bazı İslâm bilginlerine göre gerekli, diğer bazılarına göre
ise yapılması öğütlenebilir bir işlemdir. Örneğin Hıtan (sünnet) Şafiî
Mezhebi âlimlerine göre vâcib, Malikî ve Hanefî mezhebi bilginlerine
göre ise dînî hüküm ve yükümlülük bakımından sünnettir.5

3
4

5

Müslim K. Tahâreti Bab‐u Hisâlil‐Fıtrati Hn. 49, İ. Mâce Hn. 292
el‐Camiüs‐Sağir “Elkı” mad. Feyzül‐Kadîr 2/161, Müsned 3/415, Ebu Davud Tahâret 129.
Sünnet işleminin yeryüzünün bütün kültürlerinde görüldüğü bilinmektedir. Bu da onun
Peygamberlerin tebliğlerinde yer aldığına işaret etmektedir. Çünkü Kur’ân’ın açıklaması‐
na göre bütün topluluklara Peygamber/uyarıcı gönderilmiştir. (Fatır 14, T.D.V. İ. Ans.
38/155)
el‐Camiüs‐Sağir 1/62, Avnül‐Mabûd 14/185
a. Hatalı Yaklaşım: Tırnak kesimi, vücut temizliği, sakal ‐ bıyık düzeltilmesi ve meşrû
ilişki ile bekaretin giderilmesi gibi yaratılışa müdahelenin istisnaî örneklerinden birini
oluşturan ve onlar gibi yükümlülük yönünden Sünnet olarak kabul edebileceğimiz hıtanı,
bazı kişiler, Nisâ sûresinin 119. âyetinden hareketle yaratılışı değiştirme nitelikli şeytanî
bir işlem olarak görmektedirler. Genelde, ömür boyu binlerce defa yüz traşı olunmasını
tabîi bulan kişilerin oluşturduğu kesimlerin bu kabullerini, hatalı bir yaklaşım olarak de‐
ğerlendiriyoruz.
b. Yaşlıların Durumu: Kaynaklarımızda, Peygamberimizin ileri yaşlarda Müslüman olan
farklı milletlere mensup insanları Sünnetle/Hitanla yükümlü kılmadığı ve bu sebeple
sünnet edilmeleri sağlık sorunları oluşturacak yaşlıların Hitan’la yükümlü olmayacakları
görüşlerine de yer verilmektedir. ((T.D.V. İ. Ans. 38/158)
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c‐ Sünnet olmanın zamanı
Bazı İslâm âlimleri, Peygamberimizin torunları Hasan ile Hüse‐
yin’i, doğumlarının yedinci günde sünnet ettirdiği rivâyetine dayana‐
rak çocuğun doğumunun yedinci gününde sünnet ettirilmesini Pey‐
gamberî sünnetin rûhuna uygun görmüşlerdir.6 Ancak âkıl‐bâliğ
oluncaya kadar ertelenmesinde dînî bir sakınca yoktur. Fakat bulûğ
(ergenlik) çağına girildiğinde sünnet ettirilmesi vâcibdir/yapılması
gereken görevdir. Bülûğ çağını aşan erteleme, ana‐babayı günahkâr
kılar. Ancak sünnet düğünü yapma gerekliliği yoktur.
d‐ Sağlık ve cinsellik bakımından önemi
Cinsel organı kaplayan ve sünnet işlemi ile alınması gereken deri,
salgıladığı yağla fena bir koku yayabilmekte, mikrob barınağı olabil‐
diği için penis hastalıklarına sebep olabilmekte, mikrobların rahme
(vagina) intikaline de aracı olmaktadır.
Gülfe tabir olunan bu deri, ayrıca cinsel organın uç kısmında sür‐
tüşmelere sebeb olmakta, bu da mastürbasyona yöneltmektedir. Evli‐
lik öncesi mastürbasyon alışkanlığı, evlilik içi cinsel hayata olumuz
yönde tesir etmektedir. Sözü edilen sürtünme cinsel ilişkide erken
boşalmaya da sebebiyet vermektedir. Erken boşalma ise, kadın tat‐
minsizliğinin ana sebebidir.
Gülfe, erkekde erken boşalmaya sebebiyet verirken, kadının cin‐
sel hazzına da engel olmaktadır. Çünkü birleşen organlar arasında
etkileşime mânidir. Bu sebeble gülfeyi tabîi duyarlılığı giderici, ol‐
dukça kalın bir prezervatif olarak tanımlamak mümkündür. Buna bir
de bazı kadınlardaki klitorisi örten derinin oluşturduğu engeli ilave
edersek olumsuzluğun boyutlarını algılayabiliriz.
Sünnet bütün bu sakıncaları giderdiği için, erkeği sünnetli eşler,
cinsel bakımdan daha bir uyum ve doyum sağlayabilirler.
6

Beyhakî es‐Sünenül‐Kübrâ 8/324
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B‐ Kız ‐ Kadın Sünneti

Kız sünnetiyle ilgili Kur’anî bir hüküm olmadığı gibi bu konuda
görev yükleyici sahih bir hadîs de yoktur. Ancak Peygamberimize
isnad edilen şartlı onay verici hadîsler ve tarihi süreç içinde bazı
Müslüman ülkelerde olsun yapıla gelen uygulamalar vardır. Bu se‐
beple biz kız sünnetini batıda estirilen kültürel terör etkisiyle kökten‐
ci bir yaklaşımla ret etmeyi uygun bulmuyoruz. Ama önerilmeksizin
onaylanışında ki kadın cinselliğine saygı yönünü olumlu buluyoruz.
a‐ Tarihî geçmişi
Tarihî bulgulara göre çok eski dönemlerden beri farklı kültürler‐
de görülen ve günümüzde de yaşatılmakta olan kız sünneti, Hz. Pey‐
gamber döneminde Mekke’de ve özellikle Medine’de uygulanmak‐
taydı. Mekke’de Ümm‐ü Habibe7 ve Medine’de Ümm‐ü Atıyye kız
sünnetçiliği bilinen kadınlardı.
Peygamberimizin “Kadında ve erkekte sünnet olunan kısımlar biribir‐
lerine temas ettiğinde güsül/boy abdesti olmak vâcibdir/gerekir.” anlamında
ki hadîslerinde erkek ve kadın üreme organları için sünnet edilen
organlar anlamına “el‐Hitan” sözcüğünü kullanması, İslâmî dönem‐
de de kız sünnetinin bilinip yapıldığını belgelemektedir.8
Genel bir uygulama mıydı yoksa bazı ailerin tercihi miydi bunu
kesinlikle bilmiyoruz. Ancak Müslüman olan erkeklere emredildiği
gibi kadınlara da emredilmeyişi, Hz. Peygamberin ve ileri gelen sahâ‐
bîlerin çocuklarına uygulandığına dair güvenilir rivayetlerin bulun‐
mayışı yer yer uygulandığını göstermektedir. Bazı bilginler, sünnet
işlemini gerektiren fazlalığın doğulu kadınlarda görülmesi sebebiyle
onlara özgü olduğu görüşündedirler.
7

8

Beyhakî Şuâbül‐İman isimle eserinde şöyle rivayet ediyor:
Ümm‐ü Habîbe Medîne’ye hicret eden Mekke’li muhâcir kadınlardandı.Kızları sünnet
ederdi. Hz.Peygamber, hicreti sonrasında onu ziyaret etiğinde sordu:
‐ Yapmakta olduğun kız sünnetine devam etmek istiyor musun?
‐ Ya Resûlellah!Yoksa bu işlem haram kılındı da bize yasaklıyor musunuz?
‐ Hayır, hayır.Sünnet işlemi helâldir.
Buharî Ğüsül 28
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Uygulanış amacı
Bazı Arab kabilelerin, cinsiyetleri ve tecavüze uğrayabilecek cin‐
sellikleri sebebiyle kız çocuklarını diri diri gömdükleri düşünülürse
kız sünnetinin onların cinselliklerini geliştirme amacıyla yapıldığı
gibi köreltme amacıyla yapıldığı da söylenebilir.9 Peygamberimiz
nisbet edilen hadîsler, her iki amaca da işaret etmektedir.
b‐ Kız sünnetinin mâhiyeti
Kız sünneti, kadınlığın cinsel haz merkezi olan ve kadında erkek‐
lik organına tekabül eden klitoristeki (bızır) erkek sünnetinin benzeri
bir işlemi içermektedir. Bir diğer anlatımla “klitorisi halka gibi saran,
örten; bazen bir şapka, külah gibi kapatan derinin giderilmesi işlemi‐
dir.”10
Dönemimizde olduğu gibi değinilen biçimde bilimsel olarak açık‐
lanamıyor idiyse de varlığı ve cinsel haz merkezi olduğu bilindiği
içindir ki kız sünneti klitoris üzerinde yapılıyordu. Klitorisin kendisi‐
ne müdahalenin veya sökülüp atılmasının cinsel sakatlanmalara se‐
bep olacağı, onu saran deri üzerinde yapılmasının da cinselliği do‐
yumlu kılacağı biliniyordu. Bu sebeple gereğince duyarlılık da göste‐
riliyordu.
c‐ Dînî bakımdan önemi ve hükmü
Allah’ın Resûlü, kız sünneti ile alakalı kendisine nisbet edilen
sözlerinde, onun cinselliği geliştirici yönüne işaretle şöyle buyurmuş‐
tur:
9
10

İ.Kesîr Tekvîr 8‐9
Klitoris
“Klitorisin büyüklüğü kadından kadına çok önemli değişiklikler gösterebilir. Baş ve göv‐
de toplam uzunluğu ortalama 3 santimetre olmakla beraber 7 santimetreye kadar varan
uzunlukta olabilir. Klitorisin baş kısmının büyüklüğü de oldukça değişkendir ve 3‐8 mi‐
limetre arasında olabilir. Yaklaşık 8000 sinir lifli bir yapıdır.” Klitoris’e ve aşağıda değini‐
len Klitoropeksi’ye ilişkin bilgiler “doktorsitesi.com” ve benzeri bilimsel sitelerden özet‐
lenmiştir.Ayrıca bak Tenasül Hayatımız. Fritz Kahn İst.1971, s.29.

160

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

“Sünnet olmak erkekler için Peygamberlerin yolunu izlemektir. Kadın‐
lar için de bir değerdir…”11
Peygamberimize aidiyetini red edici görüşlerin aksine onun tara‐
fından söylenildiğini kabul edebileceğimiz bu hadîs, sünneti kadınlar
için yapılması gerekli bir işlem olarak sunmamaktadır. Değişik kül‐
türleri harmanlayan İslâm öncesi toplumda uygulana gelen ve gere‐
ğince yapılması halinde sakıncasızlığı bir tarafa cinselliği geliştirici
bu işlemi, yapılabilir bir güzellik olarak onaylamaktadır.
Böyle olmakla beraber, Şâfiî Mezhebi ekolüne bağlı bilginler,
sünnetin erkeklere olduğu gibi kadınlara da vâcib/gerekli olduğu
görüşündedirler.12 İslâm’ı değil, yalnızca dile getirenlerini bağlayıcı
olan bu görüş sebebiyle olacak Mısır ve Sudan gibi Şâfiî Mezhebi’nin
yaygın olduğu İslâm ülkelerinde kız sünneti revaç bulmaktadır. Onu
İslâm adına öğütlenmeksizin yalnızca yapılabilir örfî bir işlem olarak
değerlendiren Hanefî Mezhebi’nin izlendiği Türkiye gibi ülkelerde
ise kız sünnedi ilgi görmemiş, eksiklik olarak da değerlendirilmemiş‐
tir.
d‐ Cinsel bakımdan önemi
Ana konumuz olan cinsellik açısından konunun önemi, kız sün‐
netinin öğütlenmesindeki amacın cinsel hazları köreltmek değil geliş‐
tirme olmasıdır.
Çünkü erkek çocukların sünnet ettirilmesi ile ilgili teşvik edici
hadîslerde amaç gösterilmemesine karşılık, kız çocukların sünnet
edilmesi ile ilgili hadîslerde veya hadîs olduğu ileri sürülen sözlerde
cinsel amaç açıkça belirtilmiştir.

11

12

Ebû Davûd Edeb 167; es‐Sünenül‐Kübrâ 8/325
Kız sünnetine ilişkin rivayetler, tesbitimize göre Kütüb‐i Sitte içinde yalnza bu kaynakta
yer almaktadır.
Avnül Mabûd Şerh‐ü S.Ebî Davud 14/185
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Allah’ın Resûlü tarafından söylenildiğinde görüş birliğine varı‐
lamamakla birlikte, bazılarınca söylediği kabul edilen bir hadîste
onun kız sünnetçiliği ile bilinen Ümmü Atiyye isimli kadına şöyle
emir buyurduğu rivayet edilmektedir:

ﻌ ﹺﻞ ﺒﻟ ﹾﻠ ﺐ
 ﺣ ﻭﹶﺃ ﺓ ﺃﻤﺮ ﻟ ﹾﻠ ﺣﻈﹶﻰ ﻚ ﹶﺍ
 ﻟﻥ ﹶﺫ ﹶﻓﺎ،ﻰﻨ ﹺﻬﻜ ﹶﻻ ﺗ
‐ Dokunmakla yetin. (Klitorise ve sinirlerine dokunma; onu örten
kısımda işlem yap.) Böylesi bir işlem kadına daha çok haz verici, kocasını
da daha ziyade mutlu edicicidir…13
Görüldüğü gibi amaç eşlerin cinsel mutluğudur. Bu rivayetten,
batı dünyasında ve yerli medyalarda kadın cinselliğini yok edici bir
vahşet işlemi olarak sunulan kız sünnetinin, bilakis cinsel hazzı geliş‐
tirme amacıyla öğütlendiği anlaşılmaktadır. Yapılmakta olan kız
sünnetleri cinsel hazzı köreltme amacıyla klitorisi söküp alma şeklin‐
de; Firavun sünneti biçiminde yapılıyorsa veya ilkel şartlarda ve ye‐
teneksiz kişilerce yapıldığı için böylesi olumsuz bir sonuca neden
oluyorsa terk edilmelidir Çünkü kadın cinselliğini olumsuz yönde
etkilemek zulümdür ve her çeşidiyle zulüm haramdır.
e‐ Kadınlarda sünnet benzeri operasyon
Her kadında yaratılıştan farklı boyutlarda olan Klitoris ve onu
çevreleyen derinin yapısı, bazı kadınlarda görüntü çirkinliği ve or‐
gazm problemi oluşturduğu için estetik plastik cerrahlara/jinekolog‐
lara baş vurulmaktadır.
[“Özellikle orgazm olamama şikayeti nedeniyle başvuran ka‐
dınlarda bazı doktorlar klitorisi dışarıdan saran derinin kısaltılma‐
sı yani “klitorisin soyulması” şeklinde bir operasyon önermekte‐
dirler. Burada amaç klitorisin cinsel ilişki esnasında penisle direkt
13

Ebû Davûd Edeb Bab‐u Ma Câe Fil‐Hitan (Avnül‐Mabûd 14/184)
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temasının sağlanmaya çalışılmasıdır. Bu tür ameliyatlar, erkek
sünnetinden farklı değildir.”]
Uzmanlarınca bazı kız çocuklarında gerekli görülerek yapılacak
kız sünnetinin faydalı olduğunu, benzeri işlemlerin Klitoropeksi
adıyla, modern tıbbın uygulamaları arasına girmesi de doğrulamak‐
tadır:
Klitoropeksi: klitorisin üzerindeki derinin klitorisi gizlemesi ne‐
deniyle uyarılamamaya bağlı orgazm problemi olan kadınlarda da bu
deri ameliyatla alınmakta, klitoris ortaya çıkarılmakta ve kadının
sorunu ortadan kalkmaktadır.14
Değerlendirme
a‐ Mutedil bir iklime sâhip olan Medîne’de kız çocuklarının bazı‐
larına olsun Allah’ın Resûlü’nün bilgisi altında sünnet edilmiş olma‐
sı,
b‐ Allah’ın Resûlü’nün örf çizgisinde cinsel tatmin amacını tasrih
ederek, kız çocuklarının sünnet edilmesini öğütler ifade kullanması,
c‐ Her türlü görsel nitelikli cinsel uyarılara muhâtap olmalarına
rağmen, asrımızda lâik ülke kadınlarında bile cinsel tatminsizlik ora‐
nının yüksek olması.

14

Aşağıdaki açıklama “doktorsitesi.com” dan alınmıştır:
Hepimizin bildiği gibi cinsel uyarılmada Klitoris ve G ‐ Noktası anahtar rolü üstlenmek‐
tedir. Klitoris erkekteki penis başının eşdeğeridir ve EROJEN dediğimiz cinsel uyarılma
esnasında kanlanması artarak hacim olarak büyüyen bir yapıdır. Bazen klitoris üzerindeki
deri katlantısı fazla olabilmekte ve bu klitorisin büyük görünmesinin ve şekil bozukluğu
yaratmasının yanında klitorisin uyarılmasını ve orgazmı da engelleyebilmektedir. Bu tarz
problem yaşayan bayanlarda klitoris üzerindeki bu deri katlantısını estetik cerrahi yön‐
temlerle çıkartabiliyor ve böylelikle klitorisi ufaltarak hem estetik görünümü düzeltiyor
hem de daha fazla uyarılmasını sağlayabiliyoruz. Bu yapılan işleme CLİTOROPEXY
denmektedir ve hem cinsel uyarılma bozukluğu olan bayanlarda hem de estetik görünüm
olarak problem oluşturan vakalarda çok iyi sonuçlar elde edilebilmektedir…
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Bütün bunlar, konu üzerinde yeniden düşünülmesi ve araştırma‐
lar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Kaldı ki bazı klitoristlerde ki cin‐
sel doyumu engelleyen fazlalığın mevcûdiyeti bilinmekte, sünnet
işleminin zarûreti kabul olunmakta, bunun için de estetik plastik cer‐
rahlara/jinekologlara baş vurulmaktadır.
Evet, Mısır ve Suûd‐i Arabistan gibi halkı Müslüman ülkelerdeki
uygulama, cinsellik amacı ışığında yeniden gözden geçirilmeli ve
gerekli mukayeseli incelemeler yapılmalı, olması gereken olumlu
şekline dönüştürülmelidir.
Erkeklerin sünnet edilmesinin büyük faydaları ilmî olarak kanıt‐
lanmış olmasına rağmen, bu alanda gerekli girişimleri yapmamış,
yapamamış olan ve bilimsel kanıtlardan çok, yerici ideolojik yakla‐
şımları ön plana çıkaran gayr‐ı müslim tıp adamlarının görüşlerinin
bilimsel verilermiş gibi değerlendirilemeyeceğini; Müslüman bilim
adamlarının konuya mutlaka ilgi duymaları gerektiğini duyurmakta
fayda görüyoruz.
Cinsel mutluluk görevlerinden biri olan Kız Sünneti’ni, bir rivâ‐
yetle bağlayalım.
Ümmül‐Muhâcir isimli mü’min hanım şöyle anlatıyor:
Ben Rum diyarından esir edilen câriyeler arasındaydım.
Hz. Osman bize Müslümanlığı arzetti. Benden ve bir diğer câriyeden
başka Müslüman olan olmadı. Hz. Osman bizim için şöyle emir buyurdu:
Bunları götürüp sünnet ettirin ve yıkatın.15
Konuyu noktalarken…
En yoğun haz bölgesi olup temel işlevi orgazmı sağlamak olan klitorisin
yaratılmış olması, kadının cinselliğini zirvede yaşamasının Rabbimizin ama‐
cı olduğunu göstermektedir.
15

Avnül‐Mabûd 14/184…
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Bu ilâhi amaç ortada iken kız sünneti, uygulanmakta olan şekliyle kadın
cinselliği aleyhine sonuçlar veriyorsa yapılması elbette zulümdür ve zulüm
olduğu için de haramdır. Ancak onun ‐ilâhi irade çizgisinde‐ İslâm kültür
havzasında 14 asırdır kadının cinsel mutluluğunu sağlama amaçlı bir temele
oturtulmuş olması, kadınlık adına onur vericidir.

Cinsel Mutluluk Görevleri 4

Byk ‐ Sakal Brakmak

“Hârûn da Mûsâ’ya şöyle dedi: Ey Kardeşim!
Saçm sakalm brak.”
(Tâhâ, 94)

Erkeğin erkekçe, kadnn da kadnca görünüm ve tavrlar içinde
olmas, eşler arasnda cinsel arzular geliştiren ve tatmine ulaştran
sebeblerdendir.1
Bunun içindir ki İslâm Dîni, erkeğe byk‐sakal, kadna da saçla‐
rn brakmasn emir buyurmuştur.
Byk ve Sakaln Hükmü ve Önemi

a‐ Dînî hükmü
Allah’n Resûlü, byk ve sakal önceki peygamberler tarafndan
tebliğ olunan bütün şerîatlerde yer almş ve uygulanmş bir görev
olarak şöylece açklamştr:
“Byğ ksaltmak ve sakal brakmak da ftrattan; bütün Peygamberlerin
uygulamalarndandr.”
‐ Allah şann artrsn‐ o, mü’minlere byk ve sakal brakmalarn
şöylece emir buyurmuştur:
1

Byk‐Sakal mevzûu ile ilgili hâdîsleri, fkhî içtihadlar, ileri sürülmüş görüşler ve
tenkidlerini ve bu mevzuda sorulagelmiş sualler ve cevaplarn bir arada okumak ve ay‐
dnlanmak isteyenlere yeni adyla “Benzeşmelerden Korunarak İslâmî Kimliğimizi Koru‐
mak” isimli eserimizi tavsiye ederiz.
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[“Bıyığı iyice kısaltınız, sakalı uzatınız. Böylece Yahûdilere benzemeyi‐
niz.”
“Putperest‐materyalistlere aykırı davranınız. Bıyığı kısaltınız, sakalı
uzatınız.”]2
“Rabbim bana sakalımı uzatmamı ve bıyıklarım kısaltmamı emretti.”
buyuran ve ömrü boyunca sakallı olan peygamberimiz, ümmetinin
bütün mükellef erkeklerine “Sakal bırakınız.” buyurmuştur. O’nun bu
emrini, sahâbîler ve çok büyük çoğunluğu ile müctehid bilginler tat‐
bik edilmesi gerekli bir emir olarak değerlendirmişler ve tatbik etmiş‐
lerdir. Sakal kesmeyi ise yaratılış düzenini değiştirme, gayr‐ı müslim‐
lere ve kadınlara benzeme ve Hz. Peygamber’in emirlerine aykırılık
olarak vasıflandırmışlardır.
Görüşlerine katılmadığımız bazı İslâm bilgileri, sakal ‐ bıyık
ikilisini Hz. Peygamber döneminin bağlayıcı niteliği olmayan örfü
olarak değerlendirmektedirler.
Kur’ân Hz. Harûn’u sakallı olarak tanıtırken (Taha 94) arkeolojik
bulgular ve İslâmî kaynaklar da Hz. İbrahim, Hz. Îsa ve Hz. Muham‐
med’i sakallı olarak tanıtmaktadır. Hz. Îsa’yı sakallı olarak tasvir
eden kilise ikonları da değinilen hakikati doğrulamaktadır. Bu bilgi‐
ler yanı sıra, sakalı bütün Peygamberlerin şerîatlerinde yer alan uy‐
gulama olarak açıklayan fıtrat hadîsi ışığında bütün Peygamberlerin
sakallı olduğunu söyleyebiliriz.
b‐ Kişisel ve sosyal önemi
Bıyık‐sakal, mü’minleri tanıştıran, kaynaştıran, toplumun fert
üzerindeki olumlu kontrol ve baskısına vesîle olan bir kılık‐kıyafet
unsurudur.

2

Hadisler için bak. Müslim Tahâret 56, Tirmizî Edeb 14, İ. Mace Tahâret 8, Buhârî K. Libas
Bab‐u İ’fail‐lihâ, el‐Camiü‐Sağîr 1/1, Nebhanî Hüccetüllahi alel‐Âlemîn 521, Fıkhî görüşler
için bak. el‐Fıkhu alel‐Mezahibil‐Erba’a 2/45
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Bıyık‐sakal, özellikle devrimizde İslâmî kimliğin oluşmasına kat‐
kı sunan bir uygulamadır. Yabancı kültür emperyalizmine bir tür baş
kaldırıdır.
Bıyık ‐ Sakalın Cinsellikle İlgisi
Erkek olarak yaratılışın yansıması olan bıyık‐sakal, fizyolojik ola‐
rak ergenliğin belirtisi, erkekçe gelişimin belgesidir.3
Bunun içindirki butün kültürler gibi seküler batı kültüründe de
varlığını korumaktadır.
Erkek vücûdunda cinsel hormonların gereğince faâliyet gösterdi‐
ğini belgeleyen bıyık‐sakal, erkekçe mesajlar vermek için yaratılmış
bulunan ve de cinsel gücü artıran erkeklik değerlerinden biridir.
Bıyık‐sakal aleyhine şartlandırıcı kültür erozyonuna uğramamış
kişilerce, bıyık‐sakalla cinsellik arasındaki ilişki, bilinen ve dile getiri‐
len bir gerçektir.
Burada bıyığın cinsel pratiğe yansıyan olumlu ve olumsuz yönü‐
ne de işaret etmekte yarar vardır.
Bıyık‐sakal veya sakaldan bağımsız olarak yalnızca bıyık bıraka‐
cak mü’min, şekle ve temizliğe son derece önem vermek mecburiye‐
tindedir.4 Zira ağıza sarkan bıyık, hele hele iyice de yıkanıp ilişki ön‐
3

4

Sakalsızken Sakallı Görünmek:
“Bu gün çenemizin çıkık yapısının tek bir işlevi olduğu, çıkık sakallı çenenin erkeklere
özgü” kendini cevresine kabul ettirenbir cinsel işaret görevini yüklendigi kabul edilmek‐
tedir.
İlk bakışta çoğu her sabah uzun uzadıya yüzlerini matruş kılma savaşı veren çağdaş
erkeklerin bu güne dek traş bıçağından öte bir deneye girişmemiş olmaları garipsenebilir.
Ama ikinci bakışta, bunun ardında yatan neden görülecektir. Ne korkaklık ne de insiyatif
yoksunluğudur. Burada söz konusu olan, yanlızca sakalsızken bile sakallı görünmek gibi
ikili bir dileği yansıtır olmaktır. Traş olmak yüzün alt yarısında her zaman erkekçe maviye
çalan bir gölge bırakır ki, bu bölge orada sakal bulunduğunun kanıtıdır. Eğer yep yeni bir
yöntemle yetişkin erkeklerin sakalı tümüyle ortadan kaldırılsaydı dolayısıyla o maviye ça‐
lan gölge yok olsaydı bu yüzün sahibi aynadaki kadınsı görünümünden hiç de hoşnut
kalmayacaktı sanırız.” (Bak. Desmond Morris Sevmek Dokunmaktır. Sander Yay., sh. 6)
Allah’ın Resûlü’nün hadîslerine göre sakalın uzunluğu, en boylu erkeklerde bile bir tuta‐
mı aşmayacak şekilde ve genelde kişinin vücûd yapısı ile uyumlu olmalıdır. Bıyığın ise
üst dudak derisi görülecek şekilde kısa olması lâzımdır.
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cesinde güzelce kokulandırılmazsa, cinsel nefrete ortam hazırlayabi‐
lir. Çünkü dudaklar, sevişmenin ana unsurlarıdır.
Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü:

ﺎﻣﻨ ﺲ
 ﻴ ﻪ ﹶﻓ ﹶﻠ ﺎ ﹺﺭﹺﺑﻦ ﺷ ﻣ ﺧ ﹾﺬ ﺄﻢ ﻳ ﻦ ﹶﻟ ﻣ
Bıyığını kısaltmayan bizim yaşayışımız üzerinde olanlardan değil‐
dir.”5 buyurmuşlardır. Söylediği ileri sürülen bir hadîslerinde de ba‐
kımı yapılmayan bıyğın cinselliğe ilişkin sakıncasını da tarihî bir ger‐
çeği dile getirerek şöylece açıklamışlardır:
“Bıyıklarınızı (dudaklarınızı aşmayacak şekilde iyice) kısaltınız. Bir
kısım İsrail oğulları bıyıklarını kısaltmadıkları için (bazılarının) kadınları
zinâ ettiler.”6
Bir tesbit
Bu bölümüzü “Benzeşmelerden Korunarak İslâmî Kimliğimizi
Korumak” isimli kitabımızdan aldığımız bir tesbitimizle bitirelim:
Sakal‐bıyık özellikle kültür emperyalizminin egemen olduğu dönemler‐
de, bir ölçüde İslâm kadınının örtüsü gibidir. Örtü, bilinçli olarak İslâmî
îman ve hayatı sembolize eden Libasüt‐Tekva üzerine giyildiği zaman ahlâkî
amacına ulaşabileceği gibi sakal‐bıyık da amacına ancak Libasüt‐Tekva ile
birleştiği zaman ulaşabilir. Bu sebeple sakal ve bıyık bırakılmalı, ama İslâmî
Kimliği temsil edebilir bir olgunluğa ulaşmaya da çalışılmalıdır. Aksi tak‐
dirde sevap‐fayda yerine, günah‐zarar devşirilebilir.

5
6

Tirmizi Edeb 16
Hadîsler için bak. Tirmizi Edeb 16, el‐Camius‐Sagir 2/87, Levâmiül‐Ukûl 3/562
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Dış Cinsel Etkilerden Korunmak

Cinsel hayatın evlilikte karşılıklı tatmin/doyum çizgisi üzerinde
yürüyebilmesi için eşlerin birbirlerine sevgi ve saygı duyması lâzım‐
dır. Ayrıca cinsellik bakımından yalnızca birbirlerinden faydalanma
hakkına sâhip oldukları şuûrunda olmaları gerekir.
Bu duygu ve şuûrun/bilincin sürdürülebilmesi için de aile yuva‐
sının, özellikle dış cinsel etkilerden korunması gerekir.
Korunma ve koruma birinci derecede erkeğin vazîfesidir. Çünkü
ailenin eşitler arasında, “nafaka ile yükümlü öncelikli kişisi” olduğu
için baş sorumlusu odur. Dış ilişkiler, onun tarafından düzenlenecek‐
tir. İslâm’ın ilkeleştirdiği istişare/danışma kuralı gereği kadının gö‐
rüşleri alınacak ve saygı gösterilecek ise de sonuçta koca düzenleme‐
sine öncelik tanınacaktır.
Aşağıda sunacağımız hadîs, kadının kocasının şahsında evlilik
akdînin, özellikle cinsellik çevresinde yoğunlaşan gereklerine itâat
görevini belirlemektedir.
Muaz b. Cebel, Allah’ın Resûlü’nün şöyle buyurduğunu anlatı‐
yor:
“Allah’a îman eden kadının, kocasının istemediği kişiyi evine alma ve
kocasının evinde bir başka kişiye itâat etme yetkisi yoktur. Kocasının bilgisi
dışında sosyal ilşkiler kurma, ayrıca kocasının yatağından uzaklaşıp onu
cinsel haklarından yoksun bırakma hakkı da yoktur…”1
1

Hakim’den Hüsnül‐Üsveti Bab 470 (Fî Terğibiz‐Zevci Fil‐Vefai…s. 554)
Benzer fakat sahîh hadîsler için bak. Tirmizî Reda’ 11, İ. Mace Nikâh 3, et‐Tac 2/313
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Ailenin cinsel mutluluğu için dış cinsel etkilerden korunma ama‐
cıyla yapılması gerekenlere bazı örnekler sunacağız. Pek tabîidir ki
bu örnekler çoğaltılabilir.
Olumsuz ortamlar ve arkadaşlar

Erkek kendisini flörte ve sonuçta zinâya düşürecek iş ortamların‐
dan kaçınmalıdır. Haram eğlencelere ve zinâya düşkün kişileri dost
edinmekten sakınmalıdır.
Kocası tarafından İslâmî, aklî ve ilmî güzelliklere çağrılarak uya‐
rılması gereken kadın da baba, kardeş ve dayı gibi mahremi olanlar
dışındaki erkeklerle görüşmelerini gereklilik ölçüsü ile sınırlamalıdır.
Gerekli olan görüşmelerini de topluma açık alanlarda veya üçüncü
şahısların tanık olabileceği ortamlarda yapmalıdır.2
Evli kadın özgür iradesiyle, İslâmî ölçülere uygun örtünme emri‐
ni hafife alan, ilişkileri zinâya varmasa bile erkeklerle içli dışlı olabi‐
len kadınlarla da sürekli olarak görüşmemelidir. Eşi ile ilişkilerini
veya cinsel fantazilerini konu edinerek duygusal sapmalara sebep
olabilek kadınlarla da komşuluk ilişkilerini zarûret prensibine göre
ayarlamalıdır.
Kişisel görüşmelerle alâkalı dikkat edilecek diğer hususları, “Ka‐
dın‐Erkek Beraberliği” bölümünde açıklamaya çalışacağız.
Açıklanan hususlar gözetilirse cinsel duyguların dışa açılması
büyük ölçüde engellenmiş olur.
Televizyon ve basın

Devrimizde canlı çevreler kadar ekili olan, hattâ daha da çok tesir
edebilen iki çevre vardır:

2

Yüce Peygamberimiz, kadınları zarûret sınırlarını aşacak şekilde özel mekânlarda namah‐
rem erkeklerle konuşup sohbet etmekten sakındırmıştır. Müslüman kadın da bu yasağı
çiğnemekten kaçınmalıdır. Bak. Taberî Mümtehine 12, İ. Kesîr Mümtehine 12
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Bunlardan biri televizyon, diğeri de yazı medyadır.
Eğer televizyon varsa ve kullanılıyorsa, programlar özenle seçil‐
melidir. Fizik yapıları kafada ve kalbde yer edecek oyuncuların rol
aldığı, cinsel sahneleri içerici programlardan mutlaka sakınılmalıdır.
Televizyon programları gibi, okunacak gazete ve dergiler de titiz‐
likle seçilmelidir. İslâmî, îman ve ahlâk değerleriyle çatışıcı yazı ve
resimleri içeren basın ürünleri evlere sokulmamalıdır.
Televizyon ve basın üzerinde hassasiyet gösterilmedikçe ailenin
genelde İslâmî, özelde cinsel ahlâkını korumak pek güçtür. Çünkü
büyük sanatçılar olarak tanıtılan nice ünlü fâhişeler, homoseksüeller,
seviciler, ar damarları çatlamış çift şahsiyetli erkekler ve kadınlar,
televizyon ve basın yoluyla evlerimize, hattâ yatak odalarımıza kadar
girebilmektedirler.
Ekranın câzibesine, basım tekniğinin güzelliğine, sistemli ve sü‐
rekli propagandaların etkileyici gücüne de sâhip kılınan bu seviyesiz
insanlar, bizimle dolaylı olarak konuşmakta, haram yaşantılarını,
iğrenç maceralarını bize örnek ve imrenilir hayat tarzları olarak su‐
nabilmektedirler. Elbette bu tipler; canlı olarak da, görünüm olarak
da evlere sokulamazlar
Özetlenen konularda duyarlı olmak görevimizdir. Çünkü haram‐
lar gibi haramlara sebep olucu işler ve ilişkilerden kaçınılması da
Kur’ân’ın yüklediği temel görevlerimizdendir. Kaldı ki Kurân, yaratı‐
lış düzenini koruyabilen insan doğasının da çirkin bulduğu ve bula‐
bileceği işleri ve çevresel ilişkileri Fevâhiş olarak nitelemektedir.
”…Fevahişe yaklaşmayınız…” buyurarak da haram kılmaktadır.3

3

Enâm 108, 151
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Kurân çizgisinde Allah’ın Resûlü de, “Kötü dosttan sakın.” buyur‐
muştur. Kadınlaşan erkeklere ve erkeleşen kadınlara “lânet” etmiştir.
Onların “evlere sokulmamasını” emretmiş, hattâ onları “şehir dışı‐
na” sürmüştür.4
O, eşleriyle sevişmeleri ve cinsel birleşmelerini anlatanları da,
“erkek ve dişi şeytanlara” benzetmiştir.5
İslâmın genel ahlâk ve cinsel düstûrlarından yararlanan İslâm
bilginleri de, namuslu kadınları ahlâkı düşük kadınlarla görüştürme‐
nin haram olduğu ictihâdında bulunmuşlardır.6
İslâmî yaşayışını sürdürmek ve cinsel mutluluğunu sağlayıp ko‐
rumak isteyen kişi, açıklanan dış cinsel etkilerden korunma görevini
titizlikle üstlenmek mecbûriyetindedir. Bu görevin îfasının, bağımsız
bir bölümde inceleyeceğimiz cinsel kıskançlıkla ilgisi olduğuna şim‐
diden işaret edelim.

4
5
6

Bak. K. Hafâ Hn. 854, Feyzul‐Kadir 5/271, et‐Tac 3/33
Ebû Davûd Nikâh 49
İ. Abidin 6/371, İslam’da Helâller ve Haramlar 2/425
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Cinsel Hayatın Mahremiyeti ve Sırlarını Korumak

Cinsel hayatı tatmine erdirecek sebeblerden biri de, cinsel hayatın
mahremiyeti ve sırlarını korumaktır.
Mahremiyeti Korumak

a‐ Cinsel hayatın mahremiyetini koruyabilmek için, öncelikle
şer’î bir mesken edinilmelidir. Diğer bütün insanlar da Rabbimizin
anlamı sunulacak Kur’ânî emri gereği (Nûr 27) bu meskenin mahremi‐
yetine saygı duymalı, dokunulmazlığını çiğnememelidir:
“Ey Mü’minler! Kendi evlerinizden başka evlere, sahiplerinden
izin almadan ve onlara selâm vermeden girmeyin. Düşünürseniz
böylesi bir görgü kuralını uygulamanın sizin için hayırlı olduğunu
anlarsınız.”
Şer’î mesken nedir?

Şer’î mesken, kocanın karısı için hazırlaması vâcib görevi olan
konuttur.
Zengin koca için şer’î mesken müstakil/bağımsız bir evdir. Orta
halli koca için ise en az bir odalı olup, mutfağı ve tuvaleti‐banyosu
bağımsız bir dâiredir.1

1

H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/450. 147
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Yaratılışındaki utanma duygusunu koruyarak yozlaşmamış ve
özellikle İslâm terbiyesi almış olan erkek ve kadın, hayalıdır/utanma
duygusuna sahiptir. Ana‐baba gibi yakın akraba ile de olsa bağımsız‐
lığı olmayan iç içeli meskenlerde, bir arada yaşanılması halinde ge‐
rektiği zaman ve arzu edildiği biçimde davranılamaması ve cinsel
yaşamlarının bilineceği endişesi, erkeği de kadını da bunalıma düşü‐
rebilir.
Yıkanma ve örtünme gibi dînî ölçülerin ihlâline de sebebiyet ve‐
rebilecek böyle bir ortamdan korunulması ve tarifi yapılan şer’î bir
mesken edinilmesi gereklidir.
Bu sebeble bütün imkânlar kullanılmalı; müstakil bir evde veya
dâirede ya da bağımsızca bir yerde oturulmalıdır ki cinsel hayat or‐
tamını bulmuş olsun.
Cinselliği de içine alan mutluluk ortamı şer’î meskende oluşabi‐
leceği içindir ki, kadın ancak şer’î meskenin hazırlanmasından sonra
kadınlık görevleri ile mükellef tutulabilir.2
Sırları Korumak

b‐ Cinsel hayatın sırları da korunmalıdır. Bir diğr anlatımla cinsel
davranışların açığa vurulamayacağına dâir eşler birbirlerine güven
vermelidir. Yüce Peygamberimiz, “Cinsel ilişki halindeki davranışlar,
eşlere bırakılmış bir emanettir. Açıklanması en büyük hıyanettir.” buyur‐
muşlardır.3 Bu hıyaneti işleyen eşleri, erkek ve dişi şeytanlara ben‐
zetmişlerdir.
Eşlerin her biri cinsel hayatın sırlarını korumakla vazifeli olmakla
beraber, erkek daha duyarlı davranarak eşine güvence vermelidir.
Çünkü cinsel davranışların açığa vurulacağı endişesi ve korkusu,
kadınların cinsel davranışlarını kısıtlamakta, tatmine erememek bir
2
3

Hukûk‐ı Aile Kararnamesi Madde 71.
Müslim Nikâh 2, Hn. 1436.
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tarafa, daha da donuklaşmalarına sebep olmaktadır. Yaradılışların‐
daki utanma duygusunu yitirmemiş kadınlardaki bu duygu inceliği
sebebiyledir ki Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

ﻪ ﺗﺮﹶﺃ ﻣ ﺍ ﺍﻟﹶﻰ ﻲﻳ ﹾﻔﻀ  ﹶﻞﺮﺟ ﺔ ﹶﺍﻟ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﻨ ﹺﺰﹶﻟ ﹰﺔ ﻣ ﺪ ﺍﷲ ﻨ ﻋ ﺱ
ﺎ ﹺﺮ ﺍﻟﻨ ﺷ ﻦ ﺃ ﻣ ﺍ ﱠﻥ
ﺎﺮﻫ ﺳ ﺮﻨﺸ ﻳ ﻢ ﻪ ﹸﺛ ﻴ ﺍﹶﻟ ﻲﺗ ﹾﻔﻀﻭ
Kıyâmet Günü Allah katında insanların en şerlilerinden biri de, kendisi
karısıyla, karısı da kendisiyle sevişip ilişkide bulunduktan sonra, karısının
sırrını (cinsel davranış özelliklerini) açığa vuran adamdır.”4

4

Müslim Hn. 1437.
Yargıtay onayladığı bir boşama kararını şöylece gerekçelendirmektedir: “Eşler arasında
yaşanan cinsel hayatın üçüncü kişlere açıklanması,evlilik birliğini temelden sarsacak dav‐
ranıştır. Kadının haklı bir gerekçe olmaksızın cinsel birlikten kaçınması da müşterek haya‐
tın ve evlilik birliğinin devamına imkân vermeyecek haksız bir tutumdur.Çiftin boşanma‐
sına karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.” Hürriyet Gazetesi,6 Şubat,2005.
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Vücûdu ve Dişleri Temiz Tutmak

“… Allah temizlik husûsunda titizlik gösteren‐
leri sever.”
(Tevbe, 108)

Eşler arasnda ilişkilerin cinsel huzûra/doyuma erdirici olabilme‐
si için, içten ve arzu duyularak yaplmas lâzmdr.
Cinsel ilişkiler arasnda geçecek süre, bu arzuyu doğurursa da,
yeterli değildir. Eşlerin cinsel câzibelerini oluşturucu ve geliştirici
olmalar gerekir. Bunun esas ise vücût ve diş temizliğidir. Çünkü
temizlik olmakszn cinsel çekiciliğe sahip olmak mümkün değildir.
İslâm Dîni temizliğe son derece önem vermekte ve bize mükem‐
mel bir ortam hazrlamaktadr.
Temizliğin dînimizdeki önemini Allah’n Resûlü’nün şu hadîsi ile
dile getirebiliriz:

،ﻈﹶﺎﻓﹶﺔﻋﻠﹶﻰﺍﻟﻨ ﻼﻡﺳﻰﺍﻻﻨﺎﻟﹶﻰﺑﻌﻥﱠﺍﷲﺗﻓﹶﺎﻢﺘﻄﹶﻌﺘﺎﺍﺳ ﱠﻈﻔﹸﻮﺍﹺﺑ ﹸﻜﻞﹼﻣﻨﺗ
ﻴﻒﻈﺍﻻﹼﻛﹸﻞﱡﻧﺔﹶﻨﻞﹶﺍﹾﻟﺠﺪﺧ ﻳﻟﹶﻦﻭ
“Gücünüz yettiğince temiz olmaya çalşnz. Allah, İslâm Dîni’ni te‐
mizlik üzerine kurmuştur. Cennet’e de ancak tertemiz olanlar girecektir.”1

1

el‐Camiüs‐Sağir 1/33.
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İslâm Dîni’nin öğütlediği temizlik; ev, işyeri, yol ve gıda temizli‐
ğini içine aldığı gibi, elbise ve vücût temizliğini de içine almaktadır.
Cinsellikle doğrudan irtibatlı olduğu için biz bu bölümde vücût
temizliği üzerinde duracağız.
Genel Vücût Temizliği ve Cinsellikle İlgisi

Ön ve arka organları ile koltuk altları pis kokular neşreden vü‐
cûtların, arzuyla birleşemeyecekleri, şehvet galeyanı halinde birleşse‐
ler bile, sonradan tiksinti duyacakları şüphesizdir.
Bazı İslâm hukûkçuları tarafından kadın cinsel organından sürek‐
li koku gelmesinin evliliğin sona erdirilmesinde, hukûkî bir sebeb
olarak değerlendirilebilmesi, cinsel organ sağlığı ve temizliğinin öne‐
mini belgelemektedir.2
Bu sebeble cinsel hayatta tatmini ve ahengi amaçlayan eşlerin,
vücûdun anılan bölgelerini tertemiz tutmaları gerekir.
Bu tür temizlik için cinsel amaçla özel bir çaba göstermeye gerek
yoktur. İslâm Dîni’nin görevleştirdiği ve öğütlediği temizlik görevle‐
rini üstlenmek yeterlidir.
Bu görevleri şöylece özetleyebiliriz.
a) Küçük ve büyük abdestten sonra mutlaka su ile temizlik yapmak

Hz. Peygamber su ile tahâret alırdı/temizlik yapardı ve bunu da
öğütlerdi. Bunun içindir ki Hz. Aişe validemiz kadınlara şöyle öğüt
verirdi:
‐ Utandığım için kendilerini uyaramadığım kocalarınıza da söyleyin:
Su ile taharetlensinler.
Hz. Peygamber tarafından işaret olunduğu üzere su ile temiz‐
lenmenin dînimizde husûsi bir yeri vardır. Aşağıda sunacağımız ha‐
dîs de bunu göstermektedir.

2

“Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar, Hastalıklar ve Diğerleri” bölümüne bakınız.
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Hz. Enes (r.a) anlatıyor.
Medîne asıllı mü’minler olan Ensar’a övgü için Rabbimiz tarafın‐
dan Tevbe Sûresi’nin 108. âyeti indirilince, takdirlerini ifade buyur‐
mak için Allah’ın Resûlü onlara sordu:
‐ Ey Ensar topluluğu! Allah, “… Orada tertemiz olmayı seven
mü’minler vardır. Allah temizlik husûsunda titizlik gösterenleri
sever.” buyurarak, temizliğinizden ötürü sizi övdü. Nasıl temizlik yapıyor‐
sunuz?
Onlar da şu cevabı verdiler:
‐ Ya Resûlallah! Biz su ile tahâretleniriz. Cünüblük sebebiyle yıkanır,
namaz kılmak için de abdest alırız.
Allah’ın Resûlü aldığı bu cevap üzerine şöyle buyurdu:
‐ Temizlik böyle yapılmalıdır. Aman bu şekilde temizliğe devam edi‐
niz.”3
Önleyici tedbirler alınsa bile su ile temizlenmedikçe vücûdun
mikrop barınağı ve bir ölçüde pis koku kaynağı olacağı şüphesizdir.
Bu sebeble su ile temizlik yapılmadıkça vücûtların ideal bir cinsel
birleşime hazır olamayacağı açıktır.
b‐ Cinsel ilişki sebebiyle daha önce yıkanılamıyorsa, Peygam‐
berimiz Hz. Muhammed’in (sav) emri gereğince mutlaka haftada
bir defa baştan aşağı yıkanmak.
c‐ Peygamberimiz tarafından yasaklandığı için, kırk günü aşan
erteleme haram olacağından, bu süreyi geçirmemek şartıyla uygun
aralıklarla tırnak kesmek, koltuk altı ve etek bölgeleri kıllarını
gidermek.4

3

4

İ. Mace Tahâre 28 (Hn. 354) M. Mesâbîh Hn. 369. Benzeri bir hadîs için bak. Tirmizî
Tefsîril‐Kurân Hn. 3099.
İ. Mâce Tahâre 8 (Hn. 295)
Peygamberimiz’in emirlerine aykırılık ve gayr‐ı müslim kadınlara benzemek olacağından
özellikle kadınlarımızda görülen tırnak uzatma yasağından korunmaya çalışmalıyız.
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d‐ Allah’ın Resûlü “Saçı olan kişi (temizleyerek ve tarayarak)
bakımını iyi yapsın.” buyurduğundan, saçları temiz ve bakımlı tut‐
mak.5
Öneminden ötürü özel bir başlık altında inceleyeceğimiz diş te‐
mizliği ile beraber vücût temizliğinin cinsel bakımından önemi bü‐
yük olduğu için, Allah’ın Resûlü askerî seferlerinden dönüşünde
Medîne dışında sahâbîlerine şöylece tâlimat verirdi:

ﺒ ﹸﺔﻴﻤﻐ ﺪ ﺍﹾﻟ ﺤ
 ﺘﺴ
 ﺗﻭ ﻌﹶﺜﺔﹸ ﺸ
 ﻂ ﺍﻟ
ﺸﹶ
 ﺘﻤ ﺗ ﻲ ﺎ ًﺀ ﹶﻟ ﹶﻜﻋﺸ ﻱ
 ﻼ ﹶﺍ
ﻴ ﹰ ﻠﹸﻮﺍ ﹶﻟﺪﺧ ﺗ ﻰﺣﺘ ﻣ ﹺﻬﻠﹸﻮﺍ ﺃ
“Evlerinize gitmek üzere gece baskını yaparcasına acele etmeyiniz. Saç‐
ları dağınık olan kadının taranması, kocası seferde olduğu için temizliğini
yapmamış kadın da (koltuk altı ve) etek temizliğini yapması için onlara bir
süre tanıyınız.”6
Diş Temizliği ve Cinsellikle İlgisi

İslâm Dîni’nde diş temizliğine özel bir önem verilmiştir.
Allah’ın Resûlü’nün (sav) diş temizliği ile ilgili hadîsleri gerçek‐
ten pek çoktur.
O, diş temizliğinin Allah’ın rızasına erdirici olduğunu bildirmiş,
yemeklerden sonra dişlerini temizleyenleri “güzel kullar”olarak vasıf‐
lamış, sararmış dişlerle huzûruna çıkan sahâbîlerini de kınamışdır.
İlk mü’minleri daima şöylece de teşvik buyurmuştur:
“Eğer ümmetime; (bana inananlara) ağır geleceği endişesini taşıma‐
saydım öğütlemekle yetinmez her namaz için (abdest alırken) mutlaka
(misvak kullanarak) dişlerini temizlemelerini emrederdim.”7

5
6
7

Ebû Davûd Tereccül Babün Fî İslâhış‐Sa’ri
Buhârî Nikâh 121 (6/161) M. Mesâbih Hn. 3088
Buharî Cuma 8, M. Zevâîd 1/220
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Diş temizliğinin cinsel önemi

Diş temizlemenin genel vücût sağlığı bakımından önemi büyük
olduğu gibi, cinsel tatmin bakımından da büyüktür:8
Sevişmeyi başlatıcı ve hazzını geliştirici en mühim organ ağızdır;
dil ve dudaklardır.
Diş sağlığına önem verilmediği için kokacak bir ağzın veya yıka‐
nıp misvaklanmadığı‐fırçalanmadığı için dişleri arasında yemek kı‐
rıntıları bulunan bir ağızın sevişmeyi olumsuz yönde etkileyeceği,
ilişkinin şiiriyetini gidereceği, üstelik nefretimsi duygular oluşturabi‐
leceği açıktır.
Diş sağlığı ve temizliğinden yoksun eşlerin uyumsuz bir çift oluş‐
turacaklarına şüphe etmiyoruz.9

8

9

Hiç şüphesiz önemli olan dış temizliğidir.
Allah’ın Resûlü’nün döneminde diş temizliği misvakla yapıldığından diş temizliği ile
ilgili hadîslerde daima misvak geçmektedir.
“Misvak”: Bir nevi fırçadır. Ağaç köklerinden istifade edilir. Diş etinin masajı mevzûunda
en idealdir. Fırçadan şu hususlar dolayısıyla tercih edilir: Fırçanın telleri kıl veya naylon‐
dur, kopup yutulması az da olsa mahzurludur. (Apandisit yapabilir.) Misvakın telleri
nesc‐i nebatîdir/bitkiseldir, yutulmasında öbürü kadar mahzur yoktur. Sonra elyafı da
gürdür ve daima ucundan eksildikçe altndan yenisi çıkarılarak tazelenir. Hattâ kendisin‐
de az da olsa antiseptik bir üsare de vardır ki ağızdaki mikropların hastalık yapmasına
mâni olabilir. Misvak’ın en iyisi “Hicaz”da bulunan “Arak” denilen bir ağacın kökünden
elde edilir. Şâyet Arak ağacından misvak bulunmazsa, dut ve zeytin kökü dallarından isti‐
fade edilir…”
Dr. Beşir Akınal’ın kaleminden aktardığımız özellikleri sebebiyle, hem de ekonomik bir
yatırımı ve pazarlamayı gerektirmemesi nedeniyle misvak bizim de tercihimizdir. Üstelik
taşınabilme kolaylığı da vardır. Bütçeyi de zorlamaz. Avrupa’da 18. yüzyıllarda diş fırçası
kullanılmaya başlanmasına karşın İslâm dünyasında bin dört yüz küsur yıldır kullanılma‐
sı, dînî öğüt/emir olması yanı sıra, edinme, taşınma ve kullanma kolaylığı sebebiyle olsa
gerektir.
Tarihî dönen İslâm hukûkçularının bir bölümünü oluşturan Hanbelî mezhebi bilginlerine
göre fena ağız kokusu, eşlere evliliği sona erdirme dâvası açma hakkını veren sebepler‐
dendir. Bak. H. İ. ve İ. F. Kamusu 2/358.
Yaptığı zinâ sebebiyle bunalıma giren bir hanım okuyucum bana şunları söyledi:
Uyarılarıma rağmen diş temizliğine önem vermediği için ağzı kokan kocamdan nefret
ettiğimden muhitimizdeki temiz ve giyim‐kuşamlı bir kişi ile hâlâ sürdürdüğüm zinâ iliş‐
kisine başladım.
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Allah’ın Resûlü’nün (sav) diş sağlığı ve temizliğine önem vermesi
ve verdirmesinin mühim bir sebebi de, hiç şüphesiz diş temizliği ile
sosyal ilişkiler ve cinsellik arasındaki ilişkiyi bilmesidir.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O’nun abdestlerinin yanı sıra ne‐
rede ve ne zaman misvak kullandığına dâir yapacağımız basit bir
inceleme, bizi değindiğimiz gerçeğe ulaştıracaktır.
Allah’ın Resûlü’nün her bir eşinin yanına girdiğinde cinsel ilişki
kurmaksızın da ilgi gösterdiğini hatırlatarak şu hadîsleri sunalım:

ﻙ ﺍﺴﻮ
 ﺹ ﺑﹺﺎﻟ
 ﻮﻳﺸ ﻴ ﹶﻞ ﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻣ ﻡ ﺍﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
“Allah’ın Resûlü gece kalktığı zaman misvakla ağzını; dişlerini
ovar, temizlerdi.”10
Saygı değer eşi, sevgili annemiz Hz. Aişe, yöneltilen bir sual üze‐
rine şöyle buyurdu:
‐ Evine girdiği zaman Allah’ın Resûlü ilk önce misvak kullanır‐
dı.

11

Yine Hz. Âişe anlatıyor:
Allah’ın Resûlü dişlerini misvaklar, sonra da yıkamam için bana
verirdi. Ben de misvaklanır, sonra da yıkayıp O’na verirdim.12
Bu hadîslerdeki cinselliği içerici nükteyi sezemeyeceklere, Al‐
lah’ın Resûlü’nün görücülük için gönderdiği Ümmü Süleym’e şöyle‐
ce uyarıda bulunduğunu hatırlatmamız, yol açıcı olacaktır sanırız.
Ya Ümme Süleym! Kadının vücûdunu kokla, ayaklarını incele.13
İnci gibi bembeyaz dişleri olan ve ağız kokularını hiç mi hiç sev‐
meyen Allah’ın Resûlü’nden konumuzla ilgili bulduğumuz bir değer‐
lendirmesini daha sunmak istiyoruz.
10
11
12
13

Buharî Teheccüd 9, Nesâî Tahâret 1
Müslim Tahâret 43, İ. Mâce Tahâreti 7 (Hn. 290)
M. Mesâbih Hn. 384
Müsned Hn. 13170; Beyhakî es‐Sünenül‐Kübra Hn. 12502
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Eşlerinden Hz. Hafsa’nın kendisine gelen baldan, diğer eşlerine
uğradığı gibi kendisine de uğradığı zaman Allah’ın Resûlü’ne şerbet
yapıp içirmesi, Hz. Âişe’nin kıskançlığını mûcib olmuştur. Onun kıs‐
kançlığı ve latîfeyi içeren organizesi ile Hz. Âişe, Hz. Sevde ve Hz.
Safiye Allah’ın Resûlü’ne baldan ötürü ağzının koktuğunu söylemiş‐
ler, bunun üzerine Allah’ın Resûlü de bal yememeye yemin etmişler‐
dir.14
Tahrîm Sûresi’nin ilk âyetinin iniş sebeblerinden biri olarak açık‐
lanan bu olayda konumuz açısından önemli olanın, eşlerinin ağzının
koktuğunu söylemeleri üzerine Allah’ın Resûlü’nün hassasiyet göste‐
rerek o türden bal yememeye yemin etmiş olmasıdır. Allah’ın Resûlü
daha sonra bu yemininden dönüş yaparak, keffâretini ödemiştir.
Böylesine ince ruhlu bir eş olan Hz. Muhammed’in (sav) misvak‐
lanma ile ilgili emirleri ve uygulamalarındaki cinsel nitelikli incelikle‐
ri görememek veya görmemezlikten gelmek her halde mazûr görüle‐
mez.
Sigara

“Vücûdu ve Dişleri Temiz Tutmak” bölümünü bitirirken, vücût
ve diş temizliğini olumsuz yönde etkileyen sigaraya değinmekte fay‐
da görüyoruz.
Doğal çevreyi kirletici ve sağlık yönünden zarar verici bir ibtila
ve israf olduğu için sigara, rûhî gelişimi de engelleyici bir maddedir.
Sigara, asrımız İslâm âlimlerinin çoğunluğunun, katıldığımız görüş‐
lerine göre, ictihadî bir haramdır.
Sigaranın kaçınılmasını gerektiren bir diğer sakıncası da cinselliği
olumsuz yönde etkilemesidir. Zira fena kokusu bütün vücûda ve ağı‐
za sinen ve de dişleri sarartan sigaranın, sigara içmeyen eşin sıhhatini
ve cinsel mutluluğunu etkileyeceği açık bir gerçektir. Bu sebeble zu‐
lüm vasfını taşıyan sigaranın bırakılması İslâmî bir görevdir.

14

Hak Dîni Kur’ân Dili 7/5085. Ayrıca bk. el‐Lü’lüü vel‐Mercan Hn. 940

Cinsel Mutluluk Görevleri 8

Süslenmek ve Kokulanmak

“Zinâya yaklaşmaynz…”
(İsrâ, 32)

Süslenmek

Yüce Allah, A’raf Sûresi’nin yirmi altnc âyetinde bizlere örtün‐
memiz ve güzelleşmemiz için giyinme duygusunu verdiğini, bu
amaçla giysi yaplacak maddeler ihsan ettiğini açklyor.
Bu açklama, Rabbimizin iradesini de içerdiğinden, her mü’min
örtünmek ve güzelleşmek için giyinmekle mükellefdir.
Kur’ân çizgisinde Peygamberimiz de şöyle buyuruyor:
“Elbisenizi ykaynz. Saçlarnz düzeltiniz. Dişlerinizi misvaklaynz.
Tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalşnz. Zira tarihi dönemlerde
İsrailoğullarnn bazlar böyle yapmadğ için kadnlarndan bir ksm zinâ‐
ya düştüler.”1
Giyim güzelliğinin insanlar üzerinde olumlu bir tesir vücûda ge‐
tirdiği bir gerçektir. Giyimin cinsellikle yakndan ilgisi olduğu bir
hakîkatdr. Asrlardr süregelen cinselliği içerici giysi modalar, bu
olguyu doğrulamaktadr.

1

el‐Camiüs‐Sağîr 1/48
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Giysi ile cinsellik arasındaki bağlantıyı İslâm da kabul etmekte‐
dir. Bu kabulden ötürüdür ki mü’min kadınların ‐örtülü olsa da‐ şef‐
faf ve dar giysilerle yabancı erkekler arasına çıkmaları Kur’ân ve
Sünnet diliyle haram kılınmıştır.
Eşler arasında örtünme amaç olamayacağına göre, güzelliğin ve
cinselliğin amaç alınmasında zarûret vardır. Burada eşlerin her ikisi
görevli ise de, asıl görevli kadındır. Bunun sebebi yaradılışlarıdır.
Diğer bir sebebi de kadınların diledikleri gibi süslenme ile ruhsat‐
lanmış olmalarıdır. Çünkü İslâm Dîni giysi ve takı güzelliğinin iki
ana unsuru olan tabîi ipek ve altını erkeklere haram, kadınlara ise
helâl kılmıştır. Ayrıca İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre
kadınların süs takıları temel ihtiyaçlardan biri olarak değerlendiril‐
miş, zekâta tabi görülmemiştir.
Giyim ve giysi konusu ileride “Örtünme” bölümünde işlenecek‐
tir.
Müslüman kadınlar; baba, kardeş ve dayı gibi mahrem olmayan
erkeklere karşı tabîi ve sun’î/yapay güzeliklerini teşhir edemeyecek‐
lerine göre, ipek giysileri ve altın takıları elbette birinci derecede ko‐
calarına karşı giyinip takınacaklardır. Kaldı ki kocaları için giyinip
takınarak süslenmeleri vâcib görevleridir.
İslâm bilginleri, İslâm’ın cinselliğe ilişkin kuralları ışığında kadı‐
nın evlilik akdînin gerektirdiği kadınsı görevlerini şöylece belirle‐
mektedir:
“Kocasının yokluğunda bir başkası için süslenmemek ve zinâ türü iliş‐
kiye girmemek, kocasının yanında iken hoş kokulu olmak, ağzı tertemiz ve
hoş kokulu tutmak, onun için süslenmek, arzulandığı zaman ilişkiye girmek
kadının vâcib görevleridir.”2

2

Zehebî Kitabül‐Kebair sh. 190.
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Koca için süslenilmesi öylesine bir görevdir ki, kocanın uyarısına
rağmen kocası için süslenmemekte ısrar kadın, kocası tarafından yeri‐
lebilir, ruhsal yönden kısmen baskı altına alınabilir.3
Aslında kadını süslenmesi için yönlendirmeye gerek yoktur. Ne‐
rede, ne zaman ve kime karşı süslenmesi gerektiğini öğretmeye ihti‐
yaç vardır. Çünkü hiçbir kadın yaratılışındaki süslenme arzusunu
baskı altına alamaz. Ne var ki bu ihtiyacını mahremleri yanında ve
kocasına karşı süslenerek gideremeyen kadın, kocasının dışındaki
erkekler için süslenerek gidermek gereğini duyar.
Bunun içindir ki, mesleğinin kadınları kocaları için süslemek ol‐
duğunu söyleyen ve mesleğine devam edip edemeyeceğini soran
kadına Sevgili Peygamberimiz, “Onları kocaları için süsle.” cevabını
vermiştir.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü, kadının süslen‐
mesini değil, kocası dışındakiler için süslenmesini çirkin bulur ve
şöyle buyururdu:

ﻪ ﺭ ﹶﻟ ﻮﺔ ﹶﻻﻧ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﺔ ﻤ ﻤﹶﺜ ﹺﻞ ﻇﹸ ﹾﻠ ﺎ ﹶﻛﻠﻬ ﻫ ﻴ ﹺﺮ ﹶﺍ ﻲ ﹶﻏﺔ ﻓ ﻨﻳﻲ ﺍﻟﺰﺔ ﻓ ﻓ ﹶﻠ ﺍﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﻟﺮ
“Kocasının dışındakiler için süslenen kadın, Kıyâmet Günü’nde nûru
olmayan bir karanlık gibi olacaktır.”4
Kadının kocası için giysi ve takı ile süslenmesine hiçbir sınır ol‐
madığı gibi, makyaj yaparak süslenmesine de bir sınır yoktur.
Sürüldüğü yerde belirginleşen renkli kokuların kadınlar için he‐
lâl kılınması, makyajın yapılabilirliğinin dînî delilidir.5

3

4
5

Koca, temizlik döneminde karısına cinsel ilişki içir ısrar gösterebildiği gibi, süslenmesi için
de gösterebilir. Bak. M. Zihnî Nimet‐i İslâm Münâkehat ve Müfârekat Hukûkuz‐Zevceyn
Tirmizî. Redâ 13 (Hn. 1167)
Makyajda kullanılan maddelerin bileşiminde domuz yağı bulunmamalı ve bu maddeler
ğusül abdesti alınırken, suyun deriye temasına engel teşkil etmemelidir.
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Güzelleşmek ve cinsel câzibeyi artırmak yolunda kadın için geti‐
rilmiş bulunan yasaklar, yalnızca yaratılış düzenini değiştirme vas‐
fında olan yasaklardır.
Bu yasaklar; düzeltme amacını aşar şekilde kaş almak, diş in‐
celtmek, dövme yaptırmak, peruk takmak, tırnak uzatmak, gerektirici
bir sebep olmaksızın burun, göğüs ve kalça gibi organlara estetik
ameliyatlar yaptırmak, tıbbî bir zarûret olmaksızın saçları dipten bü‐
tünüyle kestirmektir.
Aşağıda sunacağımız lâneti; Allah’ın rahmetinden yoksun ka‐
lınması dileğini ihtiva eden hadîsler, bu işlemlerin haram olduğunu
açıklamaktadır:

،ﺎﺕﻤﺼ ﺘﹺﻨﺍﹾﻟﻤﺕ ﻭ
 ﺎﻣﺼ ﺎﺍﻟﻨﺕ ﻭ
 ﻤﺎ ﺷ ﻮ ﺘﺴ
 ﺍﹾﻟﻤﺕ ﻭ
 ﺎﺷﻤ ﺍﷲ ﺍﹾﻟﻮ
ُ ﻦ ﺍ ﻌ ﹶﻟ
… ﻖ ﺍﷲ ﺧ ﹾﻠ ﺕ
 ﺍﻴﺮﻐ ﻤ ﺴ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ
ﺤ
 ﻟ ﹾﻠ ﺕ
 ﺎﺘ ﹶﻔ ﱢﻠﺠﺍﹾﻟﻤﻭ
[“Allah’ın yarattığını değiştirerek dövme yapanlara ve yaptıranlara, kaş
alanlara ve aldıranlara, güzelleşmek için dişlerini birbirinden ayıran ve in‐
celtenlere Allah lânet etsin.”
“Saçı saça ilâve edene ve ettirene, dövme yapana ve yaptırana da Allah
lâ’net etsin; rahmetinden uzaklaştırsın.”]6
Koca için yapılabilirliğini açıklamaya çalıştığımız süslenme, ba‐
ğımsız bir evde oturan ve kız veya dul iken evlenebileği nâ mahrem
erkeklerle irtibatı bulunmayan kadının, her zaman yapabileceği süs‐
lenmedir.
Cinsel hayatı tatmin amacına erdirmek için yapılacak süslenme
ise, daha bir etkileyici olmalıdır. Allah’ın Resûlü’nün eşlerinin
O’nunla iç giysilerinden kısmen arınmış olarak yatmaları, kadını ko‐
cası için daha cazibeli kılacak estetikle yoğrulu her türlü süslenme ve

6

Buhârî Libas 83, et‐Tac 3/175.
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dekolte giyimin helâl olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz’in,
vahiy meleği Cibrîl’in soyunuk olduğu için Hz. Âişe (r. anha) vali‐
demizin yanına girmediğini açıklaması, eşlerinin O’nunla değinilen
yatış şekline işaret etmektedir.7
Hoş Kokularla Kokulanmak

Şüslenme hoş kokuları içine alıyorsa da öneminden ötürü ayrı bir
başlık altında incelemeyi gerekli görüyoruz.
Cinsel tatmine ortam hazırlayan güzelliklerin başında şüphesiz
güzel koku gelmektedir. Bütün tabîi güzellikler gibi güzel kokunun
da insan üzerinde etkili olduğu, ilgi uyandırıp, sevgi ürettiği bir ger‐
çektir.
Yüce Allah tarafından güzel yaratılmış, güzele âşık kılınmış ve
güzel amel yarışına çıkarılmış insanın güzel kokuyu da, güzel koku
kullananları da seveceği açıktır.
Güzel koku, Güzellikler Peygamberi Hz. Muhammed’in dilinde
şöylece kıymetlendirilmiştir:

ﺓ ﻼﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﹺﻲ ﻓ ﻋ ﺮ ﹸﺓ ﺖ ﹸﻗ
 ﻌ ﹶﻠ ﻭﺟ ،ﺍﻟ ﱢﻄﻴﺐ ﻭ،ُﺎﺀﻨﺴﻢ ﺍﻟ ﺎ ﹸﻛﻧﻴﺩ ﻦ ﻣ ﻰ ﺍﹶﻟ ﺐ
 ﺒﺣ
“Dünyanızdan bana kadınlar ve güzel kokular sevdirildi. Mutluluğun
doruğuna da namazda erdirildim.”8
Allah’ın Resûlü’nün vücûdu ve teri pek güzel kokardı. Böyle iken
O, güzel kokular kullanır, kullanılmasını da teşvik buyururdu.
Güzel kokunun genel câzibesi yanında cinsel câzibesi de büyük‐
tür. Çünkü güzel koku ilişkiye yöneltir ve yardımcı olur.9
7

8
9

A. Davudoğlu Müslim Ter. ve Şerhi 5/252.
Peygamberimiz’in vahiy meleği Cibrîl’in soyunuk olduğu icin Hz. Aişe (r. anha) vâlide‐
mizin yanına girmediğini açıklaması eşlerinin O’nunla değinilen yatış şekline işaret et‐
mektedir.
el‐Camiüs‐Sağîr 1/146; Müsned 3/128, Nesâî 7/62.
Kadî İyaz Kitabüş‐Şifa 1/194; Aynî 3/114.
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Konumuzu genel ve cinsel câzibe yönünden açıklığa kavuştura‐
bilmek için, iki başlık altında incelemekte fayda görüyoruz.
Erkeğin kokulanması

Allah’ın Resûlü güzel koku kullandığı gibi, mü’min erkekleri de
kullanmaya teşvik buyururdu.
Cuma ve bayram namazlarına gelindiğinde ve böylesine toplu‐
luklara iştirak edildiğinde mü’min erkeklerin güzel kokular sürün‐
mesi Sünnet görevleridir.
Erkekler güzel kokular sürünerek erkekler arasına girebilecekleri
gibi, kadınların bulunduğu topluluklara da iştirak edebilirler.
Güzel koku kullanımında erkekler için bir tek yasaklayıcı ölçü
konulmuştur.
İslâm, erkeklerin şahsiyet erozyonuna uğramamaları için, onlara
kadınsı bütün davranışları ve uygulamaları yasakladığından, kadın‐
lara özgü olan, rengi belirgin kokuyu da yasaklamıştır.
Aşağıda sunacağımız hadîs, bu yasağı belgelemektedir.
Yâla b. Mürre (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü Yâla’nın yüzünde rengi belirgin bir koku görün‐
ce ona sordu:
‐ Eşin var mı? (Bu koku sana karından mı bulaştı?)
‐ Hayır yok, Ya Resûlallah!
‐ Git, hemen bu kokuyu yıka. Hemen git, git onu yıka, sakın ha bir daha
da böyle rengi belirgin bir koku sürünme.10

10

M. Mesâbîh Hn. 4440.
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Allah’ın Resûlü, erkeklere, sürüldükleri yerde görülür bir renk
oluşturan kokuların ve kokulu maddelerin kullanımını yasaklamıştır.
Yasakladığı için de, ‐uyarıya rağmen‐ rengi belirgin bir koku sürünen
sahâbînin selâmını almamış, üzerinde böylesine bir koku bulunan
kişinin, Allah katında namazının kabul olunmayacağını ve cenâze‐
sinde meleklerin hazır bulunmayacağını duyurmuş ve olması gere‐
keni de şöylece bildirmiştir:
“Erkeklerin kullanabilecekleri koku; rengi belirsiz olup, kokusu belirgin
olandır.”11
Sonuç olarak diyebiliriz ki, alkol ihtiva etmeyen ve belirgin bir
renk oluşturmayan akıcı veya katı bütün kokular ve kokulu maddeler
erkekler için helâldir. Onlar genel câzibe için her zaman ve her yerde
güzel kokular sürünmeli, eşleri için de cinsel câzibeyi amaçlamalıdır‐
lar.
Allah’ın Resûlü’nün yalnız sahâbîleri arasına çıkarken veya elçi
kabul ederken değil, eşleri arasında bulunurken de güzel kokular
sürünmesi, eşlere yönelik kokulanmanın meşrûiyetinin delilidir.
Peygamberimiz’in saygı değer eşi Hz. Âişe (r. anha) şöyle anlatı‐
yor:

ﻪ ﺋﺎﻲ ﹺﻧﺴﻑ ﻓ
 ﻢ ﻃﹶﺎ ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﹸﺛﺭﺳ ﺒﺖ ﻴﺎ ﹶﻃﹶﺍﻧ
‐ Ben ‐Veda Haclarında ihrama girmeden önce‐ Allah’ın Resûlü’ne koku
sürdüm. O da eşleri ile ilişkide bulundu…12
İlişki Öncesinde Kokulanma Sünnettir

İslâm bilginleri, bu hadîsi açıklarken Allah’ın Resûlü’nün eşleri
için kokulandığını belirtiyorlar, bu ve benzeri hadîslerden yararlana‐
rak da şu yargıya varıyorlar:
11
12

et‐Tac 3/188, Min Mirkatil‐Mefâtîh 4/463, Avnül‐Mabûd 11/232.
Buhârî Ğusl Bab‐u Men Tetayyebe… (Aynî 3/114, 220)
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Kadının ve kocanın cinsel ilişkiden önce koku sürünmeleri Hz.
Peygamberin sözlü ve fiili öğüdüdür.
Zevcesinin/eşinin kendisi için güzel kokular sürünmesini arzula‐
yan erkeğin, zevcesi için güzel kokular sürünmesinden daha tabîi ne
olabilir?
Hem Bakara Sûresi’nin “erkekleri de kadınlar için koruyucu ör‐
tü” olarak niteleyen 187. âyeti yanısıra, aşağıda anlamı sunulacak 228.
âyetinden kocanın karısı için kokulanmasını, kadının koca üzerindeki
haklarından biri olarak değerlendirmemiz de mümkündür.13
“… Örfe göre kadınların vazîfeleri kadar (vazîfeleri cinsinden)
hakları da vardır…”
Kadının kokulanması

Allah’ın Resûlü’nün güzel koku kullanmayı teşvik buyuran ha‐
dîsleri, erkekleri olduğu gibi kadınları da muhâtap tutmaktadır. Ne
var ki erkekler için câzibeli olarak yaratılmış bulunan kadınlar, güzel
koku ile daha bir câzibeli olacakları için, onlara bazı kısıtlamalar geti‐
rilmiştir.
a‐ Güzel koku kadınlar için bütünüyle câzibe unsuru olduğun‐
dan, mü’min kadının güzel koku sürünerek evinin dışına, yabancı
erkeklerin arasına çıkması yasaklanmış; haram kılınmıştır.
İslâm Dîni, kadını eşine karşı olabildiğince dişi olmaya çağırır‐
ken, mahremi olmayan erkeklerden de korunmaya çağırmaktadır. Bu
sebeble kadına dişi olarak ilgi çekmeyi yasaklamış; dişiliğini belirgin‐
leştirici güzel kokuyu da haram kılmıştır. Allah’ın Resûlü şöyle bu‐
yurur:

13

Bilgin sahâbî İbn‐i Abbas şöyle der:
‐ Karım benim için süslendiği gibi, ben de onun için süslenirim.
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“Her hangi bir kadın kokulanır, sonra da kokusunu alarak kendisine
alâka duymaları için bir topluluğun yanına çıkarsa, o kadın (mânen) zinâ‐
cıdır. Şüphesiz (harama bakan) her göz de zinâcıdır.”14
Bu hadîsden açıkça anlaşılacağı üzere güzel kokular sürünerek
mahrem olmayan erkeklerin yanına çıkan kadın, günah işlemiş olur.
Bu sebeble kadın, ibâdet etmek için camiye giderken bile kokula‐
namaz. Kokulanma onu hem günahkâr kılar, hem de ibâdetinin ka‐
bûlüne mâni olur. Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamak‐
tadır:
“Hz. Ebû Hureyre karşılaştığı etekleri tozlu bir kadından parfüm
kokusu alınca onu şöylece serzenişte bulundu:
‐ Ey Cabbar olan Allah ın kulu! Yoksa camiden mi geliyorsun?
‐ Evet.
‐ Camiye gitmek için koku mu süründün?
‐ Evet.
‐ Ben sevgili dostum Allah’ın Resûlü’nü şöyle buyururken dinle‐
dim:
‐ Camiye gelirken kokulanan kadın, evine dönüp de cünüblükten ötürü
ğusül abdesti alır gibi yıkanıp kokusundan arınmadıkça, Allah katında onun
namazı kabul olunmaz.”15
b‐ Kadın için konulmuş bulunan bu koku yasağı, anlaşıldığı üze‐
re yabancı erkeklere karşıdır.
Ergin kız veya kadın; genel kural olarak babası, kardeşleri, amcala‐
rı ve dayıları gibi mahremleri yanında dilediği kokuyu kullanabilir.

14
15

M. K. Ummal 6/422, Ebû Davûd, Libas, Fî İstihbabıt‐Tîb.
İ. Mace Fiten 19, Hn. 4001, Avnül‐Mabûd 11/234
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(Helâl‐haram tanımaz şehvet düşkünü zinâcı mahremler yanında
da ihtiyatlı olunmalıdır. Dînimizin ağır bir dille yasakladığı Ensest
ilişkilerin sebebi, başta örtüsüzlük ve erotik kokulardan kaçınma ol‐
mak üzere koruyucu tedbirlerin alınmayışıdır.)
Kadının güzel kokular sürünmesinin asıl amacı, kocası üzerinde‐
ki cinsel etkinliğini artırarak, cinsel tatmine ortam hazırlamak olma‐
lıdır.
Bu, hem bir hak, hem de bir kadınlık görevidir.
İslâm bilginleri kadının kadınsı görevleri arasında güzel kokular
sürünmesini zikretmektedirler.
Bazı İslâm bilginlerine göre kadının kocasına karşı geçimsiz olmasının
bir anlamı da onun için kokulanmamasıdır.16
Bu sebeble kadın kokulanmalıdır. Kokuların seçiminde ise koca‐
sının zevklerine saygı duymalı, onun etkilendiği kokuları tercih etme‐
lidir.17
Aşağıda sunacağımız örnek nitelikli belge, kocanın zevkleriyle
zevklenmenin gereğine işaret olarak alınabilir.
Bir kadın Allah’ın Resûlü’nün eşlerinden Hz. Âişe’ye geldi ve kı‐
nalanmayı sordu.
Hz. Âişe (r. anha) şöyle buyurdu:
‐ Kınalanmakta bir sakınca yoktur. Fakat ben kınayı pek sevmem. Çün‐
kü sevgili eşim Allah’ın Resûlü, kınanın kokusunu sevmezdi.18

16
17

18

Zehebi Kitâbül‐Kebâir 47. Kebîre
İslâm bilginlerinin bir kısmı şu görüşü ileri sürüyorlar: “Erkek karısını, kokusundan
rahatsız olduğu şeyleri yiyip içmekten ve sigara gibi maddeleri kullanmaktan men edebi‐
lir.” Bakara Sûresi’nin 228. âyetinin işaretine göre kadın da kocasından bu tür taleblerde
bulunabilir. (Bak. H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/167, Nimet‐i İslâm M. ve Müfârekat Hukûkuz‐
Zevceyn.)
Ebû Davûd Tereccûl 4 (Hn. 4164)
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Sözün özü, kadın, eşi ile olan cinsel hayatına renk katmak ve sü‐
reklilik kazandırmak için kokulanmalıdır. Ana amaç budur.
Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:
“Kocası yolculuğa çıkmış olup yanıbaşında bulunmayan kadının koku‐
lanmak hakkı yoktur.”19
Kadın âdet halinde de kokulanmalıdır

Kadın, kocasına karşı cinsel câzibesini korumak ve artırmak için
kokulanacağından, cinsel câzibesinin zayıfladığı âdet döneminde
özellikle kokulanmalıdır.
Âdet halinde cinsel ilişki haramsa da, sevişmek helâldir. Kaldı ki
bu dönemde vücûda yayılan ve de hoş olmayan koku, olumsuz bir
tesir de bırakabileceğinden, mutlaka giderilmelidir.
Âdet döneminin sonunda kokulanmanın gereği ve özel bir şekli
olduğuna da değinmekte yarar vardır.
Âdetin bitiminde yıkanılması Rabbimizin Kur’ânî buyruğudur.
Bakar sûresinin 222. âyetindeki bu buyruğa göre asıl olan ve tercih
edilmesi gereken yıkanılmasından sonra ilişkiye girilmesidir. Ancak
Hanefî mezhebi müctehidlerine göre kadın, on günü doldurur veya
on günü doldurmadan âdetini bitirir de bitimi üzerinden meselâ ak‐
şamla yatsı arası gibi bir namaz vakti geçerse, yıkanmaksızın cinsel
ilişki helâl olur. Yıkanıldıktan sonra veya açıklanan ölçüler içinde
yıkanılmadan önce ilişki kurulmak istenmesi halinde özellikle üreme
organı hoş kokulu bir madde ile temizlenmelidir. Çünkü aşağıda su‐
nulacak hadîsten anlaşılacağı üzere Allah’ın Resûlü bu özel işlemi
yıkanan kadınlara tavsiye buyurmuştur.

19

M. K. Ummal 6/424
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Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor:

ﻬ ﹺﺮ؟ ﺪ ﺍﻟ ﱡﻄ ﻨ ﻋ ﺴ ﹸﻞ
ِ ﺘﻒ ﹶﺍ ﹾﻏ
 ﻴ ﻲ )ﺻﻠﻌﻢ( ﹶﻛ ﻨﹺﺒﺖ ﺍﻟ
 ﺄﹶﻟﺃ ﹰﺓ ﺳﻣﺮ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍ
ﺎﻲ ﹺﺑﻬﺿﺌ
 ﻮ ﺘﺴ ﹶﻜ ﹰﺔ ﹶﻓ
 ﻤ ﻣ ﺻ ﹰﺔ
 ﺮ ﻱ ﹶﻓﺧﺬ :ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
Bir kadın Allah’ın Resûlü’ne şöyle sordu:
‐ Âdetimden temizlendiğim zaman nasıl yıkanayım?
‐ Üzerine misk sürülmüş bir bez parçası al da onunla temizlen.
Kadın, Allah Resûlü’nün ifade buyurmak istediğini anlamamış
fakat Hz. Âişe ona kokulandırılmış bezle cinsel organını temizlemesi
gerektiğini öğretmiştir.20
Yıkanan kadınlar, kokulandırma tavsiyesine muhâtab oldukları‐
na göre, yıkanmaksızın koca arzusuna icâbet edecek kadınlar, önce‐
likle muhâtab olmuş olurlar.

20

Müslim Hayz 13 (Hn. 332)

Cinsel Mutluluk Görevleri 9
Besmele Çekmek ve Şeytan’dan Allah’a Sğnmak

“Kur’ân’ okuduğun zaman, Allah’n rahmetin‐
den kovularak taşlanmaya mahkum edilmiş,
Şeytan’n kötülüğünden Allah’a sğn”
(Nahl, 98)

Özel bölümünde ayrntl olarak açklandğ üzere İslâm Dîni he‐
lâl cinsel eylemleri ibâdet hayatnn bir bölümü olarak sunmakta,
cinsel hayat yoluyla da Allah’n rzasna erişilebileceği şuûruna er‐
dirmektedir.
İslâm, bununla da yetinmemekte, mü’minin cinsî münâsebete
ibâdet duygusu içinde başlamasn da öğretmekte ve öğütlemektedir.
Bedenî doyum yansra rûhî tatmine erebilmesi için mü’mine öğ‐
retilen ve öğütlenen nedir?
Öğretilip öğütlenen önce besmele çekmesi, sonra da Şeytan’dan Allah’a
sğnmasdr. Daha sonra da Allah’n Resûlü’nün yaplmas gerekli (müek‐
ked) sünneti olduğu inancyla, sevişmeye önem vermesidir.
Şimdi bunlar srasyla açklamaya çalşalm.
Cinsî Münâsebete Başlamadan Önce Besmele Çekmek

Cinsî münâsebet/cinsel ilişki, insan hayatnda yer alan önemli bir
olaydr.
Besmele çekmeksizin yaplan yani ibâdet olduğu şuûru/bilinciyle
yaplmayan her iş, olmas gerekene nazaran eksiktir.
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Bu gerçeği Allah’ın Resûlü şöyle açıklar:
“Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmayan her önemli iş eksiktir.”1
Cinsî münâsebet de önemli bir iş olduğu için, onun da besmele
ile başlaması zarûrîdir. Eğer besmele ile başlanmazsa o, şehvet krizle‐
ri içerisinde bir boşalma olmaktan kurtulamaz, ahlâkî bir yücelik ka‐
zanamaz. Oysa kazanması lâzımdır. Çünkü Allah’ın Resûlü şöyle
emir buyurmaktadır:
“Cinsî münâsebette bulunduğun zaman besmele ile başla. Besmele ile
başlarsan sevaplarını yazan vazîfeli melekler cünüblükten ğusül abdestini
alıncaya kadar durmaksızın sana sevap yazarlar. Bu münasebetten bir çocu‐
ğun olursa, bu çocuğunun ve de bu çocuğundan olacak torunlarının nefesle‐
ri sayısınca sana sevap yazılıp‐verilir.”2
(İlişki ile çocuğa talip ve sahip olmanın yıllar, hatta ömür boyu
uğraşıya ve çileye talip olmak olduğu düşünülürse böylesi büyük bir
sevaba ermenin sebebi anlaşılmış olur.)
Rûhî tatmine erebilmek için cinsî münâsebete besmele çekilerek
başlanması öğretilip öğütlendiği gibi, Şeytan’dan Allah’a sığınılarak
başlanması da öğütlenmektedir.
Şeytan’dan Allah’a Sığınmak

Cinsî münâsebetin kutsallaştırılarak rûhî tatmîne aracı kılınması
için mükellef kılındığımız bir görev de ilişki öncesinde Allah’ın Resû‐
lü’nün öğrettiği şekilde Şeytan’dan Allah’a sığınmaktır.3
1
2
3

el‐Camiüs‐Sağîr Küllü emrin… (2/92)
Levâmiül‐Ukûl 4/627
İslâm İlâhiyatında Şeytan:
Yüce Allah’ımızın sınırsız hikmeti gereği, insanlar yeryüzünde kulluk denemesine tâbi
tutulmuş varlıklar olduğu için, onlar bir taraftan peygamberler ve mukaddes kitaplarla
yönlendirilip meleklerin ilhamlarıyla aydınlatılmışlar, diğer taraftan da şeytanların telkin‐
lerine açık tutulmuşlardır. Bütün insanlar tüm Şeytanların vesveselerine açık olduğu gibi,
her bir insan üzerine salınmış özel bir Şeytan da var olduğu için, ilâhî emirler ve yasaklar
izinde yaşayarak Şeytanlarla, Şeytanlaşmış fikir ve düzenlerle mücadele etmek, Müslü‐
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Allah’ın emri ve O’nun Resûlü’nün sünneti üzere nikâhladığımız
eşlerimizle cinsî münâsebete başlarken, Şeytan’dan Allah’a sığınmaya
muhtaç mıyız?
Hiç şüphemiz olmasın ki buna muhtacız. Aşağıda açıklanacağı
üzere, değil cinsî münâsebet gibi harama dönüştürülebilecek bir
amelde, doğrudan ibâdet olan Kur’ân okumaya başlarken bile Şey‐
tandan Allah’a sığınmaya muhtacız.
Muhtaç olduğumuz içindir ki Yüce Rabbimiz şöyle emir buyur‐
maktadır:
“Kur’ân’ı okuduğun zaman, Allah’ın rahmetinden kovularak
taşlanmaya mahkum edilmiş, Şeytan’ın kötülüğünden Allah’a sı‐
ğın.”4

4

manların önemli bir vazifesidir. Burada Şeytanlarla ilgili bilinip inanılması gereken bazı
hususları özetlemeye çalışacağız:
İnsanlar tarafından kafa gözü ve aslî hüviyetleri içerisinde görülemeyen varlıkların bir
bölümünü de cinler ve cin asıllı Şeytanlar oluşturur.
Şeytanların varlığı, insanlara düşmanlığı, onlardan korunulması ve Allah’a sığınılması
gereği Kur’ân‐ı Kerîm’le bildirilmiş ve Peygamberimiz’in hadîsleriyle açıklanmıştır. Bu
sebeble Şeytanların mevcudiyetine ve insanlara şer aşılayıcı vesveselerine inanmakla mü‐
kellefiz.
İslâm inanç sisteminin her bir esasına inanmış olsa da, Şeytanların mevcudiyetine inan‐
mayan kişi kâfir olur. Kâfir ise ebedî Cehennemliktir. Şeytanlar, cin asıllı olup ataları İb‐
lis’tir. İblis de Hz. Adem gibi nesillenmiştir. Şeytanlar vücûd gözeneklerinden girip çıka‐
bilen ve zehirleyebilen bir tür ateşten (ışınlardan) yaratılmışlardır. Yerler, içerler ve ürer‐
ler. İnsanlara, onların görmediği yönlerden yaklaşarak telkinlerde bulunurlar.
Şeytanlar, Allah’ın takdiri olmaksızın zarar veremezler. Onlar yalnızca düşmanlık yapar,
vesveseleriyle insanlara şer aşılamaya çalışırlar. Kur’an’ın açıklamasına göre Şeytanlar sa‐
pıttırarak, hülyalara düşürerek, Allah’ın yarattığı düzeni değiştirmeyi telkin ederek, dî‐
nin, bilimin ve olgun aklın çirkin bulduklarnı güzel gösterip emrederek, fakirlikten ve
kendi dostları olan kâfirler ve isyankârlardan korkutarak… düşmanlıklarını yaparlar.
İnsanları Cehennem azabına düşürecek amellere yöneltebilen Şeytanlar, vesveselerini
insanların beyin hücreleri üzerinde yaptıkları doğrudan fiziksel bir etki ile mi, yoksa
uzaktan bilemediğimiz bir metodla mı vermektedirler, bunu bilmiyoruz. Materyalizme
yöneltici ve ilâhî haramları işletici vesveseleri insanlara verebilirlerse de, Şeytanların bilgi‐
li, amelli ve ihlâslı mü’minler üzerinde yaptırıcı hâkimiyetleri yoktur.
Nahl 98.
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Kur’ân okurken uğranılabilecek şeytanî telkinlere, ibâdetlerin en
kapsamlısı olan namazda da mâruz kalınabileceği için, Allah’ın Resû‐
lü de şöyle buyurmuştur:
‐ Namazınızı kılarken Şeytan’ın sizinle oynamasına sakın ha fırsat ver‐
meyin. Sizden kim namaz kılar da, çift mi, tek mi kıldığını bilmezse, iki sehiv
secdesi yapsın. Zira bu iki secde ile namazı tamamlanır.5
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, kişinin namazda sağa‐sola yö‐
nelmesini Şeytan’ın kişinin namazından aşırması olarak da vasıflan‐
dırmıştır.6
Kur’ân okumak ve namaz kılmak gibi iki büyük ibâdet sırasında
şeytanî saptırmalara uğrayabilecek insanın cinsî münâsebet ortamı
gibi helâlin yanında haramın da işlenebileceği bir ortamda, şeytanî
telkinlere mâruz kalabileceği açık bir gerçektir.
Özel bölümlerinde açıklanacağı üzere kişinin âdet hali gören ka‐
rısı ile cinsî münâsebette bulunması, eşine arka organından (anüs)
temas etmesi ve ağzı cinsel organa dönüştürücü şekliyle ileri derece‐
de oral ilişkiye girmesi haramdır. Eşin hazzını değil de, acısını artıra‐
cak sadizmî davranışlar da haramdır.
Ayaklanan şehvetin şeytanî saptırmalarla harama kanalize edil‐
mesi ise pek mümkündür. Bu sebeble insan, cinsî münâsebete başla‐
madan önce Şeytan’dan Allah’a sığınmalı ki, onun vesvesesi ile ibâ‐
det olabilecek bir işlem Allah’a isyanla sonuçlanmasın.
Şeytan’dan Allah’a sığınılması zarûretini böylece açıkladıktan
sonra, nasıl sığınılacağını da Allah’ın Resûlü’nün bir hadîsi ile açıkla‐
yalım.
5

6

Baş Şeytan İblîs, Rabbimizin Âdem’e saygı secdesine varılması emrine ‐topraktan yaratıl‐
dığı gerekçesiyle‐ karşı çıktığı için taşlanma cezasına çarptırılmıştır. Taşlanma cezası, her
yıl hacda, insanların Allah’a gönderilmiş temsilcileri konumunda olan hacılar tarafından,
Şeytan Sembolleri, toprak kökenli küçük taşlar atılarak yapılmaktadır.
Bak. Buhârî Salât Babül‐İltifati Fis‐Salâti.
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O, şöyle buyurur:
“Mü’minlerden biri karısı ile cinsî münâsebette bulunmak istedi‐
ği zaman:”Bismillah, Allah’ım! Bizi Şeytan’dan, Şeytan’ı da bize vereceğin
çocukdan uzaklaştır.” şeklinde duâ eder ve sonra onlara bu münâsebet
sebebiyle bir çocuk verilirse, Şeytan o çocuğa ebediyen zarar vere‐
mez.”7
Allah’ın Resûlü’nün aynı konudaki bir diğer hadîslerinde “Şey‐
tan o çocuğa ebediyen zarar veremez” cümlesi yerine, “Allah o çocuğa
Şeytan’ı saldırtmaz.” cümlesi geçmektedir.8
İslâm bilginleri, yukarıdaki hadîsde açıklanan şekliyle duâ ede‐
rek Allah’a sığınan kişinin hem kendisinin, hem de doğacak çocuğun
Şeytan’a karşı korunacağını beyan ederek, şu açıklamayı yapıyorlar:
a‐ Allah’ın Resûlü’nün açıkladığı üzere “İnsanoğluna Şeytan’ın
vesvesesi olduğu gibi Meleğin de ilhamı vardır.” Bu sebeble “Kalbde hisse‐
dilen hayır Melek’den, şer de Şeytan’dandır.”9
Kişi cinsî münasebette bulunduğu zaman ona refâkat eden; söz‐
leri, davranışları ve işlerini kayda ve filme alan melekler ondan ayrı‐
lırlar.10 Kişinin kendisine özgü Şeytan’ı ise daha çok tesir etme imkâ‐
nını bulur. Ancak öğretilen şekliyle duâ eden kişiye Şeytan’ı vesvese
veremez.
b‐ Her bir ferde, onu saptırmakla görevli bir Şeytan yoldaş kılın‐
dığı gibi, doğacak çocuğa da bülûğ çağında bir Şeytan yoldaş kılına‐
caktır.11 Şeytan’ının veya diğer Şeytan’ların çocuğa zarar veremeye‐
ceği, Allah’ın Resûlü tarafından açıklanmışsa da, nasıl ve ne ölçüde

7
8
9
10
11

İ. Mâce Ter. ve Şerhi 5/360, S. Müslim Ter. ve Şerhi 7/319.
İ. Mâce Nikâh 27 (Hn. 1919). Az farklı bir rivâyet için bak. Aynî 2/266.
Tirmizî Tefsîril‐Kur’ân (Hn. 2991).
Bak. Feyzül‐Kadîr 3/126 (Hn. 2911).
M. S. Müslim Hn. 1805.
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zarar veremeyeceği açıklanmamıştır. Ancak İslâm bilginleri, birbirin‐
den farklı şöylece yorumlar yapmaktadırlar:
Şeytan, besmelesiz ve duâsız çocuğa zarar verdiği ölçüde bu çocuğa za‐
rar veremez.
Şeytan, îmandan saptırıp materyalizme düşüremez.
Şeytan, onu büyük günahlara sokamaz.
Şeytan, duâlı çocuğun bedenine zarar veremez.
Şeytan, işlediği günahlardan ötürü tövbesine engel olamaz.
Şeytan, bu çocuk üzerinde sürekli hâkimiyet kuramaz.12
Hiç şüphesiz bunlar, kesinlik ifade etmeyen, tartışılabilir hata
Kur’ân çizgisinde bazılarına itiraz edilebilir yorumlardır.

12

Feyzül‐Kadîr 5/307, Aynî 2/266.
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Sevişmek

“Biz, onlar yeniden yaratacağz. Onlar bâkire‐
ler, urub; kocalarna âşk, işveli, sevişme sra‐
snda aşk nağmeleri fsldayan, kocalar tara‐
fndan içten bir sevgi ile sevilen ve birbirleri‐
nin yaşt klacağz.”
(Vaka, 35‐37)

Cinsel ilişkinin tatmîne erdirici olabilmesi için ilişkiden önce se‐
vişilmesi şarttr.
Gayr‐ müslim araştrclarn yaptklar araştrma sonuçlarna gö‐
re cinsel tatmîne eremeyen kadnlarn says oldukça yüksektir. Oy‐
saki, kadnda, cinsel hazzn en yoğun olduğu bölge olan ve temel
işlevi orgazm sağlamak olan klitorisin yaratlmş olmas, kadnn
cinsel haz almasnn Rabbimizin amac olduğunu göstermektedir.
Tatminsizliğin sebebi kadnlarla yeterince sevişilmeden önce iliş‐
kiye girilmesi, erkeğin erken boşalmas ve kadn orgazm olmadan
önce erkeğin ayrlmasdr.
Evlilik dş ilişki haram olduğuna göre, kadnn sürekli tatminsiz‐
liği kadn cinselliğine karş bir zulümdür.
Kullarna tatmin olunma ihtiyac duyulacak bir cinsellik ihsan
eden Yüce Allah, elbetteki bu zulme raz olmaz.
Olmadğ içindir ki baz tefsircilerin isâbetli yorumuna göre Ba‐
kara Sûresi’nin iki yüz yirmi üçüncü âyetinde Yüce Allah şöyle bu‐
yurmuştur:
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“… Nefisleriniz için (besmeleyi, duâyı ve sevişmeyi) öne
alın…”1
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed (sav) de sözlü ve fiilî sünnetiyle
mü’minleri cinsel ilişki öncesinde sevişmeye teşvik buyurmuştur.
Sözlü Sünnetten Örnekler

Allah’ın Resûlü’nün bekârların bâkireleri tercih etmesini öğütle‐
yen hadîslerinde, “Senin onunla, onun da seninle sevişeceği bir bâkire ile
evlenseydin ya!” buyurması, “Kişinin eşi ile sevişmesini meleklerin hazır
bulunacağı bir eğlence” olarak vasfetmesi, kadını kocası tarafından
açıklanabilecek kadınca özellikleri olan bir insan olarak tanımlaması,
ayrıca sevişmeksizin ilişkiye girilmesini yasaklaması, sevişme ile ilgili
sözlü sünnet’in çoğaltılabilecek olan güvenilebilir (Sahih‐Hasen) ör‐
nekleridir. Kitabımızın değişik bölümlerinde açıkladığımız bu hadîs‐
lerle bir bütünlük arzeden ve onlara güvenirlik kazandıran aşağıda
sunulacak hadîsleri, konuya daha bir açıklık getiren örnekler olarak
değerlendirebiliriz.2
Sevişmeksizin ilişki, beceriksizlik ve de cefâdır

‐ Allah, şanını ve bağlılarını artırsın‐ O, şöyle buyurdu:
[“Üç şey cefâdandır; kişiye pek ağır gelen, sevgiyi gideren üzücü davra‐
nışlardandır. Kişinin dostluk kurduğu kimsenin kişisel özelliklerini bilme‐
mesi, kendisi için ziyâfet hazırlayan din kardeşinin davetine katılmaması ve
kişinin fısıldaşmaksızın, sarmaş‐dolaş olup eğlenmeksizin eşi ile cinsî münâ‐
sebette bulunması; eşi orgazm olmadan (boşalmadan) boşalıp işini bitirme‐
sidir.”
“Sizden hiçbiriniz eşiyle hayvanlar gibi (sevişmeksizin) birleşme‐
sin.”]3

1
2

3

Tefsîrut‐Taberî Bakara 223, Saîd Havva El‐Esas Fit‐Tefsîr Bakara 223.
Bak. Buhârî Nikâh 121, Müsned 4/144, F. Kadîr 5/23, Müslim Hn. 1437, M. K. Ummal
6/416.
Feyzül‐Kadîr Hn. 6536 (5/90)
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Aşk fısıltılarını aracı kılın

Allah’ın Resûlü bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurdular:

ﻮﻝﹲﺭﺳ ﺎﻬﻤ ﻨﻴ ﺑ ﻦ ﻴﻜﹸﻭﹶﻟ ،ﻤﺔﹸ ﺒﻬﹺﻴﻊ ﺍﹾﻟ ﺗ ﹶﻘ ﺎﻪ ﹶﻛﻤ ﺗﺃﻣﺮ ﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ  ﹸﻛﺣﺪ ﻦ ﹶﺃ ﻌ ﻳ ﹶﻘ ﻻ
ﺍﹾﻟﻜﹶﻼﻡﺒ ﹶﻠﺔﹸ ﻭ  ﹶﺍﹾﻟﻘﹸ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺎﻮ ﹸﻝ ﻳﺮﺳ ﺎ ﺍﻟﻭﻣ :ﻴ ﹶﻞﻗ
“Hiçbiriniz eşiyle hayvanlar gibi sevişmeksizin cinsî münâsebette bu‐
lunmasın. Arada bir elçi bulunsun.
Soruldu:
‐ Ya Resûlallah! Sözünü ettiğiniz elçi nedir?
‐ Aşk fısıltıları ve öpüşmedir.4
(Peygamberimizin ilişki sırasında ve öncesinde aşk fısıltılarına
yer verilmesi şeklindeki bu tavsiyesini, Bakara Sûresi’nin 187. âyeti
de doğrulamaktadır. Zira bu âyetle helâl kılınan “Refes” cinsel ilişki
manasına geldiği gibi, ilişkiye hazırlayıcı sözler anlamına da gelmek‐
tedir.)
Fiilî Sünnet’ten Örnekler

Allah’ın Resûlü’nün fiilî sünneti, genelde sözlü sünnetini pekişti‐
rici vasıfta olduğu gibi, işlediğimiz konu bakımından özelde de pe‐
kiştirici niteliktedir.
Bilinmesi gereken gerçek şudur:
“Allah’ın Resûlü, eşiyle sevişir ve öperdi.”5

4
5

Levâmiül‐Ukûl 4/627
Zâdül‐Meâd Faslün Fî Hedyihi Fil‐Cima’i 3/147, Ebu Davud Sıyam 33‐34, el‐ Camiüs Sağîr
Kane İza İctela…1/101
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O’nun bu yöndeki fiilî sünnetini bizzat kendisinin ve mübarek
eşlerinin açıklamalarından öğreniyoruz. Ancak altını çizerek ifade
edelim ki, sayılı istisnalar dışındaki bu açıklamalar doğrudan değil,
dolaylıdır.6

6

Hz. Peygamberin Özel Mahrem Hayatı:
Hiç şüphe yoktur ki Allah’ın Resûlü’nün mahrem hayatı ile ilgili fiilî sünnetini öğrene‐
bilmenin yalnızca bir tek yolu vardır. O da bizzat kendisinin veya eşleri olan saygı değer
annelerimizin açıklamalarını öğrenmektir.
Yüce Peygamberimiz, eşlerin birbirlerinin cinsel sırlarını açığa vurmalarını yasakladığına
göre, kendisi ve eşleri nasıl olmuş da açıklama yapmışlardır?
Peygamberimiz cinsel eylemlerle övünmek, muhatabların duygularını tabîi mecrasından
saptırmak ve eşi küçük düşürmek amacıyla cinsel hayatın açığa vurulmasını yasaklamış‐
tır. Yasaklamanın bir amacı da haya/utanma duygusunun ve vakârın/şahsiyetin korunma‐
sıdır. O’nun kendisinin ve eşlerinin yaptığı çok istisnaî türden açıklamalar ise, gerektirici
durumlar sebebiyle ve sahâbîlerin sualleri üzerine dînî ölçüleri öğretmek amacıyla vâki
olmuştur. Pek tabîidir ki yasaklanan türden değildir.
Açıklamamızı bazı örnekler üzerinde sürdürelim.
a‐ Allah’ın Resûlü, İslâmî tebliğin ilk yıllarında boşalma olmadıkça ilişkinin yıkanmayı
gerektirmeyeceğini bildirmiş, daha sonra da bu hükmü kaldırarak, yıkanılmasını emir
buyurmuştur. Uygulamada değişiklik ve yenilik getiren bu peygamberî emir, ard arda
suallere neden olunca, Peygamberimiz nefse mal edici öğretim metoduna baş vurma ge‐
reğini duymuş ve bir sahâbînin suâlini şöylece cevaplandırmıştır:
‐ Ben eşime bunu yaparım. Sonra da yıkanırız. Müslim Hayz, Neshil‐Mâi Minel‐Mai.
b‐ Oruçlu kişinin eşini öpüp öpemeyeceği husûsundaki kendisine intikal ettirilen tartış‐
maya, bizzat Allah’ın Resûlü’nün davranışıyla açıklık getirmek için eşi Hz. Âişe annemiz,
O’nun oruçlu iken kendisini öptüğünü duyurmuştur. Ebû Davûd Sıyam 33 (Hn. 2369)
Müsned 6/123.
c‐ Ümmü Seleme (r. anha) annemiz, cevabî nitelikli açıklamalarında Allah’ın Resûlü’nün
ilişki sırasında kendisi ve ailesi üzerine örtü aldığını ve eşine “sâkin ol” buyurduğunu be‐
yan etmiştir. Feyzül‐Kadîr 5/90, el‐Vefa Bi Ahvalil ‐ Mustafa Nikâh 5(649)
d‐ Hz. Meymûne (r. anha) annemiz de vâki sual üzerine, Allah’ın Resûlü’nün âdet halin‐
deki eşleriyle ancak karınla dizler arasının örtülmesinden sonra bedensel teması içerir şe‐
kilde kucaklaştığını açıklamıştır. Ebu Davud Tahâret 107(Hn. 267)
Sahih hadîslerden bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkündür.
Açıkça anlaşılacağı üzere, asıl amacı boşalmaksızın ilişkinin yıkanmayı gerektireceğini,
oruçlunun eşini öpebileceğini, ilişki sırasında örtülü olmanın tercihi şayan olacağını ve
âdet halindeki eşle ilişkiye girmeksizin sevişilebileceğini doğrudan öğretmek olan bu ha‐
dîslerden, biz Allah’ın Resûlü’nün mahrem hayatı ile ilgili bazı fiillerini de dolaylı olarak
öğrenmiş oluyoruz.
Bu dolaylı öğrenimin bereketiyle de cinsel hayatımızı Allah’ın rızasına yönelik bir yörün‐
geye oturtabiliyoruz. Bütün mü’minlerin cinsel hayatlarıyla da Allah’ın rızasına yönele‐
bilmeleri içindir ki on dört asırdır müfessirler, muhaddisler, fıkıh bilginleri ve hatta Pey‐
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Örneklendirildiği üzere Peygamberimizin evlilik içi özel hayatını,
bir diğer anlatımla bu yöndeki fiilî sünnetini bizzat kendisinin ve
mübarek eşlerinin açıklamalarından öğreniyoruz. Dolaylı olan bu
açıklamaların doğrudan yapılmış olması da tabîi olurdu. Çünkü O,
cinsellik dahil insan hayatı ile ilgili her alana ışık tutmak için gönde‐
rilmiştir.
Yalnız Erkek mi Sevişmekle Mükelleftir?
Cinsî münâsebetten önce gereğince sevişilmesi lüzûmunu bildi‐
ren ve öğreten sözlü ve fiilî sünnet örneklerini gördük. Bu mukaddes
örnekleri incelediğimiz zaman, tavsiyelerin hatta emirlerin yalnız
erkeklere yönelik gibi olduğunu görüyoruz.
Aslında bunun böyle olması da tabîidir.
a‐ Kur’ân‐ı Kerîm’de ve hadîs‐i şeriflerde umûmiyetle erkek kip‐
leri kullanılır. Fakat hüküm kadınları da içine alır. Burada da böyle‐
dir. Bu sebeble kadınlar da görevlidir.
b‐ Cinsel ilişkinin başlatıcı tarafı, asıl faal ve etkin unsuru erkek‐
tir. Kadın rûhu ve vücûdu daha çok arzulanmaya ve sevilmeye eği‐
limlidir. Kaldı ki erkeklerden farklı olarak kadın, fiziksel uyarıya ih‐
tiyaçlı olduğu için, erkek gibi cinsel ilişkiye anında hazır duruma
gelemez.
Bu sebeble tavsiyeler ve emirlerin yalnız erkeklere yapılmış gö‐
rünümünde olması tabîidir. Böyle olmakla beraber, erkekler için ol‐
duğu kadar, sevişmenin kadınlar için de bir sünnet görev olduğunu,
gamber sevgisinde zirveye varmış hak dostları, örneklerini verdiğimiz çeşitten hadîsleri
bizlere nakledegelmişlerdir.
Ne var ki peygamberlik kurumunu gereğince tanıyamamış ve bu sebeble de Allah’ın
Resûlü Hz. Muhammed’i vahiy alan bir insan olarak kavrayamamış mü’minler, O’nun
cinsellikle ilgili fiilî sünnetinin örnekleriyle karşılaşınca, bu durumu yadırgamaktadırlar.
Oysaki evrensel bir peygamberin, misal teşkil edecek meşrû bir cinsel hayatının olması
değil, olmaması yadırganacak bir durumdur. Çünkü cinsel duygu ve eylemler, hayatın bir
parçasıdır. Bu alanda örnek olamayan bir peygamberin önderliği eksik kalacağı için insan‐
lık için kâmil anlamda üsve‐i hasene (üstün ve güzel örnek) olması mümkün değildir.
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hadîslerin üslûbundan anlayabilmekteyiz. Şimdi bu gerçeği açıklayan
bazı hadîsleri sunalım:
aa‐ Yukarıda geçen Ümmü Seleme (r. anha) hadîsinde Allah’ın
Resûlü’nün eşine: “Sâkin ol” buyurması, mübârek annelerimizin bir
kısmının olsun hassasiyet ve mukabele gösterdiği çağrışımını yap‐
tırmaktadır.
bb‐ Allah’ın Resûlü’nün bâkire ile evlenilmesini öğütleyen hadîs‐
lerinde kendisine muhâtap olan sahâbîlerine: “Senin onunla, onun da
seninle sevişeceği, senin onu, onun da seni öpüp‐okşayacağı bir bâkire ile
evlenseydin ya!” buyurması, kadının sevişmede hareketli bir taraf ol‐
ması gereğine açık bir işarettir.7
Utanma örtüsünü büsbütün sıyırmaksızın, kadının sevişmede
canlılık belirtmesi gereğini şu hadîsden daha açık bir şekilde öğrene‐
biliyoruz:
“Kıyâmet Günü Allah katında insanların en şerlilerinden biri de, kendi‐
si karısıyla karısı da kendisiyle sevişip ilişkide bulunduktan sonra, karısının
sırrını (erkeğine karşı yaptığı aşk oyunlarını) açığa vuran adamdır.”8
Bu hadîs, kadını erkek gibi hareketli bir taraf olarak zikretmekte‐
dir. Hadîsin dikkatleri daha bir çekici yönü de, kadını kadınlık sırrı
olan bir eş olarak tavsîf etmesidir.
Sadece sevilen fakat sevmeyen kadının, her halde açıklanabilecek
kadınlık sırrı olmasa gerektir.
Sevişmek; Kadının Hem Hakkı, Hem de Görevidir
Sevişmek, kadının hem hakkı, arzulayan kocası için hem de gö‐
revidir. Özellikle kocasının arzulaması halinde, kocası için süslenme‐
yi ve kokulanmayı kadına vâcib bir görev olarak yükleyen İslâm Dî‐
ni’nin, kocasına karşı hayat dolu bir kadın olması görevini yükleye‐
ceği açık bir hakîkatdir.
7
8

Buharî Nikâh 121
Müslim Nikâh 22, Hn. 1437
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Kadınlığın gereklerini üstlenen bir kadın olmak… Bu bir yücelik‐
dir, bazılarının sandığı gibi bir eksiklik değildir.
Hz. Âişe vâlidemizin şu açıklaması, kadınlarımız için yeterli bir
örnekdir:

ﺎﺤ ﹺﺮﻫ
 ﻧﻭ ﺎﺪﻫ ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﺑﹺﻴﺭﺳ ﺖ
 ﻣ ﺰ ﺘﺍﹾﻟ ﻢ ﺳ ﹺﻊ ﹸﺛ ﺍﺍ ﹺﺭ ﺍﹾﻟﻮﻻﺯ ﺕ ﺑﹺﺎ
 ﺭ ﺰ ﺘﺍﹾﺋ ﺎﺪﺍﻧ ﺣ ﻦ ﹶﺍ ﻣ ﻚ
 ﻟﺍﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺫ
“Eşleri olan bizlerden biri ay hali olduğu zaman, üzerine genişce bir alt‐
lık alır, sonra da elleri ve göğsü ile Allah’ın Resûlü’ne sokulup yapışırdı.”9
Allah gerçeklerin dile getirilmesinden utanılmasını emir buyur‐
maz. Mü’min kadınların kocalarına âşık, işveli ve onları kadınlıkları‐
na bağlayan kadın olmaları Rabbimizin arzusudur.
Hiç şüphe yoktur ki Kur’ân‐ı Kerîm’de Cennet kadınlarının cinsel
özellikleri de içeren oniki güzellik vasfı ile nitelenmesinin bir gayesi
de Müslüman kadınları, onların vasıflarıyla bezenmeye yöneltmek‐
tir.10
Yüce Allah, namazları, oruçları, örtünmeleri ve kocalarına sevgi
ve saygılarıyla Cennet’e girmeye hak kazanacak dünya kadınlarını
Vâkıa Sûresi’nde şöyle tanıtmaktadır:
“Biz, onları yeniden yaratacağız. Onları bâkireler, urub; kocala‐
rına âşık, işveli, sevişme sırasında aşk nağmeleri fısıldayan, kocala‐
rı tarafından içten bir sevgi ile sevilen ve birbirlerinin yaşıtı kıla‐
cağız.”11
Cinsî münâsebetten önce sevişilmesini öğütleyen Peygamberi‐
miz’in mevzû ile ilgili hadîslerinden İslâm bilginleri şu hükmü çıka‐
rıyorlar:

9
10

11

Müsned 6/123
Bu vasıflarla ilgili geniş bilgi için “Kurân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı” isimli eseri‐
mize bakılabilir
Vâkıa 35‐7.
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“Cinsî münâsebetten önce fısıldaşma; öpme, dil ve dudakları emme vs.
müekked sünnettir. Aksine davranış mekruhtur.”12
Biz buradaki mekrûhu, harama yakın günah olarak açıklığa ka‐
vuşturmak istiyoruz. Zira sevişilmeksizin doğrudan cinsel ilişkide,
Allah’ın Resûlü’ne aykırılık ve de kadının hakkını çiğnemek vardır.
Sevişmede Bir Sınır Var mıdır?

Yukarıda geçen hadîslerden ve bu hadîslerden çıkarılan hüküm‐
lerden dolaylı olarak öğrenebildiğimiz sevişme şekillerinin dışına
çıkılamaz mı?
Ayrıntıya girmeksizin açıklayalım.
Koca ile karısı arasında âdet ve lohusalık hallerinde cinsî münâsebette
bulunma, arka organdan (anüs) temas, ağıza boşalmayı içeren oral ilişki ve
mazohizm‐sadizm dışında hiçbir kesin yasak yoktur.
Bu sebeble bu haramların dışında ayıp‐günah olacak hiçbir cinsel
davranış tasavvur edilemez.
Ancak aşağıda açıklayacağımız üzere, kesin olarak yasaklanma‐
makla beraber, kaçınılması öğütlenen bazı davranışlar vardır.
Nasıl bir birleşme

Üreme organından olmak şartıyla, eşler diledikleri gibi birleşebi‐
lirler. Bu onların seçimine bağlıdır. Hüküm budur.13

12
13

Feyzül‐Kadîr 5/90
Zifaf Gecesi Öğütleri:
a) Bütün bir ömür boyu ve özellikle düğün günü ve gecesi alkollü içkilerden kaçınılır. Zira
alkollü içkiler haramdır ve cinsel mutluluğun da amansız düşmanıdır.
b) Zifaf odasına abdestli olarak ve eşe selâm verilerek girilir. El, gelinin başı üzerine konu‐
larak “Hoş geldiniz, güzellikler getirdiniz” denir ve şöylece duâ edilir:
“Allah’ım! Eşimin hayırlı olmasını dilerim. Onda yarattığın hayırlı özelliklerden fay‐
dalanmayı isterim. Eşimin şerli olmasından sana sığınırım. Onda yarattığın özelliklerin
şerlere aracılık yapmasından da sana sığınırım.” (Ebû Davûd Nikâh 46)
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“Cinsel Öğretim Farzdır” bölümünde verdiğimiz misallerden ha‐
tırlanacaktır.
Karısına üreme organından fakat arkadan yaklaşan Hz. Ömer, ‐
mahvoldum Ya Resûlallah‐ diyerek Allah’ın Resûlü’ne başvurur.
Kendisine arkadan gelerek üreme organından yaklaşmak isteyen ko‐
casına direten Ensar’dan bir kadın da, böylesine bir yaklaşımın câiz
olup olmadığını öğenmek için, Allah’ın Resûlü’ne gelerek, annemiz
Ümmü Seleme aracılığı ile soru yöneltir. Allah’ın Resûlü her iki olay‐
da Bakara Sûresi’nin iki yüz yirmi üçüncü âyetini okur ve üreme or‐
ganından (vagina) olmak şartıyla, istenilen şekilde ilişkide bulunula‐
bileceğini bildirir.
Her türlü yaklaşmanın helâl olduğu, helâl olduğu için de günah
olmayacağını açıkladıktan sonra, şu ilâveyi yapmakta fayda görürüz.
Cinsel ilişki rahatlığı, utanma ölçülerine uygunluğu, ters organ‐
dan temas eğilimini engelleyiciliği ve Allah’ın Resûlü’nün sözlü sün‐

c) Bu ilk duadan sonra damat önde ve gelin arkada olarak beraberce veya ayrı ayrı olarak
iki rekât namaz kılınır. Namazın hemen ardından damat şöyle duâ eder, gelin de âmin
der:
“Allah’ım! Eşimi ve ailesini benim için bereketli kıl. Beni ve ailemi de eşim için bere‐
ketlendir. Hayırlarda birleştirdiğin sürece bizi birlikte yaşat. (Dünya ve âhiret mutlulu‐
ğumuz için) ayrılık gerektiğinde bizi ayır.” (Taberanî, (2/21‐3)
Bu duâ ayrı ayrı da yapılabilir.
d) Namaz kılınıp duâ edildikten sonra geline yiyecek ve içecek türünden bir şeyler ikram
edilir. Bu ikram süresi ve sonrasında içten bir yakınlık gösterilir. Yaratılışındaki utanma
duygusu sebebiyle ürkekimsi davranabilecek geline karşı ince ruhlu davranılır. Acelecilik
ve kabalıktan sakınılır.
e) Yatağa girilince loş ışıkta yarı soyunuk veya bir örtü altında soyunuk olarak sevişilir.
Gelinin kendisini tabîi akışa bırakması da yeterlidir Sevişmeye başlamadan önce veya baş‐
ladıktan sonra fakat mutlaka ilişkiye girmeden önce Besmele çekilir ve kitabımızda geçen
şu duâ yapılır: “Allah’ım! Bizi Şeytan’dan Şeytanı da bize vereceğin çocuktan uzaklaş‐
tır.”
f) İlişkiden önce sevişme sırasında gelin bacakları ayrık ve dizleri bükük bir şekilde sırt
üstü yatar konuma getirilir. Eller ve bacaklar arasında konumlanıldığında, tercihan üreme
organı kremlenir. Bedenî ve ruhî rahatsızlıklara sebebiyet verilmemek için, zifaf gecesi bir
ilişki ile yetinilir.
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netine uyumluluğu dolayısıyla klasik şekil denilen kadının sırt üstü
yatma şeklinin temel tercih olarak benimsenmesi uygundur.14
Cinsel İlişkide Kadın Gözetilmelidir
Kadınların büyük çoğunluğu gerektiği şekilde sevişilmeksizin
cinsel işleme başlanması, erkeğin boşalır boşalmaz çekilmesi sebebiy‐
le orgazm olamamaktadırlar.
Cinsel tatminsizlik, kadının hem dünyası, hem de âhiretine zarar vere‐
cek bir durumdur.
Vücûdun tabîi bir hakkı olan sükûnete kavuşamamasının doğurduğu
kırgınlık ve sinirsel çözülme, kadının dünyasına yönelik zarardır. Haz duy‐
madığı için kocasının arzularına anında ve gereğince karşılık vermeme‐
si/verememesi ve bu yüzden Allah’ın ve meleklerinin la’netine uğrayacak
olması da âhiretine yönelik zarardır.
Allah, yarattığı kullarını bildiği, Allah’ın Resûlü de Rabbinden
bilgiler aldığı için, özellikle kadınları tatmine erdirecek ilâhî ölçüler
konulmuştur.

14

Klasik Şekil:
Klasik şeklin sözlü sünnete uygun olduğunu biz konu ile ilgili hadîslerden anlıyoruz.
Delillerimiz olan hadîsleri şöylece sıralayabiliriz:
Allah’ın Resûlü bir dînî hükmü açıklarken şöyle buyurur: “Kişi dört araya (eller ve bacak‐
lar) oturup da çalıştığında (boşalmasa da) yıkanması gerekir.” İ. Mâce Tahâret 111 (Hn. 610) S.
Buharî Muhtasarı Tecridi… 1. Baskı 1/215.
“Kişi eşi orgazm olmadan; boşalıp işini bitirmeden karnı üzerinden kalkmasın.” Levâmiül‐Ukûl
4/627.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Boşama yetkisinin kocaya ait olduğunu açıklamak için de
Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur: “Boşama hakkı bacağı tutanındır.” İ. Mâce Talâk. 31
(Hn. 2081).
Sunulan üç hadîste klâsik şekil açık bir şekilde tasvir olunmaktadır.
Allah’ın Resûlü bir hadîslerinde de şöyle buyurur: “Çocuk (doğduğu) yatağa aittir; onu
doğuranındır.” İ. Mâce Nikâh 59 (Hn. 2006)
Bu hadîste kadın “firaş; yatak” olarak ifadelendirilmektedir. Kadının yataklığı ise, ancak
klâsik şekle uygun düşer.
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Sevişmek ve kadının durumunu gözetmek mecbûriyeti bu ilâhî
ölçülere misaldir.
Nedir kadının durumunu gözetmek?
Allah’ın Resûlü’nün “…Kadınlarınızla iyi geçinin…”anlamında
ki Kur’ânî emrin (Nisa19) açıklaması olarak değerlendiriebilecek aşa‐
ğıda sunacağımız hadîsi sorunun cevabıdır. O, şöyle buyurur:

ﺎﺘﻬﺟ ﺎﻰ ﺣﺗ ﹾﻘﻀ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺍ ﹾﻥ  ﹶﻗﺘﻪﺟ ﺎﻰ ﺣﺍﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀ ﻢ  ﹸﺛ،ﺎﺪ ﹾﻗﻬ ﺼ
 ﻴ ﹶﻓ ﹾﻠﻫ ﹶﻠﻪ ﻢ ﹶﺍ  ﹸﻛﺣﺪ ﻊ ﹶﺍ ﻣ ﺟﺎ ﺍﺫﹶﺍ
ﺎﺘﻬﺟ ﺎﻰ ﺣﺗ ﹾﻘﻀ ﻰﺣﺘ ﺎﺠ ﹾﻠﻬ
 ﻌ ﻳ ﻓﹶﻼ
[“Sizden biriniz karısıyla cinsî münâsebette bulunduğu zaman, onu
tatmine/doyuma erdirecek şekilde sevişsin.
Karısı sükûnet bulmadan kendisi boşaldığı zaman karısı orgazm olun‐
caya kadar (vücûdunu ayırmakta acele etmesin), eşini de aceleye yönelt‐
mesin.”]15

15

Buhârî‐Müslim’den Feyzül‐Kadir 1/325, (Hn. 548‐9) M. Zevâid 4/295.
Bu hadîsten ve benzerlerinden yararlanan bazı İslâm bilginleri şu görüşü seslendiriyorlar:
“Erken boşalan ve bu sebeple eşine tatmin olacağı süreyi kazandıramayan kişinin boşal‐
mayı geciktirecek tedâvi uygulaması Peygamberî sünnetin rûhuna uygun bir davranış
olur.” Bak. Feyzül‐Kadir 1/325.
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Hamilelik ve Hastalk Gibi Özel Durumlarda İlme ve
Tecrübeye Saygl Olmak

“… Özcanlarnz kendi ellerinizle tehlikeye
atmaynz…”
(Bakara, 195)

İslâm Dîni’nin emirleri ve yasaklar kapsamna girmeyen konular
ve durumlarda istişare etmek/danşmak, Yüce Rabbimizin ve Şanl
Peygamberimiz’in emridir.1
Danşma ve tbbî muayene gibi yollarla istişare olunabilecek ilim
adamlarnn ilmî verilere ve tecrübelere dayanarak yaplmas veya
yaplmamasn gerekli bulduklar hususlara saygl olmak da, cinsel
mutluluğa erdirecek dînî görevlerimizdendir.
Özel şartlar içinde ilim ve tecrübe verilerine uymakla ilgili bu
görevimizi, ana konumuz olan cinsellikle irtibatlandrarak, iki örnek‐
le açklamak isteriz.
Hamile eşle ilişkide bulunmak

Hamileliğin devam süresince ilişkide bulunmak helâldir. Çünkü
doğum öncesinde ilişkiyi yasaklayan açk bir ilâhi buyruk yoktur.
Eşler, aralarnda zararsz bir ilişki metodu geliştirebileceklerinden,
olmamas da tabîidir. Ancak hamile eşin özel durumu sebebiyle belir‐
1

Bak. Âl‐i İmrân 159, Şûra 38. Muhtelif hadîsler için kaynak tefsirlerden bu âyetlerin açk‐
lamalarna baklabilir.
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li sürelerle de olsa tıb bilginlerinin yasaklayacağı ilişkiyi, dînî bir ya‐
sak şeklinde değerlendirebiliriz. Değerlendirmeliyiz de. Zira Allah’ın
ve peygamberlerinin bildirileri ile kesinlik kazanmamış hususlarda
tecrübeye, daha genel bir ifadeyle ilim verilerine uymak, İslâmî bir
kuraldır.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu kuralı belgelemektedir.
Sa’d b. Vakkas (r.a) anlatıyor.
Sorununu dile getirmek üzere Allah’ın Resûlü’ne (sa.) bir adam
geldi ve şöyle dedi:
‐ Ya Resûlallah! Ben karıma azil yapıyorum/Rahmin dışına boşa‐
lıyorum.
Allah’ın Resûlü de sordu:
‐ Bunu niçin yapıyorsun?
Ya Resûlallah! Karımın hâmile kalarak emzirdiği çocuğunun za‐
rar görmesinden korkuyorum.
‐ Eğer emzikli kadınla cinsî münâsebet (kadının hâmile kalarak sütü‐
nün bozulmasına, sonuç olarak da emzirilen çocuğa) zarar verseydi
bunu yapan İranlılar ve Bizanslılara da zarar verirdi.2
Sunulan örnek hadîsde Allah’ın Resûlü’nün hamile ile ilişkiyi ya‐
saklamama kararını, İranlılar ve Bizanslıların tecrübelerine dayan‐
dırması, açıkça emrolunmadığımız ve yasaklanmadığımız alanlarda,
tecrübe ve ilim verilerini esas alabileceğimizi öğretmektedir.
Hasta eşle ilişkide bulunmak

Evlilik hukûkunun gereği olduğu için eşlerin birbirlerinin cinsel
arzularına saygı duymaları görevleridir. Özellikle kadın kocasının
arzularına icabet etmesi farz görevdir.
2

Müslim Nikâh 22, Hn. 1442. Ayrıca bak. Zadül‐Meâd Fi Hukmihi Fil‐Ğayli
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Ay hali ve lohusalık dışında cinsel görevlerin ertelenmesini ma‐
zur gösterebilecek tek geçerli sebeb ise hastalıktır. Ancak her hastalık
ve her derece hastalık pek tabiîdir ki sebeb gösterilemez. Peygambe‐
rimiz’in, göz ağrısını, ilişkiyi erteleyici bir sebep olarak değerlendir‐
mesi, ölçü olarak alınabilir.3
Bilgili ve bilinçli dindar veya tıp ilmini, ideolojiyle yorumlama‐
yan mütehassıs/uzman doktorların ilişkiyi zararlı buldukları durum‐
larda hastalık, hiç şüphesiz erteletici mâkul bir sebeptir. Tedavi süre‐
since ilişkiye girilmemesi gerekir.
Çünkü Yüce Allah “… Özcanlarınızı kendi ellerinizle tehlikeye
atmayınız…” buyuruyor.4
Kurân’ın hükmü olarak hastalığın, oruç gibi İslâm Dîni’nin temel
ibâdetlerinden birini oluşturan farz bir görevin ertelenmesine sebeb
teşkil ettiği bilinmektedir.5 Bu durum düşünülür ve erteletici hastalığı
ve derecesini tesbit görevinin İslâm Hukûku’na göre mütehassıs/uz‐
man doktorlara verildiği nazar‐ı itibara/dikkate alınırsa, cinsel hayat‐
la ilgili durumlarda tecrübe ve ilim verilerine uyulması gereğini daha
iyi kavrayabiliriz.
Sonuç olarak deriz ki, cinsel hayatın mutluluğu için hâmilelik ve
hastalık gibi özel durumlarda ilme ve tecrübeye saygılı olmak mec‐
buriyetindeyiz. Bu mecburiyet, hiç şüphesiz aklı da yönlendiren yüce
dînimizden kaynaklanmaktadır.

3
4
5

Zâdül‐Meâd Faslün Fî Hedyihi Fî ‘İlacir‐Remed
Bakara 195.
Bakara 184
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Cinsel İlişkide Kaçınılması Öğütlenen Davranışlardan
Sakınmak

Âdet ve lohusalık halinde ilişki, arka organdan temas, mazo‐
hizm‐sadizm ve bir de ağıza boşalma anlamında oral ilişki dışında
koca ile karısı arasında günah kapsamına girecek hiçbir söz ve davra‐
nışın olmadığını açık bir dille ifade etmiştik.
Bu sebeple, şu câiz midir, bu yapılabilir mi şeklinde gözlerin, el‐
lerin dil ve dudakların kullanımı ile alâkalı herhangi bir husûsun
sorulmasına gerek yoktur.
Ancak kesin bir yasağın konulmamış olması, bazı tavsiyelerin
yapılmamış olduğu anlamına gelmez. Aslında bazı sınırlamaların
olmasında zarûret de vardır.
Eşler arasında cinsel ilişki bir veya birkaç defa tekrarlanacak bir
olay değildir. Bülûğ çağından itibaren evlenilebileceğine göre, normal
bir ailenin cinsel hayatının kırk‐elli yıl sürebileceği düşünülürse, cin‐
sel câzibeyi ve romantizmi korumaya yardımcı olacak bazı tavsiyele‐
rin yapılmasına ihtiyaç vardır.
İslâm Dîni, aşağıda üç madde halinde açıklanan davranışlardan
sakındırıcı öğütler vererek, bu ihtiyacı karşılamıştır.
a‐ Örtüsüz çıplaklık, cinsel organlara bakmak
b‐ Oral ilişki ve ilişki sırasında çok konuşmak,
c‐ Korunma tedbirlerine başvurmak.

Kaçnlmas Öğütlenen Davranşlar 1

Eşler Arasnda Örtüsüz Çplaklk ve Cinsel Organlara
Bakmak

“…Kadnlar sizin için bir giysi,siz de onlar için
bir giysisiniz…”
(Bakara, 187)

Cinsel ilişkide örtüsüz çplaklk ve cinsel organlara bakmak, hiç
şüphesiz haram değildir; günahkâr klmaz. Eğer haram klnsayd,
insanla ilâhî buyruklar arasnda sürtüşme olurdu. Çünkü birbirleriyle
sevişip ilişki kuran ve bu ilişkileri yllarca devam edip duracak olan
eşlerin, her ilişkide örtüsüz çplaklktan bütünüyle korunmalar ve
birbirlerinin cinsel organlarn görmemeleri mümkün değil gibidir.
Eşler arasnda çplaklğn ve cinsel organlara bakmann câiz (he‐
lâl) olduğu hadîslerle sabit bir gerçektir.
Eşler Arasnda Örtüsüz Çplaklğa ve Bakmaya Ruhsat Veren Hadîsler

Ebû Behz (r.a) babasndan rivâyet ediyor:
Allah’n Resûlü’ne (sav) sordum:
‐ Ey Allah’n Peygamberi! Hangi organlarmz örtelim, hangile‐
rini örtmeyelim?
‐ (Üreme organ ve yakn çevresini oluşturan) avret yerini eşinden
veya (nikâhl) câriyenden başka herkesten koru.

CİNSEL MUTLULUK GÖREVLERİ

217

‐ Ya Resûlallah! Topluluk bir arada erkek erkeğe bulunduğu za‐
man da avret yerimizi örtelim mi?
‐ Hiçbir kişinin avret yerini görmemesini sağlayabiliyorsan hiç durma
sağla.
‐ Peki, Ey Allah’ın Resûlü! Birimiz yalnız kaldığı zaman da avret
yerini örtmeli mi?
‐ Allah insanlardan daha çok kendisinden utanılmaya lâyık olandır.1
Açıkça anlaşılacağı üzere bu hadîs, kişinin cinsel organını hür
veya esir kökenli câriye eşinden koruması gerekmediğini, fakat bu
hususta Allah’a karşı utançlı olunmasının fazîletini beyan etmekte‐
dir.2
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü bir sahâbîye hita‐
ben şöyle buyurdu:

ﻲﺭﺗ ﻮ ﻋ ﻭ ﹶﻥ ﺮ ﻳ ﻲﻫﻠ ﻭﹶﺍ ،ﺎﺳﺎﹰﻟﺒ ﺎﻚ ﹶﻟﻬ
 ﻌ ﹶﻠ ﺟ ﻭ ﺎﺳﹰﺎﻟﺒ ﻚ
 ﺎ ﹶﻟﻌ ﹶﻠﻬ ﺟ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﺍ ﱠﻥ ﺍﷲ
ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ ﻚ
 ﻟﻯ ﹶﺫﺎ ﹶﺍﺭﻭﹶﺍﻧ
“Allah eşini sana, seni de eşine örtü kıldı. Eşlerim benim avret yerimi
görürler, ben de onlardan görürüm.”3
Yüce Peygamberimizin eşlerinden Hz. Âişe annemiz anlatıyor.

1
2

3

Tirmizî Edeb 39 (Hn. 2795)
Kur’ân’ın açık buyruğu gereği kişi savaş esiri kadın anlamına câriyesi ile nikâhsız ilişkiye
giremez. (Nisâ 3, 24, 25, Nûr 32) Bunun gibi nikâh akdetmeden onun avretine; üreme or‐
ganı ve yakın çevresine bakamaz ve kendi avretini de ona gösteremez.
Taberânî’den M. K. Ummal 6/414, Feyzü’l‐Kadîr 2/224. Hadîs mürseldir. İlk cümlesi Baka‐
ra Sûresi’nin 187. âyetinde geçmektedir.
Allah’ın Resûlü’nün “Ben de onlardan görürüm” şeklinde beyanda bulunması, nefse
maledici bir metodla bakmanın câiz olduğunu açıklamak içindir. ‐Doğrusunu Allah bilir‐
Fiilî tercihi ve tavsiyesini açıklamak için değildir. Bu ve bu gibi hadîslerin değerlendiril‐
mesinde, Allah’ın Resûlü’nün melekîlik içinde değil beşerîlik içinde ve her seviyede insa‐
na örnek olmakla vazifeli bir peygamber olduğu gerçeğini hatırda bulundurmalıyız.
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“(İkimiz de cünüb iken) Ben ve Allah’ın Resûlü bir kabtan yıkanırdık.
O, benden evvel davranır, ben de kendisine bana da bırak, bana da bırak,
derdim.”4
Sunulan hadîsler de eşler arasında çıplaklığın ve cinsel organlara
bakmanın helâl olduğunu açıklamaktadır.
Eşler arasında, örtüsüz çıplaklığın caiz olduğunu gösteren bir di‐
ğer hadîs de, Hz. Âişe validemizin, Hz. Peygamber’in yanında, vahiy
meleği Cibrîl’in kendisine yaklaşamayacağı şekilde soyunuk olarak
yatmasıdır. Peygamberimiz, bulunduğu odaya Cibrîl’in girmemesi‐
nin sebebini Hz. Âişe’ye şöyle açıklamıştır:
‐ Sen soyunuk bir halde iken, yanına gelecek değildi ya.5
Örtüsüz Çıplaklıktan Sakındıran Öğütler

Açıklanan hadîslerden öğrendiğimiz üzere, cinsel ilişki sırasında
eşlerin örtüsüz olması ve birbirlerini görmesi helâldir. Temel hüküm
budur. Ancak olgun îman, Allah’a ve meleklere karşı utanmayı ge‐
rekli kıldığı gibi örtünmeyi de güzel kılmaktadır.
Kur’ân’ın açıklamasına göre Allah bizi her an görmektedir. İrade‐
li sözlerimizi, işlerimizi kayda alan ve görüntüleyen meleklerle koru‐
yucuyu ve müjdeleyici melekler de bize eşlik etmektedir.6 Bu sebeple
Allah’a ve meleklerine karşı utançlı olup, soyunuk halde ilişkiye giri‐
lirken bile üzerimize bir örtü alınabilir. Bu anlamda örtünmeyi öğüt‐
leyen hadîslerinde Allah’ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

،ﺟﺖ ﺮ ﺧ ﻭ ﺋ ﹶﻜﺔﹸﻼﺖ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻴﺤ
 ﺘﺳ ﺮ ﺍ ﺘﺘﺴ
 ﻳ ﻢ ﺍﺫﹶﺍ ﹶﻟ ﻧﻪﺎ ﹶﻓ،ﺘﺮﺘﺴ
 ﻴ ﹶﻓ ﹾﻠﻫ ﹶﻠﻪ ﻢ ﹶﺍ  ﹸﻛﺣﺪ ﻰ ﹶﺍﺍﺫﹶﺍ ﹶﺍﺗ
ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻪ ﻴﲔ ﻓ
ﻃ ﹺ ﺎﺸﻴ
 ﻠ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻟﻭﹶﻟﺪ ﺎﻤﻨﻬﻴ ﺑ ﺎﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓ،ﻃﲔ ﺎﺸﻴ
 ﺮ ﺍﻟ ﻀ
 ﺣ ﻭ

4
5
6

Müslim Hayz 10.
Müslim Cenâiz 35
İnfitar 11‐13, Rad 11, Casiye 29, Fussılet 30‐31
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“Biriniz eşi ile ilişkide bulunduğu zaman örtünsün. Üzerine örtü alma‐
dığı zaman melekler utanarak çıkarlar.7 Şeytanlar da hazır olurlar. Şeytanlar
hazırken yapılan ilişkiden doğacak çocuk üzerinde ise Şeytanların ortaklığı
olur.”8
Eşi Hz. Âişe’nin, meni bulaştığı için çitilediği giysisi ile Peygam‐
berimizin namaz kıldığı şeklindeki açıklaması, Onun (sav) öğütleri
çizgisinde amel edip örtüsüzlükten korunduğunu göstermektedir.9
Cinsel Organa Bakmadan Sakındıran Öğütler

a‐ Allah’ın Resûlü’nün eşlerinden saygı değer annemiz Hz. Âişe
şöyle anlatıyor.

ﻂ
ﻢ ﹶﻗ ﱡ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹺﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺝ
 ﺮ ﺖ ﹶﻓ
 ﻳﺃﺎ ﺭﻭ ﻣ  ﹶﺍﺮﺕ ﻧ ﹶﻈ ﺎﻣ
“Ben Allah’ın Resûlü’nün cinsel organına bakmadım; onu görme‐
dim.”10
7

8

9
10

Melekler:
Cinlere ve onların bir kolu olan şeytanların varlığına îman etmek farz olduğu gibi melek‐
lerin varlığına îman etmek de farzdır. Onları inkâr etmek kişiyi kâfirlerden kılar.
Melekler Allah’ın insanlardan önce nurdan yarattığı varlıklardır. Göklerde yaşarlar. Gö‐
revleri gereği yeryüzüne de inerler. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemezler, içmezler ve
uyumazlar. Süratle giderler ve gelirler. İnsan sûretine de girebilirler. İnsanlar gibi nefsi ar‐
zuları ve emelleri, iradelerini kullanma hürriyetleri yoktur. Güneşin ve ayın yörüngele‐
rinde seyretmesi gibi iradelerini yönlendirmeksizin emrolunanı yaparlar. Farklı yaratılış‐
tadırlar.
Meleklerin bir kısmı bir kanatlı, bir kısm iki kanatlı, bir kısmı da üç veya daha çok kanat‐
lıdır. Ancak meleklerin kanatları biz insanların çağrışım yaptığı gibi kuş kanatları türün‐
den değildir. Onların kanatları Allah’ın emirlerini uygulamadaki güçlerini yansıtan özel‐
likleridir ve mahiyeti bizim meçhulümüzdür. Meleklerin sayıları yalnız Allah’ın bileceği
kadar pek çoktur. Evrenle, yer küremizle ve insanlarla ilgi görevleri vardır.
Taberanî M. K. Ummal 6/414, 4/293.
Hadîs tekniği bakımından zayıf olan bu hadîste kullanılan üslûp haramlığı belirtmek için
değil, sakınmayı öğütlemek içindir. İstisnaî de olsa Peygamberimiz’de örneklenen örtüsüz
çıplaklığa ait açık ve kesin bir örneğin görülmemesi, sakınmanın sünnete uygunluğunu
kanıtlamaktadır.
Peygamberimiz’in örtüsüz ilişkide bulunmadığını gösteren bu hadîs için bak… Ebû
Davûd Tahâreti 123.
Ebu Davud Tahâret 132
İ. Mâce Nikâh 28 (Hn. 1922), Kurtûbî 12/232.
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Üzerinde hüküm bina edilebilir güvenilirlikte olmamakla bera‐
ber, bazı İslâm bilginleri Hz. Âişe’nin bu duyurusuna dayanarak,
cinsel organlara bakmamanın daha fazîletli bir davranış olacağını dile
getiriyorlar.
Hz. Âişe’nin (r. anha) bu açıklamasını tavsiye olunur bir davranış
olarak değerlendirmekte zarûret de vardır. Çünkü Hz. Âişe’nin bu
duyurusunu, rivâyet ettiği diğer hadîslerle birleştirdiğimizde, şu şe‐
kilde yorumlamak zorunlu olmaktadır:
“Ben özel olarak bakmadım. Hissedilebilecek şekilde özel olarak bana ba‐
kılmadı.”
Aşağıda sunacağımız hadîs de böyle bir yorumun gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor.

،ﺣﺪ ﺍﺉ ﻭ
ﺎ ﹴﺍﻧ ﻦ ﻣ ﻢ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﻭ ﺎﺴﻞﹸ ﹶﺍﻧ
ِ ﺘﺖ ﹶﺍ ﹾﻏ
 ﻨ ﹸﻛ
ﺔ ﺑﺎﺠﻨ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻪ ﻴﺎ ﻓﻳﻨﻳﺪ ﹶﺍﻠﻒ ﺘﺨ
 ﺗ
“Cünüblükten ötürü ben ve Allah’ın Resûlü bir kabdan yıkanıyorduk.
Ellerimiz o kabın içine girip çıkıyordu.”11
b‐ Allah’ın Resûlü cinsel organlara bakılmamasını öğütleyen bir
diğer hadîslerinde şöyle buyurur:

…ﺎﺮ ﹺﺟﻬ ﺍﻟﹶﻰ ﹶﻓ ﺮ ﻨ ﹸﻈ ﻳ  ﻓﹶﻼﺘﻪﻳﺎ ﹺﺭﻭ ﺟ  ﹶﺍﺘﻪﺟ ﻭ ﺯ ﻢ ﺪﻛﹸ ﺣ ﻊ ﹶﺍ ﻣ ﺎﺍﺫﹶﺍ ﺟ
“Sizden biriniz eşi veya (nikâhlı) câriyesiyle cinsî münâsebette bulun‐
duğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın…”12
Bakılmaması tavsiyesi, erkek için de kadın için de geçerlidir.

11
12

Müslim Hayz 10, Müslim Ter. ve Şerhî 2/1035.
Feyzü’l‐Kadîr 1/326.
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Bu hadîsi sıhhati/doğruluğu bakımından eleştiren hadîsçiler var‐
sa da peygamberî emrin tavsiye niteliğinde olduğuna aykırı görüş
beyan eden yoktur.
Niçin yasaklanmadı da kaçınılması öğütlendi?
Kesin olarak yasaklanmamakla beraber cinsel organlara bakma‐
manın öğütlenmesi son derece anlamlıdır.
Cinsel ilişki helâl iken bakmak haram kılınamazdı. Çünkü ko‐
runmak son derece güçtür. Kaçınılması öğütlenmeliydi. Çünkü yıllar
boyu devam edecek cinsel hayatın çekiciliği ve şiiriyetini sürdürebil‐
mesi için eşler arasında korunulacak bazı sınırların, utanılacak bazı
davranışların bulunmasında zarûret vardır. Kaldı ki yaratılışlarındaki
hayâ duygusu yozlaştırıcı kültürlerin tahrîbatına uğramamış insan‐
larda, özellikle kadınlarda utanma duygusu, yaratılıştandır.
Sürekli arzulanır olabilmesi için husûsiyle kadının ‐kocasına karşı
da olsa‐ utanma örtüsüne bürülü olması lâzımdır. Ne var ki bu örtü
tül olmalı, kadınlık görevlerini yapmaya engel çul olmamalıdır.
Burada bir husûsa daha değinmekde yarar vardır.
Eşlerin vücût yapısı ve bedenlerin temasına yatkın sevişme tarzı
bakmayı da gerekli kılmamaktadır. Böyle olmakla beraber cinsel
duyguları artırarak şehveti geliştirecekse bakılmasının uygun olaca‐
ğını ileri süren İslâm âlimlerinin mevcût olduğunu da hatırlatabili‐
riz.13

13

İ. Arabî Ahkâmû’l‐Kur’ân Nûr 31 (3/1357)
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Oral İlişki ve Çok Konuşmak

“…Fahşâlarn gizlisine açğna da yaklaşmay‐
nnz…”
(En’âm, 151)

Kur’ân‐ Kerîm’de ve Hz. Peygamberin Sünnet’inde haramlğ
açklanmamş bütün sözler, davranşlar ve işler helâldir; yaplabilir.
Haram olanlar helâlleştirmek gibi helâl olanlar haramlaştrmak
da ilahlaşmak/ilahlaştrmak anlamna gelir. Bu da en büyük günah‐
lardandr. Konuya bu duyarllkla eğileceğiz.
Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarn öpme‐emme anlamna oral
sex, Hz. Peygamber döneminde bilinen bir sevişme tarzyd. Bunu
Hz. Ebu Bekir’in (r.a) Hudeybiye müzakereleri srasnda Kureyş’in
elçisi Urve b. Mesud’a Arap toplumunda gelenekleşmiş bir sövgü ile
“Lat putunun bzrn emesice adam” diyerek çkşmasndan öğreniyo‐
ruz.1
Sevişme tekniği olarak bilinmekle beraber, Kur’ân ve Sünnet’te
oral ilişki ile ilgili açk bir hüküm yoktur. Ancak genel kurallar var‐
dr. Bu kurallar çizgisinde oral ilişkiyi iki ksm halinde incelemek
gerekir.

1

Kâmil Miras, S. B. M. Tecrîd‐i Sarîh Hn. 1164 ve Şerhi (8/183).
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a) Cinsel ilişkinin başlangıcında, şehvetlenmeden ötürü gelebile‐
cek akıntı ve mezi dil ve dudaklara bulaştırılmadan yapılacak ve rûhî
bunalım doğurmayacak oral ilişki ruhsat olarak onaylanabilir. Ancak
fıtrî bir duygu ile veya rûhî ve kültürel gelişim sebebiyle oral ilişkiye
ilgi duymayan, hatta ona karşı olumsuz tavır alan eşi buna zorlamak,
ruhsal bunalıma ve cinsel mutsuzluğa sebeb olacağı cihetle zulüm
olur. Sadizm gibi bu tür zulüm de şüphesiz haramdır.
Harama yöneltici değinilen davranışlardan kaçınılsa da, tabiî bir
sevişme tarzı olmadığı için, oral ilişkinin bir süre sonra nefretimsi
duygulara sebeb olabileceği ve dolaylı olarak cinsel mutluluğu olum‐
suz yönde etkileyebileceği gerçeğini de hatırlatarak, oral ilişkinin
onay verilebilecek bu kısmından da kaçınılmasını öğütleriz. Nitekim
örtüsüz çıplaklık ve cinsel organlara bakmak bölümünde sunduğu‐
muz sakındırıcı öğütler çizgisinde, kaçınılmasını tavsiye buyuran
İslâm bilginleri de vardır.2
b) Ağızı cinsel organa dönüştüren ve ağıza boşalmayı içine alan
oral ilişki ise ‐Allah bilir‐ haramdır. Kur’ân ve Sünnet arka organdan
(anüs) ilişkiyi haram kılar, bu tür ilişkilerin helâl görülerek yapılma‐
sını azaba uğrama sebebi olarak bildirirken, ağızı cinsel organa dö‐
nüştürerek yapılacak oral ilişkiyi daha bir haram kılacağı açıktır.3
Kaldı ki bu anlamda oral ilişki, yozlaştırılmamış insan doğasının çir‐
kin bulacağı, iğrenç göreceği bir işlemdir; Kur’ân ifadesiyle Fahşâ ve
Habîse’dir. ”…Fahşâların gizlisine açığına da yaklaşmayınınız…”
buyruğu ile cinsel içerikli çirkinlik olan fahşayı haram kılan Kurân,
cinsel muhtevalı pislik olan habîseyi de haram kılmıştır.4

2

3
4

Bir adam cinsel organını karısınına ağzına girdirse, bu gerçekten mekruh olur/onaylana‐
mayacak bir davranış olur. Ancak mekruh olmaz diyen bilginler de vardır Bak. İ. Arabî
Ahkâmu’l‐Kur’ân 3/1357, Fetevâ‐yı Hindiye Kitabü’l‐Kerâhiyeti ve İstihsan Babüs‐
Salisûne Fil‐Müteferrikati (5/372).
“Eşe arka organından temas etmek.” bölümüne ve kaynaklarına bakınız.
Enam 151, Araf 157
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Doğruları en iyi bilen Allah’tır ve bize düşen kulluk görevi, ha‐
ram olma şüphesi taşıyan işlerden bile kaçınmaktır. Öneminden ötü‐
rü pekiştirelim. Caiz olabilir şeklindeki değerlendirmeler, soyut öp‐
me şeklindeki oral ilişkiyle ilgilidir. Ağıza boşalma şeklindeki oral
ilişkinin ise haram olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tür uygulama
Kur’ân’ın yasakladığı fahşâyı ve habîsi oluşturur.Sözü bir âyetle bağ‐
layalım:
“ Habîsin/pisin çokluğu beğeninizi kazansa da pisle tertemiz
olan bir değildir. Ey akıl ve gönül birlikteliğini kuranlar! Kurtulu‐
şa/mutluluğa erebilmeniz için Allah’ın yasalarına aykırılıktan ko‐
runun.”5
Cinsel İlişki Sırasında Çok Konuşmak

Eşler arasında cinsel organlara bakmak gibi haram kılınmayan,
fakat kaçınılması öğütlenen bir davranış şekli de cinsel ilişki sırasında
çok konuşmakdır.
Refes sözcüğü ile Kur’ân‐ı Kerîm’de (Bakara 187) ve ilgili hadîslerde
arzuları ve romantizmi geliştirici sözlerin öğütlendiğini görmüştük.
Ancak aşk fısıltıları olmaktan ileri giden konuşmaların, cinsel ilişki‐
nin tabîi seyrine uygun düşmeyeceği ve ilişki sonrasına olumsuz bi‐
çimde yansıyabileceği açık bir gerçektir. Bunun içindir ki hadîs olarak
nitelenen bir söylem de şöyle buyrulur:

…ﺎ ِﺀﻨﺴﺔ ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﺎﻣﺠ ﺪ ﻨ ﻋ ﻡ ﻭﺍ ﺍﹾﻟﻜﹶﻼﺜﺮﺗ ﹾﻜ ﹰﻻ
“Kadınlarınızla cinsî münasebette bulunduğunuzda çok konuşma‐
yın…ʺ6

5
6

Mâide 100
Feyzül‐Kadîr Hn. 552

Kaçnlmas Öğütlenen Davranşlar 3

Korunma Tedbirlerine Başvurmak

“Onlar bir yaratclar olmadan m yaratldlar?
Yoksa kendi kendilerini mi yaratyorlar?”
(Tûr, 35)

Cinsel nitelikli haramlardan korunmak ve yalnzlğ giderecek bir
hayat arkadaş edinmek gibi amaçlarla evlenilebilirse de, evliliğin ana
amaçlarndan biri de hiç şüphesiz çocuk sahibi olmaktr.
İnsanlğn devamnn üreme kanununa bağlanmas, insann her
an ilişkide bulunabilen, dölleyebilen ve döllenebilen bir kvamda
yaratlmş olmas da bu ana amaca dönüktür.
Kur’ân‐ Kerîm’de Rabbimiz, evlenecek erkekler ve kadnlarn zi‐
nâdan uzak olmalar şartn belirlerken onlar “Ğayr‐u müsafihin ve
Ğayr‐u müsafihat/aktmayan erkekler ve aktmayan kadnlar” ola‐
rak niteler; onlarn zinâclar gibi çocuk oluşumunu engellemek için
spermleri ve yumurtalarn boşa aktp tüketmeyenler olarak över.
(Nisâ 24‐25, Mâide 5)

Rabbimiz aktif eşcinsel erkekleri de hayat maddesini israf edenler
olarak şiddetle yerer. (Zariyat 34) Evlilikte başlca amaç çocuk olduğu
için Yüce Mevlâmz Bakara Sûresi’nin 223. âyetinde kadn eşlerimizi
tarla olarak vasflandrarak şöyle buyurmuştur:
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“Kadınlarınız sizin tarlanız; ürün alabileceğiniz eşlerinizdir. O
hade ürün verici ön organlarından dilediğiniz gibi ilişkiye girebi‐
lirsiniz…”1
Tarlanın sürülme amacının ekin olması ne derece tabîi ise, eşle
ilişki amacının çocuk olması da o derece doğaldır. Ramazan gecele‐
rinde cinsel ilişkinin helâl kılındığını açıklayan Bakara Sûresi’nin 187.
âyetinde “… Şimdi kadınlarınıza yaklaşın. Allah’ın sizin için yazıp
takdir ettiği (çocukları) taleb edin…” buyrulması da ana amacın ço‐
cuk edinilmesi olduğuna işarettir.
Bu sebeble İslâm Dîni, döllemeyi engelleyici kısırlaştırmaktan
menetmiş ve korunma yöntemlerinden kaçınılmasını emir formunda
öğütlemiştir.
Gerek dışa boşalma yoluyla ve gerekse diğer yollarla korunmak,
hiç şüphesiz kısa veya uzun vadede cinsel mutluluğu da olumsuz
yönde etkileyecek cinsel davranışlardandır.
Ekonomik sıkıntıdan uzak rahat bir hayat yaşamak, sıhhati/sağlı‐
ğı ve güzelliği uzun süre korumak ve dengeli toplum kalkınmasına
hizmet etmek vs. gibi amaçlarla koruyucu tedbirlere başvurmak, İs‐
lâm ülkelerinde de giderek yaygınlaşan bir manevî hastalık olmuştur.
Başta rahim (vagina) dışına boşalma olmak üzere, rahim yolu la‐
vajı, kapsüller, merhemler, rahim yolu peserleri, spiral ve prezervatif
kullanımı gibi çok değişik uygulamalarla yapılan korunma, insan
cinselliği üzerinde oluşturulmuş cinsel mutluluğu kısıtlayıcı ve gide‐
rici bir zulümdür ve ana konumuz olan cinsellikle çok yakından ilgi‐
lidir.
1

Kadınların tarla olarak nitelenmesi, evlililğin ve ilşkinin amacına dikkatlerimizi çekmek
içindir. Müfessir Mevdûdî bu âyetin açıklamasında şöyle der:
Kadınla erkek arasındaki ilişki tarla ile çiftçi arasındaki ilişki kadar ciddidir. Çiftçi tarlası‐
na sadece hoşlandığı için değil, onu ekmek ve ürün almak için de gider. Aynı şekilde bir
erkek de karısına çocuk üretmek amacıyla yaklaşmalıdır. Allah’ın Kanunu tarlanın ekim
metoduyla ilgilenmez, fakat çiftçiden ekmek için başka yere değil, kendi tarlasına ve üre‐
tim için gitmesini ister. (Bak. Tefhimu’l‐Kur’ân, Bakara 123)
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Ne var ki insanlar kendi aleylerine işledikleri bu zulmun farkında
bile değillerdir. Bu sebeble “korunma” meselesini İslâmî ölçülere gö‐
re geniş olarak incelemeye çalışacağız.
“Korunma”, hadîs ve fıkıh kitaplarımızda “azil” olarak geçmekte‐
dir.
Azil; çocuk olmaması için rahmin dışına boşalmaktır.
Yukarıda açıkladığımız korunma yollarının her birinde amaç ço‐
cuk yapmamak olduğu için, azille ilgili dînî hükmü diğer bütün ko‐
runma şekillerine ‐ancak şartlı olarak‐ teşmil edebiliriz. Çünkü kıs‐
men doyumsuzluk sebebi olan azilden farklı olarak kadın hastalıkları
yanı sıra kısırlık ve rahim kanseri gibi rahatsılıklara sebep olabilen
yöntemler, yaratılışa müdahaledir ve verdikleri tıbbî zararlar ölçü‐
sünde yasaklayıcı hükümlere konu edilebilirler.
Bu arada korunma tedbirlerinde hiçbir sakınca olmadığını ileri
süren görüşlerin ilmî olmaktan çok, politik olduğuna işaret etmek
isteriz.2
Azille ilgili hadîsleri sunup onlara açıklık getirmeden önce,
Kur’ân‐ı Kerîm’deki insanın yaratılmasıyla alâkalı bazı âyetleri sun‐
makta yarar görüyoruz.

2

Hayvanlar, Böcekler ve Bitkiler Dünyasında Korunma Yoktur.
Böyle iken doğal dengeyi bozan bir çoğalma da görülmemekte, kader programı hükmünü
icra etmektedir.
Yüzölçümleri Türkiye’den az olup, nüfusları daha çok olan İngiltere, Almanya ve Japonya
örneklerinde açıkça görüleceği üzere kalkınma ancak nüfus artışıyla sağlanabilmektedir.
Nüfus artışını sağlamadan kalkınmış bir tek ülke yoktur. Devrimizde bu ülkelerde nüfus
artış hızında görülebilen düşüklük, kalkınma ve ekonomi ile ilgili olmayıp, aile hayatını
çökerten modern yaşantı ile alâkalıdır.
Yeryüzünü insanlar için hayat alanı ve ilahî deneme sahası olarak takdir buyuran Yüce
Allah, insanların ihtiyaç duyabilecekleri bütün maddeleri yaratmış ve de yaratmaktadır.
Yararlanılamayan bölgeler, bilinmeyen kaynaklar ve çok yönlü olarak faydalanılamayan
nimetler ise pek çoktur.
Ekilebilir alanların hâlâ daha yüzde yirmilik bir bölümü ekilebilmektedir.
Bazı ülkelerde görülen sosyal sefalet nüfus yoğunluğundan değil, uluslararası emperya‐
lizmin doymak bilmeyen ihtiraslarından, yerli ve kukla yöneticilerin beceriksizliğinden ve
İslâm’ın öngördüğü sosyal adaletten yoksunluktan kaynaklanmaktadır.
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İnsanın yaratılışı ancak Allah’ın takdiriyledir

Kur’ân‐ı Kerîm’de Yüce Allah, insanın yaratılmasını tamamen
kendi zâtına bağlamakta, aracı kılınmasının dışında insana yer veril‐
memektedir.
Aşağıda sunacağımız âyetlerde şanı Yüce Allah, doğurganlığın
ve kısırlığın kendi takdiriyle vücûda geldiğini şöylece açıklamakta‐
dır.
Şûrâ Sûresi 49‐50:
“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine
kız çocuklarını verir, dilediğine de erkek çocukları verir. Yahut onlara erkekli
dişili çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi bilendir ve her
şeye gücü yetendir.”
Şanı Yüce olan Allah, doğurganlığı ve kısırlığı kendisinin takdir
buyurduğunu açıkladığı gibi, rahme (vagina) atılan meniden insanı
yaratanın, sûretlendirilip şekillendirilerek kız veya erkek olarak vü‐
cûda getirenin de kendisi olduğunu pek çok âyetle dile getirmektedir.
Vâkıa Sûresi 58‐59:
“Söyleyin bakalım! Rahimlere döktüğünüz meniyi; onu siz mi yaratıp
insan haline getiriyorsunuz. Yoksa yaratan Biz miyiz?”
Tûr Sûresi Âyet 35:
“Onlar bir yaratıcıları olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini
mi yaratıyorlar?”
Âl‐i İmrân Sûresi Âyet 5:
“Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh
yoktur. O, karşı konulamayaca güc sahibidir, her işi gereğince yerli yerinde
yapandır.”
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Kıyame Sûresi Âyet 36‐40:
“İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? O, rahme dökülen meniden
bir damlacık değil miydi? Sonra o damla bir kan pıhtısı olmuş, derken Allah
onu yaratıp güzel bir şekle koymuş, ondan erkek ve dişi iki cins yaratmıştır.
Bütün bunları yapan Allah, ölüleri diriltmeye güçlü değil midir?”
Yüce Allah yukarıda sunulan gerçekleri ve benzerlerini bildirme‐
nin yanısıra kendi bilgisi: takdîri, amacı, rahmeti ve yaratması olmak‐
sızın hiçbir dişinin gebe kalamayacağını, kalsa da doğuramayacağını
açık bir şekilde şöylece duyurmaktadır.
Fâtır Sûresi Âyet 11:
“Allah, sizi topraktan, sonra da bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift
çift yaptı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalabilir, ne doğurabilir.
Bir canlının ömrünün uzatılması da, ömrünün kısaltılması da mutlaka
Kitâb’da(programlı)dır. Şüphesiz ki, bunlar, Allah’ın kolayca yapacakları‐
dır.”
Yüce Allah insanları kendi takdîriyle yarattığını açıkladığı gibi,
onların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan rızıkları da kendisi‐
nin üstlendiğini şöylece bildirmektedir:
Hûd Sûresi Âyet 6:
“Yeryüzünde hiçbir canlı varlık yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Al‐
lah, her canlının hayattayken yerleştiği, ölümden sonra konulduğu yeri bilir.
Her şey apaçık bir Kitâb’da kayıtlıdır.”
İsra Sûresi Âyet 31:
“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da Biz
rızıklandırıyoruz. Onları öldürmek pek büyük günahtır.”
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Fâtır Sûresi Âyet 3:
“Ey insanlar! Allah’ın üzerinize olan nimetlerini hatırlayın. Sizi gök‐
den ve yerden rızıklandıracak Allah’dan başka bir yaratıcı var mı? O’ndan
başka hiçbir ilâh yoktur. O halde nasıl olup da O’na güvenden saptırılı‐
yorsunuz?”
Âyetlerle yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, insanların
yaratılışı ve muhtaç oldukları maddelerin halkedilmesi, Allah’ın teke‐
lindedir ve birbiriyle uyumlu bir program içindedir.
İnsanların, insanların sayısını diledikleri şekilde belirlemeye, be‐
lirledikleri sayıya ulaştırmaya veya muayyen sayıda tutmaya güçleri
yoktur. Nüfûs kontrol altına alınmazsa, yaratılan maddelerin ihtiyacı
karşılamayacağı şeklindeki görüş de geçersizdir. Şimdi bir soru aça‐
lım.
İnsanlar aldıkları korunma önlemleriyle Allah’ın kaderini değiş‐
tirebilir, hayatı istedikleri şekilde yönlendirebilirler mi? Bu suâlin
cevabı aşağıda sunulacak bilgilerin ışığında ortaya çıkacaktır.
Korunmayı doğrudan onaylayan bir tek âyet ve hadîs yoktur

Rahimin dışına boşalma olan ve bütün korunma tedbirlerinin de
amaçta esası olarak değerlendirilebilecek olan “azil”i doğrudan veya
dolaylı olarak onaylayan bir tek âyet ve hadîs mevcût değildir. Eğer,
böyle bir âyet ve hadîs mevcut olsaydı, Kur’ân ve Sünnet kendi için‐
de çelişkili olur veya yaratılış düzeniyle çatışırdı.
Kur’ân ve Sünnet böyle bir çelişki ve çatışmadan beridir.
Şanı Yüce olan Allah, bir tarafdan erkeği dölleme gücüyle yarata‐
cak ve kadını her ay çocuk için hazırlayacak, diğer taraftan Kur’ân‐ı
Kerîm’le veya Peygamberi aracılığıyla korunmayı onaylayıp, kendi
düzeni ile çelişkiye düşürecek. Bu mümkün müdür?
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Yüce Allah bir taraftan nefislerimizden kendilerinde sükûnet bu‐
lacağımız eşler yarattığını duyuracak, kendi kader programına bağ‐
layarak çocuk edinmeyi emredecek, O’nun Resûlü cinsel mutluluğu
amaç gösterecek, diğer taraftan cinsel mutluluğu giderecek veya
olumsuz yönde etkileyecek uygulama Kur’ân ve Sünnet’le tasvip olu‐
nacak. Bu tasavvur olunabilir mi? Kurân ve Sünnet’te korunmayı
doğrudan onaylayan bir tek âyet ve hadîs yok ama onu dolaylı da
olsa yasaklayan açıklamalar ve buyruklar vardır.
Kur’ân ve Sünnet korunmayı dolaylı olarak yasaklar

İncelememizin başında yer alan âyetler, azili dolaylı olarak ya‐
saklayıcı Kur’ânî düstûrlara örnek olarak alınabilir.
Bu sebeble burada azili dolaylı olarak yasaklayıcı hadîsleri suna‐
cağız. Ancak bizim ihtiyatlı bir dil kullanmak için “dolaylı olarak yasak‐
layıcı” şeklinde sunacağımız hadîsleri”doğrudan yasaklayıcı” hadîsler
olarak değerlendirmemiz mümkündür.3 Nitekim bazı sahâbîler böyle
değerlendirmişler ve Allah’ın Resûlü’nün yapmadığı gibi, onlar da
azil yapmamışlardır. Bazı İslâm bilginleri de bu hadîslere dayanarak
azilin (korunmanın) haram olduğu içtihadında bulunmuşlardır.4
Korunmayı dolaylı şekilde yasaklayan hadîsler

Ebû Saîd el Hudrî (r.a) anlatıyor.
Beni Mustalık gazvesinde Allah’ın Resûlü ile beraberdik. Allah’a
ortak koşucu Arabların güzel kızlarını esir aldık.
Bu askerî gazve sebebiyle bekârlığımız uzadı. (Pek tabîi ki arzu‐
larımız da arttı.) Ancak (biz esir statüsü içinde bize verilen bu kızları‐
kadınları verip ailelerinden) fidye almak istedik.

3
4

Bak. İ. Mâce Hn. 1927, et‐Tac 2/310
Azili Haram Gören Sahâbîler
Azilin haramlığını kabul eden bu sahâbîlerin başında dört büyük halife, Abdullah b.
Ömer ve Ebû Umame gelmektedir. Caiz görenler ise Sa’d b. Vakkas, Zeyd b. Sabit ve İbn‐i
Abbas gibi bazı sahâbîlerdir. Azili ne kabul ve ne de red eden sahâbîler de vardır. Bak.
Metâlibü’l‐Âliyet Hn. 1551‐2
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Bu sebeple, azil yaparak onların cinselliğinden yararlanmak iste‐
dik. Aramızda şöyle konuştuk:
‐ Allah’ın Resûlü aramızda iken O’na sormaksızın mı azil yapa‐
cağız?5
Sonra da Allah’ın Resûlü’ne sorduk. Şöyle buyurdu:
‐ Azili (korunmayı) bırakmanız sebebiyle bir zarara uğramazsınız. Zi‐
ra Allah’ın Kıyamet Günü’ne kadar yaratmayı takdir ettiği her insan, mut‐
laka ve mutlaka vücûda gelecektir.6
Ebû Said el‐Hudrî (r.a) anlatıyor.
Ele geçirdiğimiz esir kadınlarla cinsî münâsebette bulunurken
azil yapıyor, (çocuk olmaması için rahmin dışına boşalıyor) duk.7
Sonra Allah’ın Resûlü’ne azilin yapılıp yapılamayacağını sorduk.
Bize cevap olarak şöylece serzenişde bulundu:
‐ Siz azil yapıyor musunuz? Siz hakikaten azil yapıyor musunuz? Siz
gerçekten azil yapıyor musunuz? Kıyamet Günü’ne kadar yaratılması takdir
olunmuş her insan, mutlaka yaratılacaktır.8

5

6
7

8

Bu hadîs azilin esir kadınlar vesîlesiyle sahâbîlerin gündemine girdiğini, bunun için de
Allah’ın Resûlü’ne daha önce hükmünü sormak gereğini duymadıkları azille ilgili sualler
yönelttiklerini açıklamaktadır. Azil yapmak istemelerindeki sebeble birlikte değerlendi‐
rildiğinde bu hadîsten sahâbîlerin eşlerine azil yapmadıkları sonucunu çıkarabiliriz. Hiç
şüphesiz istisnaların olması mümkündür.
Müsned 3/82, et‐Tac 2/309, Müslim Nikâh Hükmi’l‐Azlî.
Bu olay, Hicretin 5. yılında Ben‐i Mustalık gazvesinde veya onun öncesinde olmuştur.
Hicretin 7. yılında yapılan Hüneyn savaşından sonra Nisâ suresinin 24. ve 25. âyetlerinin
indirlişiyle birlikte İslâm Savaş Esirliği Sistemi oluşmuş, esir edilen kadınların odalık ola‐
rak kullanılması dönemi kapatılmıştır. Bu sebeple savaş bitip de alınan esir kadınlar İslâ‐
mî yönetim tarafından esir statüsü içinde gazilere dağıtılmadıkça ve belirlenen şartları
içinde nikâh yapılmadıkça hiçbir İslâm savaşçısı, hiçbir gerekçe ile esir kadınlarla ilişkiye
giremez. Kur’ân’da Rabbimizin hükmü budur. Geniş bilgi için “Kurân ve Sünnet Işığında
Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri” isimli eserimize bakılabilir
Müslim Nikâh Bab‐u Hukmi’l‐Azili
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Ebû Said el‐Hudri (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’ne soruldu:
‐ Azil ile ilgili olarak (ne buyurursunuz Ya Resûlallah!) Şöyle bu‐
yurdu:
‐ Her meniden çocuk olmaz. Kaldı ki Allah bir varlığı yaratmak isterse,
onu hiçbir güç önleyemez.
Allah’ın Resûlü azil ile ilgili diğer bir soruyu da şöylece cevap‐
landırdı:

ﺭ ﺪ ﻮ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺎ ﻫﻧﻤﺎ ﹶﻓ،ﻌﻠﹸﻮﺍ ﺗ ﹾﻔ ﻢ ﹶﺍ ﹾﻥ ﹶﻻ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﻻ
‐ Hayır, (azili onaylayamam.) Siz azil yapmamaya çalışın. Zira cinsel
ilişkiden çocuk olması, ancak ilâhî kaderledir.9
Ebu Saîd el‐Hudrî (r.a) anlatıyor.

؟ ﹸﻛﻢﺣﺪ ﻚ ﹶﺍ
 ﻟﻌﻞﹸ ﹶﺫ ﻳ ﹾﻔ ﻢ ﻟﻭ :ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹺﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺪ ﻨ ﻋ ﺰ ﹸﻝ ﻌ ﺮ ﺍﹾﻟ ﻛ ﺫﹸ
ﺎﻟ ﹸﻘﻬﺧﺎ ﺍ ﱠﻻ ﺍﷲ ﺨﻠﹸﻮ ﹶﻗﺔﹲ
 ﻣ ﻧ ﹾﻔﺲ ﺖ
 ﺴ
 ﻴ  ﹶﻟﻧﻪﺎﹶﻓ
Allah’ın Resûlü’nün huzûrunda azilden söz açılınca şöyle buyur‐
du:
‐ Sizden biriniz niçin azil yapar ki?
Yaratılan her bir insanın Hâlikı şüphesiz Allah’dır.10
Câbir b. Abdullah (r.a) anlatıyor.
Bir adam geldi de Allah’ın Resûlü’ne şöyle deyiverdi:

9

10

Müslim Nikâh Bab‐u Hükmi’l‐Azili, (Hn. 13).”Lâ, Aleyküm en lâ tef’alü” cümlesinde (lâ)
bağımsız olarak tercüme edilmiştir.
age., Hn. 132.
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Ya Resûlallah! Beraber yaşadığım bir câriyem var. Ona azil yapı‐
yorum. Ne buyurursunuz?11
‐ Azil yapman Allah’ın yaratılmasını dilediği canın vücûda gelmesini
hiç şüphesiz engellemez.
Bu cevabı alan adam gitti ve bir süre sonra gelerek şöyle dedi:
‐ Ya Resûlallah! Size azil yaptığımı söylediğim câriye gebe kaldı.
Allah’ın Resûlü (daima gerçeği dile getirdiğini açıklamak için)
şöyle buyurdu:
‐ Ben Allah’ın kuluyum ve O’nun elçisiyim.12
Cüzame Binti Vehb (r.a) anlatıyor.

،ﺰﻝﹺ ﻌ ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺄﻟﹸﻮﻩﺱ ﹶﻓﺴ
ﺎ ﹺﻲ ﹸﺍﻧﻢ ﻓ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺕ
 ﺮ ﻀ
 ﺣ
ﻲ ﻔ ﺨ
 ﺩ ﺍﹾﻟ ﺃﻚ ﺍﹾﻟﻮ
 ﻟﻢ ﹶﺫ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
Sahâbîler arasında bulunuyorken Allah’ın Resûlü’ne azil’den
sordular. Şöyle buyurdu:
“(Tekvir Sûresi’nin sekizinci âyetinde açıklanan türden) çocuğu
gizlice toprağa gömmedir.”13

11

12

13

Bu hadîs de azilin hür eşlere değil, her an fidye karşılığı devredilebilecek köleleştirilmiş
câriyelere yapıldığını göstermektedir. Allah’ın Resûlü doğurgan kadınlarla evliliği tavsiye
buyurur, kendisine inananların çokluğu ile iftihar edeceğini duyururken, O’na kayıtsız
şartsız bağlı olan sahâbîler, eşlerine azil yapmayı zaten düşünemezlerdi.
Müslim Nikâh Bab‐u Hükmi’l‐Azili, et‐Tac 2/310
Hür Eşe Âzil Yapılabilir Hadîsi?
Peygamgamberimiz “Hür eşe ancak izni ile azil yapılabilir.” buyurur. Yukarıda sunlan
hadisler ışığında bu hadîsi, izin vermesi halinde kadına sürekli olarak azil yapılabileceğini
değil de onayı alınmaksızın cinsel hazlarının sınırlandırılamayacağı ve rızası hilafına ço‐
cuktan yoksun bırakılamayacağı şeklinde anlayabiliriz. (İbn Mâce Nikâh 30)
Zâdü’l‐Meâd Nikâh Faslün fi Hukmihi (sav) fil‐Azili 4/16.
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Azilin haramlığına delil olarak gösterilen son hadîs müstesna,
yukarıda sunulan hadîsler incelendiğinde açıkça anlaşılacağı üzere,
azil husûsunda doğrudan, açık ve kesin bir yasaklama yoktur. Ama
azilden kaçınılmasını öğütleyici ve buna kafayı ve kalbi yatırıcı bir
yönlendirme vardır. Hem azile ve diğer koruyucu önlemlere başvu‐
rularak yaratılması engellenmek istenen çocuk, Allah’ın Resûlü’nün
açıkladıkları üzere bir kader mevzûudur. Çünkü cinsî münâsebet
çocuk için yegâne sebeb ise de, yeter sebeb değildir. Zira her ilişki
çocuk sonucuna götürmez. Götürebilmesi için ilâhî kaderin tecellisi
lâzımdır. Bu sebeple azil (korunma) tedbiri, sonucu etkilemeyecek bir
işlem olarak değerlendirilebilir.
Allah’ın Resûlü korunmamıştır

Her İslâmî emir‐yasak, Allah’ın Resûlü’nün hayatıyla örneklen‐
diği gibi, azilsizlik de, her meninin çocuğa dönüşmeyeceği hakikati
de, O’nun hayatıyla örneklenmiştir. Bir diğer anlatımla Allah’ın Re‐
sûlü hiçbir eşine azil yapmamıştır. O, sözleriyle azil yapılmaması
gereğini dile getirirken, bilfiil kendisi de yapmamıştır. Azil yapma‐
masına rağmen, çocuk doğurabilecek genç yaşta olan eşlerinden Hz.
Âişe, Hz. Hafsa, Hz. Zeyneb, Hz. Cüveyriye, Hz. Ümmü Seleme ve
Hz. Safiye’den çocuğu olmamıştır. Çünkü çocuk, ancak Allah’ın ka‐
deriyle olur.
‐ Salat ve selâm üzerine olsun‐ O, 28 yıl süren tek kadınlı ve çok
çocuklu aile hayatından sonra çok kadınlılığı yaşadığı Medîne döne‐
minde yalnızca Mâriye annemizden İbrahim isimli bir çocuğu olmuş‐
tur.
Korunma, neden açık olarak yasaklanmamıştır?

Sahâbi Hz.Cabir’in “Biz Kurân indiriliyorken azil yapıyorduk,
bunu bilen Peygamberimiz de bizi yasaklamadı.”14 şeklindeki riva‐
yetini de dikkate alarak soralım:

14

Müslim, Nikâh Bab‐u Hükmi’l‐Azili, et‐Tac 2/310,İbn Mâce Hnç 1927
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Kur’ân ve Sünnet doğrudan açık bir onay vermediği azili neden
bağlayıcı bir şekilde yasaklamamıştır. Oysa içki ve faiz gibi ilâhî ha‐
ramlar, önce dolaylı olarak yasaklanmış, ama sonuçta kesin yasaklar
konulmuştur.
Azilde ise durum böyle olmamıştır. Olmaması da doğaldır. Zira
eşlere azil, içki ve faiz gibi kişisel ve toplumsal zararları bilinen yay‐
gın bir uygulama değildi. Böyle olmakla birlikte, bu suâlin doğru
cevabını hiç şüphesiz Allah bilir. O’nun bildirmesiyle ancak O’nun
Resûlü bilebilir. Ancak ilâhî işaretler üzerinde yürüyerek bizler de
yorum yapabiliriz.
Bize göre bunun iki ana sebebi vardır.
a) Kişinin ve eşinin ‐bedenî, ve ruhî zarûretler sebebiyle‐ korun‐
malarının gerekli olabileceği gerçeğidir.
b) Çocuğun oluşumuyla ilgili sebep‐netice kanûnu ile ilk bakışta
çelişkili gibi görülen genel Kur’ân ve Sünnet doğrularına tam teslimi‐
yet gösterilip gösterilemeyeceğine dair ince ve ileri bir kulluk dene‐
mesinin Allah’ın muradı oluşudur. Diğer bir ifadeyle çocuk mesele‐
sinin, inanmakla yükümlü olduğumuz Allah’ın dilemesi olan kaderle
olan bağlantısıdır.
Şimdi bu ikinci sebebi açıklamaya çalışarak konumuza ışık tuta‐
lım…
Yüce Allah insanı sebep ve netice (sonuç) prensiplerine göre dü‐
şünen bir varlık olarak yaratmıştır.
İnsan için gerekli olan hayat gerçeği, sebep‐netice kanûnudur.
Her netice bir sebebe bağlıdır. Her sebep kendi doğrultusunda
bir netice ile sonuçlanır.
Yaratılışdan sâhip oldukları yeteneklerle maddeci insan da, mü’min de
böyle düşünür. Ne var ki insanların pek çoğu neticeyi sebebe bağlarken, se‐
bebin yalnızca insan iradesiyle oluşup oluşamayacağını düşünmezler. Bir de
“sebeb”in tek başına netice alabilecek güçte olup olmadığını araştırmazlar.
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‐ En doğrusunu Allah bilir‐ nsanların çoğunda görülen bu durum
sebebiyle olacak ki haram kılınması halinde uygulamada “îman”a
gölge düşürebilecek azil/korunma, kesin bir şekilde yasaklanmamış‐
tır.
Burada meseleyi biraz daha açalım.
Çocuğun vücûda gelmesinin sebebi, erkek menisinin; spermleri‐
nin rahime/kadın üreme organına ulaştırılmasıdır… Acaba meniyi
rahime ulaştırıp ulaştıramamakda, bu yolda iradeyi kullanıp kulla‐
namamak da insan gerçekten tam anlamda hür müdür?
Daha değişik bir ifâdeyle şöyle de sorabiliriz:
Kader programı gerekli kıldığı için mi korunmakta veya korun‐
mamaktayız?
Burada, İnsana irâde hürriyeti verilmemiş midir? şeklinde bir itiraz
yapılabilir. Yapılabilir ama; oluşum zamanını, cinsiyetini, fiziğini, ka‐
rakterini ve zekâsını tesbitte iradesiyle yol almadığı çocuğunun yara‐
tılışında, kişinin irade payına sâhip olduğu kesin olarak ileri sürüle‐
mez. Pek tabîidir ki red de edilemez.
Burada İlâhi Vahy’in bildirisine teslim olmak zorunluluğu vardır.
“Vahiy bildirileri” ise insanın oluşumunu insan iradesine değil, ilâhi
kaderin yaptırımcı gücüne bağlamaktadır.
İnsanın oluşumunda ilâhî kadere teslim olmak, aslında ilmî bir
mecbûriyettir.
Biz çocuğun oluşumuna cinsî münâsebeti, yani meninin rahime
ulaştırılmasını sebep görüyoruz. Bu doğrudur. Ama bu sebep yeterli
midir? Yani bu sebepde sonuca gitmek gücü var mıdır?
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Müsbet bilim bize, rahime boşaltılan meninin dölleme yapma ih‐
timalinin matematik ifadeyle yaklaşık olarak sıfır olduğunu açıkla‐
maktadır.15
15

Bu gerçeği Dr. Halûk Nurbakî’nin kaleminden sunalım:
Bilimsel Bakış
Dişinin yumurta hücresi (Ovum) meoz dediğimiz özel bir bölünme yolu ile 23 kromozom‐
lu, yarım yetenekli bir hücreye dönüşür, bu 23 kromozomda 60. 000 istidat çok özel bir
şekilde ikiye bölünerek serpiştirilmiştir. Yani birden altmış bine kadar sayılardan otuz bin
tane sayı, yumurta hücresinde vardır. Bu sayılar sınırsızdır.
Anneden çocuğa geçmesi uygun genetik şifrelerden yarısı; (30. 000) tanesi bu kromozom‐
lara dizilmiştir. Ancak sayılar üzerinde örnek verirsek, Ovum’da: 1, 18, 345, 481, 617, 5.
474, 17. 640, 28, 430, 45. 050, 58. 400 gibi sırasız sayılar vardır. Yumurta hücresinin bu sayı‐
ları 60. 000’e tamamlanması için eksik sayıları, etrafından toplanan 250 milyon meni hüc‐
resinden bir tanesinden seçip bulması gerekir. Yumurta hücresinin etrafındaki bu 250
milyon meni hücresinin her birinde de farklı 30. 000 genetik istidat olduğu gibi, birden
otuz bine kadar karışık ve değişik numaralar vardır. İşte yumurta hücresinin gebe kalması
için bu 250 milyon meni hücresi içinde kendinde eksik şifreleri ihtiva eden hücreyi bulup,
onunla birleşmesi gerekir. Aksi takdirde bütün (NO)ları isabet ettirse, bir (NO)yu tuttu‐
ramazsa tek kulaklı çift burunlu çocuk doğar.
Konuya biraz daha açıklık getirmek için, bir örnek vermek istiyorum. Sizin elinizde bir‐
den altmış bine kadar sayıların yazıldığı 30. 000 numara var. Fakat sırasız. Aradaki boş
numaraları tamamlamak istiyorsunuz. Bunun için önünüzde 250 milyon tane çuval var.
Her bir çuvalda 30. 000 karışık numara var. Bunlardan yalnız biri sizin eksik numaraları‐
nızı taşıyor. İşte o çuvalı bulacaksınız. Yumurta hücresinin işi böylesine bir muamma üs‐
telik bu işi bir saatte bitirecek. Bu problem çözülür mü? Matematik bilim adamları hesabı
yapmış, bunun ihtimali 14x10 üzeri ‐30. 000’dir. Bu sayı yaklaşık olarak sıfırdır. Bu halde
hiçbir dişi gebe kalamaz. Nitekim Kur’ân (s. 41‐a. 47) bu gerçeği 15 asır önce açıklamış:
“Hiç bir dişi, O’nun ilmi olmaksızın gebe kalamaz ve doğuramaz.”
Üstelik dişinin yumurta hücresinin kendine uygun meni hücresini bulması yalnız sayıla‐
rın basit yazısı şartlarına da uymaz. Zira herhangi bir genetik şifre üç boyut sistemde belli
açılarla sıralanmış protein moleküllerinden oluşur ki; bunların sıra numaralarını birbirin‐
den fark etmek, ancak uzun geometrik ve fizik araştırmaları gerektirir. Bu yumurta hücre‐
sinin eksik genetik şifrelerini araştırmak ve 250 milyon meni hücresinden birini bulmak
için 1. 000 tane genetik bilim adamı ellerinde elektro mikroskop ve kompitürlerle uğraşsa
idi, bir gebelik milyar kere milyar yılda sağlanabilirdi.
Onun için âyet‐i kerîme özellikle “Allah’ın ilmi olmadan hiçbir dişi gebe kalamaz”
buyuruyor. Âyet‐i Kerîme’nin son kelimesi ile bildirilen doğuramaz emri de aynı inceliği
taşır. Döllenen hücre; 2, 4, 8, 16… sıralarını takip ederek milyar kere milyar hücre haline
gelince insan tamamlanmış, doğacak hâle gelmiş olur. Bu hücreler 2’den itibaren istidatla‐
rı yani genetik şifreleri paylaşa paylaşa, dokuları ve organları meydana getirir. Her yeni
bölünen hücre, vücudun hangi noktasını yapacaksa o istidadı beraberinde getirmek zo‐
rundadır.
Yukarda anlattığım bu 60. 000 şifre bölünürken bir numara, yanlış bir hücreye gitse; O
ilâhî kudreti inkâra kalkan insanın dili, göbeğinde çıkar. İşte birden otuz milyona kadar
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O halde döllenmeyi zarûrî bir olay olarak göremeyiz. Görsek bile,
döllenmiş bir hücreyi yalnız beyninde milyarlarca hücre olan insan
neticesine yaratıcı sebep göremeyiz.
Görebilmek için döllenmeyi ve gelişmeyi Allah’ın ilmi, kudreti ve
dileği ile yorumlamamız yani kaderle açıklamamız lâzımdır.
Fâtır Sûresi Âyet 11:
“Allah sizi topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra da sizi çift
çift yaptı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalabilir, ne de
doğurabilir. Bir canlının ömrünün uzatılması da, ömrünün kısal‐
tılması da mutlaka Kitab’da (programlı)dır. Şüphesiz ki bu Allah’a
kolaydır.”
Allah’ın haberi olmaksızın cinsî münâsebet çocuğa götürmeyece‐
ğine göre azil; korunma niye?
Yukarıda yaptığımız açıklamanın ilmî kısmı, ancak asrımızda
kavranabilmiştir.
Böylesine ağır ve ilmî bir açıklama her dönemde yapılamaya‐
cağı ve herkes tarafından hazmedilemeyeceği içindir ki, Kur’ân
âyetleri ve sûreleri indirilirken, Allah ve O’nun Peygamberi ko‐
runmayı yasaklayıcı kesin hüküm koymamıştır. Kaldı ki Kur’ân
âyetleri ve sûreleri indirilirken azil hür eşlere değil, toplumsal var‐
lıkları geçici olan İslâm öncesi cahiliyetinden intikal eden esir/köle
kadınlara yapılmaktaydı.
En doğrusunu Allah bilir.

tüm hücreler eksiksiz bu 60. 000 temel şifreyi hiç atlamadan paylaşır. Bunun matematik
ihtimali ise 6. 10 üzeri ‐24’dür. Bu da matematik olarak sıfırdır. Yani döllenmiş yumurtada
bir doğumu meydana getiremez. Ya niçin varız ve hep arızasız gebelikler, doğumlar sü‐
rüp gidiyor? İşte hem İlâhî ilmin, hem Kur’ân’ın mûcizesi. (Fatır 35/11; Fussilet 41/47).
“Allah’ın izmi olmadan hiçbir dişi gebe kalamaz ve hiçbir gebe doğuramaz.”
Diyanet Gazetesi’nin 293. sayısından yaptığımız bu alıntı için ayrıca bak. Dr. Halûk
Nurbakî Kur’ân Mûcizeleri s. 51‐5.
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Önemi dolayısıyla azili; geniş anlamda korunma tedbirlerini aile
planlaması; nüfûs planlaması yönünden incelemiş olduk.
Korunma tedbirlerini alıp almamakta tam bir irade hürriyetine sâhip kı‐
lınmadığımızı, Allah takdir etmedikçe cinsel ilişkinin çocuk sonucuna gö‐
türmeyeceğini ve her canlının rızkının yaratan ve yaratmakta olan Allah
tarafından üstlenildiğini açıklamış olmakla bu meselede ileri sürülebilecek
tüm iddialar da temelden çürütülmüş oldu.
Zira bu meselede ileri sürülen bütün olumsuz iddialar, insanların
yaratılmasının Allah’ın takdirine değil de, insanların girişimine bağlı
olduğu ve insanlarla ihtiyaç duyacakları maddeler arasında bir bağ‐
lantı olmadığı, ileride hiç mi hiç olamayacağı varsayımına dayan‐
maktadır.
Varsayımların temelsizliği ortaya konulunca, iddialar da kendili‐
ğinden geçerliliğini yitirmiş olmaktadır.
Korunma ve cinsellik

Şimdi meselemize bir de cinsel mutluluk zâviyesinden bakmaya
çalışalım.
Cinsel hayatta asıl olanın doyuma ermek olduğunu ayrıntılı bir
şekilde açıklamış, dîni delillerini sunmuştuk. Cinsel doyuma erebil‐
mek için çocuğun Allah’ın kaderiyle vücûda gelebileceğine îmanla,
korunma tedbirlerinin bütününe karşı çıkmak gerekir. Çünkü insan
korunma gereğini kendisine inandırdıkça, rûhî ve bedenî bakımından
rahat olarak ilişkiye giremez. Bunun sebebi hiçbir korunma tedbirinin
kesinkes koruyucu olmamasıdır. Korunmanın ayrıca göğüs ve rahim
kanserlerine, muhtelif kadın hastalıklarına, sinirsel rahatsızlıklara vs.
sebebiyet vermesidir.
Korunma tedbirlerinin uzun vadedeki bu sakıncaları yanısıra
cinsel ilişkideki yakın tesirleri de cinsel mutluluğu tehdid edici bo‐
yuttadır. Çünkü alınan bu tedbirlerin büyük çoğunluğunda erkek,
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dişilik organının tabiî ortamı ve câzibesi içinde sükûnet bulamamak‐
tadır. Bu da kişinin kendi nefsine yaptığı bir cinsel zulümdür. Bu du‐
rum şüphesiz kadın için de vâriddir.
Tabîi ortamın canlılığını gideren korunma tedbirleri, özellikle
azil, kadın cinselliği üzerinde daha büyük bir zulümdür. Zira kadın
genellikle erkeğin kendisinde sükûnet bulduğunu/boşaldığını his‐
setmesi sırasında veya bir süre sonra tatmîne ermektedir. Erkeğin
hemen çekilmemesi ile ilgili Peygamberî uyarıyı bir kez daha hatır‐
latmakta fayda vardır.
Kadının dişiliğine yönelik bir haksızlığa dönüşebileceği içindir ki
İslâm, genelde onaylamadığı azili; dışa boşalmayı özelde de tasvib
etmemektedir:

ﺎﺎ ﹾﺫﹺﻧﻬﺍ ﱠﻻ ﹺﺑ ﺓ ﺮ ﺤ
 ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺰ ﹶﻝ ﻌ ﻢ ﹶﺍ ﹾﻥ ﻳ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﻰﻧﻬ
“Allah’ın Resûlü izni olmaksızın hür kadına azil yapılmasını yasakla‐
dı.”

16

Bu hadîse dayanarak bazı İslâm bilginleri, hanımın izni/onayı
olmaksızın korunmanın haram olduğu ictihadında bulunmuşlardır.
Kur’ân‐ı Kerîm’de “Zulmetmek de uğranılan zulme boyun eğip
baş kaldırmamak da”17 yasaklandığından, kadının kendi cinselliği
aleyhine zulüm oluşturan azile rıza göstermesi ve onay vermesi de
câiz olmasa gerektir.
Sonuç

Allah’ın Resûlü’nün uyarıları doğrultusunda korunma tedbirle‐
rine baş vurmaksızın cinsel hayat yaşanmamasının sonuçları neler
olmaktadır?

16
17

İ. Mâce Nikâh 30 (Hn. 1928).
Bakara 193, Hûd 113, Mâide 8, Şûra 41‐42
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Bu sonuçları dört madde halinde şöylece özetleyebiliriz:
a‐ Korunma araçlarının yapılması için gereksiz endüstriler kurulmakta,
ham madde ve iş gücü israfı yapılmaktadır.
b‐ Cinsel bunalımlara, göğüs ve rahim kanserlerine, muhtelif kadın has‐
talıklarına ve rahatsızlıklara dûçar olunmaktadır.
c‐ Korunmadan ötürü oluşan hastalıkların tedâvisi için nice doktorlar
yetiştirilmekte, ardarda klinikler ve hastaneler açılmaktadır.
d‐ Korunma tedbirlerinin yaygınlaşması, diğer sebeblerle birlikte nice
nice kadınların fuhuşa atılmalarına ortam hazırlamaktadır. Nice aile yuvala‐
rı da sönmektedir.
Bu kadar ağır sonuçlara katlanmanın, üstelik neticeleri de alına‐
mamaktadır. Alınamayacaktır da. Çünkü “Rahimler Allah’ın takdir
ettiğini doğuracaktır.”18 Tecrübeler de buna şahidlik etmektedir.
Korunma tedbirlerinin en erken başladığı ve en yaygın şekilde
uygulandığı Amerika’da korunma tedbirleri yasadışı doğumların
sayısını bile azaltamamaktadır.19
Bu bahsi bitirirken söyleyeceğimiz son söz şu olacaktır:
Helâl mi yoksa haram mı olduğu şüpheli olan hususlarda mü’minin
şüphelilerden kaçınması, Allah’ın Resûlü’nün kesin emridir.20

18
19

20

M. K. Ummal 6/417.
Erdal Atabek Çocuk Düşürme s. 76.
Doğum kontrolü ve kürtaj konusunda geniş ve mukayeseli bilgi almak isteyenlere aşağı‐
daki eserler tavsiye olunur: Mevdudî İslâm Nazarında Doğum Kontrolü, Sebil Yayınları,
İstanbul 1972. Prof. Abdürrahim Umran İslâm Kültüründe Aile Planlaması Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayını.
M. Mesâbih Hn. 2762.

Kürtaj

Açık ve kesin bir dille yasaklamasa da azil yapmayı tasvip bu‐
yurmayan İslâm Dîni’nin ana sağlığı gerektirmedike, kürtajı hiç mi
hiç tasvip buyurmayacağı açık bir gerçektir.1 Ancak ana sağlığının
kürtajı gerektirdiğine, ana karnındaki çocuğun bir insan olduğu ger‐
çeğine inanan bir grup uzmanın karar vermesi gereklidir.
Mü’min kadınların Allah’a ortak koşmamak ve hırsızlık yapma‐
mak gibi temel bir İslâmî görevi de, çocuklarını öldürmemektir.
Mümtehine Sûresi’nin 12. âyetiyle konulan “…Çocuklarını öldür‐
memeleri…” şeklindeki öldürme yasağı, İslâm bilginlerine göre ço‐
cuk düşürmeyi, dolayısıyla kürtajı da içine almaktadır.2
Bu bilginlere göre, Kur’ân‐ı Kerîm’in fakirlik endişesiyle, batıl
inançlar ve yorumlar sebebiyle çocukların öldürülmesini yasaklayan
anlamlarını sunacağımız şu âyetleri de çocuk düşürme; kürtaj yasa‐
ğını içine almaktadır.3

1

2

3

Kürtajla ilgili genişbilgi için bak. Ali Rıza Demircan “İlmin Katkılarıyla Kur’ân ve Sünnet
Işığında Koruyucu Önlemler, Gebelik, Kürtaj ve Sezaryen”
Bak. İ. Kesir Mümtahine 12 (4/354), Kurtûbî Mümtahine 12 (18/72)
Âyetin Çok Yönlü İşareti
Müfessir İ. Kesir bu âyeti şöylece açıklar: Bu âyetteki çocukları öldürme yasağı, câhiliyet
dönemindeki bazı Arabların fakirlik korkusuyla çocuklarını öldürmeleri örneğinde görül‐
düğü üzere, çocukların doğumundan sonra öldürülmelerini içine aldığı gibi, bazı câhil
kadınların kendilerini yere atarak çocuklarını düşürmek istemeleri örneğinde görüldüğü
üzere, ana karnında iken öldürülmelerini de içine almaktadır.
Hak Dîni, Kur’ân Dili 3/203, F. Zilali’l‐Kur’ân Türkçe Neşir 14/430.

244

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

İsra Sûresi Âyet 31:
“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları
da Biz rızıklandırıyoruz. Onları öldürmek pek büyük günahdır.”
Enam Sûresi Âyet 31:
“Hiçbir bilgiye dayanmadan beyinsizce çocuklarını öldürenler
ve Allah’ın kendilerine verdiği rızık (olan çocuk nimetin) den Al‐
lah’a iftira ederek yasaklama yoluyla kendilerini mahrum bırakan‐
lar, gerçekten ziyana uğramışlardır. Onlar yoldan saptılar, doğru
yola gelici de değildirler.”4
Tercümelerini sunduğumuz âyetlerin amacı yanı sıra Kur’ân’da,
zinâdan beri anlamına iffetli erkekler ve kadınların çocuk oluşturucu
hayat maddelerini israftan koruyucuyu olarak nitelenmesi ve Al‐
lah’ın Resûlü’nün azili, çocuğu toprağa gömüp öldürmenin gizli bir
şekli olarak açıklaması, hiç şüphesiz kürtajı yasak kapsamı içine alan
bilginlerin görüşlerini doğrulamaktadır.5 Kald ki kürtajda ana sağlı‐
ğını tehdid eden büyük bir tehlike de vardır. Yalnızca bu tehlikenin
mevcûdiyeti bile kürtajı gayr‐ı meşrû kılmak için yeter sebeptir.
Kocanın veya kadının ya da karı‐kocanın birlikte isteği, kürtajı
meşrû/caiz kılmaz. Hamileliğin gayr‐ı meşrûluğu bile kürtajı meşrû‐
laştırmaz. Çünkü biz mü’minler, nefislerimizi tehlikeye atmamakla
emrolunmuşuzdur.6
Burada öneminden ötürü açıklanması gereken bir konu da şudur.
Bilerek kasıtla veya hata yolu ile çocuk düşürme, bir cana kıymadır.
Peygamberimizin uygulamasına göre, Gurre denilen ve yaklaşık 215
gr. altın tutarı tazminat cezasını gerektirir. Çocuğu kürtaj ettiren ana‐
4

5

6

Âyette geçen “Rızk”ı çocuk nimeti olarak yorumlatan nükte için bak. Mevdûdî, İslâm
Nazarında Doğum Kontrolü s. 74‐5.
Bak. M. S. Müslim Hn. 835, A. Davudoğlu S. Müslim Ter. ve Şerhi 7/339, 441, Buharî Edeb
20.
Bak. Bakara 195.

CİNSEL MUTLULUK GÖREVLERİ

245

baba da olsa bu cezayı ödemekle yükümlüdür.7 Ğurre, düşürelen
çocuğun (cenin) mîrası kabul edilir ve düşmesine sebep olan kimse
veya kimseler hariç, varisleri arasında paylaşılır.
Kürtajı da içine alan “Korunma…” bahsini, bu konudaki bazı te‐
reddütleri gideren bir fetva8 ile ve ilahî rızaya ermiş kullar diliyle
yapılan ve bizleri de çocuk talebine yönelten Kur’ânî bir duâ örneği
ile bitirelim:

ﺎﺎﻣﲔ ﹺﺇﻣ
 ﻘ ﺘﻟ ﹾﻠﻤ ﺎﻌ ﹾﻠﻨ ﺟ ﺍ ﹴﻦ ﻭﻋﻴ ﺮ ﹶﺓ ﹶﺃ ﺎ ﻗﹸﺗﻨﺎﺭﻳ ﻭ ﹸﺫ ﺎﺍ ﹺﺟﻨﺯﻭ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﺎﺐ ﹶﻟﻨ
 ﻫ ﺎﺑﻨﺭ
“… Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözle‐
rimizin bebeği olacak çocuklar ve torunlar ver. Bizi, Senin yasala‐
rına aykırılıktan korunacaklara rehber kıl.”9

7
8

9

Tirmizî Diyat 15, Ebu Davud Diyat 19.
Çocuk Düşürme
Ana rahmindeki çocuğa rûhun üflenmesinden önce ve sonra çocuğu düşürmenin hükmü
hakkında fukahanın farklı görüşlerini, İmam Gazzali’nin bu mevzudaki ihatalı mütalâası‐
nı ve buna dayanarak fukahanın, aşılanmış yumurtada hayat bulunduğunu bildiklerini
kaydettikten sonra Mahmut Şellût şöyle diyor:
“Rûhun üflenmesinden (dördüncü aydan) önce çocukta hayat yoktur diyen fakihlerin
maksadı herhalde, dışarıdan ve bilhassa ananın hissettiği hayat belirtileri olacaktır. Yoksa
aynı fukaha, ana yumurtasıyla birleşen spermin canlı olduğunu bilmektedirler. Buna da‐
yanarak diyebiliriz ki âlimlerin çocuk düşürme mevzuundaki farklı görüşleri bu inceliğe
dikkat etmemekten ileri gelmiştir; yahut da “bu durumda düşürme, canlılık dışardan his‐
sedilir olduktan sonra düşürme gibi değildir” demek istemişlerdir.
Şu halde hangi devrede olursa olsun çocuk düşürmenin haram olduğunda bütün âlimler
birleşmiş oluyorlar. Yine hangi zamanda olursa olsun zaruretlerin, kendi ölçülerine göre
yerleri vardır. Bu açıklamalar, din ile tıbbın bu mevzuda görüş birliği içinde olduklarını
ortaya koymuş olmaktadır.”
Hayrettin Karaman, İslâm’ın Işığında Günün Meseleleri, 2/554. Ayrıca bak. H.Karaman
İslâm’a Göre Doğum Kontrolü ve Kürtaj, Tüm Yönleri ile Aile Planlaması Sempozyumu Ki‐
tabı 136‐154.
Furkan 74
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OKUYUCU NOTLARI

Yedinci Bölüm

EŞLER ARASINDA CİNSEL HARAMLAR
VE KEFFÂRETLER

Eşler Arasında Haramlara Genel Bakış

Yüce Allah eşleri birbirlerine helâl kılmıştır. Koca karısının, kadın
da kocasının cinselliğinden dilediği zaman istediği şekilde yararlana‐
bilir. Fakat eşler arasındaki bu cinsel özgürlük alanı, büyüklüğüne
rağmen sınırsız değildir. Yani eşler arasında da cinsel haramlar var‐
dır.
Bu haramların bir kısmı dâimî/süreklidir. Bir kısmı da geçicidir.
Aşağıda on madde halinde sunacağımız bu haramların ilk beşi daimî,
diğerleri de geçici haramlardır.
1‐ Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak,
2‐ Arka Organdan Temas Etmek,
3‐ Başkalarının Yanında Sevişmek ve İlişkide Bulunmak,
4‐ Acı Vererek ve Acı Verdirerek Cinsel İlişkide Bulunmak,
5‐ Cinsel Görevden Kaçınmak,
6‐ Îlâ Yapmak,
7‐ Zıhâr Yapmak,
8‐ Oruçlu İken Cinsel İlişkide Bulunmak,
9‐ İtikâfda İken Cinsî Münâsebette Bulunmak.
10‐ İhramlı İken Cinsel İlişkide bulunmak
Şimdi bu haramları tek tek açıklamaya çalışalım.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 1

Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak

İslâm Dîni’nin insanlığa sunduğu cinsel nitelikli düzenin mü’min
eşlere yüklediği ana görevlerden biri, âdet halinde cinsel ilişkide bu‐
lunmaktan kaçınmaktır.
İnsanları yaratan ve onların bedenî ve rûhî yapıların en iyi bilen
Yüce Allah, Kur’ân‐ı Kerîm’in Bakara Sûresi’nin 222’nci âyetinde âdet
halinde cinsel ilişkide bulunulmasını şöylece yasaklamıştır:
“(Ey Muhammed!) Sana kadınların ay halini (hayız) soruyorlar.
De ki; o bir Eza’dır.
Ay halindeyken onlardan ayrılın; temizleninceye kadar onlara
yaklaşıp cinsî münâsebette bulunmayın. Boy abdesi alarak iyice
temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yer (vagina) den onlarla
ilişkiye girin/girebilirsiniz. Şüphesiz Allah (her ay temizlendikle‐
rinde kadınlarına) dönenleri sever. O, İyice temizlenenleri (ay ha‐
linde önden ve arka organdan cinsel ilişkiye girmekten kaçınanları
da) sever.”1
1

Âyetin İşaretleri
a‐ Âyetteki “Fe’tû” emri, genel kabule göre vücûb için değil, İbaha içindir. Buradan hare‐
ketle “ilişkiye girebilirsiniz “ şeklinde de meâllendirilmiştir.
b‐ Âyette geçen “et‐Tevvabîn” kelimesinin masdarı olan et‐Tevbe mutlak dönüş mânâsına
da gelmektedir. Biz âyeti bir bütün olarak değerlendirdiğimiz ve periyodik olan ay hali ile
mubalağalı ism‐i fail kipi arasında uyum gördüğümüz için mutlak dönüş mânâsını tercih
ederek parantez içinde gösterdiğimiz nükteyi benimsedik. Ancak et‐Tevvabîn kelimesini
ay halinde ilişkide bulunmak gibi günahlardan çokça tevbe edenler mânâsına da yorum‐
layabiliriz.
c‐ “el‐Mütetahhirin” kelimesi için tercih ettiğimiz ve parantez içinde göstediğimiz nükte
ise A’raf Sûresi’nin 82. âyetine ve kaynak tefsirlerinin yorumuna dayanmaktadır. Bak. er‐
Râzî et‐Tefsiru’l‐Kebîr Bakara 222, Taberî Bakara 222
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Yüce Allah, bilen, merhamet eden ve bütün işlerini gayeli ve an‐
lamlı yapan bir Rab olduğu için, kulluk denemesine tâbi tuttuğu in‐
sanlara ancak ve ancak zarar verici sözleri, davranışları ve işleri ya‐
saklamışdır.
Hiç şüphesiz Yüce Allah; bütün yasaklarını olduğu gibi, ay ha‐
li/âdet hali cinsî münâsebet yasağını da zararlı olduğu için koymuş‐
tur. Üstelik bu zarar vericilik sebebini diğer yasaklarından farklı ola‐
rak da “eza” sözcüğü ile açıklamıştır: “… o, bir eza’dır…”
Âdet halinde cinsî münâsebette bulunmanın yasaklanış sebebi
olan eza, Kur’ân ve Sünnet dilinde “Sevilip istenmeyen, üstelik üzüntü
veren her bir söz, davranış ve iş, sözlü ve fiilî baskı, kokusu ve yapısı sebe‐
biyle pis olan nesne ve giderilmesi gerekli, sıkıntı verici, zorluk çıkarıcı en‐
gel…”2 mânâlarına gelmektedir. Bu mânâlardan hareketle ay hali te‐
masını, bedene ve rûha zarar verecek, sıkıntı ve nefret uyandırabile‐
cek işlem olarak vasıflandırabiliriz.
Yüce Allah’ın yasakladığı ay hali temasını O’nun Resûlü Hz.
Muhammed de pekiştirerek yasaklamış, ayrıca ay hali ile ilgili gerekli
bilgileri de açıklamıştır.
İlişkiyi Yasaklayıcı Hadisler

Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﺡ
 ﻨﻜﹶﺎﺍ ﱠﻻ ﺍﻟ ﺊ ﻴ ﺷ ﻮﺍ ﹸﻛ ﱠﻞﻨﻌﺻ
 ﺍ
“Kadınlarınızla ay hallerinde cinsel ilişkide bulunmayınız. Ancak cinsel
ilişkiye girmeme koşuluyla dilediğiniz şekilde sevişebilirsiniz…”3

ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻧ ﹺﺰ ﹶﻝﺎ ﺍﹸﺮ ﹺﺑﻤ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ  ﹶﻓ ﹶﻘﺪ ﹶﻗﻪ ﺼ
 ﻨﹰﺎ ﹶﻓﻭ ﻛﹶﺎﻫ ﺎ ﹶﺍﺑ ﹺﺮﻫﺩ ﻲﺮﺃ ﹰﺓ ﻓ ﻣ ﺍ ﻭ ﻀﹰﺎ ﹶﺍﺎﺋﻰ ﺣﻦ ﹶﺍﺗ ﻣ

2
3

Bak. Bakara 263, Ahzab 48, İ. Mâce Hn. 3683, el‐Camis‐Sağir 1/124.
İ. Kesir Bakara 222
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“(Helâl görerek veya sakıncasız bularak) Âdet halindeki karısıyla
cinsel temasda bulunan kimse, onunla arka organından ilişkiye giren kişi ve
bir de gelecekten haber verdiğini idda eden adama bilgi almak için gelip de,
onun sözlerini doğrulayan şahıs, Muhammed’e indirilen Kur’ân’a îman
etmemiştir.”4
Âdet halinde cinsel temasda bulunmak, Rabbimizin ve Peygam‐
berimiz’in buyruklarıyla yasaklanmış olduğu için, eşler isteseler ve
bedenî ve rûhî zararlarından korunabilmiş olsalar bile, cinsel temasta
bulunamazlar. Zira karşılıklı anlaşma, haramı helâl kılmaz. Bu
sebeble bu ilâhî yasağı çiğneyen eşler günahkâr olurlar. Allah’dan
bağışlanmalarını dilememeleri ve verebilir durumda iken günahlarını
örtecek sadaka vermemeleri halinde ilâhî azâba uğrayabilirler.
Âdet halinde sevişmek de haram mıdır?

Kur’ân ve Sünnet’le yasaklanan yalnızca cinsel organların teması
olduğu için, hiç şüphesiz sevişmek helâldir. Üstelik ay halinde iken
sevişmek, Allah’ın Resûlü’nün sünnetlerindendir.
Aşağıda sunacağımız fiilî sünnet örnekleri, âdet hali sırasında se‐
vişmenin helâl olduğunu ve bu dönemde sevişmenin peygamberî
uygulamalar arasında yer aldığını bize öğretmektedir.
Fiilî Sünnet

Allah’ın Resûlü’nün eşlerinden Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor:

ﺭ ﺘ ﹺﺰﺗ ﻀﹰﺎ ﹶﺍ ﹾﻥﺎﺋﺖ ﺣ
 ﻧﺍﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﺎﺍﻧﺣﺪ ﺍ ﺮ ﻣ ﺄﻢ ﻳ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ﺎﺟﻬ ﻭ ﺯ ﺎﻌﻬ ﺎ ﹺﺟﻳﻀ ﻢ ﹸﺛ

4

Tirmizî Tahâret 101 (Hn. 135)
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(Eşleri olan) bizlerden biri âdet gördüğü zaman Allah’ın Resûlü ona
göbekle dizler arasını örten bir örtü örtünmesini emir buyurur, sonra da
(tenlerin temasını içerir şekilde) onunla beraber yatardı.5
Hz. Âişe (r. a) bir diğer anlatımında şöyle buyuruyor:

ﺎﻴﻬ ﻳﺪ ﻭﹶﺛ ﺎﺭﻫ ﺪ ﺻ
 ﺘ ﹺﺰﻡﻳ ﹾﻠ ﻢ ﺳ ﹴﻊ ﹸﺛ ﺍﺍ ﹴﺭ ﻭﺎﺯﺭ ﹺﺑ ﺘ ﹺﺰﺗ ﺎ ﹶﺍ ﹾﻥﺍﻧﺣﺪ ﺍ ﺖ
 ﺿ
 ﺎﺍﺫﹶﺍ ﺣ ﺎﺮﻧ ﻣ ﺄﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ
“ Eşleri olan bizlerden biri âdet gördüğü zaman Allah’ın Resûlü (âdet
gören eşine göbekle dizler arasını örten) genişçe bir örtü örtünmesini
emreder, sonra da onun göğüs bölgesine yönelirdi.”6
Sevgili Peygamberimizin eşlerinden Ümm‐ü Seleme annemiz de
şöyle buyuruyor:
“Adetli eşlerinden birini okşamak isterse onun altlık edinip örtünmesini
emreder sonra okşardı.”7
Allah’ın Resûlü’nün sünnetini öğrenme ve öğretmede utanma ile
emrolunmadığımız için, cinsî münâsebette bulunmaksızın eşlerle
sevişilebileceğini açıklayan fiilî sünnet örneklerini aynen aktarmaya
çalıştık.8

5
6
7
8

Ebû Dâvûd Tahâret 107
Nesâî 1/189.
Ebu Dâvûd Nikâh 46
Fiilî Sünnet Örnekleri Yadırganmamalıdır:
Gerekli ve yeterli İslâmî kültür alamamış mü’minler, fiilî sünnet örneklerinin açıklanma‐
sını da yadırgamaktadırlar. Ondört asırdır İslâm bilginlerinin eserlerinde rivâyet ettikleri
ve inceledikleri bu örneklerin açıklanmasını diğer insanların mahrem hayatlarının açık‐
lanmasına benzeterek, üstelik yermektedirler. Oysaki İslâm Dîni’nin cinsel nitelikli düs‐
tûrlarını öğretmek için Allah’ın Resûlü’nün ve eşlerinin yaptıkları açıklamalar, diğer in‐
sanların eşleriyle yaptıklarını anlatmaları gibi değildir. Çünkü diğer insanların eşleriyle
yaptıklarını anlatmaları cinsel ilişkilerinin çokluğu ile övünmek veya küçük düşürmek
amacıyla eşlerinin cinsel davranışlarını açığa vurmak gibi dinleyicilerin arı duygularını
saptırıcı çirkin bir amaca dönüktür. Pek tabiî ki haramdır.
Allah’ın Resûlü ve O’nun eşlerinin istisnaî açıklamaları ise insanlığın temel cinsel prob‐
lemlerini çözecek ve böylece cinsel sömürüye engel teşkil edecek olan mûcizevî açıklama‐
lardır. Lütfen kitabımızın, “Cinsel Sözler, Yazılar, Resimler ve Filmler” bölümünde, özel‐
likle dip notlar halinde yapılan açıklamaları okuyunuz.
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Bu fiilî sünnet örneklerini bir de sözlü sünnetle pekiştirelim.
Sözlü Sünnet

Abdullah b. Sa’d el‐Ensârî, Allah’ın Resûlü’ne şöylece sorduğunu
anlatıyor:
‐ (Yâ Resûlallah!) Âdet görürken karımdan nasıl yararlanabilirim?
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:

ﺍ ﹺﺭﻻﺯ ﻕ ﺍ
 ﻮ ﺎ ﹶﻓﻚ ﻣ
 ﹶﻟ
‐ (Göbekle dizler arasını örten) Örtünün yukarı kısmından; göbek
üstü vücût kısımlarından yararlanabilirsin.9
Bazı İslâm bilginleri Kur’ân çizgisinde cinsel bakımdan yararlanı‐
lamayacak olanın yalnızca cinsel organ olduğunu ileri sürmekte iseler
de, yukarıda sunduğumuz hadîsleri ve benzerlerini yorumlayan İs‐
lâm bilginlerinin büyük çoğunluğu, yasak bölgelerin göbekle dizler
arasını içine almakta olduğu görüşünü benimsemişlerdir.
Âdet Halinde Sevişmek Fiillî Sünnetin Bir Gereği midir?

Âdet halinde sevişilebileceğini ortaya koyan ‐örneklerini sundu‐
ğumuz fiilî sünneti burada yorumlamakta fayda görüyoruz.
Anlayışımıza göre fiilî sünnet bize yalnızca ruhsat vermemekte,
cinselliği içeren ruhsal ilgiye de teşvik etmektedir. Bu tesbitimizi şöy‐
lece açıklayabiliriz.
Her bir kadının âdet hali, kendine özgüdür. Ancak kanın kesil‐
memesi halinde ay hali hükümlerinin on gün devam edebileceğini
İslâm bilginleri açıklamaktadırlar.
Allah’ın Resûlü’nün birden fazla eşi olduğuna göre, O’nun ay halindeki
eşlerine ilgi göstermesini cinsel ihtiyaçla izah etmek pek de aklî olamaz. Şüp‐
9

Ebû Davûd Tahâreti 83 (Hn. 212). Hadîs, örtü üstünden yararlanmak şeklinde de anlaşıla‐
bilir.
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he etmiyoruz ki O’nun (sav) asıl amacı, rûhen tedirginlik duyabilecek eşle‐
rini rûhî tatmine erdirmekti. Çünkü arzulanmaya ve şehvetsiz de olsa sevil‐
meye muhtaç olan kadın, her ay belirli bir süre ilgisiz kalmaktan ve sevimsiz
olduğu şeklindeki üzücü şartlanmalardan ötürü bunalabilir. Hele hele bu
kadının kuması varsa veya kocasının bir başka kadınla ilgisi olabileceğini de
düşünüyorsa…
Açıklamaya çalıştığımız ruhsal bunalım, her kadın için vârid ola‐
bileceğine göre, fiilî sünnetin rûhuna uygun davranışlarda yarar ola‐
cağı şüphesizdir.
Âdet Dönemlerinde Kadınların Özel Sorumluluğu

Âdet halinde cinsel temasda bulunmak haramdır.
Pek tabiîdir ki erkek karısının âdetinin başlayıp başlamadığını bi‐
lemez. Ay halinin başladığını kadının açıklaması lâzımdır. Eğer açık‐
lamaz da cinsel temasda bulunulursa, bunun günahı yalnızca kadının
olur.
Kadın ay halinin başladığını bildirmemekle günaha girebileceği
gibi, bittiği halde bitmediği veya bitmediği halde bittiği izlenimini
vermekle de günaha girebilir.
Hele hele ay hali başlamadığı halde başladı diyerek kocasını al‐
datan kadın, pek büyük bir günah işlemiş; ilâhî la’net gölgesi altına
girmiş olur.
Allah’ın Resûlü “Allah, müfessile kadına la’net etsin; onu rahmetin‐
den uzak düşürsün,” buyurdu ve müfessile’yi şöyle tanıttı:

ﺾ
ﺋ ﹴﺎﺖ ﹺﺑﺤ
 ﺴ
 ﻴ ﻭﹶﻟ ﺋﺾﺎﻲ ﺣﺍﻧ :ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﺟﻬ ﻭ ﺯ ﺎﺩﻫ ﺍﺍﺫﹶﺍ ﹶﺍﺭ ﻲﺴ ﹶﻠﺔﹸ ﺍﱠﻟﺘ
  ﹶﻔﺎ ﺍﹾﻟﻤﻭﹶﺍﻣ
‐ Müfessile; kocası kendisini arzuladığı zaman; âdet görmeye başlama‐
dığı halde, ‐âdet görüyorum‐ diyerek kocasını aldatan kadındır.”10

10

M. Zevâid 4/296, el‐Metâlibü’l‐Âliyetü Hn. 1559
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Cinsel İlişki Ne Zaman Helâl Olur

Her kadının ay hali kendisine özeldir. Bazılarının ay hali altı, ba‐
zılarının yedi veya sekiz gün sürebilmektedir.
Allah’ın Resûlü’nün bir hadîsine ve bu hadîs üzerindeki yorum‐
lara göre ay hali on gün on gece sürebilir.
Kendisine has sürede kanı kesilirse, kadının ay hali bitmiş olur.
İslâm bilginlerinin bir kısmını oluşturan Hanefî Mezhebi müctehidle‐
rine göre on gün sürdüğü halde kan kesilmezse ay hali hükmen bit‐
miş sayılır.
Fiilen veya hükmen bitmesi halinde eşler hemen cinsel ilişkide bulunabi‐
lir mi?
Ay hali temasını yasaklayan âyetin lafızlarını ve ilgili hadîsleri
farklı şekilde yorumlayan bilginler, şu görüşleri ileri sürüyorlar:
Ay hali biten kadının kocasına helâl olması, bir diğer anlatımla
onunla ilişkiye girebilmesi için;
a‐ Yıkanması/boy abdesti alması gerekir.11
b‐ Boy abdesti almaksızın sadece cinsel organını yıkaması ve yal‐
nızca abdest alması yeterlidir.
c‐ Yıkanması gerekmez. Ancak a’zamî süre olan on günden önce
bitmişse, bitiminden itibaren öğle ile ikindi arası gibi bir namaz vakti
beklenilmesi gerekir.
Üç şekil de geçerli olduğuna göre, eşler durumlarına uygun olanı
seçerler. Ancak ilk görüş, Kur’ân’ın lafzına uygun olması ve cinsel
tatmine ortam hazırlaması bakımından tercîh edilebilir.

11

Darîmî Salât 108.
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Âdet Hali İle İlgili Bazı Bilgiler

Âdet hali Allah’ın kadınlar için takdir buyurduğu bir haldir. Dînî
sorumluluklar bakımından özellik arzeden tabiî bir durumdur.
Kur’ân ve Sünnet’in açıklamalarına göre âdetli kadın eşi ile sevi‐
şebilirse de ilişkiye giremez. Cinsel ilişki haramdır. Kur’ân hükmü
olarak yıkanmadıkça namaz kılmaz, kılamadığı namazlarını da kaza
etmez.1 Oruç için yıkanma gerekli kılınmadığından Ramazan orucu‐
nu tutabilir. Bir tür hasta olduğu için tutmayarak erteleyebileceği
oruçları, güne gün kaza eder. Özellikle Mekke’den ayrılma zorunlu‐
luğu gibi durumlarda Kâbe’yi tavaf edebilir.
Âdetli kadın Kur’ân okuyabilir ve camilere de girebilir. Çünkü
Kur’ân okumayı ve camiye girmeyi yasaklayıcı hadîsler, Peygambe‐
rimize aidiyeti ve anlamı üzerinde görüş birliğine varılamamış zayıf
hadîslerdir.12 Bunlar haramlığa delil kılınamaz. Doğruları en iyi bilen
Allah’tır.
Âdet halinde iken sevişmeden veya rüyalanmadan ötürü cünüb
olan kadın yıkanır. İlişkiden sonra fakat yıkanmadan önce âdet gören
kadın da yıkanır.13
Âdet gören veya lohusa olan kadın, Allah’ı zikredebilir, duâ da
edebilir. Kadınların bu özel durumlarında namaz vakitlerinde belirli
dakikalarını zikre ve duâya ayırmaları İslâm bilginlerince güzel bu‐
lunmuştur.
Âdet hali, pislik hali değil, Allah’ın düzenlediği, bitimi yıkanma‐
yı gerektiren tabîi bir haldir. Bu sebeple âdet halini mâzeretli durum
olarak vasfetmeli, asla pislikle nitelememelidir.
İradeye dayalı olarak yapılan cinsî münâsebetin oluşturduğu
cünüblük halinin kirlilikle‐pislikle ifadelendirilmesini onaylamayan
Allah’ın Resûlü’nün, irade dışında oluşan âdet halinin kirlilikle‐
12
13

Nasbu’r‐Râye,1/193‐5; Ebu Davud Tahâre 93; İbn Mâce Hn.645.
Darîmî Salât ve’t‐Tahâre 99. Hz.Peygamberin eşleriniin ancak dînî hükümleri öğretmek
amacıyla mahrem hayatlarından söz ettiklrinin bi r örneğini de bu hadist görüyoruz.
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pislikle tavsif edilmesini red buyuracağı açıktır. Aşağıda sunacağımız
hadîs, bu gerçeği açıklamaktadır.
Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor: Yalnızca hac yapmayı amaçlayarak (Me‐
dine’den) yola koyulduk. Mekke yakınındaki Serif mıntıkasına gelmiştik ki
âdet görmeye başladım.14 Hac görevlerimi yapamayacağım düşüncesiyle
ağlıyorken Allah’ın Resûlü yanıma geldi ve bana sordu:‐ Nen var senin,
yoksa âdet mi gördün de ağlıyorsun? Ben “evet” cevabını verince şöyle bu‐
yurdu:
 ﺎﺑﻨ ﻋﻠﹶﻰ  ﺍﷲﺒﻪﺘ ﹶﻛﻣﺮ ﻫﺬﹶﺍ ﹶﺍ ﺍ ﱠﻥ
ﻲ ﺒﻰ ﺑﹺﺎﹾﻟﺗﻄﹸﻮﻓ ﺮ ﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﻴ ﺝ ﹶﻏ
 ﺎﻲ ﺍﹾﻟﺤﻳ ﹾﻘﻀ ﺎﻲ ﻣ ﻓﹶﺎ ﹾﻗﻀ،ﺩﻡ ﺕ ﺁ
Âdet görme, Allah’ın Adem oğlunun kızları için koyduğu bedenî bir ya‐
sadır. Bu sebeple ağlamana gerek yok. Kâbe’yi tavaf etmeyi ertele, ama bu‐
nun dışında hacıların yaptığı hac görevlerini sen de yap.15
Yukarıda âdet halinin devamı süresince yapılamayacak olanlara
değindik. Yapılabilir olanlara işaret ettik. Şimdi de âdet hali bitimin‐
de yapılması gereken görevi açıklayalım.
Âdet hali bitiminde güsül/boy abdesti alma
Ay halinin/âdet halinin bitiminde vücûdu baştan aşağı yıkayarak
boy abdesti alınması, Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruğudur.
Bu sebeple farz bir görevdir.16 Âdet hali bitiminde yıkanıp boy abdes‐
ti alması gereken kadın gibi, âdet halinde iken sevişip boşalmadan
14

15
16

Hz.Peygamberin eşlerinin ancak dînî hükümleri öğretmek amacıyla mahrem hayatların‐
dan söz ettiklerinin bir örneğini de bu hadiste görüyoruz.Genelde hiçbir kadın gerek ol‐
madıkça âdet halinden söz etmez, etmemelidir de. Hz.Âişe validemiz, ihrama girdikten
sonra âdet gören kadının hac görevlerini nasıl yapacağını Allah’ın Resûlü’nün sünnetiyle
örneklendirerek öğretebilmesi için yaşadığı olayı olduğu gibi açıklamıştır.
Buharî,Hayz 1.
Kurân’nın Mâide sûresinin 6. âyetinde cünüplükten ötürü boy abdesti alınması için kulla‐
nılan “Tetahhür” “fiili, âdet halini konu alan Bakara sûresinin yukarıda anlamı sunulan
222. âyetinde de kullanılmaktadır. Âyette, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın, de‐
nildikten sonra, Tetahhur ettikleri zaman “Allah’ın emrettiği üreme organından onlarla
ilşikiye girebilirsiniz”, buyrulması, “Tetahhür” ün boy abdesti anlamına geldiğini ve âde‐
tin bitiminde yıkanılması gerektiğini açıklamaktadır. Nitekim Peygamberimiz de, âdet
kanı kesildiğinde “boy adestı alınmasını” emretmiştir.
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veya rüyalanmadan ötürü cünüb olan kadın da yıkanır. İlişkiden son‐
ra fakat yıkanmadan önce âdet gören kadın da yıkanır.17
Nifas (Lohusalık) Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak da Haramdır

Nifas (lohusalık) doğumla birlikte gelen kanla başlayan özel bir
haldir.
Bakara sûresinin 222. âyetindeki “el‐Mehîz” kelimesi, üreme or‐
ganı ve bu organdan gelen kan mânasına geldiği için, bu âyet ay hali
yanı sıra lohusalık halini de içine almaktadır. Bu sebeble olacak İslâm
bilginleri, yukarıda âdet hali ile ilgili olarak açıkladığımız bilgileri ve
hükümleri aynen lohusalık için de geçerli kabul etmektedirler.
Daha açık bir anlatımla âdetliye haram kılınanlar lohusaya da ha‐
ram kılınmaktadır. Âdetliden düşen görevler, lohusadan da düşmek‐
tedir.
Ana konumuz olan cinsellik yönünden bir özet çıkaracak olursak
şöyle diyebiliriz:
Lohusalık halinde cinsel ilişki haram, sevişmek helâldir. Kadının
göğüslerinden kocasının ağzına yutulacak şekilde süt girmesinin dînî
bir sakıncası yoktur.18
İlgili genel nitelikli ölçüleri yorumlayan Hanefî mezhebi mücte‐
hidlerine göre lohusalığın en uzun süresi kırk gündür. Âdet halinde
olduğu gibi, en azı şeklinde bir sınırlama da yoktur.
Meselâ, sezeryanla doğumlarda cinsel organlardan kan gelme‐
mesi halinde kadın lohusalık hükümlerine tâbi olmaz.
Anlaşılacağı üzere âdet hali gibi lohusalık hali de cinsel organdan
gelen kanla ilgili bir haldir.
17
18

Ebu Davud Tahâret 119, Menasik 9. Ayrıca bak. T.D.V. İslâm Ans. 33/79 (Nifas Maddesi)
Kur’ân çocuğun emme süresinin iki yıl olabilirliğine işaret etmektedir. (Bakara 233,
Lukman 14) İki yaşını aşmış çocuğun süt emmesiyle süt akrabalığı oluşmayacağı görüşü
Kur’ân’la örtüşmektedir.
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Lohusa kadının kanı, kırkıncı günün sonunda kesilmezse, Hanefî
müctehidlere göre kadın yıkanır, namaza başlar, cinsî münâsebette
bulunabilir. Çünkü lohusadan kırkıncı günden sonra gelen kan
lohusalık kanı değil, hastalık kanı (istihâze)dır.
Ne var ki bazı İslâm bilginleri, lohusalık kanının altmış güne ka‐
dar devam edebileceği görüşündedirler. Onlara göre kan kesilmedik‐
çe, altmış gün dolmadan cinsî münâsebette bulunmak ve namaz kıl‐
mak haramdır.
İstihâze

Kadından âdet ve lohusalık hali dışında gelen bir çeşit kan daha
vardır ki buna istihâze denir; hastalık kanı olarak yorumlanır.
Bir misâl:
Hanefî mezhebi müctehidlerine göre âdet halinde üç günden az
ve on günden fazla, lohusalık durumunda ise kırk günden fazla ola‐
rak gelen kan istihâze’dir.
İstihâze kanı namaza, oruca ve tıbbî bir mahzûru yoksa cinsî mü‐
nâsebete engel değildir.

Âdet Hali Temasının Haramlığına İnanmayan Kâfir Olur

Her bir mü’min; Allah’ın ve Peygamberi’nin bütün emirleri ve yasakla‐
rının doğru olduğuna ve uygulanması gerektiğine inanmak mecbûriyetinde‐
dir. Bu sebeble âdet halinde cinsî temasda bulunmanın harâmlığına ve Eza
niteliğine inanmayan kişi kâfir olur. Kâfir ise ebedî olarak Cehennem’liktir.
Hayat nizamı olması için İslâm Dîni’nin kemâle erdirilmiş son şeklini
Peygamberi Hz. Muhammed aracılığı ile gönderen, insanın yaratıcısı olan
Allah’tır. Allah ise maziyi, halî ve geleceği bilen, hikmetli ve merhametli
Rab’dır.
Bu sebeble insana yönelik ilâhî yasalarda insanla çatışan ve ilmî veriler‐
le çelişen bir durumun olması mümkün değildir.
Bilfarz bir Kur’ân yasağı ile veya Allah’ın Resûlü tarafından konulduğu
kesinlik arzeden bir sünnet yasağı ile kesin olduğu ileri sürülen bir ilmî veri
arasında çelişki olsa, mü’min Kur’ân ve Sünneti esas alacaktır. Çünkü Allah
ve O’ndan vahiy alan Hz. Muhammed yanılmaz. Ama insan veya insanlar
yanılabilir. Ya da mevcut gözlem âletleri araştırıcıları yanıltmış olabilir.
Bu itibarla mü’min İslâm’ı ilme onaylatmak zarûretini duymamalı, bi‐
lakis ilmî verilerin sonuçlarını Kur’ân ve Sünnet’le kontrol etmelidir.
İslâm’ın inanç nizamının gereği budur.
Mü’min bu inançla ilgili ölçüyü her zaman ve her yerde ve de her mese‐
lede kullanabileceği gibi, âdet hali cinsel teması meselesinde de kullanabilir.
Kullanmalıdır da.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 2

Eşe Arka Organından Temas Etmek

İslâm Dîni erkek erkeğe (homoseksüellik) ve kadın kadına (sevi‐
cilik) cinsel ilişkiyi haram kıldığı gibi, kadın eşe arka organından
(anüs) ilşikiye girilmesini de yasaklamış; haram kılmıştır.1
Bu yasaklama, kişinin kendi karısını da, yabancı kadınları da içi‐
ne almaktadır.
Bu bölümde açıklanmak istenen, kişinin kendi eşi ile haram iliş‐
kisidir.
Yasaklayıcı Âyet

Yüce Allah Kur’ân‐ı Kerîm’de kadınlara ancak döl yatağı olan
üreme organlarından yaklaşılabileceğini şöylece açıklamaktadır:
“Kadınlarınız sizin tarlanız; ürün alacağınız eşlerinizdir. O
halde ön organ olan tarlanıza istediğiniz gibi gelin. Nefisleriniz
için (besmeleyi, şeytandan Allah’a sığınmayı ve sevişmeyi) öne alın.
Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıkdan korunun. O’nun hu‐
zûruna varacağınızı da bilin. (Ey Peygamber! Âdet halinde ve arka
organdan ilişki gibi haramlardan korunan) Mü’minleri müjdele.”

1

Bu bölümde geçen hadîsler için Bak. İ. Mâce Hn. 1922‐3, Zâdü’l‐Meâd Fi Envail‐Cima, Ebû
Davûd Nikâh 46, Müsned 2/482, Tirmizî Tahâret 135, M. Zevaid Hn. 4298‐9, ed‐Dürrül‐
Mensûr Araf 80 (3/100)
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Bakara Sûresi’nin anlamını sunduğumuz bu iki yüz yirmi üçüncü
âyeti, kadınları “hars”; ekim alanına benzetmekte ve bu ekim alanına
istenildiği gibi gelinebileceğini açıklamaktadır.
Kadının ekileni bitirici alanı rahimi olduğu için, âyet arka organ‐
dan ilişkiyi yasaklamaktadır. Ancak üzerinde durduğumuz bu hara‐
mın daha açık delillerini, bu âyete açıklık getiren hadîslerle, arka or‐
gandan ilişkiyi doğrudan yasaklayan hadîsler teşkil etmektedir.
Kadına Ters Yoldan İlişkiyi Yasaklayıcı Hadisler

Hüzeyme b. Sâbit anlatıyor:
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne, kadınlara arka organlarından iliş‐
kiye girmenin hükmünü sordu. Allah’ın Resûlü “helâldir/girilebilir”
buyurdu. Fakat o kişi huzûrundan ayrıldığında onu çağırtarak sordu:
‐ Sen ön ve arka organın hangisinden sordun? Arkadan gelerek önden
ilişkiye girmeyi mi sordun? (Bunu sordunsa) Evet o helâldır. Yok arka
organdan ilişkiye girmeyi sordunsa hayır, o helâl değildir; haramdır. Şüphe‐
siz Allah gerçeği bildirip emretmekten haya etmez. Kadınlara arka organla‐
rından ilişkiye girmeyiniz.
Salât ve selâm üzerine olsun, Allah’ın Resûlü diğer hadîslerinde
de şöyle buyurur:

ﺎﺑ ﹺﺮﻫﺩ ﻲﻪ ﻓ ﺗﺃﻣﺮ ﻰ ﺍﻦ ﹶﺍﺗ ﻣ ﻮﻥﹲﻣ ﹾﻠﻌ
“Karısına arka organından ilişki kuran kişi mel’undur; Allah’ın rahme‐
tine ermekten uzaktır.”

ﺎﺑ ﹺﺮﻫﺩ ﻲ ﻓﺗﻪﺃﻣﺮ ﻊ ﺍ ﻣ ﺎ ﹴﻞ ﺟﺭﺟ ﺍﻟﹶﻰ  ﺍﷲﻨﻈﹸﺮ ﻳ ﻻ
“Karısına arka organından ilşkiye giren kişiye Allah rahmet nazarıyla
bakmaz.”
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Ters Organdan İlişki, Küçük Lûtîliktir

Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in dilinde “küçük lûtîlik/küçük eş‐
cinsellik” şeklinde geçmekte olan yaratılış düzenini bozucu bu fiil,
açık bir cinsel haramdır.
Ön kabullerle bakıldığı için Kur’ân ve Sünnet’in özünü kavraya‐
mayan bazı zümrelerin, Bakara sûresinin 223. ve Hıcr sûresinin 71.
âyetlerinin anlamlarını çarpıtarak bu açık ve sonuçları yıkıcı ve üzü‐
cü haram üzerindeki mubahlaştırıcı görüşleri kabul edilemez kültürel
bir cinâyettir.2
Kur’ân ve Sünnet’le yasaklanan ve sahâbe biginleri ile birlikte her
asrın müctehidlerince harâmiyeti onaylanan bu sadizmî fiilin bağım‐
sız haramlığı yanında en büyük sakıncası, erkek erkeğe ve kadın ka‐
dına ilişkilere de yol açmasıdır.
Allah’ın Resûlü, homoseksüelliğin tarihî kaynağını oluşturan Lût
toplumunda, homoseksüelliğin kadınlardan erkeklere geçiş yaptığını
şöylece açıklamaktadır:
“Lût toplumunda homoseksüellik erkekler arasında başlamadan kırk yıl
önce kadınlara yönelik olarak başladı.”
Evet yaratılış düzenini bozarak kadınlara arka organlarından
yaklaşan bu aşağılık insanlar, önden yaklaşmanın meşrû tatmin yol‐
larını tıkadıkları için, büsbütün bozulmuşlar, erkekleri erkeklerine ili‐
şirken, kadınları da kadınlarına yönelmiştir. Homoseksüellerin karı‐
larının sevici olmalarından daha tabiî ne olabilir.

2

M. H. Tabâtabâî, El‐Mîzan Fî Tefsîür’l‐Kur’ân Bakara 223 ve Hıcr 71: Küleynî,Fürûü’ü‐
Kâfî, Nikâh 375.
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Sonuç

İnsan doğasının da red ettiği bu ilâhî haramı ‐eşler arzu etseler
de‐ yapamazlar. Çünkü insanların arzusu harâmı helâl kılmaz. Bu
fiili, harâm olduğunu bilerek veya ictihad yanılgısı ile helâl olduğuna
inanarak yapmak, kişiyi yalnızca günahkâr kılar. Tövbe edilerek ak‐
lanılabilir.
İnkârdan kaynaklanan bir yaklaşımla helâl görmek ve “saygı du‐
yulması gereken bir insan hakkı” olarak değerlendirip yapılabilir
bulmak ise kişiyi kâfir kılar. Peygamberimiz “Kadınlarına arka or‐
ganlarından ilişkiye giren kişi kâfir olur.” buyurarak bu gerçeğe dik‐
katlerimizi çekmiştir. Kâfirler ise ebedî Cehennemliktir.
Arka organından ilişkiye girilen veya buna zorlanan kadın İslâm
Hukûku’na göre yargıya gidebilir. Kocaya yargı yoluyla ceza verilir
ve bu filini sürdürmek isteyen kocanın karısı ile evlilik ilişkisi hukû‐
ken sona edirilir.
Bilinen bir gerçek olduğu için, kadınlara arka organlarından te‐
mas etmenin, mezkûr organın doğal işlevini yapamaz hale getirici ve
Aids gibi öldürücü hastalıkları bulaştırıcı sağlığa ilişkin zararlarını,
ayrıntılara inerek açıklamaya gerek duymuyoruz.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 3

Başkalarının Yanında Sevişmek, İlişkide Bulunmak ve Cinsel
Sırları Açıklamak

Eşler arasındaki cinsel haramlardan biri de, başkalarının yanında
ve gözleri önünde sevişmek ve ilişkide bulunmaktır.1
Yaratılışındaki ilâhî düzeni İslâmî inanç ve sorumlulukla pekişti‐
ren hiçbir insanın yapamayacağı derecede aşağılık olan bu iğrenç fiil,
çok yönlü bir haramdır. Haramlılığını gösteren delillerden bazılarını
şöylece sıralayabiliriz.
a‐ Eşlerin göbekle dizler arasını (avret) istisnasız herkesin önünde ört‐
meleri farz, açmaları ise haramdır.2 Açılması haram olan organların teşhiri
ile yapılacak ilişki de haram olur. Bunun bir tek istisnası, kişinin eşlerinden
biri ile diğerinin yanında ilişkiye girmesidir ki bu tür ilişki bile kişi zaviye‐
sinden kaçınılması öğütlenmiş (mekrûh) bir davranıştır. Ancak ilişkiye
girilen eş için teşhir, bakan eş için de avrete bakma olacağından bu tür ilişki,
bir arada ilişkiye girilen kadınlar için haram olur.
b‐ Özellikle cinsel hayatın mahremiyetinin korunabilmesi, daha açık bir
ifadeyle eşlerin çıplak veya ilişki halinde görülmemesi için evlere iziniz gi‐
rilmesi, Kur’ân buyruğu ile yasaklanmıştır.3

1

2
3

İslâm hukûkçularının bir bölümüne göre, kişinin başkalarının yanında eşini öpmesi bile
mahkemede şahitliğinin reddolunması için yeter sebeptir.
Nûr 30, 31. Bu âyetlerle ilgili ayrıntılı bilgi için “Çıplaklık” bölümüne bakınız.
Nûr 27
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c‐ Hizmetçilerin, ergin çocuklarla buluğa ermemiş çocukların izin al‐
maksızın istirahat halindeki eşlerin yatak odalarına girmeleri, bir üst mad‐
dede açıklanan gerekçeyle Kur’ân’la belirlenmiş bir haramdır.4
d‐ Eşlerin ilişkilerini başkalarına anlatmaları ve ilişkilerinin özelliği ve
çokluğu ile övünmeleri, Allah’ın Resûlü’nün emriyle yasaklanmıştır.5
e‐ Hamamlara ve plajlara örtüsüz olarak girmek haram olduğu gibi, ör‐
tüsüz insanların görüldüğü bu yerlere örtülü olarak girmek de haramdır.6
f‐ Kur’ân‐ı Kerîm’de “… İğrenç işinizi bir arada bulunduğunuz
kulüplerinizde yapıyorsunuz ha…” buyrularak, Lût peygamberin top‐
lumunun homoseksüel‐likleri ve tecavüz etmek için yol kesicilikleri yanısıra,
birbirlerinin yanında ilişkiye girmeleri sebebiyle cezalandırıldıkları açıklan‐
mış, böylece bu fiil bize de haram kılınmıştır.7
Başkalarının yanında sevişmek ve ilişkide bulunmak haram ol‐
duğu gibi, doğrudan veya filmler aracılığı ile sevişen ve ilişkide bu‐
lunan çiftleri izlemek de ‐Doğrusunu Allah bilir‐ ictihadî bir haram
olarak nitelendirilebilir. Buradan hareketle porno filmlerin çekilmesi
gibi izlenmesinin haramlığı da söylenebilir. Ayrıca cinsel tatmin ama‐
cıyla olsun veya olmasın başkalarının ilişkilerini araştırmaya ve gör‐
meye çalışmak da haramdır.8 Zira harama götürücü her teşebbüs ve
işlem de haramdır.
Eşler arasında işlenen haramların her birinin hayatın genel akışı
yanısıra cinsel hayatı da olumsuz yönde etkileyeceği ve tövbe edil‐
medikçe ilâhî azaba götürebileceği bilinmelidir.

4

5
6
7
8

Nûr 58. Âyetin tercümesi ve ilgili hadîsler için ikinci ciltteki “Röntgencilik” bölümüne
bakınız.
Ebû Dâvûd Nikâh 49 (A. Mabud 6/219)
“Sevicilik” bölümüne bakınız.
Ankebût 29.
Evliliğin ilk gecesinde ilişkide bulunmak gerekli imiş gibi çiftlerin beklenmesinin ve
bâkireliği kanıtlayan belgenin görülmek istenmesinin İslâmî ölçülere göre harama yakın
bir günah olduğunu da burada vurgulamak isteriz.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 4

Eşler Arasında Acı Vererek (Sadizm) ve Acı Verdirerek
(Mazohizm) İlişkide Bulunmak

İslâm ahlâkının özü, ince ruhlu bir insan olmaktır. Eşlerin birbir‐
lerine karşı ince rûhlu olmaları ise İslâm’ın baş öğütlerindendir. Bu
öğüdün temel uygulama alanı hiç şüphesiz cinsel hayattır.
Allah’a yönelmeden, Şeytan’dan O’na sığınmadan, sevişip‐fısıl‐
daşmadan cinsel ilişkiye girilmesini yasaklamış, âdet halinde cinsel
teması Ezâ olarak vasıflandırmış ve ters yoldan(anüs) ilişkiyi haram
kılmış İslâm Dîni’nin zulme varan işkence nitelikli bir cinsel ilişki
biçimini onaylamayacağı, üstelik şiddetle menedeceği açıktır.
Hiç şüphe yoktur ki acı vererek (sadizm) ve acı verdirerek (mazo‐
hizm) cinsel tatmin yoluna gitmek haramdır. Çünkü Allah “… Ne
zulmediniz ve ne de zulme uğrayınız”1 buyurarak acı vermeyi de, verdir‐
meyi de yasaklamıştır.
Burada acı vermeyi ve verdirmeyi, bilinen sadizm ve mazohizm
ile örneklendirmeye de gerek yoktur.
Tabîi yoldan (vagina) yapılacak cinsel birleşme acı veriyorsa, bu
ilişkiyi sürdürmek haram, giderici tedâvi de farz olur.

1

Bakara 279
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Bu gibi işlemleri haramlıkla tavsif ederken, meseleye özel âyet ve
hadîs aramak gereksizdir.
İslâm Dîni’nin zulmü/işkenceyi, ızdırap vermeyi, korkutmayı ve
yaralamayı yasaklayan genel ölçülerini uygulamamız yeterlidir.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
[“Allah’ın kadın kullarını dövmeyiniz.”
“(Tövbe edip helâllık almadıkça) ıstırap veren kişi Cehennem’de
azab görecektir; cezasını çekmek üzere Cehennem’e girecektir.”]2
Cinsel hazza erebilmek için yapılan ve dıştan işkence gibi görü‐
len davranışlar, eşlerin her ikisinin onayı ile gerçekleştiriliyorsa ne‐
den günah; haram olsun şeklinde bir görüş de ileri sürülemez. Çünkü
insanların onayı, hiçbir harâmı helâl kılmaz. Kaldı ki İslâm Dîni’nin
genel amacı insanları adâlet üzerinde yaşatmaktır.
Her şeyi yerli yerinde yapmak olan adaletin ölçüleri yaratılış dü‐
zenimizde ve bu düzeni koruyup geliştiren İslâm’dadır. İnsanca cin‐
sel ilişkide bulunamayanlar, elbette zulümleriyle başbaşa bırakıla‐
mazlar. Konumuzu bir âyet anlamı ile bitirelim:
“Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edenler ve son‐
ra da bu zulümlerinden ötürü tövbe etmeyenler içi Cehennem aza‐
bı vardır.Onlar yakıcı azaba uğratılacaklardır.”3

2
3

Sırasıyla el‐Camiüs‐Sağir “Lâ” ve “Küllü” maddeleri
Bürûc 10

Eşler Arasnda Cinsel Haramlar 5

Cinsel Görevden Kaçnmak

“Kyametin o müthiş sesi kulaklara çarptğnda,
o gün insan kendi kardeşinden, anasndan,
babasndan, eşinden ve oğullarndan kaçar. O
gün herkesin kendine yeter bir derdi vardr.”
(Abese, 33‐37)

Evlilik içi cinsel haramlardan biri de, eşlerin cinsel görevlerini
zamannda ve gereğince yapmamasdr.
Her bir haram, iç huzursuzluğuna sebeptir. Bir diğer haram da‐
vetçidir. İşlenildiği ortamn huzûrunu ve bereketini gidericidir.
Devrimizde pek çok eşdeki rûhsal tedirginliğin, teşhirciliğe varan
giyim tarznn, zinâya sürüklenmenin, tatminsiz ve güvensiz yaşant‐
nn temel sebeblerinden biri de, cinsel görevleri annda ve gereğince
yapmama haramnn çokca işlenmesidir.
Özellikle kadnlarn pek çok işlediği bu haram, üstelik önemsen‐
memektedir. Önemsenmeyen baz olumsuz eylemlerin ise günahkâr
klacağ hususu, Kur’ân‐ Kerîm’de açklanmaktadr. Yüce Allah şöy‐
le buyurur:
“… Siz bir işi önemsiz sanrsnz. Ama o, Allah katnda büyük
bir günah olabilir.”1

1

Nûr 15.
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Kadının Cinsel Görevden Kaçınması
İslâm Dîni’nin sunduğu cinsel haramlardan biri de, kadının has‐
talık gibi sağlığa ilişkin sıhhî, âdet ve lohusalık hâli gibi dînî bir özrü
olmaksızın, kocasının cinsel arzularına karşılık vermemesi; cinsel
görevinden kaçınmasıdır.2
Cinsel hayat, evlilik hayatının temeli ve yaşatıcı sebebi olduğu
için, özellikle kadının cinsel görevini yapmaması, yapsa da sık sık
engeller çıkarması açık bir zulüm; kesin bir haramdır. Çünkü evlilik
de, gerekleri yapılması gereken bir akiddir ve o, “…Akidlerini‐
zin/sözleşmelerinizin gereğini yapın…” emrinin ihlâli olarak ha‐
ramdır.3
Bu haramı delillendirip pekiştiren hadîsleri sunmadan önce, ka‐
dının özellikle cinsellik bakımından kocası karşısındaki durumunu
açıklayan hadîslere yer vermekte fayda görüyoruz.
Sahâbî Huseyn b. Muhsan, anlatıyor. Teyzem bana şöyle dedi:
Bir iş için Allah’ın Resûlü’ne geldim. Bana sordu:
‐ Ey kadıncağız! Kocan var mı?
‐ Evet var dedim. Daha sonra aramızda şu konuşma geçti:
‐ Kocanla aran nasıl?
Âciz kaldığım hizmetleri dışında bütün gücümü kullanarak ona karşı
vazifelerimi yerine getirmeye çalışıyorum Yâ Resûlallah!

2

3

İtâat Şartlıdır
Erkek ve kadın için cinsel görev evlilik akdinin gereğidir. Kadın yanlızca örfün onayladığı
evlilik akdinin gereği olan konularda kocasına itâatle/saygı ile yükümlüdür. Âdet hâlinde
ilişki ve ters yol ilişkisi ve akrabalık bağlarını kesme gibi Allah’a isyan/günah nitelikli is‐
teklerinde kocaya itâat değil, aykırılık vaciptir/gereklidir. (Farklı bir örnek için bak. Buharî
Nikâh 94)
Mâide 1.

EŞLER ARASINDA CİNSEL HARAMLAR VE KEFFÂRETLER

271

‐ Kocanla ilişkilerini iyice bir gözden geçir bakalım. Zira o senin Cen‐
net’in ve Cehennem’indir.4
Bu hadîsden açıkça anlaşılmaktadır ki aralarındaki mütekabil
haklardan ötürü koca, mümin kadının Cennet’e veya Cehennem’e
girmesinin ana sebeplerindendir.
Kadının kocasını Cennet’e girme aracı kılabilmesi için yapması
gereken görevlerinden biri ve başlıcası, onun cinsel arzularına saygı
duymasıdır.
Bu gerçeği Allah’ın Resûlü şöyle açıklıyor:

:ﺖ
 ﺖ ﻗﹶﺎﹶﻟ
 ﻤ ﺍﺫﹶﺍ ﻇﹸ ﹶﻠ ﻲﺩ ﺍﱠﻟﺘ ﻭﻮﺩ ؟ ﺍﹾﻟﻨﺔﺠ
 ﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﻦ ﹶﺍ ﻣ ﻢ ﺋ ﹸﻜﺎﻢ ﹺﺑﹺﻨﺴ ﻛﹸﺧﹺﺒﺮ ﺃﻻ ﺍﹸ
ﻰﺮﺿ ﺗ ﻰﺣﺘ ﻀﹰﺎﻕ ﹸﻏﻤ
 ﹶﻻ ﺃﺫﹸﻭ
Size Cennet’lik kadınlarınızı tanıtayım mı?
Onlar, kocalarına zulmettikleri veya onlar tarafından bir haksızlığa uğ‐
ratıldıkları zaman bile kadınlık bilinciyle kocalarına karşı: Seni hoşnut etme‐
dikçe uyumayacağım diyebilen, eşlerine düşkün, doğurgan kadınlardır.5
Bu ve benzeri hadîslerin asıl amacı, hiç şüphesiz kadını cinsel
yönden köleleştirmek değil, hak oluşturması sebebiyle kocanın cinsel
arzularını karşılamanın önemini vurgulamaktır. Çünkü Bakara 187 ve
228 de işaret edildiği üzere, kadının kocası üzerinde hakları olduğu
gibi erkeğin de karısı üzerinde hakları vardır. Hiç şüphesiz haklar
karşılıklıdır. Bu karşılıklı haklar sebebiyle karısı da kocasının Cen‐
net’i ve Cehennem’idir. Karı kocanın birbirlerinin âhiret hayatlarını
olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceklerine, dolaylı olarak
Kur’ân’da da işaret edilmekte ve şöyle buyrulmaktadır:

4
5

Müsned 4/341.
et‐Metâlibül‐Âliyetü Hn. 1577.
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“Kıyametin o müthiş sesi kulaklara çarptığında, o gün insan
kendi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğulların‐
dan kaçar. O gün herkesin kendine yeter bir derdi vardır.”6
Allah’ın Resûlü’nün bir hadîslerine göre zikreden dil ve şükreden
kalbin yanısıra faydalanılabilecek üç büyük nimetten biri olan Müs‐
lüman kadının, cinsel bakımdan koca karşısındaki durumu budur.
Biz özenle seçip, özellikle sunduğumuz bu hadîslerle Cennet’lik
kadın olabilmek için kocanın cinsel arzularını önemsemenin yeter
olduğunu ifade etmek istemiyoruz. Yalnızca cinsel bakımdan kocaya
önem vermenin gerekliliğini açıklamaya çalışıyoruz.
Allah’a kulluğun gereği olarak ahlâkî değerleri ve kadınsı özel‐
likleriyle kocasını mutlu etmeye çalışması gereken kadının, sebebsiz
olarak kocasına kaşı cinsel direnişe geçmesi, onun arzularını basite
alıp çiğnemeye kalkışması, onaylamadığı ilişkiyi tecavüz olarak nite‐
lemesi, elbetteki büyük bir suç, azîm bir günahdır.
Şimdi bu suçluluğu‐günahlılığı belgeleyen hadîsleri sunalım.
Kadının cinsel görevden kaçınmasını yasaklayan hadîsler

“… Canımın kudreti altında bulunduğu Allah’a yemin ederim ki koca‐
sının (kocalık) hakkını ödemedikçe kadın Rabbinin hakkını ödemiş ola‐
maz…”7

ﺎﻴﻬ ﻋ ﹶﻠ ﺎ ﹶﻥﻀﺒ
 ﺕ ﹶﻏ
 ﺎﻪ ﹶﻓﺒ ﺗﺄﻢ ﺗ ﻪ ﹶﻓ ﹶﻠ ﺷ ﺍﻓﺮ ﺍﻟﹶﻰ ﻪ ﺗﺃﻣﺮ ﺍ ﺟ ﹸﻞ ﺮ ﺎ ﺍﻟﺩﻋ ﺍﺫﹶﺍ
ﺢ
 ﺼﹺﺒ
 ﻰ ﺗﺣﺘ ﺋ ﹶﻜﺔﹸﻼﺎ ﺍﹾﻟﻤﺘﻬ ﻨﻌ ﹶﻟ
(İlişkide bulunmak için) Kişi karısını yatağına çağırdığı zaman, (tıb‐
bî veya dînî bir mazereti olmaksızın) kadın gelmekten kaçınır, kocası da
bu sebeble ona kırgın ve kızgın olarak gecelerse, melekler sabaha kadar o ka‐
dının Allah’ın öfkesine uğramasını dilerler.8

6
7
8

Abese 33‐37. Ayrıca bak. Meâric 10‐14; et‐Tac 2/314
İ. Mâce Nikâh 4 (Hn. 1853)
M. S. Müslim Hn. 830
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“Dönünceye kadar sahibinden kaçan esirin, kendisini istemeyenlere
imamlık yapan kişinin ve bir de kendisine kırgınlığı ve kızgınlığı devam edip
dururken kocasının cinsel arzularına karşı direten kadının… Bu üç zümre‐
nin namazı kulaklarını aşmaz; Allah katına yükselip kabul olunmaz.”9
Yukarıda sunduğumuz hadîslerden açıkça anlaşılacağı üzere ka‐
rısının cinselliğinden yararlanmak, kocanın en tabîi hakkıdır. Bu hak‐
kını kullanmasına yardımcı olmak da kadının en doğal görevidir.
Dînî ve tıbbî bir mazereti olmaksızın nedensiz olarak bu görevini
yerine getirmeyen kadın; hem suçlu, hem de günahkârdır.10
Kadınlık görevinden kaçınan kadın suçludur

Suçludur. Çünkü aile hayatının temeli ve nafaka almasının
sebeblerinden biri ve evlilik sözleşmesinin gereği olan kadınlık gö‐
revlerini yerine getirmeyerek, kocasının hakkına tecavüz etmektedir.
Bu tecâvüz bir suçtur. Tecavüz nitelikli her suç gibi ceza gerekti‐
rebilir. Aile mahremiyetini korumak için yargıya gidemeyecek ve
gitse de çözüm üretemeyecek olan koca, yetkilendirildiği bu cezayı
verebilir ve örneğin kadının nafakasını kısma şeklinde uygulayabilir.
Ay hâli ve hastalık gibi dînî ve tıbbî bir engeli yok iken ısrarla kadın‐
lık görevini yapmayan karısını boşayabilir. Değişik sebeplerle boşa‐
ma yoluna gidemeyecekse, bazı İslâm hukûkçularına göre ‐zinâ
yapması durumunda olduğu gibi‐ kadınlık görevini yapmamasından
ötürü de terbiye etmek amacıyla yaralamayacak şekilde fiziksel etki‐
ye uğratabilir.

9
10

Tirmizî Salât 266
Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in emirleri ve yasaklarına aykırı her bir duygu,
düşünce, söz, davranış ve iş günahdır. Günah işleyen kişi de günahkârdır. İslâm toplu‐
munda hadd, kısas veya ta’zîr şeklinde cezalandırılması gereken her bir günah da bir suç‐
tur. Hadd, kısas ve ta’zîr için lügatçeye bakınız.
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Nisâ sûresinin 34. âyetinin geniş yorumuyla alındığı kabul edile‐
bilecek bu yetki, hiç şüphesiz bir görev olmayıp yalnızca kullanılabi‐
lir bir izindir.11 Ayrıca kadına uyarı niteliğinde önce öğüt verilmesi,
sonuç alınamaması halinde ise bir süre ev içinde cinsel yönden yal‐
nızlığa itilmesi gerekir. İslâm hukûkçularının büyük çoğunluğuna
göre öğüt veremeyen ve arzularını dizginleyerek, bir süre yalnızlığa
itemeyen kocanın dövmeye ilişkin kullanılabilir bir yetkisi de yoktur.
Şüphe uyandırıcı ilişkilere girmesi ve zinâ yapması yanısıra ısrar‐
la kadınlık görevinden kaçınması sebebiyle yüzü, karnı ve üreme
organına vurulmaksızın ve morartılmaksızın fiziksel etkiye uğratıl‐
masından ötürü kadın kocası aleyhine dâva da açamaz.12

ﺗﻪﺃﻣﺮ ﺏ ﺍ
 ﺮ ﺿ
 ﺎﻴﻤﺟ ﹸﻞ ﻓ ﺮ ﺄ ﹸﻝ ﺍﻟﻳﺴ ﹶﻻ
“Kişiye, karısını dövmesinden ötürü soruşturma açılamaz”13 anlamın‐
daki hadîs, bazı İslâm hukûkçularına göre, işlenen zinâ suçu yanısıra
kadınlık görevini çiğnemekten kaynaklanan dövmeyi de içine almak‐
tadır.
Onlar aşağıda sunulacak Safvan hadîsinden delil getirmektedir‐
ler.

11

12

13

Aslında yalnızca zinâ suçuna dövülebilirlik getiren bu âyeti, “Zinâ Veya Bir Başka Se‐
beple Kadın Dövülebilir mi? bölümünde açıklayacağız.
Nisâ Sûresi’nin 34. âyeti yanısıra bak. et‐Teşrîûl‐Cinai’l‐İslâmî 1/524‐5.
Kadınlık görevini yapmadığı için, bazı İslâm hukuçularına göre açıklanan şartlar içinde
karısını dövebilecek koca, bu hakkını ilişkiye zorlamak için kullanmamalı, terbiye etmek
amacını gütmelidir. Zira dövülerek ilişkiye zorlanacak kadının tatmine erdirici bir eş ol‐
mayacağı açıktır. Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü bizleri şöylece uyarmıştır:
“Hiçbiriniz günün sonunda ilişkiye gireceği karısını câriyesini döver gibi dövmeye kalk‐
masın.” (Buhâri Nikâh 93) Savaş esîri kadın olan câriyeyi dövmek de haramdır ve onu öz‐
gürleştirici sebeptir. (Müslim Eyman 30‐33)
Ebû Davûd Nikâh 43 (Hn. 2147) İ. Mace Hn. 1986. Bu hadîsi senedi yönüyle eleştirenler,
Peygamberimizin ilgili bir hadîsinden hareketle zinâ sebebiyle olmayan dövmelerde so‐
ruşturma açılabileceği görüşündedirler. (İ. Mace Nikâh 3)
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“Allah’ın kadın kullarını dövmeyiniz” şeklindeki öğüt ve emir ver‐
miş olmasına, dövücü erkeklerin eş olarak seçilmesine karşı çıkması‐
na14, kadınlarını dövenlerin erdemli insanlar olamayacaklarını du‐
yurmasına15 ve hayatı boyunca hiçbir sebeble, hiçbir eşini dövmemiş
bulunmasına rağmen Allah’ın Resûlü, cinsel nitelikli haklı gerekçeler‐
le eşini döven sahâbî Safvan’ı onaylamamakla birlikte, kınamamıştır.
Ebu Saîd (r.a) anlatıyor.
Bizler yanında bulunuyorken Allah’ın Resûlü’ne bir kadın geldi ve şöy‐
lece şikâyette bulundu:
‐ Yâ Resûlallah! Kocam Safvan b. Muattel namaz kıldığım zaman beni
dövüyor. Oruç tuttuğum zaman orucumu bozduruyor…
Allah’ın Resûlü huzûrunda bulunan Safvan’a karısının şikâyetlerine ne
diyeceğini sordu. Safvan da şöylece konuştu:
Karımın “namaz kıldığım zaman beni dövüyor” demesi doğrudur. An‐
cak bir namazda iki sûre okuyor, ben de onun böyle iki uzun sûre okumasını
men ettim; ama söz geçiremedim.
Allah’ın Resûlü, Safvan’ın bu açıklaması üzerine şöyle buyurdu:
‐ Evet bir sûre de olsa namaz kılan kişi için kâfi gelirdi.
Safvan cevablandırmaya devam ederek şöyle dedi:
‐ “Oruç tuttuğum zaman orucumu bozduruyor” şeklindeki şikâyeti de
gerçektir.
Yâ Resûlallah! Karım nâfile oruçlara devam edip gidiyor. Ben ise genç
bir adamım, (üstelik gece çalışıyorum, ) sabredemiyorum. Safvan’ın bu
sözleri üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:

14

15

Fatıma bint‐i Kays Peygamberimize gelerek tâliplari arasında yer alan Ebül‐Cehm isimli
sahâbîye ilişkin görüş almak ister. Peygamberimiz, eşlerini döven bir insan olduğu için
ona onay vermez. (Müslim Talâk 36; Ebu Davûd Talâk 39)
Ebû Davûd Nikâh 43
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‐ Ramazan orucu dışında kadın ancak kocası ile anlaşarak oruç tutabi‐
lir.

16

Kadınların her türlü şikâyetlerini Peygamberimize iletebildikleri‐
ni gösteren bu hadîs, kadınlık görevinden kaçınılması sebebiyle döv‐
meyi kınanamamakla birlikte açık bir onay da vermemektedir. Ancak
hadîsimiz eşinin arzulu bekleşiyini bildiği halde namazını uzatıp du‐
ran ve kocası gece çalıştığı için gündüz arzulanacağı bilincinde oldu‐
ğu halde oruca kalkan kadının mazur görülemeyeceğini göstermek‐
tedir. Ayrıca bu hadîs, namaz ve oruç gibi ibâdetlerin, eşe ve işverene
karşı görevlerin yapılmasına mani olmaması gereğine de işaret bu‐
yurmaktadır.
Kadınlık görevinden kaçınan kadın günahkârdır

Kocası arzuladığı zaman kadınlık görevlerini yerine getirmeyen
kadın suçlu olduğu gibi, günahkârdır da. Çünkü o, kocaya dînin ve
ortak aklın onay verdiği arzularında itâati emreden Allah’a ve O’nun
Resûlü’ne karşı gelmekte, böylece haram işlemekedir.
Bunun içindir ki meleklerin bedduâsını alabilmekte ve Allah’ın
öfkesine uğrayabilmektedir.
Burada yeri gelmişken ifade edelim. Kadının kocasının arzularına
değil karşı çıkması, ‐geldim, geliyorum, geleceğim‐ diyerek erteleme‐
si bile haramdır. Bu gibi davranışlar da kadını ilâhî la’net gölgesi al‐
tına sokar. Aşağıda sunacağımız hadîs, bu gerçeği açıklamaktadır.
Allah’ın Resûlü: Allah erteleyen kadına la’net etsin, buyurdu.
“Erteleyen kadınlar kimlerdir Ey Allah’ın Peygamberi?” şeklinde
bir soru yöneltilince de erteleyen kadınları şöylece tarif buyurdu:
“Erteleyen kadınlar, kocaları tarafından arzulanıp istenen, fakat‐geldim,
geleceğim diyerek, kocaları uyuyuncaya kadar onları bekletip oyalayanlar‐
dır.”17
16
17

Ebû Davûd’dan M. Mesâbih Hn. 3269. Hadîs özetlenmiştir.
M. Zevâid 4/296, El‐Metâlibül‐Âliyetü 2/26‐7
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Kadınlık görevlerini yapamayan kadın mazûr olabilir mi?

Kocasına karşı kadınlık görevlerini yapmak istemeyen kadının
hem suçlu hem de günahkâr olacağına dâir yukarıda yaptığımız açık‐
lamalar, bizi bir gerçeğin açıklamasına daha götürmektedir.
Genel olarak her kadının üstesinden gelebileceği kadınlık görev‐
lerini îmanlı bir gönülle ve içtenlikle yapmak istemesine rağmen, ardı
arkası kesilmeyen koca arzularına güç yetiremeyen kadın da suçlu ve
günahkâr olur mu? Hiç şüphesiz hayır. Böyle bir kadının Allah ka‐
tında mazûr olacağı muhakkakdır. Çünkü Allah, güç yetirilemeyen‐
leri teklif etmez. Teklif etmeyecekleri için de sorumlu tutmaz.18
Bu durumda kadını bunaltma gereği yoktur.
Yapılabilecek tek iş, sabırdır veya toplum şartlarının gerektirdiği
ölçüler içinde ve İslâma göre de meşrû olacak şekilde gerekeni yap‐
maktır; daha açık bir anlatımla ikinci bir eş almaktır. İkinci eş zinâya
tercih edilmesi gerekendir.
“Kadının Cinsel Görevinden Kaçınması”başlığı altında yaptığımız
incelememizi bitirirken, feministler yanısıra her düşünürün ilgi du‐
yacağı bir husûsu sualleştirip cevaplandırarak açıklayalım.
Kadının kocasının arzularına anında karşılık verme gereği, bir
mağdûriyet olarak değerlendirilemez mi?
Aile hukûkunun ve toplum ahlâkının korunması için kadına yük‐
lenen bu görevin, onun mağdûriyeti anlamına gelemeyeceği açıktır.
Eğer bu durum bir mağduriyet olarak değerlendirilirse, arzuları kar‐
şılanmadığı için tedirgin edilen, moral gücü zaafa uğratılan ve zinâya
itilen erkeğin mağdûriyetini de kabul etmek lâzımdır.

18

Bakara 286
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Aslında ortada üzerinde durulacak bir mağdûriyet de yoktur.
Çünkü insan her an cinsel ilişkide bulunabilen bir varlıktır. Bu sebep‐
le tatlı sözlerle iltifat gören, gereğince ve arzuyla sevilen kadının,
kocasının arzularına karşılık verirken mağdûr olacağı ileri sürülemez.
Cinsel ilişkiye başlama zamanının onayı alınmaksızın iradesi dı‐
şında belirlenmesinin bazı kadınlarda iç burukluğuna sebeb olacağı
düşünülebilir. Ancak unutmamak lâzımdır ki ısrarla arzulanma ve
sevilmenin onuru, bu burukluğu giderecek güçtedir. Kaldı ki ilişki
için eşinin arzulu zamanlarını gözetmesi, Müslüman erkeğin dindar‐
lık gereğidir.
Erkeğin Cinsel Görevden Kaçınması

Kadının cinselliğinden yararlanmanın kocanın en tabîi hakkı ve
onun bu hakkını kullanmasına yardımcı olmanın kadının en doğal
görevi olduğunu ve bu görevini yapmayan kadının suçlu ve günah‐
kâr olacağını açıkladık.
Kur’ân ifadesiyle erkek de kadın için cinsel haramlardan koruyucu bir
örtü olduğundan hiç şüphesiz aynı şekilde kocanın cinselliğinden yararlan‐
mak da kadının hakkıdır.19 Bu hakkını almasına yardımcı olmak da kocanın
vazifesidir. Kocanın bu vazifesini yapmaması da, onu hem suçlu, hem de
günahkâr kılar.
Hakkı hep erkekte, görevi de hep kadında gören anlayış İslâm dışıdır.
Gerçi cinsellikde görev yapılırken hak alınmış, hak alınırken de görev yapıl‐
mış olur. Ancak hakkın ihtiyaç duyulduğu zaman gereğince alınmaması da,
kişi aleyhine bir zulümdür.

19

Bakara 187.
Kadın Eşi Haramdan Korumak
Eşini cinsel haramlardan korumak kocanın görevidir. İslâm bilginleri şu görüş çerçeve‐
sinde birleşmektedirler: Karısının ilişkiye arzulu zamanlarını gözeterek onu diğer bir er‐
keğe eğilimden korumak kocanın görevidir. Karısına karşı cinsel görevini yapma gücünü
kendisinde bulamayan kişinin, onu dışa eğilimden korumak için cinsel gücünü arttıracak
ve arzularını geliştirecek özel gıda ve ilaç alması da görevidir. Bak. Kurtubî Bakara 228
(3/124), Feyzûl‐Kadîr 1/100.
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Kadınla erkek arasında bedensel ve rûhsal yönden bazı farklar
bulunduğu için, erkeğin cinsel görevini yapmamasını kadının cinsel
hakkının çiğnenmesi şeklinde incelemeyi daha uygun buluyoruz.
Önce İslâm Dîni’nde kadın cinselliğinin nasıl değerlendirildiği üze‐
rinde bir hatırlatma yapalım.
İslâm’da erkek gibi kadın da cinselliği olan bir varlık olarak de‐
ğerlendirilmekte, görevlendirmede aralarında fark gözetilmemekedir.
Kısaca şöyle bir özet çıkarabiliriz:
Erkeklere olduğu gibi kadınlara da gözlerini korumaları ve göz‐
lerden korunmaları emrolunmakta, erkekler gibi kadınlara da zinâ
yasaklanmaktadır. Zinâ sebebiyle erkeklere verildiği gibi kadınlara
da ceza verilmektedir.
Örnekleri çoğaltabiliriz.
Görülüyor ki cinsel yükümlülükler yönünden kadın da erkek gi‐
bidir. Kadın erkek gibi sorumlu olur da erkek gibi hak sahibi olamaz
mı? Elbete ki olur. Olmuşdur ve Kur’ân diliyle Bakara 228’de şöylece
de açıklanmıştır: “… Kadınların görevleri türünden hakları da var‐
dır…”20
Kadının Cinsel Hakları

Kadına cinsel hakları verildiği içindir ki İslâm Dîni’nde evlilik
içinde cinsel hayattan çekilme, Îlâ ve Zıhâr haram kılınmış, cinsel
ilişkide sevilip orgazmı gözetilmesi emrolunmuş, kocanın iktidarsız‐
lığı halinde evliliği sona erdirmek için kendisine dâva açmak hakkı
verilmiştir.21

20
21

Bak.Bakara 187
İ. Arabî Ahkâmül‐Kur’ân 1/178, Kurtubî 3/106, Revâiül‐Beyan 1/313. Îla ve Zıhâr ve sonra‐
ki bölümlere bakınız.
Cinsel Yönden Terk Edilen Kocasından Ayrılabilir
“Mâlikîlere göre bir erkek yanı başında veya uzakta olup da zevcesine (karısına) cinsî
münâsebeti bir müddet terk etmekle kadına zarar verse veya mütemadiyen ibâdetle meş‐
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Cinsel bakımdan kadının korunması
Cinsel bakımdan kadın da erkek gibi korunmaktadır.
Korunduğu içindir ki verilmemesi halinde cinsel hakkını isteye‐
bilir. Diğer bir ifadeyle kocasını cinsel görevini yapmaya mecbur etti‐
rebilir.
Ne var ki bu yönde erkeklerle kadın arasında değinmemiz gere‐
ken bazı farklar vardır. Bunları şöylece ifadelendirebiliriz:
a) Erkek cinsel yönden hakkını hemen isteyebilir iken kadının bir süreye
ihtiyac duyması.
b) Erkeğin hakkını bizzat taleb edebilir olmasına karşılık, kadının ancak
mahkeme yoluyla isteyebilir olmasıdır.
Kadının aleyhine gibi görülen bu farklılıklar, aslında erkekle ka‐
dının bedenî ve rûhî yapılarının farklılığından kaynaklanmaktadır.
Her düşünür insanın tesbit edebileceği bu farklılıklardan bazıları
sunulacak iki örnekte görüleceği üzere cinsel niteliklidir.
a‐ İstisnaî tipler bir tarafa, genel olarak kadın rûhû ve bedeni ancak uya‐
rıldığı zaman cinsel birleşime arzulu ve hazır olur. Erkek ise kadından farklı
olarak doğrudan ilişkiye girebilir.
Tarihî dönemlerden günümüze kadar dünyanın her ülkesi ve
toplumunda kadının arzu edenden çok arzulanan olması ve bu se‐
beble de cinsel fuhuş endüstrisine sermaye edinilebilmesi, tesbiti‐
mizin delilidir.

gul olup da zevcesine cinsî münâsebette bulunmasa veya bir yanlışlıkla meselâ bıçak tu‐
tunurken erkeklik organını kesse veya kadınların cinsî zevkini gidereceği kendisine mâ‐
lum veya şüpheli olan bir ilacı hastalık için de olsa içse, bu yüzden zarara uğramış karısı,
ayrılığını talebe hak sahibi olur. Bu halde koca boşamaya muvafakat etmezse, hakim ayrı‐
lığa hüküm eder.” (Bak H. İ. ve I. F. Kamûsu 2/353. Kısmen sadeleştirilmiştir.)
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b‐ Bir diğer önemli fark da arzu etmese bile kadının cinsel ilişkide bulu‐
nabilirliğine karşılık, erkeğin buna güç yetirememesidir. Zira erkekte rûhî ve
bedenî isteksizlik sertleşmeyi engelleyeceği, bunun da cinsel eylemi sonuçsuz
bırakacağı açıktır.
Pratik hayatta cinsel isteğin çoğunlukla erkekten gelmesinin se‐
bebi, hiç şüphesiz erkekle kadın arasındaki bir kısmını açıklamaya
çalıştığımız farklılıklardır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız rûhî ve
bedenî yapı farklılığı sebebiyle kadın, cinsel hakkını talebinde zaman
ve şekil bakımından özel hükümlere tâbi tutulmuştur.
Kocası tarafından cinsel yalnızlığa mahkûm edilmek istenen ka‐
dın, kocasının tavrının kasdîliğine karar verebildiğinde, seküler top‐
lumlarda değilse bile İslâm Toplumu’nda mahkemeye başvurabilir.
Burada belirli bir süre konulmamıştır. Makul olan da konulma‐
mış olmasıdır. Çünkü kadınlar, cinsel ihtiyaçlar bakımından son de‐
rece farklıdırlar.
Allah’ın Resûlü’nün döneminde de görüldüğü üzere doğum ya‐
pıp lohusalık devresini bitirir bitirmez evlenmek isteyen kadınlar
olabildiği gibi, bir çocuğu için bütün bir ömrünü dulluğa mahkûm
eden kadınlar da olagelmiştir.
Evet, kadın cinsel yalnızlığa mahkûm edilmek istendiğine karar
verebildiği zaman, kocası aleyhine dâva açabilir.
Kadın mahkemeye başvurabilir
Kocası tarafından kasıtla cinsel mağdûriyete mahkûm edilmek is‐
tenen kadının mahkemeye başvurabileceği ictihâdında bulunan İslâm
bilginleri, Kur’ân çizgisinde şöylece görüş bildiriyorlar:
“Hastalık gibi bir özrü bulunmaksızın, zarar vermek maksadıyla karısı
ile cinsî münâsebette bulunmayan kişi aleyhine karısı dâva açabilir. Hâkim
tarafından kocaya cinsî münâsebete başlaması emrolunur. Eğer koca dayatır
da cinsel yoksulluğa mahkûm etmek amacıyla cinsî münasebete başlamazsa
seçenekli iki tür uygulamaya gidilir:
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a) Hiçbir süre vermeksizin evlilik sona erdirilir,
b) Kocaya îlâ yapana uygulanan hüküm uygulanır.
Bir diğer anlatımla kadının mahkemeye başvuru tarihi esas alınarak, ko‐
caya dört ay süre tanınır. Dört ay içinde karısıyla cinsî temasa geçmezse,
dört ayın sonunda hâkim kocaya cinsî münasebete başlamasını veya karısını
boşamasını emreder. Hiçbirini yapmazsa, hâkim karı kocayı ayırır.”22
Büyük İslâm bilgini İmam Ahmet b. Hanbel de Kur’ân’la örtüşür
bulduğumuz için katıldığımız aynı görüşleri paylaşmaktadır.
Ona göre dört ayda bir defa olsun cinsî münâsebet farzdır. Çün‐
kü Allah Îlâ için dört aylık süre tanımıştır. Kişi îlâ yapmış olsun veya
olmasın, dört aydan fazla karısını ilgisizliğe mahkûm edemez. Etme‐
ye kalkışırsa kadın tarafından aleyhine dâva açılabilir.
Ahmet b. Hanbel’in aşağıda sunacağımız bir diğer içtihadı ko‐
numuza daha da ışık tutacak vasıftadır:
Şu veya bu sebeble yolculuğa çıkan kişi, hastalık ve tutukluluk
gibi dönüşünü engelleyen bir mâni yoksa, altı ay içinde dönmek
mecbûriyetindedir.
Dönmez de kadın dâva açarsa, kendisine dönmesi yazılı olarak
bildirilir. Dönmemekte ısrar ederse hâkim evliliği sona erdirir, arala‐
rını ayırır.
Onun bu içtihadının bir delili de Hz. Ömer’in uygulamasıdır. Hz.
Ömer Halîfe‐i Müslimin/Devlet başkanı olduğu dönemde, Medî‐
ne’deki bir gece kontrolü sırasında bir evden nağmeli bir ses işitir:
Nağmenin sâhibi kadın, manzum olarak kocasının uzakta oldu‐
ğundan sızlanmakta, eğer Allah’dan korkup insanlardan utanmasay‐
dı, doruğa çıkan cinsel arzularını tatmin etmek için ne yapacağını
bildiğini dile getirmektedir.
22

Îla bölümüne bakınız.
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Hz. Ömer, kadının durumunu araştırır, kocasının silâh altına
alınmış bir Mücâhid/asker olduğunu öğrenir.
Allah’ın Resûlü’nün eşlerinden olan kızı Hz. Hafsa’ya bir kadının
ne kadar süre cinsel ayrılığa sabır gösterebileceğini sorar. Sonra da iki
ayı gidip‐gelme müddeti olmak üzere askerler için altı aylık süre be‐
lirleyip, bir genelge ile bildirir.23
İbâdet Amacıyla da olsa Kadın Cinsel Yoksulluğa Terkedilemez

Erkeğin karısının cinselliğine zarar vermek amacıyla cinsel göre‐
vini yapmaması haram olduğu gibi, daha çok ibâdetli bir kul olabil‐
mek için cinsel hayattan çekilerek karısını cinsel yalnızlığa terketmesi
de haramdır.
Aşağıda sunacağımız hadîs, ayrıca îzâhı gerektirmeyecek şekilde
konumuza açıklık getirmektedir.
Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor.
Osman b. Maz’ûn’un karısı (Huveyle güzel bir kadındı. Kocası
için kınalanır, güzel kokular sürünür ve güzel de giyinirdi.)
Bir gün dikkati çeken bir pejmürdelik içinde yanıma geldi.
Allah’ın Resûlü onu bu halde görünce, bana şöyle söylemekten
kendini alamadı.
‐ Ya Âişe! Huveyle’nin üstü başı ne perişan bir halde böyle. (İşin iç yü‐
zünü bildiğim için) ben de şöyle cevab verdim:
‐ Ya Resûlallah! (Kocası kendisini ibâdete verdiği ve karısıyla ilgi‐
lenmediği için) o kocasız bir kadın gibidir. Bu sebeble üstüne başına
bakmaz oldu. (Kocası gibi o da) gündüzleri oruç tutuyor, geceleri
namaz kılıyor.

23

Seyyid Sabık Fikhüs‐Sünneti Cüz 7 sh. 122.
Zıhar ve Îlâ için ilgili bölümlerine bakınız.
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Bunu öğrendikten sonra Allah’ın Resûlü Osman b. Maz’ûn’a ha‐
ber saldı. Gelince de onu şöylece sorguya çekti:
‐ Ya Osman! Benim sünnetime; öğretilerim ve yaşayışıma aykırı mı gi‐
diyorsun?
‐ Asla Yâ Resûlallah! Allah’a yemin ederim ki, ancak ve ancak se‐
nin sünnetini izlemek istiyorum.
‐ Ya Osman! Ben geceleri uyur ve de namaz kılarım. Bazı günler oruç
tutarım. Bazı günlerde de tutmam. Kadınlarımla da cinsel ilişkiye girerim.
Yâ Osman! Allah’ın azâbına uğramaktan kork. Şüphesiz eşinin üzerin‐
de hakkı vardır. Müsâfirin, hatta bizzat kendi öz nefsinin bile senin üzerinde
hakkı vardır. (Haklarını sâhiplerine verebilmen için gücünü koru. Bu‐
nun için de) Bazen oruç tut. Bazen de tutma. Gecelerin bir kısmında da
uyu.24
Özel şartları içinde sınırlı çok kadınlı evlilik iznini verirken bir
kadınla evlilik ve boşanmayı üçle sınırlayan, boşanma halinde yeni
bir evlilik için bekleme süresini üç temizlik dönemi; yaklaşık üç ay
olarak belirleyen, Zıhârı haram kılıp, Îlâ ile cinselliğe köklü bir ölçü
getiren İslâm Dîni’nin cinsel hayata ilişkin düstûrlarını ve bu düstûr‐
lara dayalı ilmî görüşleri aktararak yaptığımız açıklamalardan anlaşı‐
lacağı üzere, evlilik hayatında yalnız kadın değil, erkek de cinsel gö‐
revini yapmaya mecburdur. Görevini yapmaması halinde kadın gibi
erkek de suçlu ve günahkâr olur.

24

M. Zevâid 4/301.Benzeri bir hadîs için bak.Küleynî, Fürrûü’l‐Kâfî Nikâh 330.
Eşi İhmal Konusunda Bir Diğer Misal
Abdullah b. Amr’ı, babası Amr soylu bir kadınla evlendirir. Bir süre sonra gelininden
durumlarını sorunca gelin hanım kocasının ahlâkını över, fakat kendisiyle ilgilenmediği
ve henüz ilişkiye girmediğini de üstü kapalı bir dille açıklar.
Bu hâl böyle devam edince Amr durumu Peygamberimize bildirir. O da Abdullah’ı çağı‐
rır. Ramazan orucu dışındaki oruçlarını ve gecelerini ayırdığı Kur’ân okumalarını azalta‐
rak eşiyle ilgilenmesini emreder. (Buharî Fezâilül‐Kur’ân 34)
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Cinsel görevini yapmayan erkek de suçlu ve günahkârdır

Suçludur; çünkü evlilik akdinin gereği olan ilişkiye girmeyerek kadı‐
nın cinsel hakkını çiğnemektedir. Bunun için de aleyhine dâva açılıp,
hüküm verilebilmektedir.
Günahkârdır çünkü Yüce Allah’ın; [“Kadınlarınızla iyi geçini‐
niz”, “… Adâletli olunuz…”, “… Kadınlarınızı ne dul, ne kocalı bir
durumda askılı gibi bırakmayınız…”]25 şeklindeki emirlerini çiğne‐
mektedir.
Geçici cinsel ilgisizlik câizdir

Cinsel yönden mahkûm edilircesine kadının ilgisiz bırakılamaya‐
cağı asıl ise de, yukarıda işaret olunduğu üzere terbiye amacıyla geçi‐
ci bir süre ilgisiz bırakılabilir.
Kadın, arzu ve ısrar gösteren kocasıyla ilişkiye girmez, dilediği
gibi gezer, kocasını kuşkulandırır şüpheli ilişkiler kurar, kocasına fiili
saldırıda bulunur ve zinâya düşerse (v. s.) kendisine öğüt verilir. Ve‐
rilen öğütler geçimsizliğini gidermez, hatalarını engellemezse, en
büyük silâhı olan dişiliğine ev içinde geçici bir süre ilgisiz kalınır.
Burada amaç, onu terbiye etmektir.26
Nisâ sûresinin 34. âyetinde şöyle buyrulur:
“… Nüşûzundan: (evlilik akdinin gereklerini çiğnemek ve zinâ
yapmak gibi) başkaldırmalarından korktuğunuz kadınlarınıza öğüt
verebilir, cinsel yönden ilgisiz kalarak yataklarından ayrılabilir ve
onları yaralamayacak şekilde dövebilirsiniz.

25
26

Nisâ 19, Mâide 8, Nisâ 129
Nisâ 34, Buharî 6/153.
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Eğer (evlilik akdinin gereklerini yapmada…) size itâat ederlerse
aleyhlerine olacak şekilde davranmayın. Şüphesiz Allah Yücedir,
Büyüktür.”27
Bu âyette öğütlenen ve kadının zinâ yoluyla hamile kalıp kalma‐
dığını öğrenmeyi de amaçlayabilecek olan “cinsel yönden ilgisiz kalıp
yataklarından ayrılmak” şeklindeki ceza, hiç şüphesiz terbiye edici
nitliklidir. Amaç yalnızca kadını değil, kocayı da terbiye etmektir.
Zira ilgisiz kalarak karısını terbiye eden koca, ilişkiden yoksun kıla‐
rak da kendisini terbiye etmektedir. Ayrıca karısının mustarip oldu‐
ğu başkaldırışında bir payı bulunup bulunmadığını da daha iyi bir
şekilde değerlendirebilmektedir.
Meşrû cinsellikten yoksun kılınmanın müessir bir terbiyevî ceza
olduğunu Allah’ın Resûlü’nün “Tebûk” suçluları olan üç sahâbîye,
eşlerine yaklaşmama emrini vermesinden de öğrenebiliyoruz.28

27

28

Âyette üç ayrı emir verilmesi, emir kiplerinin yapılabilirlik anlamına İbaha için olduğuna
işaret etmektedir. Nisâ 34 ile ilgili olarak, evlilik akdinin gereklerini yerine getirmeyen
kadına öğüt verilebileceği, şüpheli ilişkilere girmesi veya zinâ yapması halinde başkasın‐
dan hamile olup olmadığının öğrenilmesi için yatağından ayrılıp dövülebileceği şeklinde‐
ki bir hadîse dayalı açıklamaya, “Cinsel kıskançlık veya bir başka sebeple kadın dövülebi‐
lir mi?” bölümünde yer verilecektir.
Buharî Meğâzî 79; Müslim Tevbe 53.
Peygamberimiz,askerî nitelikli Tebuk seferine ihmalkârlıkları sebebiyle katılmayan üç
kişiyle konuşulmaması uyarısında bulunmuş, onlara da eşlerine yaklaşmamaları cezasını
vermiştir.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 6

Îlâ Yapmak

Eşler arasındaki cinsel haramlardan biri de Îlâ’dır.
Aşağıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere îlâ; işleme da‐
yalı bir haram değil, cinsel hayattan çekilmek şeklinde bir haramdır.1
Îlâ Nedir?

Îlâ; kişinin zaman belirlemeden veya dört ayı aşan bir zaman belirleye‐
rek karısıyla cinsî münâsebette bulunmayacağına yemin etmesidir.
Kur’an‐ı Kerîm’in Bakara Sûresi’nin 226‐227. âyetiyle Îlâ şöylece
açıklanmıştır:
“Îlâ yapanlar; kadınları ile cinsî münâsebette bulunmamaya
yemin edenler yeminlerini ancak dört ay sürdürebilirler. Eğer dört
ay içinde îlâ’larından dönerlerse şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı
ve pek merhametlidir. Eğer îlâ yapanlar, îlâ’larından dönmeyip,
1

Yüce Allah iyilik etmemek, fenalıktan sakınmamak ve insanların arasını bulmamak üzere
kendi zâtı üzerine yemin edilmesini yasaklamaktadır. Bilerek yapılan yeminden ötürü
sorguya çekeceğini bildirdikten sonra, Îlâ’nın hükmünü açıklamaktadır. Bu tertip, bir ye‐
min türü olan Îlâ’dan kaçınılması gereğine işaret buyurmakta ise de, Îlâ’nın haramlığı
zulmü içermesinden kaynaklanmaktadır. Büyük bilgin İbn‐i Hacer Heytemî şöyle der:
‐ Her ne kadar bundan önce Îlâ’yı büyük günahlardan sayanları görmedimse de Îlâ’yı
büyük günahlardan saymak uzak bir ihtimal değildir. Zira bu yeminde kadına büyük za‐
rar vardır…
Merhum Ömer Nasûhî Bilmen Hocamız da Îlâ’yı şöylece vasfeder:…
Îlâ mekruhdur, mezmumdur, uhrevî mes’uliyeti câlibdir… Îlâ haddi zâtında zevce‐
nin/kadın eşin hukûkuna bir tecavüz demektir. Bu cihetle bir nevi zulümdür… (Bak. İs‐
lâm’da Helâller ve Haramlar 2/156, H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/309, 310). Îlâ ile ilgili geniş bilgi
için bak. V. Zühayli İslâm Fıkhı Ans. 9/419
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kadınlarını boşamaya karar verirlerse boşanırlar. Şüphesiz Allah
işitici ve bilicidir.”
Yapılması halinde geçerli ise de îlâ kişinin karısının cinselliği
aleyhine bir atılımı olduğu için zulümdür; dolayısıyla haramdır.
Cinsel bakımdan zararına yönelik olduğu için kadın îlâ’da bulu‐
nan kocası aleyhine dâva açabilir.
Koca dört ay içinde sözlü veya fiilî olarak îlâ’sından döner ve cin‐
sel ilişkiye başlarsa îlâ ortadan kalkmış olur.
Eğer îlâ’sından dönmezse, ilgili âyetleri yorumlayan Hânefî mez‐
hebi bilginlerine göre dört ay dolar dolmaz, hukûkî bir işlem gerek‐
meksizin kadın kocasından boş olur.
Diğer üç büyük mezheb müctehidlerine göre ise dört ayın so‐
nunda, baş vurulması halinde hâkim îlâ sahibine îlâsından dönmesini
veya karısını boşamasını emreder. Dönmez veya boşamazsa koca ile
karısını ayırır; evliliği sona erdirir.
Îlâ; erkek gibi kadının da cinsel hakları olduğunu ortaya koyan,
kadının cinsel yoksulluğa mahkûm edilemeyeceğini belgeleyen ve de
kadının cinsel hakları ile ilgili içtihâdlara mesned teşkil eden ve ede‐
cek olan pek mühim bir kurumdur.
Cinsî münâsebette bulunulmayacağına dâir de olsa mâhiyeti iti‐
bariyle îlâ bir yemin türü olduğu için, îlâ’dan dönülmesi yemin
keffâretini gerektirir.
Îlâ kadın için bir zulüm olduğundan, Allah’a isyan vasfındaki her
yemin gibi bozularak keffâretinin verilmesi gerekir. Ancak ödemek‐
ten âciz olan kişiden yemin keffâreti düşer.
Îlâ keffâreti ileride açıklanacaktır.

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 7

Zıhâr Yapmak

Evlilik içindeki cinsel haramlardan biri de ”Zıhâr” yapmaktır.
Zıhâr, Kur’ân‐ı Kerîm’in Mücâdele Sûresi’nin ikinci âyetinde”çirkin ve
yalan söz”e dayalı olduğu açıklanan bir uygulamadır.1
“Sizden, ‘sen bana anamın sırtı gibisin’ diyerek kadınlarına
zıhâr yaparak onlardan ayrılmak isteyen erkekler (bilmelidir ki) bu
şekilde ayrılmaya kalktıkları kadınlar onların anaları değildir. On‐
ların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve
yalan olan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedici, bağışlayıcı‐
dır.”
Zıhâr; Allah’ın eşler arasında halâl kıldığı cinsel hayatı yasakla‐
mak olduğu için, haramdır. Zıhâr yapmak haram olduğu gibi, yaptık‐
tan sonra keffâretini ödemeksizin cinsel hayata dönmek de bir diğer
haramdır.
Yukarıda tercümesi sunulan âyeti “anaları” aşacak ve kendileriy‐
le evlenilemeyecek olan bütün mahremleri içine alacak bir şekilde
yorumlayan örneğin Hânefî mezhebi bilginlerine göre zıhâr; Müslü‐
man, akıllı ve ergin bir erkeğin eşini veya onun başı, sırtı ve karnı gibi
bir organını, kendisine neseb, süt veya evlilik yoluyla haram kılınmış
olan bir kadına benzetmesidir. Daha açık bir ifadeyle anası, süt
kızkardeşi ve kayınvalidesi gibi mahremi bir kadına veya onun karnı
ve cinsel organı gibi bir organına benzetmesidir.

1

Zıhârın çirkin ve yalan söz olarak nitelenmesi, haramlığının delilidir. İslâm bilginleri
zıhârın haramlılığı üzerinde birleşmişlerdir. Bak. Revâiül‐Beyan 2/526.
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Misâller:
Sen bana anamın karnı gibi haramsın.
Senin başın bana süt kızkardeşimin karnı gibidir.
Senin uylukların bana teyzemin üreme organı gibidir.
Senin göğüslerin bana kayın vâlidemin göğüsleri gibidir.
Zıhârın hükmü

Zıhâr yapan kişi zıhârın keffâretini ödemedikçe, karısını şehvetle
öpüp okşayamaz. Onunla cinsel ilişkide bulunamaz. Keffâret öden‐
medikçe, sözlü veya fiilî olarak kadın da oynaşma ve ilişki kurma
arzusunu açıklayamaz.
Zıhâr kişinin kendisinin ve de karısının cinselliğine tecavüzü ol‐
duğu için haram işlemdir.
Zıhâr yapan erkek, keffâretini ödeyerek, cinsel hayatını başlat‐
makla mükellefdir. Başlatmadığı takdirde kadın yargıya başvurarak,
kocasının zıhâr keffâretini ödeyerek cinsellik görevini yapmasını ve‐
ya kendisini boşamasını isteyebilir.
Başvuru halinde hâkim zıhâr yapan kocaya önce keffâretini öde‐
mesini emreder. Ödeme gücü olduğu halde ödemezse boşamasını
emreder. Hiçbirini yapmadığı takdirde ceza uygular. Ancak yapama‐
yacak kişiden keffâret düşer.
Zıhar yasağının dolaylı amacı

Allah’ın Resûlü, mü’minlerden bazılarının; bâtıl din ve ideoloji
mensublarını taklid ederken anneleri gibi mahremleriyle cinsel ilişki‐
ye girebilecek kadar aşağılaşacaklarını duyurmuş, mahremlerle cinsel
ilişkiden; ensest ilişkiden şiddetle sakındırmıştır.2

2

Feyzül‐Kadîr Hn. 7537 (6/346)

EŞLER ARASINDA CİNSEL HARAMLAR VE KEFFÂRETLER

291

İslâm Dîni kendileriyle evlenilmesi haram olan mahremlerle cin‐
sel ilişkiyi yasakladığı gibi, bu tür ilişkiyi çağrışım yaptıracak ve ona
ortam hazırlayacak davranış şekillerini de yasaklamıştır.
Bu yasaklar arasında mahrem erkeklerle kadınların birbirleri ya‐
nında üreme organları ve uyluklarını içine alan avret yerlerini açığa
vurmaları ve zıhâr başta gelmektedir.
Zıhâr, İslâm öncesi câhiliyet döneminde ve İslâm Dîni’nin ilk
tebliğ yıllarında dönüşü olmayan kesin bir boşama şekliydi.3
Zıhâr’ın boşama yolu olmaktan çıkarılmakla beraber haram kı‐
lınması ve yapılması halinde en ağır keffâret görevlerinin yüklenme‐
sinin temel amacı, Allah bilir, mü’minleri mahremleri arası ilişkiye
kapı açabilecek her türlü söze, davranışa ve örfe karşı kesin tavır al‐
maya yöneltmektir.4
Bu sebeple İslâm’ın genel prensiplerinden ve yasaklanan
Zıhar’dan hareketle ensest ilişkileri çağrıştırıcı sözleri, filmleri ve ey‐
lemleri de yasaklar arasına katabiliriz. Katmalı ve zıhâr gibi yasakla‐
malıyız da. Yerilen zıhar yasağının çağımıza yönelik mesajı da bu
olsa gerektir. Zira giderek artan ensest ilişkilerin bir ölçüde sözlü ve
fiiili benzetmeler ve tesettürsüzlükten kaynaklandığından şüphe yok‐
tur.
Genelde her fiilin oluşumuna bir sözün, bir davranışın veya bir
örfün ortam hazırladığı düşünülürse, zıhâr’ın cinsel haramlar arasına
alınışının gayesi daha iyi kavranılmış olur.
Kur’ân’la açıklanan Zıhâr keffâreti ile, ilgili olarak ileride özel bö‐
lümünde bilgi verilecektir.

3
4

İ. Kesîr Mücadele 4
Hanefî Mezhebi müctehidlerinin zıhâr âyetini geniş bir biçimde yorumlayarak, zıhârı
bütün mahremleri içine alacak şekilde boyutlandırmaları, zıhârdaki değindiğimiz amacı
gözetleme sebebiyle olsa gerektir. Bazı müctehidlerimizin İslâm Hukûku’na göre evlene‐
meyecek kişiler arasında ‐yalnızca şekil yönünden bile olsa‐ nikâh akdolunmasını haram‐
lıkla vasfetmeleri de aynı amaca yönelik olsa gerektir. Bak. İslâm’da Helâller ve Haramlar
2/79. Zıhar’a ilişkin geniş bilgi için bak. V. Zühayli İslâm Fıkhı Ans. 9/419.
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Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak

Evlilik içindeki cinsel haramlardan biri, Ramazan ayında oruçlu
iken cinsî münâsebette bulunmaktır.
Oruç, Allah’ın emridir ve imsak vaktinden güneş batıncaya kadar
yemek içmek ve cinsî münâsebetten kaçınmaktır.
Ramazan ayının oruçlu günlerinde cinsî münâsebette bulunmak
haram, gecelerinde ise helâldir.
Bakara Sûresi Âyet 187:
“Ramazan ayının oruçlu günlerinin gecelerinde kadınlarınızla
cinsî münâsebet size helâl kılındı…”
Cinsel Bakımdan Oruçla İlgili Bazı Meseleler

a‐ Boşalma olsun veya olmasın oruçlu iken bilerek cinsî ilişkide
bulunmak orucu bozar. Hatırlanması halinde bırakılması şartıyla
unutarak cinsel ilişki orucu bozmaz.
b‐ İmsakdan sonra rüyalanmak orucu bozmaz. İmsakdan önce
cinsî münâsebette bulunup da imsakdan sonra yıkanmak da orucu
bozmaz.
c‐ Cinsel ilişkiye girmeksizin yapılan sevişme sırasında boşalmak
orucu bozar, kişiyi günahkâr kılar. Yalnızca gününe gün oruç tutma‐
yı gerektirir. Şehvetlenmeden ötürü farkına varılmadan gelen akıntı
anlamına Mezi ise orucu bozmaz. Mastürbasyon yolu ile boşalma da
orucu bozup, günahkâr kılar. Fakat yalnızca güne günü gerektirir.
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d‐ Muayene için ön veya arka organa parmak sokulması orucu
bozmaz.1
Değinildiği üzere boşalmaksızın sevişmek orucu bozmaz. Ancak
cinsel arzuyla sevişmek, orucun sevabını azaltabilir. Sevgiyi açığa
vurmak için şehvetsiz öpmenin ise sevabı azaltıcı bir sakıncası yok‐
tur. Çünkü oruçlu iken kişinin eşini öpmesini bir çiçeğin koklanması‐
na benzeten ve sakıncalı olmadığını bildiren Allah’ın Resûlü’nün
bizzat kendisi de eşlerini öpmüştür.2
Misâller:
Eşlerinden Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor:

ﺋﻢﺎﺎ ﺻﻭﹶﺍﻧ : ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻤﺔﹲ ﺋﺎﻲ ﺻﺍﻧ :ﺒ ﹶﻠﻨﹺﻲ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖﻴ ﹶﻘﻟ ﻢ ﺳ ﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﻰ ﺍﹶﻟ ﻯﻫﻮ ﺃ
ﺒ ﹶﻠﻨﹺﻲﻰ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺍﹶﻟ ﻯﻫﻮ  ﻓﹶﺄ:ﺖ
 ﻗﹶﺎﹶﻟ
‐ Allah’ın Resûlü öpmek için bana yaklaşınca; “ben oruçluyum” dedim.
“Ben de oruçluyum” buyurdu ve yaklaşıp beni öptü.3
Yukarıda sunduğumuz hadîs, benzeri hadîslerle bir arada değer‐
lendirildiğinde Allah’ın Resûlü’nün cinsel haz almak için değil de,
eşlerinin gönlünü almak için öpüp‐kucakladığını göstermektedir.

1
2

3

Konu ile ilgili fıkhî hükümler için bak. Fetevây‐ı Hindiye Türkçe Neşir
A. Davudoğlu, S. Müslim Ter. ve Şerhi 6/84, el‐Metalibül‐Âliyetü Hn. 989
İlişki ile bozulan orucun keffâreti için Keffâretler bölümüne bakınız.
Allah’ın Resûlü’nün Rûhî İnceliği:
Allah’ın Resûlü’nün eşlerine karşı son derece ince ruhlu olarak davrandığı, onların kadın‐
ca duygularını okşayacak tavırları önemsediğini biliyoruz. Aşağıdaki hadîs de bunun ka‐
nıtıdır.
Hz. Âişe (r. anha) şöyle anlatıyor: Ben âdet görürken ‐yemek yediğimizde‐ bazan etli bir
kemiği ısırır, sonra da onu Allah’ın Resûlü’ne verirdim. O da tam benim ağzımı koy‐
duğum yere ağzını koyarak ısırırdı. Bazan da su içer, su içtiğim kabı ona verirdim. O da
dudaklarını tam benim su içtiğim yere koyarak içerdi. (Ebû Davûd K. Tahareti B.
Müâkeletil‐Hâizî… Hn. 256; Avnül‐Mabûd 1/441)
Oruç ile ilgili fıkhî hükümler için ayrıca bak. V. Zühayli İslâm Fıkhı Ans. 9/173, İlmihal 1
(Îman ve İbâdetler) Yedinci bölüm.
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Oruçlu iken cinsel arzuyla sevişmek, orucun farz kılınmasındaki
amaçla bağdaşmayacağı ve cinsî münâsebete yol açabileceği için, Al‐
lah’ın Resûlü oruçlu gençlerin ve gencimsi yaşlıların sevişmesine
müsâade buyurmamıştır.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır.
Amr İbnül‐As’ın oğlu Abdullah (r.a) anlatıyor.
Hz. Peygamber’in (sav) huzûrunda bulunuyorduk. Bir genç gelerek
sordu:
‐ Ya Resûlalleh! Oruçlu iken eşimi öpebilir miyim?
‐ Hayır, öpemezsin.
Bir süre sonra da yaşlı bir adam geldi ve sordu.
‐ Yâ Resûlallah! Oruçlu iken eşimi öpebilir miyim?
‐ Evet, öpebilirsin.
Aynı soruya farklı cevaplar vermesinden ötürü birbirimize bakakaldık.
Hz. Peygamber farklı cevaplar verişinin sebebini şöyle açıkladı:

ﺴﻪ
 ﻧ ﹾﻔ ﻠﻚ ﻤ ﻳ ﺦ
 ﻴ ﺸ
 ﺍ ﱠﻥ ﺍﻟ ﺾ
ﻌ ﹴ ﺑ ﺍﻟﹶﻰ ﻢ ﻀ ﹸﻜ
 ﻌ ﺑ ﺮ ﻧ ﹶﻈ ﻤﺖ ﻠ ﻋ ﺪ ﹶﻗ
‐ Birbirlerinize niçin baktığınızı anladım. Hiç şüphesiz sizler de bilir‐
siniz ki, yaşlı adam arzularına daha çok hâkim olur.4

4

Müsned 2/220

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 9

İtikâf’da Cinsel İlişkide Bulunmak

Evlilik içi cinsel haramlardan bir diğeri de itikâfta cinsî münâse‐
bette bulunmaktır.
İtikâf Nedir?

İtikâf, cünûb olmayan erkeğin, hayızlı/âdetli veya lohusa olma‐
yan kadının Allah’a ibâdet maksadıyla bir camide durmasıdır.
Kadının evinin namaz kıldığı mahallinde itikâfa girmesi ise dînin
özüne daha uygundur.
İtikâf bazı bilginlere göre en az bir gün bir gecedir. Bazı bilginlere
göre çok az bir süre de olabilir. Ancak müekked sünnet olan asıl iti‐
kâf, Ramazan ayının son on gününde, on gün olarak girilen itikâftır.
İtikâf, rûhun ihtiyacı ve zevkidir. Şehvetlenmek, itikâfın lezzetini
giderir. Bu sebeple olacak itikâfa giren kişinin oruçlu olsun veya ol‐
masın cinsî münâsebette bulunması haramdır.
Yüce Allah şöyle emir buyurur:
“… Camilerde itikâfda iken eşlerinizle cinsel ilişkide bulun‐
mayın…”1

1

Bakara 187; Müsned 6/134.

296

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Bazı İslâm bilginlerine göre itikâfa girmiş olmaksızın da camiler‐
de ilişkide bulunmak haramdır.2
İlişki ve sevişme itikâfı bozar mı?

Boşalma olsun veya olmasın itikâfda iken cinsî münâsebette bu‐
lunmak itikâfı bozar.
Öpüşmek, kucaklaşmak, çıplak olarak vücûtları temas ettirmek
gibi sevişmeler ancak meni geldiği zaman itikâfı bozar.
Yalnızca düşünmek veya bakmak sonucu meni gelse itikâf bo‐
zulmaz. Rüyalanmakla da itikâf bozulmaz.
İtikâfın Önemi

‐ Allah şanını ve bağlılarını artırsın‐ Sevgili Peygamberimiz Mek‐
ke’den Medine’ye hicret buyurduktan sonra vefatına kadar her yıl
Ramazan ayının son 10 gününde Mescid‐i Nebî’de itikâfa girmişler‐
dir. Genelde eşleri de kendisine katılmışlardır.3
Sürekli vahiy alan; zikir, şükür, hamd ve tefekkür halinde bulu‐
nan Peygamberimizin 10 yıl boyunca itikâfa girme ihtiyacını duyma‐
sı, girilmesi gereğine işaret buyurmaktadır.
Hayatın ardı arkası kesilmez problemleri içinde ezilen, bunalan
ve her yıl seyahatlere çıkarak çözüm üretmeye çalışan ve daha bir
tükenen kullar olarak bizler, itikâfa girerek Rabbimizle baş başa kal‐
maya ne kadar muhtacız.

2

3

İslâm’da Helâller ve Haramlar 1/588. İtikâf’la ilgili geniş bilgi edinmek için bak. V.
Zühayli İ. Fıkhı Ans. 3/217‐240
Buharî İtikâf 3, Tirmizî Savm 8

Eşler Arasında Cinsel Haramlar 10

Hac ve Umre’de İhramlı İken Cinsel İlişkide Bulunmak

Eşler arasında cinsî münâsebetin geçici engellerinden biri de ih‐
rama girmektir. Bu sebeble Hac veya Umre için ihrâma giren kişinin
cinsî münâsebette bulunması haramdır.
Bu haramlılık, Kur’ân’la ve Sünnet’le sâbittir.
İhrâm Nedir?

İhrâm; mîkat denilen ve sayıları belirli olan yerlerden birinde hac
veya umreye ya da her ikisine birden niyet ederek telbiye zikri‐
ni/duasını yapmaktır.
İhrâma giren kişi, eşle ilişkiyi, Allah’a itâatsizliği, insanlarla çeki‐
şip çatışmayı ve İslâmî esasları eleştirmeyi kendisine yasak kılmış
olur.
İhramlı iken cinsî münâsebette bulunmayı da yasaklayan Bakara
Sûresi’nin yüz doksan yedinci âyetinde Yüce Allah şöyle buyurmuş‐
tur:
“Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda ihrama girip haccı ken‐
disine farz kılarsa artık hacda ihramlılık süresince Refes; cinsel
ilişkiye girme/ilişkiyle ilgili sözler sözleme, herhangi bir günaha
sapma ve tartışma/ilahi emirlere baş kaldırma yoktur. Ne iyilik
yaparsanız Allah onu bilir. Azık edinin. Hiç şüphesiz, azıkların en
hayırlısı Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunmaktır.
O halde ey akıl sahipleri! Bana karşı kulluk duygununuzu ve yöne‐
lişinizi koruyun.”
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Rabbimizin bu buyruğu doğrultusunda Allah’ın Resûlü de şöyle
buyurmuştur:

ﺨﻄﹸﺐ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ﻜﺢ ﻨ ﻭ ﹶﻻ ﻳ ﺤ ﹺﺮﻡ
  ﺍﹾﻟﻤﻜﺢ ﻨ ﻳ ﹶﻻ
“İhramlı kişi bir kadının nikâhına tâlip olamaz, evlenemez ve evlendi‐
remez.”1
Sevgili Peygamberimiz böylece cinselliği çağrıştıran işlemleri ya‐
saklamıştır. Ancak o, Allah’a özel bir yöneliş hali olan ihramlılıkta
cinsel duygulara bütünüyle hâkim olunmasını da istemiştir. Örneğin
Veda haclarında Arafat’tan dönerken devesinin üstünde ve arkasında
bulunan genç sahâbî Fazl ile, soru yöneltmek için önüne çıkan genç
kadın arasındaki bakışmaları Fazl’ın yüzünü elleriyle perdeleyerek
fiilen önlemiştir.2
İhramlının Sevişmesi ve Cinsî Münâsebette Bulunması ile İlgili Bazı
Meseleler

İslâm bilginlerinin ilgili genel İslâmî prensiplerden hareketle be‐
lirledikleri bazı görüşleri şöylece özetleyebiliriz.
Sevişmek
a) Meni gelsin veya gelmesin sevişmek ihramı; dolayısıyla haccı
ve umreyi bozmaz. Ancak sevişmeden ötürü erkek için de kadın için
de bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. Meni gelmedikçe kur‐
ban gerekmeyeceğini ileri süren müctehid bilginlerimiz de vardır.
b) Eşinin cinsel organına bakarak veya rüyalanarak ya da mas‐
türbasyon yaparak menisi gelen ihramlının da haccı veya umresi bo‐
zulmaz. Ancak mastürbasyonla boşalana bir koyun veya keçi kurban
etmek gerekir.
1

2

et‐Tac 2/117. Hacla ilgili geniş bilgiler almak için bak. Ali Rıza Dmircan “Hac ve Umre
Yüceliğe Çağrıdır”
Müslim’den et‐Tac 2/158, Hadîs‐ü Haccetil‐Veda. Fazl ile ilgili rivâyetin tamamı için
“Şehvetle Bakmak” bölümüne bakınız.
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Cinsî Münâsebette Bulunmak
c) Arafatta vakfeden önce cinsî münâsebette bulunan eşlerin ih‐
ramları bozulur. İhramsız hac yapılamayacağından yeniden ihrama
girememeleri durumunda hacları da bozulur. Bozulmakla beraber,
kalan vazifelerini yaparlar. Her ikisine de gelecek yıllarda haclarını
kaza etmeleri görev olur.
d) Arafat’taki vakfeden sonra ve ihramdan çıkmadan önce cinsî
münâsebette bulunan eşlerin hacları bozulmaz. Fakat ceza olarak
kurban etmeleri gerekir.
e) Umre için ihrama giren kişi tavaf yapmadan önce cinsî münâ‐
sebette bulunursa, umresi bozulur. Ancak bozulan bu umreyi tamam‐
laması, sonra da kaza etmesi gerekir. İhramlı kişinin karısı da ihramlı
idiyse, aynı şekilde onun da umresi bozulur. Bozulduğu için de yeni‐
den umre yapar.
Peygamberimizden Önleyici Uygulama
İhramlandıktan sonra cinsel arzulara kapılıp hatalara düşülme‐
mesi içindir ki, ihramlanmadan önce mümkünse güzel koku sürül‐
mesi ve ilişkide bulunulması, Peygamberimiz’in hac ve umre ile ilgili
sünnetlerindendir.
Sevgili eşleri, saygıdeğer annemiz Hz. Âişe şöyle anlatıyor:
Veda hacları için Medine’nin mîkatı olan Zülhüleyfe’de konakla‐
dıkları gece ihrama girmeden önce bizzat kendisi Peygamberimizi
kokulandırmış, ‐Allah şanını artırsın‐ O da eşleriyle ilişkiye girmiş,
ertesi sabah da ihrama niyet etmişti.3

3

Buharî Ğüsl 14
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İhramlılık ve Cinsel İrade Terbiyesi

Mânevî coşku ile rûhları bürüyen pek yüce bir ibâdet olan
Hacc’ın devamı süresince ihramlı mü’minlerin eşleri ile ilişkiden,
ilişki ile ilgili söyleşiden ve ilişkiyi çağrıştırıcı işlerden yasaklanarak,
cinsel irade terbiyesinden geçirilmeleri, cinsel iradenin bütün bir ha‐
yat boyunca gözetim altında tutulması gereğini bizlere öğretmekte‐
dir.
Hac gibi ömürde bir defa yapılması farz kılınmış büyük bir ibâ‐
detin ihramını ve dolayısıyla kendisini bozan eylemlerden birinin,
Kur’ân’la yasaklı cinsel ilişki olan Refes olması, (Bakara 197) en büyük
hayırlarımızı sonuçsuz bırakabilecek eylemlerin de zinâ ve eşcinsellik
benzeri cinsel nitelikli haramlar olabileceğini bizlere ihtar etmektedir.
Allah’ın Resûlü’nün dil ve cinsel organla işlenecek haramları, ki‐
şiyi Cehennem azabına uğratacak baş günahlar olarak bildirmesi de
bu gerçeğe bir başka yönden dikkat çekmek değil midir? 4

4

Önemli Not: “Sevişmek ve Cinsî Münasebette Bulunmak”başlıkları altında sunulan; ihramlı
iken işlenecek cinsel suçlara ilişkin haccın ve umrenin bozulmasına ilişkin bazı hükümler ve kurban
kesme cezaları, doğrudan Kur’ân ve Sünnet kaynaklı değildir. Bunlar, İslâm bilginlerinin genel ka‐
bul gören ictihatları/ilmî görüşleridir. Bu içtihadlar, bütün müminleri değil, ancak kabul edenlerini
bağlar.

Eşler Arasındaki Cinsel Haramların Keffâretleri

Cinsel haramlar, haram olmak itibariyle aynı ise de mâhiyetleri
farklıdır.
a) Tek başına yapılan cinsel haramlar: şehvetle bakmak, gereksiz mas‐
türbasyon…
b) Evli olan veya olmayan erkekle kadın arasında yapılan cinsel haram‐
lar: aşıkdaşlık, zinâ…
c) Erkekle erkek, kadınla kadın arasında yapılan cinsel haramlar: homo‐
seksüellik, sevicilik…
d) Erkekle hayvan, kadınla hayvan arasında yapılan cinsel haramlar…
e) Evli olan eşler arasında yapılan cinsel haramlar: âdet hali teması, îlâ,
zıhâr, oruçlu iken ilişkide bulunmak, arka organdan temas…
Mâhiyetleri gibi; ferde, aileye ve topluma yönelik zararları da
farklı olan bu cinsel haramların (a) bendinde açıklananları yalnız töv‐
beyi gerektirirken, (b, c, d) bendlerinde açıklananları da tövbeyi ve
hukûkî cezaları gerektirmektedir.
Hukûkî cezâları “Cinsel Suçların Cezaları” bölümünde izleyeceğiz.
(e) bendinde açıkladığımız türden haramlar da keffâreti gerek‐
tirmektedir. Yalnız arka organdan temas bunun dışındadır. Yargıya
yansıtılması durumunda o, tazîri; hukûkî cezayı gerektirir.
Sözlükte iyice örten anlamına gelen keffâret, özelde işlenen gü‐
nahı ve suçu örtücü işlemdir.
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Keffâret vasfındaki görevler esîr azad etmek, oruç tutmak, ye‐
dirmek ve giydirmek şeklindedir. Keffâretler daha çok ferdin dindar‐
lığı ile ilgilidir. Esîr azadı dışındakiler istenilse de hukûkî takibe konu
edilemezler.
Fakirlik ve hastalık halinde de düşerler.
Keffâreti olduğu cinsel haramın günahını örtücü ameller, Kur’ân
ve Sünnet’te zıhâr keffâretinde olduğu gibi doğrudan keffâret ismi ile
anılırlar. İhramlı iken yapılan cinsel haramların gerektirdiği ictihadî
nitelikli kurban cezaları da keffâret içinde değerlendirilebilir.
Keffâretlerde dikkati çeken mühim bir özellik de, sosyal adâlete
yöneltici oluşlarıdır.
Hataları sosyal yardımlaşmaya yol kılan İslâm… O, ne büyük ni‐
zamdır.
Âdet Halinde Cinsî Münasebette Bulunmanın Keffâreti

Âdet halinde cinsî münâsebette bulunmak, Allah’ın koyduğu bir
yasağı çiğnemek olduğu için, Allah’ın Resûlü bu haram işlemi yapan
kişi hakkında kişinin maddî gücünü ölçü alarak şöyle buyurur:
“Bir dinar veya yarım dinar sadaka verir.”
Verilecek keffâret nitelikli sadakanın daha da azaltılarak beş bölü
iki dinar ölçüsünde verilebileceğini de sunacağımız hadîs bize öğ‐
retmektedir:
(Odalığı kaldıran İslâm Savaş Esirliği Sistemi kurulmadan önce)
Hz. Ömer’in (r. a) cinsî münâsebete ilgi duymaz olan bir câriyesi var‐
dı. Ne zaman ona yaklaşmak istese âdetli olduğunu ileri sürerdi. Ona
güvenini yitirdiği için bir defasında mazeretini ciddiye almayıp
onunla yattı. Fakat gerçekten âdetli olduğunu anladı.
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Gelip durumu anlatınca Allah’ın Resûlü ona, beş bölü iki dinar ölçü‐
sünde sadaka vermesini, emir buyurdu.1
Görüldüğü gibi âdet halinde cinsel ilişkide bulunmanın keffâreti
maddi güce göre seçeneklidir. Kur’ân’da yer almadığı ve maddî du‐
ruma göre bir veya yarım, ya da beşte iki ölcüsünde verilebilir oldu‐
ğu için islâm bilginlerinin bir bölümü bu keffâretin ödenmesinin se‐
vap sağlayıcı öğüt niteliğinde olduğunu; verilmemesinin günahkâr
kılmayacağını açıklamaktadırlar.
Bir dinar 4,25 gram altına eşittir.2 Bu ceza, ödeyemeyecek kişiden
düşer. Bu kişi, yürekten tövbe ederek bağışlanmasını diler.
Îlâ’nın Keffâreti

Îlâ, cinsel ilişkiye girilmeyeceğine ilişkin yemin olduğu için kadı‐
nın cinsel hakkına tecavüzdür, dolayısıyla haramdır. Haram olduğu
için de günahtır. Îlâ’nın keffâreti yemin keffâretidir.
Yemin keffâretini Yüce Allah Mâide Sûresi’nin seksen dokuzun‐
cu âyetinde şöyle açıklıyor:
“Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu
tutmaz. Fakat bile bile yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu
tutar. Bozulan yeminin keffâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalama‐
sından on yoksulu yedirmek veya giydirmek, yahut da bir esir azad
etmektir. Bunlarıdan birini yapamayacak kişi için de üç gün oruç
tutmaktır. Yapıp da bozduğunuz yeminlerinizin keffâreti işte bu‐
dur. Yeminlerinizin gereğini yapın. İşte Allah, şükretmeniz için
âyetlerini size böyle açıklıyor.”

1

2

Hadîsler ve bu hadîslerle ilgili görüşler için bak. Avnül‐Mabûd 1/445…, el‐Menhelül‐
Azbül‐Mevrûd 3/45, Darimî Hn. 1111‐1115.
Zekât’ın Nisâbı 20 dinar = 85 gr. altın olduğuna göre bir dinar 4.25 gr. altındır.
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Zıhâr’ın Keffâreti

Kur’ân‐ı Kerîm’de zıhâr keffâreti
Yüce Allah, zıhâr’ın asılsız ve çirkin bir sözlü işlem olduğunu be‐
yan ederek, onun keffâretini de şöylece açıklamaktadır.
Mücadele Sûresi Âyet 3‐4:
“Karılarına zıhâr yapıp sonra sözlerini geri almak isteyenlerin
karılarıyla cinsel ilişkide bulunmadan önce bir esir azad etmeleri
gerekir. İşte böylece size öğüt verilmektedir. Şüphesiz Allah yap‐
tıklarınızdan haberdardır. Salıverecek esir bulamayanın ise karı‐
sıyla cinsel temasda bulunmadan önce aralıksız iki ay oruç tutması
gerekir. Buna da gücü yetmeyenin, altmış yoksulu doyurması lâ‐
zımdır. Bu açıklama Allah’a ve O’nun Resûlü’ne hakkıyla îman
etmeniz içindir. İşte bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. İnkâr
edenler için can yakıcı bir azab vardır.”
Sünnet’de zıhâr keffâreti
‐ Allah şanını ve bağlılarını artırsın‐ Sevgili Peygamberimiz de
bize, Rabbimizin yüklediği Zıhar keffâretinin nasıl uygulanacağını
örneklendirmişlerdir.
Sahâbî Selemetü b. Sahr (r.a) anlatıyor.
Ben diğer insanlardan daha fazlaca cinselliğe düşkün bir adamdım.
Ramazan ayı girince karımla cinsî münâsebette bulunarak orucumu bo‐
zacağımdan korktum da, bir tedbir olarak Ramazan çıkıncaya kadar karıma
zıhâr yaptım. Fakat bir gece hizmetimde bulunan karımın vücûdundan bir
yer açılıp gözüme ilişince, dayanamayıp onunla yattım.
Sabah olunca durumu, çevremdeki insanlara duyurdum ve ne yapılması
gerektiğinin öğrenilmesi için benimle beraber Allah’ın Resûlü’ne gelinmesi‐
ni istedim. Allah’a yemin olsun ki hayır seninle gelemeyiz, dediler.
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Ben de (tek başıma) giderek, Allah’ın Resûlü’ne durumu bildirdim.
(Aramızda şu konuşma geçti.)
‐ Yâ Seleme! Sen bu işi gerçekten yaptın demek.
‐ Ben bu işi yaptım, Yâ Resûlallah! Yaptım ama Allah’ın hükmünü ka‐
bul husûsunda sabırlı olacağım. Benim hakkımda Allah’ın sana bildirdiği
şekilde hüküm ver.
‐ Bir esir azad et.
Enseme bir şaplak indirerek şöyle dedim:
‐ Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki ben
kendimden başkasına mâlik değilim; esirim yok ki azâd edeyim.
‐ Ard arda iki ay oruç tut.
‐ Ben yaptığımı başka değil, ancak oruç sebebiyle yapmadım mı? (Yâ
Resûlallah! Ben buna nasıl güç yetiririm.)
‐ Öyleyse altmış yoksula bir vesk hurma dağıtıp yedir.
‐ Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki biz karı
koca aç olarak geceledik. Bizim bir yiyeceğimiz yok. (Bir vesk hurmayı ne‐
reden bulacağız.)
‐ Peki öyleyse mensubu olduğun Benî Ruzeyk kabilesinin zekât memû‐
runa git, sana hurma versin. Bir vesk (ikiyüz kilogram) hurmayı altmış
fakire dağıtıp yedir. Kalanını da ailenle beraber yersin.
Seleme (r.a) anlatımını şöyle sürdürüyor:
Dönüp daha önce konuştuğum çevremdeki insanlara şöyle dedim:
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‐ Siz katı davrandınız, hatalı değerlendirmeler yaptınız. Ama Allah’ın
Resûlü gerçekçi davranıp isabetli karar verdi. Üstelik zekâtlarınızdan bana
verilmesini de emir buyurdu.3
Değerlendirme

‐ En doğrusunu Allah bilir‐ Rabbimizin belirlediği keffâreti uygu‐
lamakla yükümlü olan Peygamberimizin bu keffâret cezasını yapa‐
mayacak kişiden ertelemeden düşürmesi, Allah’ın güç yetiremeyecek
görevlerden ötürü sorumlu kılmayacağı şeklindeki Kur’ân ilkesine
dayanmaktadır. (Bakara 286, Teğâbun 16)
Oruçlu İken Cinsel İlişkide Bulunmanın Keffâreti

Oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmanın keffâreti, Peygamberimi‐
zin açıklamasına göre, Zıhar keffâretinde olduğu gibi esir azad etmek
veya ardarda iki ay oruç tutmak ya da altmış fakiri doyurmaktır.
Aşağıda sunacağımız hadîs adı geçen keffâreti açıklamaktadır:
Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor.
Bir mü’min Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöyle deyiverdi:
‐ Mahvoldum Yâ Resûlallah!
‐ Dur bakalım, seni mahveden nedir?
‐ Ramazan orucunu tutarken, karımla cinsî münâsebette bulundum.
‐ Azad edecek bir esir bulabilir misin?
‐ Hayır. Ardarda iki ay oruç tutabilir misin?
‐ Hayır.
‐ Altmış fakiri doyurabilecek yiyeceği bulabilir misin?
‐ Hayır.

3

Ebû Davûd Talak 17, et‐Tac 2/353.
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Bu diyalogdan sonra adam oturdu. Bu sırada Allah’ın Resûlü’ne
içi hurma dolu bir zenbil getirilince şöyle buyurdu:
‐ Al da bunu sadaka olarak dağıt.
Adamcağız da şöyle dedi:
‐ Bizden daha fakirine mi vereyim Ya Resûlallah! Allah’a yemin ederim
ki bir ucundan diğer ucuna kadar Medine’de bu hurmaya bizden daha ihti‐
yaçlı olan bir tek aile bile yoktur.
Adamcağızın bu sözleri üzerine (yalnız tebessüm buyurmak âde‐
ti iken) Allah’ın Resûlü yan dişleri görülürcesine güldüler ve şöyle
emir buyurdular:
‐ Hadi git de bunu ailene yedir.4
Oruç keffâretine ilişkin bir değerlendirme

İlâ/Yemin ve Zıhâr keffâretleri Kur’ân’da ve Sünnet’te yer almak‐
tadır. Aşağıda açıklanacağı üzere bilerek oruc bozmanın mânevî so‐
rumluluğu büyük olmakla birlikte oruç keffâretinin Kur’ân’da yer
almaması ve yukarıda oruç keffâreti olarak zikredilen hadîsin Zıhâr
keffâreti ile aynı içeriği taşıması, onun da Zıhâr’a ilişkin olabileceğini
düşündürmektedir.
Kur’ân’ın cezaların birebir olacağına ilişkin hükmü (Şûra 40) ve Şa‐
fiilerin keffâreti yalnızca cinsel ilişkiye bağlayan ve sadece erkeği
tutmakla yükümlü kılan görüşü, bu yaklaşımımızı doğrulamaktadır.
Doğruları en iyi bilen Allah’tır diyelim ve sözü bir hadîsle bağlaya‐
lım:
“Hastalık ve yolculuk gibi Allah’ın verdiği bir izni kulanmaksızın Ra‐
mazan’dan bir gün oruç yemenin kaybını, ‐Ramazan dışında‐ bir ömür boyu
tulacak oruçlar gidermez.” 5

4
5

et‐Tac 2/67; Buharî,Savm 30; Müslim,Sıyam 81
Dârimî, Sıyam 18,Hn. 1722
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OKUYUCU NOTLARI

Sekizinci Bölüm

EVLİLİKTE CİNSEL İLİŞKİYE YÖNLENDİRİCİ
KURALLAR VE GUSÜL

Evlilik İçinde Cinsel İlişkiyi Öğütleyen Kurallar

“…Ay halindeyken onlardan ayrln; temizle‐
ninceye kadar onlara yaklaşp cinsî münâse‐
bette bulunmayn. Boy abdesi alarak iyice te‐
mizlendikleri zaman Allah’n emrettiği yer‐
den; üreme organndan onlarla ilişkiye gi‐
rin/girebilirsiniz…”
(Bakara, 222)

Eşler Ayr Ayr m, Yoksak Beraber mi Yatmaldr?

İslâm bu hususda kesin bir kural koymamş olmakla beraber aşa‐
ğda sunulacak Kur’ân ve Sünnet ölçüleri beraberce yatmann tercih
edilebilirliğinin işaretleri olarak değerlendirilebilir.
a) Aile hayatnda geçimsiz kadnlara, özellikle de şüpheli ilişkile‐
re girecek kadnlara, hamile kalp kalmadklarn anlamak amacyla
verilebilecek terbiye edici Kur’ânî bir ceza da onlar yataklarnda yal‐
nz brakmaktr.
Yataklarnda yalnz brakma bir nevi ceza olduğuna göre asl
olann beraberce yatmak olabileceği kabul edilebilir.
Allah’n Resûlü’nün âdet gören eşleriyle de bir arada yattğna
dâir sahih rivâyetler de beraber yatmann daha fazîletli olduğuna bir
işaret saylabilir.
b) ‐Salât ve selâm üzerine olsun‐ O’nun cinsel ilişki olmakszn da
sevişmeye teşvik edici fiilî ve sözlü sünnetleri, ayrca kadnn kendi‐
sini kocasna sunma görevi, beraber yatmaya yöneltici sünnet ölçüleri
olarak alnabilir.
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Ne var ki arzettiğimiz üzere kesin bir kural yoktur. Eşlerin müş‐
terek arzusuyla ayrı ayrı yatılabilir. Kadını bağımsız bir yatak sâhibi
olarak zikreden aşağıdaki hadîsi ayrı ayrı yatılabileceğinin delili ola‐
rak görebiliriz.
Hz. Câbir (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü ona şöyle buyurdu:

ﻥ ﻴﻄﹶﺎ ﺸ
 ﻠﻊ ﻟ ﺍﹺﺑﺍﻟﺮﻒ ﻭ
 ﻴ ﻀ
 ﻠﻟﺚﹸ ﻟﺍﻟﺜﱠﺎﻪ ﻭ ﺗﺃﻣﺮ ﻻ ﺍﺵﻓﺮ ﻭ  ﹺﻞﺮﺟ ﻠ ﻟﻓﺮﺍﺵ
(Çocuksuz bir evde) bir yatak kocaya, bir yatak karısına, üçüncü ya‐
tak da misafire olmak üzere üç yatak olabilir. Dördüncü bir yatak ise ancak
Şeytan içindir.1
İslâm Dîni cinsel duygular ve arzuların baskı altında tutulmama‐
sını ve evlilik yoluyla cinsel hayatın başlatılmasını emir ve tavsiye
buyurmuştur. Ancak evlilik içinde şu zamanda veya bu mekânda
mutlaka cinse ilişkide bulunulması şeklinde uyulması gerekli bir ölçü
koymamıştır. Ne var ki değerlendirmeye alabileceğimiz bazı öğütle‐
yici düstûrların/kuralların mevcut olduğunu söyleyebiliriz.
Biz bu öğütleyici düstûrları dört madde halinde açıklamaya çalı‐
şacağız.
İstenildiği Zaman Cinsel İlişkide Bulunmak

İslâm Dîni’nin cinsî münasebetle ilgili en açık öğüdü, erkeğin gü‐
cü ve kadının ihtiyacı ölçüsünde arzu edildiği zaman yapılmasıdır.
Kuvvetli bir arzu duyulduğu zaman ertelemeksizin ilişkiye gi‐
rilmesinin dînî ölçülere göre vâcib/yapılması gereken bir görev olarak
değerlendirmek de mümkündür. Çünkü Allah’ın Resûlü’nün aşağıda
sunacağımız cinsel haramlardan korunma amacına yönelik fiilî ve
sözlü sünneti, görev yükleyici vasıftadır.

1

Müsned 3/293. Ebû Davûd K. Libas 45 (Hn. 4142)
Dördüncü yatağın Şeytan’la irtibatlandırılması ‐Allah bilir‐ israfın kaçınılması gerekli
Şeytanî bir amel olduğunu açıklamak içindir.
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Allah’ın Resûlü sahâbîleriyle birlikte oturuyordu. Bir ara (kalktı. Eşle‐
rinin ikamet buyurduğu odalardan birine) girdi. Sonra da çıktı ve yı‐
kandı. Durumu sezen bir sahâbî sordu:
‐ Yâ Resûlallah! Yoksa yıkanmanızı gerektiren bir gelişme mi oldu?
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
‐ Evet, bulunduğum yerden bir kadın geçince kalbimde kadın arzusu
oluştu. Oluşunca da eşlerimden birinin yanına giderek ilişkide bulundum.2
2

Âbidevî Hadîs:
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed (sav), hayatın her anı ve safhasında önder edinilmesi için
Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Evrensel görevi gereği, insan hayatı ile ilgili öğre‐
nilmesi gerekli bütün öğretileri de örneklendirmiştir.
O’nun hayatında gereksiz olan veya örtülmesi gerekli bulunan bir durum yoktur. Bu
sebeble O’nun bütün sözleri, davranışları ve işleri öğrenilip öğretilmeli, her mü’min fert
de muhtaç olduğu örneği seçip, izlemelidir.
Yukarıda sunulan hadîs de O’nun öğrenilip öğretilmesi gereken sünnetlerinden biridir.
Yetersiz bilgi ve yüzeysel bakışlarla değerlendirilemeyeceği için bazı mü’minlerce Al‐
lah’ın Resûlü’nün yüce şanına gölge düşüreceği sanılan bu hadîs, aslında İslâm Dîni’nin
insan cinselliği üzerindeki gerçekçiliğini örneklendiren âbidevî bir hadîsdir.
Böyle bir örneği açık bir şekilde ancak gerçekçiliğin doruğunda yaşayan evrensel bir
peygamber verebileceği için de O vermiştir. Yaptığımız bu genel açıklamayı özelleştire‐
lim:
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed (sav) diğer bütün peygamberler gibi insan olup, fiziği
mükemmel olan olgun bir erkektir. Allah’a yakınlığı ve sürekli vahiy alması sebebiyle ru‐
hânî zevkler içinde bulunmakla ve cinsel arzularına son derece hâkim olmakla beraber,
O’nun cinsel mesajlar saçabilen bir kadından etkilenmesi gayet tabîidir. Çünkü erkeklik
fıtratı bunu gerektirdiği gibi, insanlığa sunulacak örneklerin her insanı kuşatıcı tabîi şart‐
lar içerisinde verilmesi zarûreti de bunu gerektirmektedir.
Evet, O’nun cinsel mesajlar veren bir kadından etkilenmesi tabîiydi. Sahîh olduğunda
şüphe olmayan bu hadîs, etkilenişinin belgesidir. Ahzâb Sûresi’nin 52. âyeti de etkilenebi‐
leceğinin delilidir. Etkilenmek için ani bir bakış da kâfidir. Ani bakış ise helâldir.
Peygamberleri, cinselliği olan, vahiyle yücelmiş erkekler olarak tanıyabilmiş kişi için
bunda yadırganacak bir taraf yoktur.
Etkilenmede diğer olgun erkekler gibi olan Allah’ın Resûlü’nün peygamberliği gereği
onlardan farkı, aldığı cinsel mesajları irade potasında eritebilir olmasına karşılık, onların
pek çoğunun buna güç yetirememesidir. Allah’ın Resûlü (sav) saçılan cinsel mesajları ira‐
de potasında eritmenin sayısız örneklerini vermiştir.
O, cinsel yönden etkilenme durumunda kalıp da iradesine hakim olamayarak şehvetle
bakacak veya zînaya düşecek erkeklere ne yapmaları gerektiğini öğretebilmek için bu ha‐
dîste görüldüğü gibi istisnaî, fakat gerçekçi bir yol izlemiş, bizzat eşine gelerek ve geldiği‐
ni açıklayarak eşlere gelinmesi gereğini öğretmiştir. O’nun, mahrem hayatına ait olan bu
eylemini bizzat açıklamış olması ise öğretisini evrensel kılmak içindir. Ondört asırdır İs‐
lâm bilginlerinin açıkladığı bu ve benzeri hadîsleri bizim duyurmamızın amacı da, O’nun
cinsel haramları önleyici bu öğretisini yaymaktır.
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Arzu duyulduğu zaman böyle eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız, sizin
için cinsel haramlardan koruyucu olur.
Bu hadîsin diğer bir rivâyet şekline göre Allah’ın Resûlü anılan
olay dolayısıyle şöyle buyurdu:

،ﺎﻌﻬ ﻗ ﺍﻴﻮﻪ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺗﺮﺃ ﻣ ﺍ ﺍﻟﹶﻰ ﺪ ﻤ ﻌ ﻴﻪ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒﺖ ﻓ
 ﻌ ﻮ ﹶﻗ ﺃ ﹸﺓ ﹶﻓﻤﺮ  ﺍﹾﻟﺘﻪ ﺒﺠ
 ﻋ ﻢ ﺃ ﻛﹸﺣﺪ ﺍﺫﹶﺍ ﹶﺍ
ﻪ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻲﺎ ﻓﺩ ﻣ ﺮ ﻳ ﻚ
 ﻟﺎ ﱠﻥ ﹶﺫﹶﻓ
‐ Hoşuna giden bir kadın vesilesiyle sizden birinizin kalbinde cinsel ar‐
zu oluştuğunda, hemen eşinin yanına giderek ilişkide bulunsun.3
Bu tarz davranış, içinde oluşanı giderir. (Çünkü hoşuna giden ka‐
dında olanın benzeri eşinde de vardır.)4
Arzu duyulduğu zaman cinsel ilişkiye teşvik buyurulması, gece‐
gündüz, sabah‐akşam ve hazar‐sefer ayrımı yapılmadığının delilidir.
Nitekim Allah’ın Resûlü’nün hayatında ikindi ve yatsıdan sonrayı
seçilmiş zaman dilimleri olarak görebildiğimiz gibi, Hz. Âişe vâlide‐
mizin zifafı örneğinde olduğu gibi kuşluk vaktinin, Hz. Safiye anne‐
mizin zifafında olduğu gibi sefer halinin de benimsendiğini görebili‐
yoruz.
Cuma Günü Cinsel İlişkide Bulunmak

Allah’ın Resûlü’nün arzu duyulduğu zaman cinsel ilişkide bulu‐
nulmasını öğütleyen buyruğu yanında bir diğer öğütleyici açık buy‐
ruğu da Cuma günü Cuma namazından önce ilişkide bulunulması‐
dır.
3
4

M. Zevâid 4/292
Müslim Nikâh 10
Benzeri hadîsler için bakınız: Ahmed Davudoğlu Sahîh‐i Müslim Tercüme ve Şerhî 7/220
Getirilen Yorum:
Merhum A. Davudoğlu İmam Nevevî’den naklen bu hadîsi şöyle yorumlar:
Resûlullah (sav) Efendimiz’in bir kadın görerek (eşlerinden biri olan) Hz. Zeyneb’e gel‐
mesi ve onunla cinsî münasebette bulunması, ashâbına ilim ve irşad içindir. Dışarda bir
kadın görerek onda gözü kalanların böyle yapmaları icab eder.
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‐ Salat ve selâm üzerine olsun‐ O, şöyle buyurur:

ﺔ ﻌ ﻤﻲ ﹸﻛ ﹼﻞ ﺟ ﻓﻫ ﹶﻠﻪ ﻊ ﹶﺍ ﻣ ﺎﻳﺠ ﻢ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺪﻛﹸ ﺣ  ﹶﺍﺠﺰ
ﻌ ﹺ ﻳﺃ
ﻪ ﺗﺃﻣﺮ ﺴ ﹺﻞ ﺍ
 ﺮ ﻏﹸ ﺟ ﻭﹶﺍ ﻪ ﻠ ﺴ
 ﺮ ﻏﹸ ﺟ ﻳ ﹺﻦ ﹶﺍﺮ ﺟ  ﹶﺍﺎ ﱠﻥ ﹶﻟﻪﹶﻓ
“Her Cuma günü karısıyla cinsî münâsebette bulunamayacak olanınız
var mı? İyi ya bunda hem kendisinin, hem de eşinin yıkanması sevâbı olmak
üzere iki birim sevab vardır.”5
Cuma gününün öğütlenmesinin sebebleri

Cuma namazından önce cinsel ilişkide bulunulmasının Peygam‐
berimiz tarafından öğütlenmesinin ‐doğrusunu Allah bilir‐ şu sebep‐
leri olabilir:
a‐ Mü’minleri haftada bir defa olsun yıkanmaya iyice alıştırmak.
Allah’ın Resûlü haftada bir defa olsun mutlaka yıkanılmasını
şöylece emir buyurmaktadır.
[“Allah’ın rızasını kazanmak için her yedi günde bir gün başını ve vü‐
cûdunu yıkaması her bir mü’minin görevidir.”
“Cuma günü bütün vücûdunu yıkamak âkıl‐bâliğ (ergin) her mü’mi‐
nin yapması gereken (vâcib) görevdir.”]6
İslâm bilginlerinin çoğunluğu bu hadîslerdeki emirleri yıkanıl‐
masını gerekli kılıcı emirler olarak değil de, tavsiye edici emirler ola‐
rak değerlendirmektedirler. Ne var ki yıkanmanın vücûdun dolaşım
ve deri altı savunma sistemini güçlendirici etkisinin daha bir ortaya
çıktığı ve sık sık yıkanılmasının ilim diliyle öğütlendiği devrimizde,
bu hadîsleri zâhîri üzerinde yorumlamak, dînin rûhuna daha uygun
olur.

5
6

M. K. Ummal 6/415
M. K. Ummal 6/415; M. Mesabih Hanı 538, 539
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b‐ Cinsel temas yıkanmayı gerekli kılacağından, mü’minlerin ter‐
temiz bir şekilde bir araya gelerek ibâdet etmelerini sağlamak.
c‐ Nefsî arzulardan arındırarak, Cuma namazı gibi erkek‐kadın
birlikte yapılabilecek ibâdet için daha verimli bir rûhî ortam hazırla‐
mak.
Yukarıda işaret ettiğimiz sebebleri benimseyen bazı müctehid
âlimler, Perşembe günü gecesi cinsî münâsebette bulunulmasının da,
Cuma günü yıkanılmasını öğütleyen hadîslerin kapsamına girebile‐
ceğini, aynı sevaba erdireceğini ifade etmişlerdir.
Her Temizlik Döneminde Cinsel İlişkide Bulunmak

İslâm Dîni’nin ilişkide bulunulması ile alâkalı bir öğüdü de en az
ayda bir defa ilişkiye girilmesidir. Çünkü Yüce Allah, Bakara Sûre‐
si’nin iki yüzyirmi ikinci âyetinde şöyle buyurmaktadır:
“(Ey Muhammed!) Sana kadınların ay halini soruyorlar. De ki;
o bir Eza’dır.
Ay halindeyken onlardan ayrılın; temizleninceye kadar onlara
yaklaşıp cinsî münâsebette bulunmayın. Boy abdesi alarak iyice
temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yer (vagina) den onlarla
ilişkiye girin/girebilirsiniz. Şüphesiz Allah (her ay temizlendikle‐
rinde kadınlarına) dönenleri sever O, İyice temizlenenleri (ay halin‐
de önden ve arka organdan cinsel ilişkiye girmekten kaçınanları da)
sever.”
Açıkça anlaşılacağı üzere Yüce Allah ay halinden temizlendikleri
zaman eşlerle cinsî münâsebette bulunulmasını emrediyor.
Buradaki ilâhî emri bazı tefsir bilginleri gibi yapılması gereğini
değil de yapılabilirliğini içeren emir olarak alabiliriz. Ancak cinsî
münâsebet her zaman yapılabilir olduğuna göre buradaki emri an‐
lamlandırmak için görev yükleyici emir olarak değerlendirmek daha
doğrudur. Nitekim bazı İslâm bilginleri de böyle değerlendirmişler‐
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dir. Çünkü emirlerden ilk anlaşılması gereken budur. Kaldı ki aşağı‐
da sunacağımız ilmî nükteler de bu ilâhî emri görev yükleyici veya
öğütleyici emir olarak görmemizi gerekli kılmaktadır.
a‐ İslâm Dîni’nde boşanılacak kadını temizlik döneminde cinsel
ilişkiye girmeksizin boşamak Kur’an’ının Talâk sûresinin 1. âyetiyle
yüklediği görevdir. Emir‐tavsiye niteliğindeki bu görev, her temizlik
döneminde cinsî münâsebette bulunulmasının beklenen tabîi bir du‐
rum olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.
O halde her ay hali sonrası temizlik devresinde yaşlılık ve sağlığa
ilişkin bir mazeret olmaması halinde cinsel ilişkide bulunulması ge‐
rekir.
Kadının âdeti sonrasında çocuk yapabilirlik yeteneği kazanması
da bu gerekliliğe işaret olarak algılanabilir.
b‐ Allah’ın Resûlü, kendisine intikal ettirilen özel bir olay sebe‐
biyle şöyle buyurmaktadır:
“Her ay bir cinsel ilişki mü’mine yetebilir.”7
Bu hadîs de her ay en az bir defa ilişkide bulunulması gereğine
yönelticidir.
c‐ Hz. Ömer’in aşağıda sunacağımız olayda görülecek ictihâdî
yargısı da asgarî olarak her ay bir münâsebette bulunulması ile ilgili
emre/öğüde kaynak teşkil edici niteliktedir. Hiç şüphesiz müctehid
sahâbîlerin görüşleri, dînin rûhunu yansıtıcı olarak değerlendirilebi‐
lir.
Olay:
Bir kadın Halîfe‐i Müslimin Hz. Ömer’e gelerek, kocasının kendisiyle
cinsel ilişkide bulunmadığından şikâyet eder.

7

M. K. Ummal 6/415
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Hz. Ömer kocayı celbederek sorar.
‐ Ne dersin?
‐ Yaşlandım, eski gücüm kalmadı.
‐ Her ayda bir defa yapabilir misin?
‐ Daha fazlasını.
‐ Kaç günde bir?
‐ Her temizlik döneminde bir defa yapabilirim.
Kocadan bu cevabları alan Hz. Ömer kadına döner ve şöyle buyurur:
‐ Yürü git. Kocanda bir kadına yetecek kadarı vardır.8
Her Dört Ayda Bir Cinsel İlişkide Bulunmak

Yüce Allah’ın, önceki bölümlerde genişce açıkladığımız Îlâ’yı
dört ayla sınırlaması, bir diğer anlatımla yemin edilmiş olsa da kadı‐
nın dört aydan fazla cinsel yoksunluğa mahkûm edilemeyeceğine
hükmetmiş olması, bazı bilginleri her dört ayda bir asgarî bir defa
cinsel ilişkide bulunmanın farz olduğu görüşüne yöneltmiştir.
Bu görüşe göre dört ayı aşan erteleme farzı terketmek olacağın‐
dan haramdır.
Sevişmek
İlişkide bulunmaksızın sevişmek ise Müslümanın her zaman
başvurabileceği hayırlı bir işlemdir/eğlencedir. Çünkü Peygamberi‐
miz şöyle buyurmaktadır:
“Dört amelin dışında Allah’ın anılmadığı her söz, davranış ve iş önem‐
siz bir oyun, değersiz bir eğlencedir. Bu dört amelden biri de kişinin eşiyle
sevişmesidir.”9

8

9

M. K. Ummal 6/42. Bu olay Asr‐ı Saadet’te kadınların şikayetlerini yöneticilere “özgürce
ve bizzat” iletebildiklerini göstermektedir.
Feyzül‐Kadir 5/23; Müsned 4/144

Cünüblük ve Gusül

“…Eğer cünüb iseniz, baştan aşağ ykanarak
iyice temizleniniz…”
(Mâide, 6)

İslâm Dîni’nin yüklediği ana görevlerden biri de, cünüblük ha‐
linde gusül abdesti almak, yani ağz içi ve genize kadar burun içi dâ‐
hil bütün vücûdu ykamaktr.
Cünüblük ykanmay gerektiren özel haldir. Farz görev olarak
ykanmay gerektiren özel halleri şöylece açklayabiliriz.
Meni, Gusülü (Ykanmay) Gerektirir

Bakmak, düşünmek, rüyalanmak, sevişmek1, ilişkide bulunmak
ve mastürbasyon yapmak gibi herhangi bir yolla meni gelmesi
cünüblük halidir; ykanmay gerektirir.
Meni; kaynağdan zevkle ayrlan ve şehvetle fşkrarak çkan özel
kokulu bir svdr. Döllenmeyi sağlayan spermler erkek menisinde
bulunur.
Meni ykanmay gerektirirse de, mezi gerektirmez.
Mezi; şehvetlenmeden ve çoğu kez sevişmeden ötürü gelen ya‐
pşkan, berrak bir svdr.
Hz. Ali (r.a) anlatyor:

1

Zannedildiği gibi rüyalanmak erkeklere has değildir. Kadnlar da rüyalanabilir. (Buharî
Ğüsl 22)

320

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

(ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ )ﺻﻠﻌﻢﺭﺳ ﺄ ﹶﻝﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺃﺳ
 ﻴ ﻴﺤ
 ﺘﺳ  ﻓﹶﺎ،ًﻣﺬﱠﺍﺀ ﻼ
 ﹰﺭﺟ ﺖ
 ﻨ ﹸﻛ
ﺉ
 ﻮﻮﺿ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻴ ﻓ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺄﹶﻟﻪﺩ ﹶﻓﺴ ﻮ ﺳ ﻦ ﺍ ﹶﻻ ﺑ ﺩ ﺍﻣ ﹾﻘﺪ  ﺍﱃﺮﺕ ﻣ ﹶﻓﹶﺎ
Kendisinden sık sık mezi gelen bir adamdım. Allah’ın Resûlü’ne
bizzat sormaktan utandım da Mikdad b. Esved’e sormasını rica et‐
tim.2 O da sordu. Allah’ın Resûlü de şu cevabı verdi:
‐ Meziden ötürü yalnız abdest almak gerekir;yıkanmak gerekmez.3
Kendisinden mezi gelen kişi cinsel organını yıkar. Sonra da na‐
maz için abdest aldığı gibi abdest alır.
Âdetin ve Lahusalığın Bitimi Yıkanmayı Gerektirir

Âdet ve lohusalık hali sona eren kadının, öğle ile ikindi veya ak‐
şam ile yatsı arası gibi bir namaz vaktini aşıracak şekilde ertelemeksi‐
zin yıkanması farz olur.4
Boşalmaksızın Cinsel İlişki de Yıkanmayı Gerektirir

Erkeklik organının sünnet olunan kısmının vaginaya girmesiyle
cünüplük oluşur, erkeğe de kadına da yıkanmak farz olur. Yıkanma‐
nın farz olması için meni gelmesi gerekmez.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﺴ ﹸﻞ
 ﻐ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺟ ﻭ ﺪ ﺎ ﹶﻓ ﹶﻘﺪﻫ ﻬ ﺟ ﻢ ﺑ ﹺﻊ ﹸﺛﺭ ﺎ ﺍ ﹶﻻﻌﹺﺒﻬ ﺷ ﻦ ﻴ ﺑ ﺲ
 ﺟ ﹶﻠ ﺍﺫﹶﺍ

2

3
4

Kadın Eşin Akrabası Yanında Cinselliğin Konuşulmaması
Hz. Ali, Allah’ın Resûlü’nün damadı olduğu için bizzat sormaktan utanmış ve Hz.
Mikdad’dan sormasını rica etmiştir. Bazı İslâm âlimleri bu hadîsten öğretme ve öğrenme
gibi bir zarûret olmadıkça, kişinin karısının akrabaları yanında cinsellikten söz etmemesi‐
nin daha uygun olacağı görüşünü çıkarmaktadırlar. (Bak. Nevevî el‐Ezkâr sh. 262. B. Be‐
yan‐ı Edebiz‐zevci Mea Asharihi…)
Buhârî Vüdû’ 34 (1/52)
Kişi âdet, lohusâlık ve cünüplük sebebiyle yıkanmayan Müslüman eşini yıkanmaya zorla‐
yabilirse de, Hıristiyan veya Musevî olan eşini zorlayamaz. Bu içtihadî görüş için bak.
Nimet‐i İslâm 775.
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“Kişi eller ve uyluklar arasına yer alıp ilişkiye girdiğinde (menisini ge‐
tirmese de) yıkanması farz görev olur.”5
Erkeklik organına prezervatif takılması halinde cinsel organın ta‐
bîi sıcaklığı duyulur ve haz alınırsa ‐meni gelmese de‐eşlere yıkan‐
mak farz olur. Haz alınmaması halinde bile yıkanmak ihtiyata uy‐
gundur.
Arka organdan cinsî münâsebette bulunulması haramdır. Ancak
bu haramın işlenmesi durumunda penisin girmesiyle eşlerin yıkan‐
ması gerekir.
Mü’minûn Sûresi’nin beşinci ve altıncı âyetlerinden delil getire‐
rek, nikâhlı eşlerin cinsel ilişki dışında, başka bir yolla cinsel tatmine
ermesinin haram olduğunu ileri süren bilginlere göre, sunî erkeklik
organının (vibratör) ve sunî (yapay) kadının kullanılması da haram‐
dır.
Bunların tatmin için aracı kılınması halinde meni gelmemiş olsa
bile yıkanılması tercih edilmesi gereken fıkhî görüştür.

5

Buhârî Ğusl 28, El‐Lü’lüü vel‐Mercan Hn. 199.
İslâm’ın ilk döneminde meni gelmedikçe yıkanmak gerekmiyordu. Hz. Peygamber bu
ve benzeri hadîsleriyle gerekeceğini bildirmişdir. Hz. Âişe validemiz de boşalmaksızın
ilişki sebebiyle yıkanılması gereğini, yaşadığı fiilî sünnetle açıklamıştır. (Müsned 6/110)

Cünüblük ve Yasak İşler

Cünüblükten ötürü dînî görev olarak yıkanması gereken kişiye
cünüb denir.
Cünüb Pis Değildir

Rüyalanmak ve cinsî münasebette bulunmak gibi bir yolla cünüb
olmak, insan hayatı için tabîi bir durumdur. Bu sebeple cünüb olma‐
nın pis olmakla bir ilgisi yoktur. Nitekim Allah’ın Resûlü de cünübün
pis olarak vasıflandırılmasını tasvip buyurmamıştır.
Ebû Hureyre (r.a) rivâyet ediyor.
Cünübdüm. Henüz yıkanmamışken Hz. Peygamberle karşılaş‐
tım. Elimden tuttu. (Bir vesile ile bir yerde) oturuncaya kadar bir süre
onunla yürüdüm. Sonra da hissettirmemeye çalışarak yanından ay‐
rıldım. Doğruca yıkanacağım yere gittim ve yıkandım. Henüz daha
otururken de dönüp yanına geldim. Ayrılmam dikkatini çekmiş ola‐
cak ki;
‐ Neredeydin Ya Eba Hureyre! dedi. Ben de O’na:
‐ Cünübdüm; mânen pis olduğum için de sizinle beraber oturmak iste‐
medim Ya Resûlallah! cevabını verdim.
Bu cevabım üzerine şöyle buyurdu:

ﺲﻨﺠ ﻳ ﻦ ﹶﻻ ﻣ ﺆ ﻤ ﺍ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﺎ ﻫﺎ ﹶﺍﺑﺎ ﹶﻥ ﺍﷲ ﻳﺒﺤ ﺳ
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‐ Sübhanallah! Ya Eba Hureyre! Mü’min (cünüblüğünden dolayı
Peygamberi ile oturmasına engel olacak şekilde) pis olmaz.1
Cünübün yapamayacağı işler
Cünûblük dînî bakımdan özel bir haldir. Erkek olsun kadın olsun
cünüb kişi, Kur’ân hükmü olarak namaz kılamaz.2 Kâbe’yi tavaf
edemez. Zaten bu dînî görevleri yapamayacağı için kişiye”ilâhî görev‐
lerden uzak” mânasına cünüb denilmiştir.
Cünübken Yıkanma Allah’ın Emridir

Cünüb kişinin ana görevi gusül abdesti almaktır. Gusül abdesti,
Yüce Allah’ın emridir.
Mâide Sûresi Âyet 6:
“… Eğer cünüb iseniz baştan aşağı yıkanarak iyice temizleni‐
niz…”
Cünüb kişi gusül abestini, bir namaz vakti çıkıp da ikinci bir na‐
maz vakti girinceye kadar erteleyebilir. Meselâ; yatsıdan sonra cünüb
olan kişi yıkanmasını ‐yıkanıp da sabah namazını kılabilecek bir şe‐
kilde‐ geciktirebilir.

1

2

Buhâri Ğüsl 24 (1/75).
Cünüb kişi, canlı Kur’ân olan Peygamberi ile yürümesi ve konuşmasına mâni olacak
şekilde pis olmazsa, Âdet gören kadın Kur’ân’a dokunamayacak şekilde nasıl nasıl pis
olabilir?
Nisa 43; Mâide 6.
Cünüb Kişi Örneğin Kur’ân Okuyabilir mi?
Bazı İslâm bilginlere göre cünüb kişi ‐Kur’ân‐ı Kerîm’i eline alamaz ve Kur’ân okuyamaz.
Zarûret olmadıkça da camiye girip çıkamaz.‐ Ancak bu görüşler, anlamı üzerinde ittifak
edilen âyetlere ve Peygamberimiz tarafından söylenildiği kabul edilip anlamı üzerinde it‐
tifak edilen hadîslere dayanmaz. Bunun içindir ki Cünüb kişinin Kur’ân okuyabileceği
ictihadında bulunan İslâm bilginleri yanısıra, Kur’ân‐ı Kerîm’i ele alabileceklerini ve ca‐
miye girip çıkabileceklerini câiz gören müctehidlerimiz de vardır. ‐En doğrusunu Allah
bilir‐ doğruya en yakın olan görüşler de bunlardır. Bak. Avnül‐Ma’bud 1/384.
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Eşler İçin Bilgiler

Özel temizlik
Cinsî münâsebette bulunan eşler, doğrudan yıkanmayacaklarsa
daha önce hazırlanmış özel bir bezle/kâğıtla silinirler. Bu silinme te‐
mizliğin îcabıdır. Ayrıca giyilen don, gömlek ve entarinin meniden
korunmasına vesîledir.
Eşler ilişkiden hemen sonra yıkanmalı mıdır?
a‐ Eşler ilişkiden sonra bir şeyler yemek, içmek veya bir süre din‐
lenmek ya da uyumak isterlerse, her biri kalkıp cinsel organını yıkar,
namaz abdesti alır gibi abdest alır ve uyur.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﻢ ﻧ ﻢ ﻙ ﹸﺛ ﺮ ﺴ ﹾﻞ ﹶﺫ ﹶﻛ
ِ ﺍ ﹾﻏﺄ ﻭﻮﺿ ﺗ
“Cinsel organını yıka. Abdest al ve uyu.”3
Emzikli kadın da emzirmeden önce aynı görevleri yapar. Cinsel
organını yıkayıp, abdest alan ve emzirteceği göğsünü ıslak eliyle ve‐
ya nemli bir bezle silen ya da yıkayan kadının, çocuğunu emzirme‐
sinde dînî bir sakınca yoktur.
b‐ Eşler cinsî münâsebeti tekrarlamak isterlerse, aynı şekilde her
biri kalkar, cinsel organını yıkar ve abdest alır. Çünkü Allah’ın Resû‐
lü böyle yapılmasını emir buyurmuştur:
“Biriniz eşi ile cinsî temasda bulunduğu zaman tekrarlamak isterse,
(kendisi de karısı da cinsel organını yıkayıp) abdest alsın.”4
Allah’ın Resûlü’nün uygulaması bu şekildeydi. Ancak birinci
temasdan sonra yıkanıp ikinci temasda bulunduğu da olurdu.

3
4

Nesâi 1/75, Buharî Ğüsl 27
el‐Camiüs‐Sağir 1/15.
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“Buna gerek var mıdır?” şeklinde sual yönelten bir sahâbîye Al‐
lah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

ﻬﺮ ﻭﹶﺍ ﹾﻃ ﻴﺐﻭﹶﺍ ﹾﻃ ﺯﻛﹶﻰ ﻫﺬﹶﺍ ﺃ
‐ Bu şekil daha temiz, daha sağlıklı ve daha hoşdur.5
Açıkladıklarımız uygulamanın en güzel şeklidir. Yalnızca silin‐
mekle yetinip cinsel organını yıkamayan ve abdest almayan kişi gü‐
nahkâr olmaz. Ancak sevaptan yoksun kalır. Çünkü Allah’ın Resûlü
câiz olduğunu bildirmek için bazen yalnız silinmekle de yetinirdi.6
Ama asıl sürekli uygulaması silinmek, cinsel organını yıkamak ve
abdest almak şeklindeydi.
Hz. Âişe (r. anha) validemizin şu açıklaması da bunu göstermek‐
tedir.

ﻢ ﻤ ﻴﺗ ﻭ ﺄ ﹶﺍﻮﺿ ﺗ ﻡ ﺎﻳﻨ ﺩ ﺃ ﱠﻥ ﺍﺐ ﻓﹶﺄﺭ
 ﻨﺟ ﺍﺫﹶﺍ ﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
“Allah’ın Resûlü (sav) cünüb olduğu zaman eğer uyumak isterse (cin‐
sel organını yıkar) abdest alır veya teyemmüm ederdi.”7
c‐ İlk iki maddede sunduklarımız bir süre istirahat edilmek ve
tekrar ilişkide bulunmak istenmesi halindedir. Böyle bir istek yoksa
pek tabîi ki en güzel şekil hemen yıkanmaktır. Ancak tekrar edelim
hemen yıkanmanın fazîleti varsa da dînî bir mecburiyeti yoktur, bir
diğer anlatımla hemen yıkanmadığı için kişi günahkâr olmaz.
Cünüblük ancak tam bir namaz vaktini aşacak şekilde uzatıldığı
zaman kişi günahkâr olmaz.
Bir Örnek:
Yatsıdan sonra cünüb olan kişinin güneş doğduktan sonra yıkan‐
mak üzere yatıp uyuması bir namaz vaktini geçirmeyi bile bile göze
almaktır. Bu sebeple de haramdır. Haram işleyen kişi pek tabîi ki gü‐
nahkâr olur.

5
6
7

Ebû Davûd Tahâret 86 (Hn. 219)
Müsned 6/107.
Levâmiul‐Ukûl 5/437‐8.
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Cünüb kişinin bulunduğu eve melekler girmez mi?

Yıkanmak imkânı varken yıkanmasını öğle ile ikindi arası gibi
tam bir namaz vaktini aşıracak şekilde erteleyen cünüb kişinin bu‐
lunduğu eve rahmet meleklerin girmeyeceğini Allah’ın Resûlü şöyle‐
ce açıklamıştır:

ﻨﺐﺟ ﻻﻪ … ﻭ ﻴﺘﹰﺎ ﻓﺑﻴ ﺋ ﹶﻜﺔﹸﻼﻞﹸ ﺍﹾﻟﻤﺪﺧ ﺗ ﹶﻻ
[“… Cünüb olan eve (rahmet ve bereket) melekleri girmez.”

ﺿﹶﺄ
 ﻮ ﺘﻳ ﺍ ﱠﻻ ﺃ ﹾﻥ ﺐ
 ﻨﺠ
 ﺍﹾﻟﺋ ﹶﻜﺔﹸ … ﻭﻼﻢ ﺍﹾﻟﻤ ﻬﺮﺑ ﺗ ﹾﻘ ﺛﹶﻼﺙﹲ ﹶﻻ
“… Abdest almadıkça cünüb kişiye (rahmet ve bereket) melekleri yak‐
laşmaz.”]8
Niçin Yıkanılır?

Cinsel ilişki, başta cinsel organlar olmak üzere hemen hemen bü‐
tün vücûdun iştirakiyle, diğer bir ifadeyle bütün vücûdun etkilenme‐
siyle yapılan bir işlemdir. Çünkü cinsel ilişkide teneffüs ve nabız
artmakta, göz bebekleri büyümekte, beyin damarları genişleyip da‐
ralmaktadır. Orgazm olurken de bütün vücûd adaleleri devamlı ge‐
rilmekte ve gevşemektedir.
Bütün vücût etkilendiği için olacak ki, Yüce Allah bütün vücu‐
dumuzu yıkamamızı emir buyurmuştur. O, emir buyurduğu için
yıkanırız.
Yıkanmada asıl olan suyu vücudun her bir gözeneğinee ulaştır‐
maktır; böylece dolaşım ve deri altı savunma sistemini takviye ederek
vücûda yeni bir hayâtiyet kazandırmaktır.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır:
Ebû Eyyûb el‐Ensarî (r.a) anlatıyor.

8

el‐Camiul‐Sağîr “Lâ” maddesi, Ebû Davûd Tahâret 90 (Hn. 227), M. Mesâbih Hn. 464.
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Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:

:ﺖ
 ﺎ ﹸﻗ ﹾﻠﻬﻤ ﻨﻴ ﺑ ﺎﻟﻤ ﺭﺓﹲ ﺔ ﹶﻛﻔﱠﺎ ﻧﺎﺍ ُﺀ ﺍ ﹶﻻﻣﻭﹶﺍﺩ ﺔ ﻌ ﻤﺍﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﺠ ﻌﺔﹸ ﻤﺍﹾﻟﺠﺲ ﻭ
 ﻤ ﺨ
 ﺕ ﺍﹾﻟ
 ﺍﺼ ﹶﻠﻮ
 ﺍﻟ
ﺑﺔﹸﺎﺟﻨ ﺓ ﺮ ﻌ ﺷ ﺖ ﹸﻛ ﹼﻞ
 ﺤ
 ﺗ ﺎ ﱠﻥ ﹶﻓ،ﺑﺔﺎﺠﻨ
 ﺴ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ
  ﹸﻏ:؟ ﻗﹶﺎﻝﻧﺔﺎﺍ ُﺀ ﺍ ﹶﻻﻣﺎ ﹶﺍﺩﻭﻣ
“Kılınan beş vakit namaz, (ard arda kılınan) Cuma namazları ve ema‐
netlerin gereğinin yapılması, aralarındaki (zaman süresi içinde işlenen
küçük) günahları örtücü; bağışlatıcıdır.
Ben de sordum:
‐ Söz konusu ettiğiniz emanetlerin gereğini yapmak nedir? Ya
Resûlallah!
‐ Cünüblükten ötürü gusül abdesti almaktır. Zira her bir kılın altında
(yıkanmakla giderilecek bir) cünüblük vardır.”9
Guslün Farzları

Guslün farzları (yapılması gereken işlemleri) gusül’e niyet etmek
yani Allah’ın emri olduğu için yıkanıldığı şuûrunda olmakla, ağız ve
burun içi dâhil bütün vücûdu yıkamaktır.10
Nasıl Yıkanılır?

Niyet edip, ağıza ve buruna su verilerek bütün vücûdun yıkan‐
masıyla gusül yapılmış olursa da, aşağıda sunacağımız şekilde ya‐
pılması, usûlüne uygun olup daha sevaplıdır.
a‐ Önce Eûzu‐Besmele çekilerek, “Cünüblükden arınmak için gusül
abdesti almaya” diyerek niyet edilmeli, sonra da cinsel organı ve çevre‐
sini yıkamalıdır.
b‐ Eller tekrar yıkanıp, dişler misvaklanarak namaz abdesti gibi
abdest almalıdır. Ne var ki bu abdestte ağıza verilen su boğaza kadar
vardırılarak ağız çalkalanmalıdır. Su burna da iyice çekilmeli, sol elle
burun içi karıştırılarak yıkanmalıdır.
9
10

İ. Mâce Tahâre 106 (Hn. 598)
Hanefiler dışındaki bazı İslâm bilginlerine göre ğusüle niyet etmek de farzdır.
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c‐ Daha sonra da önce baş yıkanmalıdır. Baş yıkanırken kaşlara,
sakallara, bıyıklara ve kulak kıvrımlarına iyice dikkat etmeli, suyu
kılların dibine ulaştırmalıdır. Küpeler ve yüzükler de oynatılmalıdır.
Baştan sona vücûdun diğer organları da sağdan başlanarak yıkanma‐
lıdır.
Yıkanırken vücût iyice ovalanmalı, suyu gözeneklere emzirtmeli,
ayrıca göbek kıvrımı da elden geçirilmelidir.
Kadının uzun saçlarının yıkanması çoğu zaman zahmeti gerekti‐
receğinden, bu meselede kadına kolaylık getirilmiştir. Aşağıda suna‐
cağımız hadîs bu kolaylığı belgelemektedir.
Ümmü Seleme (r. anha) rivâyet ediyor.
Hz. Peygambere sordum:
‐ Ya Resûlallah! Ben saç örgülerine itina edip iyice örgüleyen bir kadı‐
nım. Cünüblükten yıkanırken saç örgülerimi çözeyim mi?
Allah’ın Resûlü (sav) sorumu şöyle cevaplandırdı:
‐ Saç diplerine üç avuç su akıtman senin için yeterlidir. Sonra da üzeri‐
ne su dökünür, (bütün vücûdunu) yıkarsın, böylece güsül abdesti alarak
temizlenmiş olursun.11
Bu hadîsten anlaşılacağı üzere, kadın başını yıkarken saç örgüle‐
rini çözmeksizin suyu saçların dibine nüfuz ettirebiliyorsa, örgülerini
çözmeden yıkanabilir.
Kadının yıkanırken parmağını üreme organına sokarak temizlik
yapması zorunlu değildir. Zira yıkandıktan sonra kocasının menisi
kendisinden çıkan kadının yıkanması gerekmez. Abdest alması yeter‐
lidir.12

11
12

İ. Mâce Tahâre 115 (Hn. 621).
Bak. Fetevay‐ı Hindiye Türkçe Neşir 1/50.
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Sevişmek Guslü (Yıkanmayı) Gerektirir mi?

Girdirme veya boşalma olmadıkça sevişmek yıkanmayı (guslü)
gerektirmez. Ancak aşağıda sunacağımız durumlar, yalnızca abdesti
bozar.
a‐ Şehvetlenmeden ötürü gelen mezi abdesti bozar.
b‐ Mezi gelmese de cinsel organların çıplak durumda iken teması
da abdesti bozar. Ancak çıplak temas olmaksızın gönül alıcı nitelikte‐
ki öpüş abdesti bozmaz.
Hz. Âişe validemiz, Yüce Peygamberimiz’in abdest aldıktan son‐
ra öptüğünü ve yeniden abdest almaksızın namaz kıldığını açıkla‐
maktadır.13
c‐ Cinsel organını şehvetle kavrayarak tutan kişinin abdesti bozu‐
lur.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﺄﻮﺿ ﺘﺘﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﺟﻬ ﺮ ﺖ ﹶﻓ
 ﺴ
 ﻣ ﺓ ﺃﻣﺮ ﺎ ﺍﻳﻤﺃ ﻭ،ﺄﻮﺿ ﺘﻴ ﹶﻓ ﹾﻠﺟﻪ ﺮ ﺲ ﹶﻓ
 ﻣ  ﹴﻞﺭﺟ ﺎﻳﻤﺃ
“Organını kavrayan adam abdest alsın, organını avuçlayan kadın da
abdest alsın.”14
d‐ Mahrem olmayan erkekle kadının elleri dahil vücûd organla‐
rından biri ile çıplak olarak temaslarıyla abdestleri bozulur.15

13
14
15

Müsned 6/62.
el‐Camius‐Sağîr Eyyûma maddesi; Feyzül‐Kadîr 3/153.
Fıkhî hükümler ve Şafiî mezhebine ait son iki görüş için bak. Fetevay‐ı Hindiye Türkçe
neşir 1/43, 50 ; Halil Gönenç Büyük Şafiî İlmihali 51‐2
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OKUYUCU NOTLARI

Dokuzuncu Bölüm

EVLİLİĞİ SONA ERDİRİCİ
CİNSEL KUSURLAR,
HASTALIKLAR VE DİĞERLERİ

Kur’ân‐ı Kerîm’e göre evliliğin amacı, bedensel‐ruhsal doyumdur ve
nesillenmedir. Bu temel amaçların gerçekleşmesine engel kusurlar ve hasta‐
lıklar, eşler için ayrılk sebebi olabilir.
İslâm Hukûku, değinilen amaçlar çizgisinde kitabımızın bu bölümünde
açıklamaya çalıştığımız cinsel vasıflı kusurları ve hastalıkları, zarar ve ıstı‐
rap verici unsurlar olarak değerlendirmektedir. Böylece anılan kusurlar ve
hastalıklar sebebiyle nikâhı fesih dâvası açma hakkı vermektedir. Ancak bu
hakkın kullanılması, mağduriyetlerin oluşumunu değil, devamını engelleye‐
bilmektedir.
Bu fiili gerçekten ve Yüce Peygamberimiz’in belirlediği zarar verme ve
karşılıklı zararlaşmanın yasaklılığı ilkesinden hareketle, evlenecek kişilerin
sağlık kontrolünden geçirilmeleri vacib bir görev olarak görülebilir. Eşlerden
birinin böyle bir talebte bulunması, şerî bir hak olarak da vasıflandırılabilir.
Bu bölümde sunulan bilgiler, genel nitelikli Kur’ân ve Sünnet ölçüle‐
rinden hareketle ileri sürülmüş ictihadi görüşlerdir. İslâm Toplumu’nda
yasallaştırılmadıkları sürece bağlayıcı değildirler. Farklı ictihadlarla da de‐
ğiştirilebilirler.

Kusurlar, Cinsel Mahrûmiyet Sebebi Kılınamaz

İslâm Dîni’nin hayat düstûrlarına göre eşler, ancak ve ancak bir‐
birlerinin cinselliğinden yararlanabilirler.
Bu sebeble, evlilik hayatının cinsel tatmîne ulaştırıcı nitelekte ol‐
ması gerekmektedir. Eğer koca veya kadında cinsel birleşme yoluyla
cinsel tatmine ulaşmayı engelleyecek bir kusur veya hastalık varsa ya
da evlilikten sonra oluşmuşsa, sıhhatli/sağlıklı tarafı arzusu dışında
bu evliliği sürdürmeye mecbur etmek cinsel mahrûmiyete mahkûm
etmek olacağından elbette bir zulümdür.
İnsanları, insanların zulmünden Allah’ın koyduğu kuralların
adâletine yükseltmek için gönderilen, üstelik meşrû cinsel eylemleri
ertelemeyi bile câiz görmeyen bir gerçekçiliğe sahip bulunan İslâm
Dîni’nin bu zulmü onaylamayacağı açıktır. Nitekim, İslâm Âile Hu‐
kûku’nda bu mesele üzerinde ciddiyetle durulmuş, sözü edilen cinsel
kusurlar ve hastalıkların mevcûdiyeti halinde veya evlilik içinde
oluşması durumunda sıhhatli tarafa mahkemeye başvurarak ayrılma
kararı alabilme hakkı tanınmıştır. Pek tabiîdir ki hakkını kullanmak
istemeyen kişi, aile hayatını sürdürmeye devam edebilir.
Şimdi erkekte ve kadında bulunması halinde, diğer tarafa ayrıl‐
ma hakkı kazandıracak cinsel kusurları ve hastalıkları görelim.
Ayrılma Hakkı Doğuran Cinsel Kusurlar
Müşterek Kusur: Hunûset

Erkeğe de kadına da mahkemeye başvurarak ayrılma hakkı sağ‐
layan başlıca müşterek cinsel kusur Hunûset’tir.
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Hunûsetli insana hunsa denir. Hunûset; insanda hem erkeklik,
hem de kadınlık organının bulunmasıdır.
Mîras taksiminde esas alınmak üzere İslâm bilginleri tarafından
yapılan bir değerlendirmeye göre, çişini erkeklik organından yapan
hunsa erkek, kadınlık organından yapan hunsa kadın olarak kabul
edilir.
Kocası hunsa olan kadın, ayrılık dâvası açabilir. Koca hunsalığı
yanısıra cinsel ilişkide de bulunamıyorsa, kadın ayrıca iktidarsızlık
sebebiyle de dâva açabilir.
Karısı hunsa olan erkek de ayrılık dâvası açabilir. Kaldı ki o, ev‐
lenirken mehir verdiği/vermesi gerektiği için her zaman boşama yo‐
luna giderek, cinsel mağdûriyetini giderebilir.
Kadına erkekten ayrılık hakkı sağlayan cinsel kusurlar

Bunlar başlıca dört tanedir.
İnnet
İnnet, cinsel organa sahip olunmakla beraber, cinsî münâsebette
bulunamamaktır. Yani cinsel iktidarsızlıktır.
İnnetli kişiye innîn denir.
Dulla ilişkide bulunabildiği halde, bâkire ile bulunamayan veya
bir eşi ile bulunabildiği halde diğer bir eşi ile bulunamayan kişi, iliş‐
kide bulunamadığı kadına göre innîndir. Cinsel organının başkısmını
girdirebilen kişi innîn sayılmaz.
İnnet’in ihtiyarlık, sürekli aklî mesaî, korku, utanma, evlilik önce‐
sinde yapılan aşırı mastürbasyon, çokca cinsel ilişki ve sinirsel hasta‐
lıklar gibi sebebleri olabilir.
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Kocasının innîn olması sebebiyle kadın nikâhı fesh dâvası açarsa,
hâkim innîn’e bir yıl tedâvi süresi tanır. Bir yıl sonunda innet gideri‐
lememişse hâkim koca ile karısını ayırır.
Eğer innîn bir de deli ise, hâkim süre tanımaksızın ayırıma gide‐
bilir.
Cübb
Cübb; hem erkeklik organının, hem de husyelerin (testislerin)
olmaması halidir. Sâhibine mecbûb denir.
Cübb’lük halinin yaratılıştan olması ile sonradan vücûda gelmiş
olması arasında fark yoktur.
Testisleri olup da erkeklik organı olmayan veya erkeklik organı
olup da cinsî münâsebette bulunamayacak kadar ‐düğme gibi pek
küçük olan kişi de mecbûb sayılır.
Mecbûb, sürtme sûretiyle hâmile bırakabilmiş olsa da kusurlu‐
dur. Kadın dilerse ayrılma davâsı açabilir. Bazı İslâm bilginleri koca‐
sındaki bu durumu bile bile evlenmiş olan kadının aleyhde dâva aç‐
mak hakkı olmadığı görüşündedirler.
Mecbûb kişi aleyhine açılan davâda, hâkim süre tanımaksızın
ayırma kararı alabilir.
Hısa
Hısâ; erkeklik organı mevcut olduğu halde meni kaynakları olan
husyelerin (testislerin) olmaması halidir.
Hısâlı kişi (hasî)nin cinsel organı intişar (ereksiyon) etmedikçe
innîn hükmündedir.
Husyelerin bir tek olması, cinsel ilişkiyi engellemeyeceğinden sâ‐
hibi kusurlu (hısâlı) sayılmaz.

336

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Erkekteki ana cinsel kusurlar bunlardır. İnnet’in bir türü sayılabi‐
lirse de, bağımsız olarak tarif olunduğu için bunlara “şekz”i de ilâve
edebiliriz.
Şekz
Şekz erken boşalma sebebiyle cinsel organının girdirilemeden
sönmesidir. Şekzli kişiye şekkâz denir. Şekkâz hüküm bakımından
innîn gibidir.
Girdirebilen fakat boşalamayan kişi şekkâz, dolayısıyla innîn sa‐
yılamaz.
Sonuç
Kocasının innîn, mecbûb, hasî ve şekkâz olması sebebiyle kadın, Kur’ân
ve Sünnet’e göre yönetilen İslâm Toplumu’nda isterse mahkemeye başvura‐
rak evliliği sona erdirebilir. Böylece en tabîi hakkı olan cinsel hakkını koru‐
yabilir.
Erkeğe kadından ayrılma hakkı sağlayan cinsel kusurlar

Bunlar başlıca şu kusurlardır:
Karn
Kadının cinsel organında bulunan ve cinsel birleşmeye mâni olan
bir kemiktir. Kendisinde böylesine bir kemik bulunan kadına Kerna
denir.
Retek
Cinsel organda oluşan ve giriş yolunu kapayan bir et parçasıdır.
Retek kusuruna sâhip kadına Retka adı verilir.
İfza
Kadının rahim yolu ile sidik yolunun veya cinsel organı ile arka
yolunun (anüs) birleşmiş olması halidir.
Buhur
Cinsel ilişki sırasında kadının cinsel organından pis bir kokunun
yayılmasıdır. Buhur yalnızca Mâlikî ve Hanbelî mezhebi müctehidle‐
rine göre ayrılma sebebi olan bir kusurdur.
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Erkek karısında bulunan karn, retek, ifza ve buhur gibi cinsel ku‐
surlardan ötürü nikâhı fesh dâvası açabilir. Ayrıca dâva açmaksızın
boşama yoluna da gidebilir.
Aşağıda fesh ile boşama arasındaki farklara değineceğiz.
Kadında bulunan bu cinsel kusurların asıl önemi kadının hakla‐
rını kısıtlamasıdır.
Meselâ; bazı İslâm bilginlerine göre kendisinde karn ve retek gibi
bir kusur bulunan kadın kocasındaki innet ve mecbûbiyet gibi kusur‐
lardan ötürü nikâhı fesh davâsı açamaz.

Nikâhı Fesh Dâvası Açmak Hakkını Veren Müşterek
Hastalıklar1

Bunlar iki kısımda incelenebilir.
Cinsel Nitelikli Olan ve Olmayan Hastalıklar

Cinsel nitelikli olan hastalıklar Frengi, Bel soğukluğu, Yumuşak
çıban ve Aids’dir. Cinsel nitelikli olmayan hastalıklar ise Beres,
Cüzzam ve Delilik’tir.
Hanbelî mezhebi müctehidlerine göre daimî ishal, sürekli sidik
akıntısı ve cinsî münâsebet sırasındaki barsak boşalması da, nikâhı
fesh sebebi olan hastalıklar arasındadır.
Ana konumuzun dışına sapma olabileceği için bu hastalıklarla il‐
gili bilgi vermeyi gerekli görmüyoruz. Bizim burada değineceğimiz
husus; hayatı, özellikle cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyecek ve
cinsel hayatın sürdürülmek istenmesi halinde çeşitli tıbbî hastalıklara
marûz bırakabilecek olan bu hastalıkların ayrılma sebebi olduğu hu‐
sûsudur.
Bir kadın evlendiği kocasında bu hastalıkların bulunduğunu ni‐
kâhtan sonra öğrense veya bu hastalıklar evlilik içinde iken oluşsa,
kadın mahkemeye baş vurarak ayrılma talebinde bulunabilir.
Hâkim, genel olarak kocaya bir yıl tedâvi olma imkânı tanır. Has‐
talık giderilemezse ayrılma kararı verir.

1

Konumuz özelinde Fesih, yargı yoluyla evliliği sona erdirmedir.
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Ancak kocada giderilmesi mümkün olmayan sürekli bir delilik
hali varsa hâkim süre vermeksizin koca ile kadın arasını ayırabilir.2
“Kocada böylesine hastalıklardan birinin oluşması halinde mah‐
kemeye başvurma, insanî değerlerle bağdaşabilir mi?” şeklinde bir
itiraz vâki olabilir. Ancak İslâm Hukûku’nda tanınan bu hakkı kulla‐
nıp kullanmamak kadının elindedir. Dilerse kullanmaz, mükâfatını
Allah’dan alacağına îmanla sabredebilir.
Bu da saygı duyulan ve sevaba erdirecek olan bir amel olur.
Burada amaç, râzı olamayacağı bir mağdûriyete kadını mahkûm
etmemektir. Kaldıki, mağdûriyet, cinsel arzularını bastırmada sabır
gösteremeyen kadını cinsel haramlara da itebilir.
Cinsel kusurlar‐hastalıklar üzerinde farklı görüşler ve sebepleri

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere, erkekle kadın arasındaki
müşterek cinsel kusurlar ve hastalıklar yanısıra, erkekde veya kadın‐
da oluşan cinsel kusurlar da taraflara yargı yoluyla nikâhı fesh/evlili‐
ği sona erdirme dâvası açmak hakkı sağlar.
İslâm hukûkçuları nikâhı fesih sebebi olan cinsel kusurlar ve has‐
talıklar üzerinde değişik görüşler ileri sürmektedirler. Çünkü onlar
bu fesih sebeblerini nikâh akdinden önce veya sonra oluşanlarla, cin‐
sel münâsebetten önce ve sonra oluşanlar şeklinde ayırıma tâbi tut‐
maktadırlar. Bazıları kadına fesih talebi hakkı verirken, boşama hakkı
olması sebebiyle erkeğe bu hakkı vermemektedirler. Ayrıca bazıları
bir kısım sebebleri fesih için yeterli bulmakta, diğerleri de bulmamak‐
tadırlar.
Bütün bu farklı içtihadlar meselemizle doğrudan veya dolaylı o‐
larak ilgili bulunan âyetleri, hadîsleri ve sahâbe tatbikatını farklı yön‐
leriyle değerlendirmeleri sebebiyledir. Pek tabîidir ki farklı içtihadlar,
İslâm Hukûku’na kendine özgü bir zenginlik kazandırmaktadır.
Bu bahsi bitirirken, bir husûsu daha açıklamakta fayda vardır.
2

Bak. Hukûk‐ı Aile Kararnamesi Madde 122
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Fesih hakkı hiç şüphesiz erkekten çok kadın için önemlidir. Zira
erkeğin her zaman boşama hakkı vardır. Ne var ki boşama ile fesih
arasında manevî ve maddî olmak üzere bazı mühim farklar vardır
Nikâhı fesh ile boşama arasındaki bazı farklar

a‐ Fesih yolu erkeğin toplum içindeki saygınlığını korumasına yardımcı
olur. Bu da geleceğini olumlu yönde etkiler. Çünkü boşama; insanların da,
Allah’ın da sevmediği bir işlemdir. Boşayan erkek ikinci defa evlenirken,
kendisine gereğince güven duyulamayacağından, her aile tarafından kabul
görmeyebilir.
b‐ Fesihle ayrılan eşler isterlerse yeniden anlaşarak evlenebilirler.
c‐ Kusurlar‐hastalıklar sebebiyle ve fesih yoluyla ayrılmalarda, özellikle
cinsî münâsebette bulunmaksızın ayrılmalarda, erkek kadına ödediği mehri
veya yarısını kadının kendisinden veya velîsinden geri alabilir.3
Kocanın Ğaib, Mefkûd ve Mahbûs olması/terk etmesi, kaybolması ve
tutuklu olması

İslâm Dîni’nde, kocasındaki bazı cinsel kusurlar ve hastalıklar
sebebiyle kadına mahkeme yoluyla evliliği sona erdirme yetkisinin
verilmesi, şüphesiz onun haklarını korumak ve özellikle cinsel mağ‐
dûriyetini önlemek içindir.
Kocasının ğaib, mefkud veya mahbûs olması halinde ise kadın
büsbütün mağdûr olabileceğinden, İslâm’da kadına bu durumlarda
da kullanabileceği bir hak verilmişdir.
Ğaib; evini‐karısını terkeden fakat hayatta olduğu bilinen kişidir.
Mefkûd; kaybolup kendisinden haber alınamayan ve ölü mü diri
mi olduğu bilinmeyen kimsedir.
3

“Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar‐Hastalıklar ve Diğerleri” bölümü ile ilgili olarak
başvurduğumuz kaynaklar aşağıda gösterilmiştir: el‐Fıkh Alel‐Mezahibil Erbaatı, 4/180‐
198, H. İ. ve İ. Fıkhiyye Kamûsu, 2/344‐359, Bidayetül‐Müctehid Ter. Ahmet Meylânî, 2/67‐
9, et‐Tac, 2/327, Zadül‐Meâd Nikâh, Faslün fi hukmihi ve hulefaihi fi ehadiz‐zevceyni…
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Mahbûs; ise suçu sebebiyle ceza giyerek hapsedilen şahısdır.
Ğaib, mefkûd ve mahbûs kişinin karısının durumunu sırasıyla
fakat ayrı ayrı inceleyelim:
a‐ Kocası tarafından mazeretsiz olarak bir yıl veya daha fazla bir
süre terkedilen kadın, nafakası sağlanmış olsa bile, zarar gördüğü
gerekçesiyle mahkemeye baş vurarak hâkimden kendisini boşamasını
isteyebilir.4
Kocaya haber vermek imkânı varsa, hâkim belirli bir müddet
içinde geriye dönerek karısıyla ikamet etmesini veya karısını yanına
aldırtmasını ya da karısını boşamasını gâib kocadan ister. Belirlenen
müddet içinde koca mazeret göstermeksizin bu üç yoldan birine baş
vurmazsa, hâkim kadını kocasından ayırır. Ancak kocaya haber ulaş‐
tırmak mümkün değilse, hâkim beklemeksizin de boşamaya karar
verebilir.
b‐ Savaş halinde bulunmayan bir İslâm ülkesinde kaybolan
(mefkûd) kişinin karısı mahkemeye başvurarak ayrılık talebinde bu‐
lunabilir. Hâkim araştırma yapar. Kişinin nerede olduğunu öğrene‐
mez, sağ mı ölü mü olduğuna dair de bir bilgi edinemezse, haber
alınabileceği ümidinin kesildiği andan itibaren, dört yıl erteleme ya‐
par. Dört yıl içinde de bir haber alınamaz ve kadın da ayrılık talebin‐
de ısrar ederse, hâkim koca ile karısı arasını ayırır.
Kişi eğer savaş halinde iken kaybolursa, savaşçıların ve esirlerin
yerlerine dönüşünden bir sene geçtikten sonra hâkim ayırma kararı
alabilir.
Kadın, her iki durumda da hâkimin kararından sonra, dört ay on
gün iddet bekler.

4

Evini terketmediği halde zarar verme kasdıyla dört ay veya bir yıl cinsel yaklaşımda
bulunmayan kişinin karısı da mahkemeye başvurup ayrılık talebinde bulunabilir.
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c‐ Üç sene veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı kesin hüküm giy‐
miş mahbûs/tutuklu kişinin karısı da, kocasının hapse girişinden bir
yıl sonra zarar gördüğü gerekçesiyle hâkime başvurabilir.5 Kendisini
boşamasını talep edebilir.6

5

6

Ğaib, mefkûd ve mahbûsa âit sunduğumuz bilgiler Mâliki mezhebi müctehidlerinindir.
Bak. Hukûk‐u Aile Kararnamesi Madde 127, H. İ. ve İ. F. Kamûsu 7/222, Mukayeseli Mez‐
hepler Hukûku Mahmut Şeltut, M. Ali Sayis İlim Yay. İstanbul sh. 138‐9, 165‐172
Tutukluluk halinde cinsel ilişki izni:
İslâm ceza hukûkunda hapis cezası varsa da istisnaî hallere özgüdür. Hanefî mezhebi
müctehidlerinden İmam Muhammed gibi bazı İslâm hukûkçuları, mahkûmiyet öncesi tu‐
tukluluk süresinin uzaması halinde bu durumun meşrû cinsel hayatı büsbütün mahkûm
edici olmaması ve cezaların ferdiliği ilkesini aşarak, eşin mağduriyetine sebebiyet verme‐
mesi için belirli sürelerde tutuklularla eşlerinin bir araya getirilmesi içtihadında bulun‐
muşlardır. Hapishanelerin homoseksüellik ve sevicilik gibi cinsel suçlara fidelik olabildiği
gerçeği düşünülürse, mezkûr ictihadın insanîliği ve önemi daha iyi kavranılmış olur. Bak.
Yusuf Kerîmoğlu Fıkhî Meseleler 2/140.

Verdiği Mal Karşılığında Kadını Boşamak

Ana konumuz olan cinsellik zâviyesinden bakarak, kadının koca‐
sındaki cinsel kusurlar ve hastalıklar sebebiyle ayrıca kocasının
terketmesi, kaybolması veya mahkûm olması nedeniyle uğradığı cin‐
sel mahrûmiyeti mahkemeye baş vurarak nikâhı fesh yoluyla gidere‐
bileceğini gördük.
Yukarıda özetlediğimiz durumlar olmaksızın, yaptığı hatalı bir
evlilik sebebiyle kocasını sevemeyen ve bundan ötürü de cinsel buna‐
lıma düşen kadınlar için bir çıkış yolu daha vardır. O da Kur’ân di‐
linde İftida (Bakara 229) İslâmî literatürde ise Hul’ denilen işlemdir.
Hul’; para‐mal karşılığında kadının kendisini kocasına boşattır‐
masıdır.
Bu işlem Kur’ân‐ı Kerîm’le ve Allah’ın Resûlü’nün sünnetiyle ge‐
çerlilik kazanmıştır. Bakara Sûresi’nin konumuza kaynak oluşturan
229. âyetinde şöyle buyrulur:
“Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya iyilikle tutulur
ya da güzellikle bırakılır. Eşlerin Allah’ın koyduğu evlilik akdinin
gereği olan sınırları koruyamama endişeleri dışında, kadınlara
(mehir olarak) verdiğiniz mallardan herhangi bir miktarı geri alma‐
nız size helâl değildir. (Yöneticiler, Yargıçlar/Veliler olarak sizler de
eşlerin) Allah’ın koyduğu evlilik akdinin gerekleri olan sınırları
koruyamamalarından endişe ederseniz, kadının boşanması için bir
bedel vermesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte Allah’ın
koyduğu sınırlar bunlardır. Bunları aşmayın. Allah’ın koyduğu
sınırları aşanlar, işte onlar zalimlerdir.”
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İftida/Hul’da iki ana şekil düşünülebilir.
a‐ Kocasının geçimsizliği sebebiyle kadın doğrudan hul’ talebin‐
de bulunabilir. Kocasının geçimliliğinden memnun olmakla beraber,
onu sevememek gibi bir sebeble kadınlık vazifelerini yapamayacağı
endişesiyle de kadın hul’ isteğinde bulunabilir.
Bu durumlarda kadının hul’ talebinde bulunması câizdir. Onu
günahkâr kılmaz.
Hul’un sünnet delilini teşkil eden aşağıdaki hadîs, onun cinsel
bunalım sebebiyle taleb edilebileceğinin de delilidir.
İbn‐ü Abbas (r.a) rivâyet ediyor.
(Oldukça çirkin ve cüce bir adam olduğu rivâyet olunan) Sâbit
ibn‐ü Kays’ın karısı Cemîle Hz. Peygamber’e (sav) geldi ve şöylece
içini döktü:
‐ Ya Resulallah! (Kocam) Sâbit’in dindarlığı ve ahlâkına kusur bu‐
lamam. Fakat onu bir türlü sevemiyor ve ona bağlılık hissi duyamı‐
yorum. Bu sebeble İslâmî bir hayat yaşarken küçümsemek veya arzu‐
larına karşılık vermemek gibi kâfirce bir uygulama içine düşmekten
de çekiniyorum.
Allah’ın Resûlü (sav) onun bu sözlerinden kocasından ayrılmak
istediğini anlayınca sordu.
‐ Mehir olarak aldığın bahçesini ona geri verir misin?
‐ Evet, vermeye hazırım.
Allah’ın Resûlü (sav) kocası Sâbit’i çağırdı ve ona şöyle buyurdu:
‐ Bahçeni geri al ve onu boşa.1

1

Bülûğul‐Meram K. Nikâh B. Hul’un, et‐Tac 2/345
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Kusûru olmaksızın karısının talebiyle hul’ yapan kocanın, verdiği
mehri veya daha fazlasını almasında geçerlilik ve manevî sorumluluk
yönünden hiçbir sakınca yoktur.
b‐ Hul’da düşünülebilen bir diğer şekil de kocanın para‐mal kar‐
şılığında karısını boşamak için ona baskısını artırması ve onu bu‐
naltmasıdır.
Burada koca günahkârdır. Aldığı para‐mal hukûken geçerli ise de
Allah katında haramdır.
Kocasının şiddetli geçimsizliği karşısında kadın hul’ yoluna gi‐
debildiği gibi, koca aleyhine dâva açma yoluna da gidebilir. Mâliki
mezhebi müctehidlerine göre kadın, geçimsizlik sebebiyle hâkim ka‐
rarıyla evliliği sona erdirebilir.
Kadının yukarıda arzedilen sebebler olmaksızın sırf macera man‐
tığıyla veya değişik zevkler tatmak arzusuyla kocasından ayrılmak
istemesi, onu Allah katında sorumlu duruma düşürür.
Bunun içindir ki Peygamberimiz bu gibi kadınlar için”Hul’ tale‐
binde bulunan kadınlar münâfıktırlar; kalbleri inanmamıştır.”2 buyurmuş‐
tur.
Konumuzla ilgili diğer hadîslerinde ise Allah’ın Resûlü şöyle bu‐
yurmaktadır:
[“Allah (boşama yolunu aşındıran) zevkine düşkün erkeklerle, zevki‐
ne düşkün kadınları sevmez.”

ﺔ ﻨﺠ
 ﺤﺔﹸ ﺍﹾﻟ
 ﺋﺍﺎ ﺭﻴﻬ ﻋ ﹶﻠ ﺮﻡ ﺤ
 ﺱ ﹶﻓ
ﺄ ﹴﻴ ﹺﺮ ﺑ ﻦ ﹶﻏ ﻣ ﺎ ﻃﹶﻼﻗﹰﺎﺟﻬ ﻭ ﺯ ﺖ
 ﺄﹶﻟﺓ ﺳ ﺃﻣﺮ ﺎ ﺍﻳﻤﹶﺍ
“Gereksiz olarak (karşılıksız veya para‐mal karşılığında) kocasından
kendisini boşamasını isteyen kadına Cennet’in kokusunu almak bile haram
olur.”]3

2
3

M.K.Ummal, 6/ 423
et‐Tac 2/337.

346

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Hul’un Hükmü

Kadının hul’ yoluyla boşanma talebi, ancak kocasının kabulü ve‐
ya yargı yoluyla geçerlilik kazanabilir. Ne var ki ısrarlı hul’ talebini
geri çevirmek, Sünnet’e aykırılıkdır ve kocayı Allah katında sorumlu
kılar.
Yukarıda sunulan hadîste, Allah’ın Resûlü’nün kadının talebini
sonuçlandırıcı tavrı ölçü alınarak, hul’ talebini ilgili ve yetkili hâki‐
min reddedemeyeceğini, reddetmesi halinde onun da günahkâr ola‐
cağını söyleyebiliriz. Kaldı ki Bakara sûresinin 229. âyetine göre hâ‐
kimin hul’ talebini geri çevirmeye hakkı olmadığı da ileri sürülmek‐
tedir.

Onuncu Bölüm

EVLİLİKTE, BOŞANMADA, İDDETTE
CİNSELLİK MOTİFLERİ VE HÜLLE

Cinsel Hayat, Ailenin Kuruluş Amacı ve Yaşatıcı
Unsurudur

İslâm Dîni, aile hayatını yüceltmiş ve evliliğe teşvik buyurmuş‐
tur.
Özel bölümde açıklandığı üzere İslâm Dîni özellikle cinsel arzu‐
ların taşkınlaştığı dönemde evliliği farz kılmıştır. Cinsel iktidarsızlık
halinde ise evliliği haram kılmıştır.
Buradan anlaşılıyor ki İslâm Dîni’nde aile hayatının oluşturulma‐
sında cinsel motifler mühim bir yer tutmaktadır.
Aile hayatının kurulmasında olduğu gibi yaşatılmasında da cin‐
sel duygular ve eylemler önemlidir. Bu gerçeği şöyle de ifade edebili‐
riz.
Eşler aile hayatını sürdürmek için cinsel hayatın başlatılması ve
devam ettirilmesini birbirlerinden isteyebilirler. Hiçbir eş, cinsel ha‐
yatın yer almadığı aile hayatını yaşatma yükümlülüklerini taşımaya
mecbur edilemez.
Açıklamaya çalıştığımız husûsu şöylece örneklendirebiliriz:
a) Kocasını cinsel organsız veya iktidarsız bulan ya da kocasın‐
daki geçici bir hastalık sebebiyle sağlıklı bir cinsel ilişki kuramayacağı
kanâatine varan kadın, nikâhı fesh dâvası açabilir.
b) Karısından kaynaklanan şu veya bu sebeble cinsî münasebet
imkânını elde edemeyen koca da ailenin ekonomik yükünü üstlen‐
meyebilir.
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İslâm Aile Hukûku’na göre kadın ister zengin ve isterse fakir ol‐
sun, nafakası, yedirilmesi, giydirilmesi ve şer’î bir meskende/küçük
de olsa bağımsız konutta oturtulması, erkeğin yani kocanın görevi‐
dir.1 Ne var ki karısına şer’î meskenini hazırlamış bulunan erkek na‐
faka ödemeye başlaması için cinsel nitelikli bazı şartların oluşmasını
bekleyebilir.
Nafaka İçin Gerekli Cinsel Nitelikli Şartlar

a) Kadın evlilik akdi sırasında cinsî münâsebete dayanıklı olmalı;; iliş‐
kiye girmesine engel bedenî veya rûhî bir rahatsızlığı bulunmamalıdır.
b) Kadın, cinsî münâsebete hazır olmalıdır.
c) İlk münâsebetten sonra kocasıyla ilişkiye girmekten kaçınmamalıdır.
d) Kadın retek ve karn gibi cinsî münâsebete engel olan cinsel kusurlar‐
dan beri olmalıdır.
Bu şartların ilk ikisinde dört mezhep müctehidlerinin ittifakı var‐
dır. Son iki şart Şâfiî mezhebi müctehidleri tarafından ileri sürülmüş‐
tür.2

1
2

Şer’î mesken için lügatçeye (sözlüğe) bakınız.
H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/454‐7

Boşama ve Cinsellik

“… (Boşamada) içinizden adâlet sâhibi iki kişiyi
de şâhit yapn. (Ey şâhitler! Siz de) şahitliği
Allah için edâ edin…”
(Talâk, 2)

Yukarda açklamaya çalştğmz üzere İslâm Dîni aile yuvasnn
kurulmas ve yaşatlmasnda cinsel motiflere yer verdiği gibi, sona
erdirilmesinde de yer vermiş; yani cinselliği devreye sokarak, yuva‐
nn dağlmasn engellemeye çalşmştr.
Boşanmada yer verilen cinselliği açklayabilmek için önce genel
bir açklama yapmaya çalşacağz.
Açklamalarmza başlamadan önce önemli bulduğumuz bir hu‐
sûsa işaret etmekte zarûret görüyoruz.
İslâm Bir Bütündür

İslâm bir bütündür. Mûcizevî olan, erişilmez yücelikte ve mu‐
kaddes olan bu bütündür.
Bu bütüne ait olan parçalar, bütünle irtibatl olduğu sürece yüce‐
dir ve mukaddesdir. Parçalar tek tek ele alndğnda mûcizevî yüce‐
likleri kalmaz.
Meselâ tek başna bir faiz yasağ, yalnz başna bir zekât emri bü‐
yük bir önemi hâiz değildir. Çünkü marksist bir rejimde faiz yasağ
getirilebildiği gibi, sosyal adâletçi bir düzende de zekâtn yerini ala‐
cak yardmlar da kanûnîleştirilebilir.
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Evet, İslâm bir bütündür. İslâm Aile Hukûku bu bütünün bir par‐
çasıdır. Boşama da İslâm Aile Hukûku’nun bir cüzüdür. Bu sebeble
boşama meselesini iyice kavrayabilmek için, İslâm Aile Hukûku’nu
bilmeye ve bu hukûkun İslâm’ın bütünü içindeki yerini kavramaya
ihtiyaç vardır.
İslâm’da boşama meselesinin anlaşılamayışı, onun bir keyfilik
kurumu olduğunun sanılması bu yüzdendir.
Boşama Çirkin Fakat Geçerlidir

Özel bölümünde açıklamaya çalışıldığı üzere İslâm Dîni; aile yu‐
vasını kudsîleştiren, kurulmasını ibâdetleştiren ve mutluluğu için de
gerekenleri ilkeleştien Hak Din’dir. Ancak dînimiz, çirkin bulmakla
beraber mutsuzluğun kaynağı olmuş aile birliğinin sona erdirilmesini
de onaylamıştır.
Allah’ın Resûlü bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur:

ﻕ
 ﺍﻟﹶﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻄﱠﻼ ﻼ ﹺﻝ ﺍﹾﻟﺤﻐﺾ ﺑﺃ
“Yapılması helâl olanlar içinde Allah’ın hiç mi hiç sevmeyip nefret duy‐
duğu işlem boşamadır.”1
Meşrû kılınmış/yasallaştırılmış olmakla beraber Allah tarafından
sevilmediği içindir ki çok evlilik yapmış bulunan Allah’ın Resûlü’nün
hayatında talâkın (boşamanın) örneğini göremiyoruz.
Boşamak hakkı kimindir?
Boşama; İslâm Aile Hukûku’nda temelde erkeğe verilmiş bir
hakdır. Ancak iyice bilinmelidir ki bu hak erkeğe, erkek olduğu için
değil, kadınınkinden farklı mükellefiyetler yüklendiği için verilmiştir.

1

Ebu Davud Talâk 3, Hn. 2178
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Erkeğin sözü edilen yükümlülükleri, mehir ile kadının nafakası‐
dır; yedirilmesi, giydirilmesi ve şer’î bir meskende oturtulmasıdır. Bir
de boşama tazminatıdır. (Bakara 241)
Kadına boşama ve nikâhı fesh ettirme hakkı verilmiş midir?
Kadının şartlı olarak boşamak hakkı olduğu gibi, nikâhı feshet‐
tirme hakkı da vardır. Şimdi bunları kısaca görelim.
a‐ Kadın nikâh akdi sırasında ‐dilediği zaman kendisini boşayabi‐
leceği şartını ileri sürer ve bu şart erkek tarafından kabul edilirse,
kadın boşamak hakkına sâhip olur.2
b‐ Kadın öne sürdüğü şartla boşanma hakkını elde edebildiği gi‐
bi, hiçbir şart öne sürmeksizin yalnızca bazı durumların oluşması
sonucu nikâhı feshettirme/hükümsüz kılma hakkına da sâhip olur:
‐ Koca, kadının nafakasını temin edemez veya bakmaya gücü ol‐
duğu halde âciz olduğunu ileri sürerse,
‐ Koca, cinsî münasebete güç yetiremez, hadım veya hünsa olur
ya da geçici zührevî hastalıklardan biri ile illetli bulunursa,
‐ Koca cinnet getirir veya geçimsizliğin kaynağı olursa, İslâm Aile
Hukûku’na göre kadın nikâhı fesh dâvası açabilir.3
Ayrıca kadın evlenirken kocasından nakit, menkûl veya gayr‐i
menkûl olarak aldığı mehri iade edeceğini veya mehrin daha azı veya
fazlasını verebileceğini beyan ederek kocasından kendisini boşaması‐
nı da isteyebilir. Ancak bu istek genelde kocanın kabûlü ile geçerlik
kazanabilirse de, mehrin iade edileceği beyanı ile yapılacak başvuru‐
yu İslâmî yargı da taleb doğrultusunda sonuçlandırmakla yükümlü‐
dür. Peygamberimizin uygulaması bu şekildedir.

2
3

H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/38‐9.
“Evliliği Sona Erdirici Cinsel Kusurlar, Hastalıklar ve Diğerleri” bölümüne bakınız.
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İslâm Dînî’ndeki boşamayı İslâm Dînî’nin hayat düstûrları; aile
ve toplum düzeni içersinde değerlendirmek gerekirken kültür kifâ‐
yetsizliği sebebiyle bu değerlendirmeyi yapamayan, üstelik boşan‐
mayı yalnız kadının mağdûr edildiği bir işlem olarak gören insanlar
için şu ilâve bilgiyi vermekte zarûret görüyoruz.
Boşanmada erkek de mağdûrdur
İslâm Dîni’nde genel olarak boşama hakkının erkeğe verilmesi er‐
kek için bir imtiyaz değildir. Çünkü kadın gibi erkek de mağdur ol‐
maktadır. Gerçekçi bir tahlîl yapıldığında anlaşılacağı gibi mağdûri‐
yet kadın için daha çok mânevî, erkek için hem mânevî, hem de mad‐
dîdir.
Mânevî yıkım her iki taraf için olabileceğinden biz burada yalnız
maddî mağdûriyet üzerinde duracağız.
Evet maddî mağdûriyet yeni bir eş edinmek durumunda olan er‐
kek için geçerlidir. Kadın korunmalıdır. Çünkü –laik toplumlarda
varsa da‐ İslâmî esaslara göre yönetilecek bir toplumda kadının ge‐
çim problemi yoktur. Zira kadını bekâr veya dulsa babası, yoksa kar‐
deşleri bakmakla yükümlüdür. Evli ise kocası bakmakla mükellefdir.
Bunlardan hiçbirisi yoksa veya bizzat çalışarak nafakasını sağlayamı‐
yorsa kadının bakımını İslâmî yönetim üstlenir.
Kaldı ki sâhip olduğu yetkisini kullanarak karısını boşayan kişi
Bakara sûresinin 241. âyetine göre boşadığı eşe yargı kararıyla ve örfe
göre bir miktar tazminat vermekle de yükümlüdür:
“Boşanan kadınlara toplumsal şartlara göre yeterli bir ödeme
yapılması gerekir. Bu, İslâmî îman ve hayat çizgisinde olanlar için
bir görevdir.”
Boşanan kişi, yeni bir eş için ise mehir vermek durumundadır.
Kaldı ki tazminat ve mehir verebilse de, gereksiz kadın boşayan kişi
olarak evlenecek eş bulması pek güçtür. Zira normal şartlar altında
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hiçbir kadın böyle bir kişiye eş olmak istemez, velîsi tarafından da
buna zorlanamaz. Sonuç olarak diyebiliriz ki tek taraflı boşama hak‐
kı, erkek için ayrıcalık değildir.
Kadın Nasıl Boşanır?

Koca, mânevî sorumluluğunu üstlenerek doğrudan, ‐Allah’ın
sevmediği, fakat yapılabilir bir işlem kıldığı‐ boşama yoluna gidebi‐
lir. Ancak duyarlı bir müminin boşama öncesinde ve Nisâ sûresinin
34. âyetinin çizgisinde yapması gereken işlemler de vardır.
Örneğin evlilik akdînin ve toplum örfünün gerektirdiği aile içi
görevleri yapmayan, sözlü veya fiilî bir şekilde baş kaldırarak aile
içinde problem olan ve de dînî‐tıbbî mazereti olmaksızın ısrarla ka‐
dınlık görevlerinden kaçınan kadına hoş görülü davranılarak öğüt
verilebilir.
Fiziki olarak saldıran kadına ise aynı şekilde mukabele edilebilir.
Şüphe uyandırıcı ilişkilere giren veya zinâya bulaşan kadınla ise
gayr‐ı meşrû çocuk edinip edinmediğini öğrenmek için cinsel ilişkiye
girilmeyebilir ve yaralamayacak şekilde dövülebilir.
Açıklanan bütün bu Kur’ân kaynaklı görevler etkili olmazsa ge‐
çimsizlik problemi, çözümlemeleri için erkeğin ve kadının ailesinden
seçilen birer hakeme arzolunur. (Nisâ 85)
Onların da müessir/etkili olamaması halinde erkek boşama yolu‐
na gider.
Bid’at veya Sünnî yöntemle boşamak
Karısını boşamak kararını almış bulunan erkek için uygulamada
bid’at ve sünnî olmak üzere iki şekil vardır.
İslâmî ölçülere göre bunlardan bid’at olan haram, sünnî olan ise
helâldir.
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İslâm Dîni cinsel bakımdan olumlu olmayan şartlarda ve cinsel
duygulara baş vurulmayan ortamda boşamayı Bid’at/haram kılmıştır.
Cinsel bakımdan tabîi olan şartlar içerisinde ve cinsel duyguların
kontrolü altında yapılan boşamaları da Sünnî/helâl kılmıştır.
Şimdi biz bu iki yolu kısaca açıklayarak, boşamadaki cinsel un‐
surlara işaret etmeye çalışacağız.
Haram olan boşama, biri âdet ve lohusalık halinde boşama, diğe‐
ri de cinsel münâsebette bulunulmuş temizlik döneminde boşama
olmak üzere iki türlüdür.
Âdet ve lohusalık hallerinde boşamak bid’at olup haramdır
Lohusalık hâli, âdet hâli gibi olduğundan, açıklamamızı âdet hali
üzerinde yapacağız.
Âdet hali bedenî ve rûhî bakımdan kadının özel bir halidir. İstis‐
nalar bir tarafa âdetli kadının cinsel duyguları sönüktür. Gelen kan
ve vücûda yayılan koku sebebiyle kendisine karşı duyulacak cinsel
arzular da zayıf olur.
Erkeğin, karısına karşı duyduğu cinsel arzuları ve özleminin za‐
yıf olduğu bir durumda boşama kararı alması ve şâhitler huzurunda
karısına ‘ben seni boşadım’ diyerek boşama yoluna gitmesi son derece
hatalı olabilir. Bunun içindir ki İslâm Dîni, Kur’ân’ın çizgisinde (Talâk
1) Peygamberimiz’in açıklamalarıyla âdet halindeki boşamayı yasak‐
lamış; haram kılmıştır. Allah’ın Resûlü’ne karşı gelmek şeklindeki bu
boşama, kişiyi günahkâr kılar ve boşama da geçersiz olur.
Aşağıda sunacağımız hadîs, âdet halindeki boşamanın haramlı‐
ğını ve geçersizliğini açıklamaktadır.
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Abdullah b. Ömer (r.a) şöyle anlatıyor:
Âdet gördüğü sırada karımı boşadım. Bu durumu (babam) Ömer
(r.a) Allah’ın Resûlü’ne açıklayınca, Allah’ın Resûlü öfkelendi ve şöy‐
le buyurdu:

ﺍ ﹶﻟﻪﺑﺪ ﺎ ﹾﻥ ﹶﻓ،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﹶﻃ ﱠﻠ ﹶﻘﻬﺎ ﺍﱠﻟﺘﺘﻬﻀ
 ﻴ ﺣ ﻯﺳﻮ ﺒ ﹶﻠ ﹰﺔﺘ ﹾﻘﺴ
 ﻯ ﻣﺧﺮ ﺾ ﹸﺃ
 ﻴﺗﺤ ﻰﺣﺘ ﺎﻌﻬ ﺍ ﹺﺟﺮﻩ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﺮ ﻣ
ﺮ ﺍﷲ ﻣ ﺎ ﹶﺍﺓ ﹶﻛﻤ ﺪ ﻌ ﻟ ﹾﻠ ﻼﻕ
ﻚ ﺍﻟ ﱠﻄ ﹶ
 ﻟ ﹶﻓ ﹶﺬ،ﺎﺴﻬ
 ﻤ ﻳ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺍ ﹾﻥ ﺎ ﹶﻗﺘﻬﻀ
 ﻴ ﺣ ﻦ ﻣ ﺮﹰﺍﺎ ﻃﹶﺎﻫ ﹶﻄ ﱢﻠ ﹾﻘﻬﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﻳ ﹶﻄ ﱢﻠ ﹶﻘﻬ ﺃ ﹾﻥ
‐ Ona emret, karısına dönsün. Kadıncağız kocasının kendisini boşadığı
âdetten başka yeni bir âdet daha görsün.
Eğer ondan sonra boşamak isterse, âdetten temizken ve cinsel ilişkide
bulunmadan boşasın. İşte Allah’ın emrettiği şekilde iddet için boşamak bu‐
dur.”4
Âdet halindeki boşama Talâk sûresinin birinci âyetinin hükmüne
aykırı olduğu ve Peygamberimiz tarafından yasaklanmış ve geçersiz
kılınmış olduğu için, bu boşamadan dönülmesi gerekir.
Âdet halindeki boşama haram ise de, henüz cinsî münâsebette
bulunulmamış kadının âdet halinde boşanması haram değildir. Çün‐
kü yukarıda değindiğimiz “cinsel arzuların” zayıf olması hali, cinsî
münâsebette bulunulmamış eş için söz konusu değildir.
Cinsî münâsebette bulunulmuş temizlik döneminde boşamak da bid’at
(haram)dır.
Kur’ân ve Sünnet’e aykırı olduğu için bid’ât olması sebebiyle ha‐
ram olan ve âdet halindeki boşama gibi geçersiz olması gereken bir
boşama şekli de kadının temizlik döneminde, fakat cinsî münasebette
bulunulduktan sonra boşanmasıdır.

4

Müslim Talâk 1, Ebu Davud Talâk 4
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Çünkü bu tür boşama da Talâk sûresinin birinci âyetine aykırıdır.
Burada da cinsel bakımdan mahzurlar açıkça görülmektedir. Çünkü
cinsî münâsebette bulunulan temizlik döneminde, yapılan cinsel iliş‐
ki sebebiyle kadına karşı arzular sönük olacaktır.
Sünnî ölçülere uygun boşama helâldir
İslâm Dîni’nin helâl kıldığı sünnî boşama, kadının temizlik dö‐
neminde cinsî münâsebette bulunulmadan yapılan boşamadır.
Erkeğin, takriben bir hafta süren âdet hali dönemniden sonra,
temizlik devresine giren karısına karşı cinsel bakımından arzulu ola‐
cağı tabîidir.
Arzu duyulacağı bir sırada erkeğin ilişkiye girmeden karısını, ‐
ben seni boşadım‐ diyerek boşaması, âdet haline nazaran boşamasın‐
dan daha isbaetli olacaktır.
Sonunda pişmanığı ve ıstırabı duyulmayacak bir boşama yapa‐
bilmek için boşamanın yeterli bir zaman süresi içinde, iyice düşünü‐
lerek yapılması ve cinsel duyguların da gerçekçi bir kontrolden geçi‐
rilmesi lâzımdır. Bunun en doğru şekli de boşamayı temizlik döne‐
minde yapmaktır.
Şimdi Kur’ânî olan bu doğru şekli açıklayalım:
Kur’ân’a Göre Boşama

Yüce Rabbimizin insanlara yönelik nihâi emirleri ve yasaklarını
ihtiva eden Kur’ân‐ı Kerîm, insan ve toplum hayatını evlilik üzerine
oturtmuştur. Bu sebeple Kur’ân‐ı Kerîm’de özel olarak evliliğe değil
boşanmaya vurgu yapılmıştır.
Rabbimiz boşanmaya izin vermiş, öneminden ötürü boşamayla
ilgili kuralları sevgili peygamberimize bırakmadan bizzat açıklamış‐
tır.
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Konuya ayrılan Talâk sûresinin ilk iki âyeti ile5 Bakara sûresinin
alakalı beş âyetinde (228‐232) erkek tarafından boşama ve kadın tara‐
fından boşanmanın nasıl yapılacağı bildirilmiştir. Bu bildirimde diğer
hiçbir mevzuda yapılmadığı şekilde ağır, etkili ve sarsıcı bir dil kul‐
lanılmıştır.
Değinilen yedi âyette konu, üç defa Allah’a ve ahiret gününe
îman ile irtibatlandırılmıştır. Boşama‐boşanma ile ilgili kuralların
Allah’ın sınırları (hudûdullah) olduğuna sekiz defa açıklık getirilmiş‐
tir. Bu sınırların aşılmaması şeklindeki ilâhi emir pekiştirilmiştir. Al‐
lah’ın bu sınırlarının hafife alınmaması ve onları çiğneyenlerin nefis‐
lerine zulm etmiş olacağı ve zalimleri oluşturacakları beyan edilmiş‐
tir. Bilgili fertlerden oluşan topluma yapıldığı ve ancak onlar tarafın‐
dan değerinin bilinebileceğine işaretle boşama‐boşanma ile ilgili ku‐
ralların Rabbimizin indirdiği nimet olarak algılanması emredilmiştir.
İlgili âyetlerin açıklanması
Talâk sûresinin ilk iki âyetine göre boşamaya karar vermiş kişi
karısını âdeti sonrasındaki temizlik döneminde ilişkiye girmeden
‘ben seni boşadım’ diyerek boşar. Boşanan kadın Bakara sûresinin
ikiyüz yirmi sekizinci âyetine göre iddetini beklemeye başlar.6Âdet
gören kadının iddeti, yaklaşık üç ay sürecek üç temizlik (veya üç
5

6

“Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman onlar için belirlenmiş (üç temizlik
dönemini içeren) iddeti gözetecek şekilde boşayın. Bu boşama iddetini iyice sayın.
Rabbiniz olan Allah’a karşı kulluk bilincinde olun. (Zinâ ve hırsızlık gibi) ahlâk dışı
davranışlarda bulunmadıkça (iddetleri içinde iken) onları evlerinden çıkarmayın. Onlar
da çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah tarafından konulan sı‐
nırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. (Boşayan ve boşanan kişi olarak) sen
bilemezsin, boşama girişiminden sonra Allah yeni bir durum ortaya koyabilir.
Böylece iddetlerinin sonuna yaklaşmak üzere olduklarında ya onları eşleriniz olarak
tutun yahut ortak aklın kabul edebileceği ölçüler içinde onlardan ayrılın. Çevrenizden
iki saygın kişiyi de boşama işleminize şahit tutun. (Şahitler olarak da) sizler şahitliği
Allah için yapın. İşte böylece sizlere yüklenen bu görevler Allah’a ve Âhiret Günü’ne
inananlara verilen öğütlerdir. Allah, kendisine karşı kulluk bilincinde olan bilinçli ki‐
şiye bir çıkış yolu hazırlar.” (Talâk 1‐2)
İddet;boşanan kadının evlenebilmesi için beklemesi gereken süredir.
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âdet) dönemidir.7 Âdet görmeyen veya âdetten kesilmiş kadının
iddeti üç kameri aydır.Gebenin iddeti ise doğuma kadar geçecek sü‐
redir.(Talâk 4) Boşanan kadın zinâ ve hırsızlık gibi apaçık bir günah‐
suç işlemedike koca tarafından evinden çıkarılmaz, kendisi de çık‐
maz. İddet döneminde nafaka ile koca yükümlüdür.
Kadının üç temizlik (veya üç âdet) döneminden oluşan iddeti bi‐
terken koca boşama kararını bir daha gözden geçirir. Kararlı ise inan‐
cı, ahlâkı ve hafızasına güvenilir iki şahitin önünde erdemli tavırlar
sergileyerek karısını boşadığını açıklar. Böylece boşama gerçekleşmiş
olur. Boşanan kadın yeni bir nikâh akdi ile kendisini boşayan kocası
ile ikinci defa evlenebileceği gibi bir başka kişi ile de evlenebilir.
Kur’ân ve Sünnet’in zahirine ve rûhûna uygun olan boşama bu‐
dur. Aksi görüşler ve uygulamalar Allah’ın sınırlarını (Hudûdullah’ı)
çiğnemektir. Böylece Kur’ân‐ı Kerîm’in Bakara sûresi’nin ikiyüz yir‐
mi sekizinci âyetine göre boşanan kadının beklemesi gereken üç te‐
mizlik (veya üç âdet)dönemi iddet de beklenilmiş olur.
Bakara 228’e göre boşanan kadın, koca evinde üç temizlik (veya
üç âdet) döneminden oluşan iddetini beklerken, koca iyi niyetli ol‐
mak şartıyla vaz geçtim diyerek veya ilişkiye girerek boşamadan
vazgeçebilir.8 Boşamadan vaz geçilerek yapılan bu dönüş, Kur’ân’la
7

8

Bakara 228 de boşama süresi ile ilgili olarak geçen ‐Kurû’‐ kelimesini Kur’ân yorumcuları
üç temizlik veya üç âdet dönemi şekinde anlıyorlar.Biz üç temizlik dönemi anlamını tercih
ettik; diğer anlamı da parantez içinde gösterdik. Örneğin temizlik dönemi içinde boşanan
kadın, boşandığı temizlik dönemi dışında üç temizlik dönemi iddete bekler, veya üç âdet
dönemi geçirmeyi bekler.
“Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç temizlik (veya üç âdet) dönemi beklesinler.
Eğer onlar Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa (bu dönemlerinde) Allah’ın rahimle‐
rinde yarattıklarını söylemeyerek gizlemeleri doğru değildir. Bu bekleme süresi içinde
kocaları barışmak isterlerse, onları eşleri olarak geri almaya hakları vardır. Hiç şüphe‐
siz adalet ölçülerine göre kadınların kocaları üzerindeki hakları, kocalarının onlar üze‐
rindeki hakları gibidir. Ancak erkekler (boşama konusunda) öncelik sahibidirler. Hiç
şüphesiz Allah karşı konulamaz güç sahibidir, kararları yerli yerinde olandır.” (Bakara
228)
Gerekli Bir Açıklama
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belirlenen “üç evlilik ve üç boşama” hakkından birini kullanmak ve
ikinci evliliği gerçekleştirmek anlamını ve hükmünü taşıyorsa da
mehirli veya mehirsiz yeni bir nikâh akdini gerektirmez.
Kişi açıklanan şekilde eşini boşadıktan sonra boşadığı kadınla,
kadının rızasıyla yeniden evlenebilir. Bu ikinci evlilik olur. Gerçekleş‐
tirilecek bu ikinci evlilikte de kişi karısını yukarıda açıklanan üç te‐
mizlik (veya üç âdet) dönemini içeren tek meşrû yolu izleyerek boşa‐
yabilir. Bu ikinci boşama ile Bakara sûresinin ikiyüz yirmi dokuzuncu
âyetinde açıklanan iki boşama gerçekleşmiş olur.
İki defa evlenip boşanan eşler karşılıklı rıza ile üçüncü defa da
evlenebilirler. Ancak bu üçüncü evlilik de boşama ile sonuçlanırsa
artık bir daha evlenemezler.
Boşanan bu eşler Kur’ân hükmü olarak artık isteler de bir daha
evlenemezler:
“Koca (üçüncü defa evlendiği) eşini boşarsa, boşadığı kadın
başka bir erkekle evlenmedikçe artık onunla karı koca olamaz.
Ama kadının sonraki eşi onu boşarsa, Allah’ın koyduğu evlilik hu‐
kûkunu koruyabileceklerine inanmaları şartıyla yeniden evlene‐
bilirler. Bunun için de günahkâr olmazlar. Bunlar, anlama ve kav‐
rama yeteneğine sahip olanlara Allah’ın açıkladığı sınırlardır.”
(Bakara 230)

Üç defa evlenip boşanan eşlerin evlenebilmeleri için ilâhî kaderin
onlara yardımcı olmasından başka helâl bir yol yoktur.
Gerekli Bir Açıklama
Bu âyette (Bakara 228) geçen “Ehakku” kelimesine, ism‐i tafdîl kalıbında olmakla birlikte
min’le, izâfet’le veya elif‐lam’lı olarak kullanılmadığı için ism‐i tafdîl anlamı verilemez.
Verilemeyeceğini âyetin anlamı da doğrulamaktadır: Çünkü “Üç kuru” olan; üç âdet veya
temizlik dönemi olarak yaklaşık üç ay süren iddet döneminde kadına yalnızca onu boşa‐
yan kocası dönebilir. Bir diğer anlatımla iddeti içindeki kadın, henüz boşanmış olmadığı
için bir başka erkekle evlenemez, dolayısıyla ona evlilik teklifi de yapılamaz. Bu sebeple
boşayan kocalar, iddetleri içindeki kadınlarına dönmeye diğer erkeklerden daha çok de‐
ğil, tek hak sahipleridir.
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Şöyle ki: kadın bir başka erkekle evlenir de, evlendiği kocası ölür
veya onu boşarsa, o zaman evlenebilirler. Ancak kadının misâlimiz‐
deki ilk kocası ile evlenebilmesi için ikinci koca ile yaptığı evliliğin
anlaşmalı olmaması ve cinsî münâsebeti içermesi lâzımdır. Ana ko‐
numuz olan cinsellik yönünden önemli olan işte bu cinsel ilişkidir.
Bunu da Hulle bölümünde açıklayacağız.
Kadının Boşanma Hakkı

Evlenirken kadına ön tazminat niteliğinde mehir vereceği, boşa‐
mada örfe göre bir miktar ödeme yapacağı, kadının ve olacak çocuk‐
ların nafakasını da üstleneceği için boşama hakkı öncelikle erkeğe
verilmiştir. Ancak kadın aldığı mehri veya daha azını ya da fazlasını
iade etmesi koşuluyla hakim kararıyla boşanabilir. Bu hak Kur’ân’da
Bakara sûresinin 229. âyetinde şöylece açıklanmıştır:
“Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya iyilikle tutulur
ya da güzellikle bırakılır. Eşlerin Allah’ın koyduğu evlilik sözleş‐
mesinin gereği olan sınırları koruyamama endişesi dışında, kadın‐
lara (mehir olarak) verdiğiniz mallardan herhangi bir şeyi geri al‐
manız size helâl değildir.
(Yöneticiler, Yargıçlar/Veliler olarak sizler de eşlerin) Allah’ın
koyduğu evlilik akdînin gerekleri olan sınırları koruyamamaların‐
dan endişe ederseniz kadının boşanması için bir bedel vermesinde
her ikisine de bir günah yoktur. İşte Allah’ın koyduğu sınır bun‐
lardır. Bunları aşmayın. Allah’ın koyduğu sınırları aşanlar, işte
onlar zalimlerdir.”
Evlilik ve Boşamanın Üçle Sınırlandırılması Kadın Cinselliğini
Korumak İçindir

Burada bir husûsa daha açıklık getirmekte fayda vardır.
İslâm Dîni’nde evlenme ve boşama‐boşanmanın üçle sınırlandı‐
rılması, kadınların, cinsellikleri başta olmak üzere mağdûr edileme‐
meleri içindir. Yoksa kadın yıllarca sürüncemede bırakılabilirdi. Ni‐
tekim bırakılmışdır ve de bırakılmaktadır.
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Aşağıda sunacağımız tarihî olay, bu gerçeğe ışık tutmaktadır.
Câhiliyet döneminde ve İslâm Dîni’nin tebliğ edildiği ilk yıllarda
boşamaya sınır yoktu. Kişi karısını boşar, kadın iddetini dolduracağı
zaman ise dönüş yapardı ve bu durum kadın aleyhine böylece devam
edip giderdi.
Kur’ân bilginleri boşamayı sınırlandıran Kıyamet’e kadar geçerli
ilâhî hükmün şu olay üzerine indiğini naklederler.
Allah’ın Resûlü’nün döneminde mü’minlerden biri karısına şöyle der:
‐ Seni kendime ne tam karı edineceğim, ne de bir başkasına karı olacak
şekilde bırakacağım.
Karısı da sorar:
‐ Peki bu nasıl olacak?
‐ Seni boşayacağım. İddetin biterken sana dönüş yapacağım. Sonra yine
boşayıp dönüş yapacağım ve böyle devam edip gidecek.
Kocasından bu cevabı alan kadın, Allah’ın Resûlü’ne gelip sızlanır.
İşte bu olay, Talâkı (boşamayı) sınırlandıran Bakara Sûresi’nin hükmü
genel olan ikiyüz yirmi dokuzuncu âyetinin indirilişine özel sebeb olur…9
Burada şu gerçeği açıklamayı da gerekli görüyoruz:
Kadının mağdûr edilmemesi için, boşanmaların Allah’ın, Talâk
Sûresi’nin ikinci âyetindeki emri gereğince mutlaka şâhitler huzû‐
runda yapılması ve yasal olarak tescil edilmesi gerekir. Çünkü boşa‐
manın iki âdil şahidin yanında yapılması Kur’ân’ın farz nitelikli buy‐
ruğudur.

9

Beyhakî’den Kurtûbî Bakara 229, Şevkânî Bakara 229. Az farklı bir rivâyet için bak.
Tirmizî Talâk 16. Bakara sûresinin 230. âyeti, 229. âyetin hükmünü daha bir açıklayıp pe‐
kiştirmektedir.
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Boşanmanın Cinsellikle İrtibatlı Malî Sonuçları

Yukarıda boşanmanın haram ve helâl şekillerini açıklayarak, bo‐
şamadaki cinsel fonksiyonları dile getirmeye çalıştık. Fakat bu açık‐
lama, boşamanın şekli ile ilgiliydi. Bir de boşama ile ortaya çıkan bir
durum vardır ki, o da mâlîdir. Ancak bu mâlî durum da cinsellikle
alâkalıdır.
İslâm Aile Hukûku’na göre kadın kocasından cinselliğini sunup,
helâl kılma karşılığında bir mehir alır.
Anlaşmaya göre mehir peşin olarak alınabildiği gibi, kocanın
zimmetinde borç olarak da bırakılabilir.
Mehrin nikâh akdi sırasında ortaya konulmamış veya belirlen‐
memiş olması onu düşürmez. Kadının benzerlerine verilen hak, onun
için kazanılmış hak olur.
Kadının mehri, nikâh akdi sırasında belirlenmiş olabileceği gibi,
olmayabilir de. Bir diğer durum da kadının cinsel münâsebette bulu‐
nulmadan veya bulunulduktan sonra boşanmış olabileceğidir.
Boşanmış kadının durumu, kocasıyla arasındaki mehir ve cinsel
ilişki durumuna göre dört ayrı şekil gösterir ki, her bir şeklin özelliği
vardır.
a) Kadın, mehri belirlenmeksizin evlenir de kendisiyle cinsî münâsebette
bulunulmadan boşanırsa, koca maddî durumuna göre ona müt’a (bir miktar
para‐mal) verir. Vermek vâcibdir.10 Yani verilmemesi halinde kadın, koca
aleyhinde dâva açabilir.
b) Kadın, mehri belirlenerek evlenir, fakat kendisiyle cinsî münâsebette
bulunulmadan boşanırsa mehrinin yarısını alır. Bu Kur’ânî hüküm şöylece
açıklanır:

10

Bakara 236.
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“İlişkiye girmeden önce, ama mehrini kararlaştırdıktan sonra
onları boşarsanız, o zaman kararlaştırdığınız mehrin yarısını ve‐
rin…” 11
c) Kadın mehri belirlenerek evlenir ve kendisiyle cinsî münâsebette bu‐
lunduktan sonra boşanırsa, mehrini alır. İsterse bu evlilik bir gün sürmüş
olsun.12
d) Kadın mehri belirlenmeksizin evlenir ve cinsel ilişkiden sonra boşa‐
nırsa, mehr‐i misil alır.
İlk iki şekil boşamadan sonra kadının iddet beklemesi gerekmez.

11
12

Bakara 237
Bakara 229

İddet

Boşanmanın ortaya çıkaracağı hukûki sonuçlardan biri de
iddet’tir.
İddet, kocası ölen veya kocasından boşanan kadının evlenebilme‐
si için beklemesi gereken süredir.
İddet’ten ana maksad, ölen veya boşayan kocadan kadının çocuk
taşıyıp taşımadığının bilinmesidir. Bir de boşamanın iyice düşünüle‐
rek şuurla yapılmış olmasını sağlamaktır. İddetin belirli ve asgarî
zaman kesitleri içine alınmasının sebebi ise, cinsellik dahil, kadının
mağduriyetine engel olmaktır.
Süre bakımından farklılıklar arzeden iddeti Kur’ân âyetleri ışı‐
ğında şöylece özetleyebiliriz:
a) Kocası ölen kadının iddeti Kur’ân hükmü olarak dört ay on
gündür:
“Sizden ölenlerin geride bıraktıkları kadınlar, dört ay on gün
beklemekle yükümlüdürler. Bu süreyi bitirdiklerinde “kendileri
hakkında alacakları meşrû kararlar ve yapacakları işlerde size gü‐
nah nitelikli bir sorumluluk yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı
bilir.”1

1

Bakara 234.
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b) Âdet gören ve kendisiyle cinsî münâsebette bulunulmuş olan
boşanmış kadının iddeti yaklaşık üç ay sürecek üç ay hali veya üç
temizlik dönemidir.2 Yukarıda açıklanmıştır.
c) Âdet görmeyen veya âdetten kesilmiş bulunan kadının iddeti
üç aydır.3
d) Hâmile kadının boşanma iddeti doğumunu yapıncaya kadar
geçecek süredir. Bu bir gün olabileceği gibi, dokuz ay da olabilir.4
e) Erkeğin iddeti ise dördüncü eşinin iddeti kadardır. Boşanan
dördüncü eşin iddeti dolmadan, erkek beşinci bir eş alamaz.
f) Kendisiyle cinsî münâsebette bulunulmamış olan kadının ise
iddeti yoktur. Bu gerçek Kur’ân’da şöylece açıklanır:
“Ey Îman Edenler! Mümin kadınlarla evlenme sözleşmesi ya‐
par fakat onları ilişkiye girmeden boşarsanız, iddet hesabı yaparak
onları bekletme hakkınız yoktur. O halde onların ihtiyaçlarını kar‐
şılayın ve onlardan güzel bir şekilde ayrılın.”5
İddetin Cinsel Özellikleri

Ana konumuz olan cinsellik bakımından iddetin özelliklerini
şöylece özetleyebiliriz.
aa‐ Kocası ölen kadın, dört ay on gün olan iddeti süresi içinde er‐
keklerin dikkatlerini çekecek şekilde süslü elbiseler giyemez, takıları‐
nı takınamaz, hoş kokular sürünemez ve makyaj yapamaz. Ama si‐
yah matem elbiseleri giymesi de gerekmez. Bu nevi yas elbiseleri
giymesi yabancı din ve ideoloji mensublarına haram türden benzeme
olacağından, bilakis kaçınılması gerekir.6

2
3
4
5
6

Bakara 228.
Talâk 4.
Talâk 4.
Ahzab 49.
Kurtubî Bakara 234 (3/179)
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bb‐ Yapacağı evlilik cinsel ilişki içersin veya içermesin, kadın
iddet süresi içinde evlenemez. Daha da önemlisi iddetini doldurma‐
dan kadına açıktan evlenme teklifi yapılamaz.7
İddet süresi içinde kıyılacak nikâh fâsittir; feshedilmesi gerekir.
Nikâh akdi yapılmış ve cinsî münâsebette bulunulmuş olsa da, bu
evlilik feshedilir. Erkekle kadın ayrılır. Kadın iddetini doldurur.
İddet bittikten sonra isterlerse evlenirler.
İddet içinde evlenip de nikâhları mahkemece feshedilen eşlerin
ebediyen evlenemeyecekleri görüşünü ileri süren İslâm bilginleri var‐
sa da, yaygın olup Kur’ân ve Sünnet’in rûhuna uygun olan görüş,
evlenebilecekleridir.
İlâhî emri çiğneyerek iddet bitmeden evlenip ilişkiye giren çiftler,
nesebi karıştırmaya sebebiyet verebilecek bir günah işledikleri için,
istiğfar etmeleri gerekir. İslâm bilginleri arasında görüş farklılıkları
varsa da, erkeğe ta’zîr cezası verilebilir. Çünkü nikâh akdînin ve cin‐
sel ilişkinin aktif unsuru odur.
cc‐ Boşanan kadın iddetini, nafakasını alarak kocasının evinde
bekler. Yukarıda açıklandığı üzere kadın iddetinin dolmasını bekler‐
ken koca istediği zaman karısına dönebilir. Bu sebeble kocasının dö‐
nüş yapacağı ümidini taşıyan kadın kocası için süslenebilir.
Kadının iddetini takib, birinci derecede kocanın görevidir.8 Kadı‐
nın iddetle emrolunması da kocanın nesebini korumak içindir.9
Yüce Allah, kadının iddet içindeyken koca evinden çıkarılmama‐
sını emir buyurmuştur. Buna zarûret de vardır. Çünkü kadının hâmi‐
le olup olmadığı kesinlik kazanmadan evinden çıkarılması, onu bir
başkası ile cinsel ilişkiye yöneltebilir.

7
8
9

Bakara 235
Talâk 1
Bakara 228
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Bu ilişki geçersiz nikâh yoluyla da olsa, zinâ yoluyla da olsa ne‐
sebi karıştırır. Bunun için iddetini kocanın evinde ve onun gözeti‐
minde beklemesi lâzımdır. Ancak koca evinde iddet beklerken kadın
zinâ eder veya zinâ yapmaya kalkarsa, koca evinden çıkarılabilir. Ne
var ki kadının iddetini beklerken, koca evinde yaptığı veya çıkarıldık‐
tan sonra yapabileceği zinâ veya geçersiz nikâhla yapacağı cinsel iliş‐
ki ile nesebi karıştırma tehlikesi olacağından, evlilik akdinde olduğu
gibi boşamanın da şahitler huzûrunda yapılması gerekir.
Fuhuş yapmaları halinde koca evinden çıkarılmalarına ruhsat
verdiği içindir ki Yüce Allah doğacak sakıncaları gidermek için bo‐
şamaların şâhitler huzûrunda yapılmasını şöylece emir buyurmuştur:
Talâk Sûresi Âyet 4:
“… (Boşamada) içinizden adâlet sâhibi iki kişiyi de şâhit yapın.
(Ey şâhitler! Siz de) şahitliği Allah için edâ edin…”

Hulle

Cinsel unsurların boşamadaki fonksiyonlarını ana hatlarıyla da
olsa tam olarak açıklayabilmek için “hulle”nin incelenmesi gerekir.
Kaldı ki İslâmî kültürden yoksun mü’minlerin îmanlarını zedeleyebi‐
lecek şekilde insanlarımıza sunulduğu için hulle üzerinde özellikle de
durulması lâzımdır.
Hulle Nedir?

Hulle, kocasından üçüncü defa boşanmış olan kadının, boşayan kocası
ile yeniden evlenebilmesi için, kendisini boşaması şartıyla ikinci bir şahısla
süreli bir şekilde evlenmesi veya evlendirilmesidir.
Yukarıda açıkladığımız üzere karısını üçüncü evlilikten sonra
üçüncü defa boşayan erkek artık onunla evlenemez. Evlenebilmesi
için, kadının iddetini bekledikten sonra cinsî münâsebeti de ihtiva
eden yeni ve süresiz bir evlilik yapması lâzımdır. Ayrıca bu ikinci
kocasından boşanmış olup iddetini doldurması veya bu ikinci koca‐
nın ölümü ile dul kalıp iddetini bitirmiş olması gerekir.
Bu gereklilik Kur’ân‐ı Kerîm’in Bakara Sûresi’nin iki yüz otuzun‐
cu âyetinde şöylece açıklanmaktadır:
“Koca (üçüncü defa evlendiği) eşini boşarsa, boşadığı kadın
başka bir erkekle evlenmedikçe artık onunla karı koca olamaz.
Ama kadının sonraki eşi onu boşarsa, Allah’ın koyduğu evlilik hu‐
kûkunu koruyabileceklerine inanmaları şartıyla yeniden evlene‐
bilirler. Bunun için de günahkâr olmazlar. Bunlar, anlama ve kav‐
rama yeteneğine sahip olanlara Allah’ın açıkladığı sınırlardır.”
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Burada ana konumuz olan cinsellik açısından önemli olan husûs,
yapılacak bu evliliğin muvakkat (süreli) değil, süresiz olmasıdır. Ay‐
rıca da mutlaka cinsel ilişkiyi içermesidir.
a‐ Evliliğin süreli değil de süresiz bir evlilik olması şartı, ilâhî ka‐
derin yardımcı olmaması halinde üç defa boşanan kadının artık bir
daha alınamayacağı gerçeğini belirlemek içindir. Kaderin yardımcı
olmasını dilemek de, bir insanın ölümünü veya bir ailenin bozulma‐
sını temenni etmek olacağından haramdır.
b‐ Yapılacak evliliğin cinsel ilişkiyi içermesi şartı da, hiç şüphesiz
karısını üç defa boşayan erkeğin onurunu kırmak içindir.
Allah’ın Resûlü’nün sünneti, cinsî münâsebetin şart olduğunu
şöylece açıklamaktadır.
Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’ne (sav) soruldu:
Adamın biri karısını boşadı. Karısı da bir başkası ile evlendi. An‐
cak bu ikinci koca cinsî münâsebette bulunmaksızın zifafa girdiği bu
kadını boşadı. Şimdi bu kadın (boşandığı) ilk kocası ile evlenebilir
mi?
Allah’ın Resûlü (sav) şu cevabı verdi:
İkinci koca kadının balcağızından, kadın da bu ikinci kocanın balcağı‐
zından tatmadıkça (aralarında cinsî münâsebet olmadıkça) bu kadın ilk
kocası ile evlenemez.1
Cinsel ilişkiyi ihtiva eden evliliğin şart kılınması, erkeklerin ge‐
reksiz olarak kadınlarını boşamalarını engellemek içindir.

1

Müsned, 6/42.
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Bozulmamış erkek fıtratı, karısının nikâh yoluyla da olsa bir baş‐
ka erkeğin haremi/eşi olmasına yürekten onay vermez. Gerçi İslâm,
cinsel kıskançlığın böylesini yasaklamıştır. Ancak bu durum, yaratılış
düzenine pek ağır geleceğinden, insan üzerinde etkilidir.
Yaradan Allah yarattığını bilmez mi? Elbette bilir.

İkinci bir evlilik engelini tabîi doğrultuda aşmak elbette ki, pek
ender olarak vücuda gelebilecek bir durumdur. Çünkü yapılacak
süresiz evliliğin kocanın ölümüyle veya boşamasıyla sonuçlanması
gerekir ki, kadın iddetten sonra boşandığı ilk kocası ile evlenebilsin.
İşte bu durum, inancı ve ahlâkı zayıf olan eşleri anlaşmalı evlilik olan
hulleye yöneltmektedir.
Anlaşmalı Hulle

Hullenin yukarıda yapılan tarifi çizgisinde konuya tam bir açıklık
getirebilmek için, ilk kocaya dönüşün helâl olan şeklini özetleyerek
bir daha açıklamakta yarar görüyoruz.
Kocasından üçüncü defa boşanan kadın, iddetini bekledikten
sonra tabîi ve süresiz bir evlilik yapar ve bu ikinci kocasının ölümüy‐
le veya bu ikinci kocasından boşanmak yoluyla dul kalırsa, iddetini
doldurduktan sonra ilk kocası ile evlenebilir. Başka türlü evlenemez.
Açıkça anlaşılacağı üzere bu şekil, ilk kocaya dönüşe yol verici
değildir. Çünkü kişi ölmeyebilir veya karısını boşamayabilir.
Anlaşmalı Hulle Haramdır

Anlaşmalı hullenin iki şekli olabilir.
a‐ Kocasından üçüncü defa boşanan kadın iddetini beklemeksizin
bir kişi ile anlaşarak süreli bir nikâh yapar. Zifafa girmeksizin bir süre
beraber kalır ve anlaşma gereğince boşanır. İddet beklemeksizin ilk
kocası ile evlenir.
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Bu tür anlaşmalı hulle, Allah katında haramdır. Hukûken geçer‐
sizdir. Cezayı da gerektiricidir. Bu gibi anlaşmalı hulle yoluyla kadın
ilk kocasına helâl olmaz.
b‐ Üçüncü defa boşanan kadın, ilk önce iddetini bekler. Sonra bir
kişi ile belirli bir süre için anlaşarak evlenir. Ancak bu anlaşmayı dışa
karşı açığa vurmaz. Zifafa girdikten sonra veya girmeden önce an‐
laşma gereği boşanır. Boşanmadan ötürü iddetini bekler. Daha sonra
gider, ilk kocası ile evlenir.
Anlaşmalı hullenin bu şekli de haramdır. Ancak azınlıkta kalan
bazı müctehidler, zâhirî şartları tamam olduğu için, bu şekli haramlı‐
lıkla vasıflamakla birlikte, hukûken geçerli saymaktadırlar. Dolayı‐
sıyla bu yolla ilk kocaya dönüşü de onaylamaktadırlar.
Belirtildiği üzere anlaşmalı hulle, her iki şekliyle haramdır ve Al‐
lah’ın lâ’netini çeken bir işlemdir. Çünkü Allah’ın Resûlü hulle yapa‐
nı da yaptıranı da lâ’netlemiştir.
Allah Hulleciye lânet etsin
Ukbetü İbnü Âmir rivâyet ediyor:

،ﺤ ﱢﻠﻞﹸ
 ﻤ ﻮ ﺍﹾﻟ  ﻫ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺎﺑﻠﹶﻰ ﻳ ﺎﺭﹺ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﺘﻌﺴ
 ﺲ ﺍﹾﻟﻤ
ﻴ ﹺ ﺘﻢ ﺑﹺﺎﻟ ﻛﹸﺧﹺﺒﺮ ﺃ ﹶﻻ ﺃﹸ
ﺤ ﱢﻠ ﹶﻞ ﹶﻟﻪ
 ﻤ ﺍﹾﻟﺤ ﱢﻠ ﹶﻞ ﻭ
 ﻦ ﺍﷲ ﺍﹾﻟﻤ ﻌ ﹶﻟ
Allah’ın Resûlü sahâbîlere şöyle buyurdu:
‐ Size emanet alınan koç nedir bildireyim mi?
‐ Bildiriniz Yâ Resûlallah!
‐ O, boşandığı ilk kocası ile evlenebilmesi için kadını boşamak üzere ni‐
kâh eden kişidir.
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Allah bu kişiye de, kendisi için hulle işlemi yapılan kişiye de la’net et‐
sin.2
Böylece hulle bahsini de bitirirken, Allah’ın Resûlü’nün la’neti‐
nin, la’netlediği anlaşmalı hulleyi İslâm Dîni’ne yamamaya çalışmış
ölüleri de, maletmeye çalışan dirileri de kuşatacağını açıklamayı vazi‐
fe biliyoruz.

2

İ. Mâce Nikâh 33 (Hn. 1936)

Onbirinci Bölüm

CİNSEL KISKANÇLIK,
DÖVME VE Lİ’ÂN

Cinsel Kskançlk

“Hakknda hiç bir bilgin olmadğ şeyin ardna
düşme; (görüş açklayp iftira etme.) Çünkü
insan kulağnn gözünün ve kalbinin işlemle‐
rinden sorguya çekilecektir.”
(İsrâ, 36)

Bu bölümde İslâm’n cinselliğe ilişkin kurallar arasnda önemli
bir yeri bulunan cinsel kskançlk konusunu incelemeye çalşacağz.
Cinsel Kskançlk Nedir?

Mevzûumuzla ilgili hadîslerden yararlanarak, cinsel kskançlğ
şöylece tarif edebiliriz:
“Cinsel kskançlk; Allah’n ve Peygamberinin tandğ cinsel haklar
çiğnemeksizin ve delilsiz olarak cinsel şüpheye ve saygszlğa düşmeksizin,
Allah’n ve Peygamberi’nin cinsellikle ilgili emirlerini ve yasaklarn uygu‐
lamak ve uygulatmakta hassâsiyet ve gerekirse şiddet göstermektir.”
Yaptğmz tarife göre cinsel kskançlğ iki ana başlk altnda in‐
celemeye başlamadan önce, cinsel kskançlğn yaratlştan olduğunu
ve dînin gereği bulunduğunu özet olarak açklamakta yarar görüyo‐
ruz.
Cinsel Kskançlk Yaratlştandr

Cinsel kskançlk duygusu genelde hayvanlarda özelde insanlar‐
da yaratlştandr. Sun’î/yapay olarak kskançlk aleyhine geliştiril‐
memiş kültür ortamlarnda yaşayan toplum fertlerinde kskançlk
duygusunu izleyebilmemiz, bunun delili olduğu gibi, ayn kültür
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ortamında yaşayan insanların farklı kıskançlık tezâhürleri de delili‐
dir.
Kıskançlığın özünün fıtratımızda/yaratılışımızda mevcut oldu‐
ğunun bir büyük delili de İslâm Dîni’nde kıskançlıkla ilgili ölçülere
yer verilmiş olmasıdır.
İslâm’ın yasalarını koyan Allah olduğu için, İslâm’la insan ara‐
sında tam bir uyum vardır. Bu sebeble, İslâm’da insanla çatışacak
veya insanda olmayanı, olamayacak olanı ondan isteyecek buyruklar
dizisinin yer alması mümkün değildir.
İnsanlara cinsel duyguların fıtrîliğini gösteren önemli bir delil de,
insanlık tarihinde ve de Hz. Âdem’in oğulları arasında işlenen ilk
cinâyetin cinsel kıskançlığa dayanmış olmasıdır.1
Cinsel Kıskançlık Dînin de Gereğidir

Utanma nasıl insanın yaratılışında mevcut olup, İslâm Dîni’nin
yönlendirip geliştirmeyi amaçladığı bir duygu ise, cinsel kıskançlık
da böyledir.
Yaratılışımızdaki bu cevheri işleyen, olması gereken şeklini belir‐
leyen İslâm Dîni’dir.
Allah’ın Resûlü’nün şu hadîsi, bu gerçeği dile getirmektedir:

ﻕ
ﻨﻔﹶﺎ ﹺﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺒﺬﹶﺍ ُﺀﺍﹾﻟ ﻭ،ﺎﻥﻻﳝ ﻦ ﺍ ﻣ ﺮ ﹸﺓ ﻴ ﻐ ﺍﻟ
“Cinsel kıskançlık îmandandır. (… Eşi, anayı, kızları ve kız kardeş‐
leri…) kıskanmamak da münafıklıktan; kalbî inançsızlıktandır.”2
Burada şu gerçeği dile getirmekte fayda vardır:
Allah’ın Resûlü’nün Sünneti’nde cinsel kıskançlık özel olarak
Müslümanın gündemine getirilmeseydi bile, İslâm Dîni’nde cinsel
1
2

Bak. İbn Kesir Mâide 27
el‐Camiüs‐Sağir el‐Ğayretü (2/73)

CİNSEL KISKANÇLIK; DÖVME VE Lİ’ÂN

379

kıskançlığın tabîi, gerekli ve güzel bulunması kaçınılmaz olurdu. Zira
fıtrî olan ve dînin gereği bulunan cinsel kıskançlık olmadan çıplaklık,
deyyûsluk, zinâ, eşcinsellik ve sevicilik gibi dînî haramlardan sürekli
olarak kaçındırmak mümkün olmazdı.
İslâm Dîni’nin emir buyurduğu kıskançlık sınırlıdır

İslâm Dîni, insanın yaratılışında bulunmayan duygu ve eğilimle‐
re yer vermez. İnsanın fıtratında bulunan duygu ve eğilimlerle çatı‐
şan arzuları ve uygulamaları da benimsemez. Meselâ onun eşcinselli‐
ği ve cinsel hayattan çekilmeyi reddetmesi bu sebepledir. Çünkü yoz‐
laştırılmamış insanın duygu ve eğilimleri, homoseksüelliği kabul
edemeyeceği gibi, cinsel hayattan çekilmeyi de kabul etmez.
İslâm, ancak insanın fıtratında varolanı kabul eder. Ne var ki, bu
kabul de mutlak değildir. İnsan kulluk denemesine tâbi tutulduğu
için İslâm, insanın fıtratında bulunanın ancak onun yararına ve kul‐
luğuna uygun düşecek şekilde kullanılmasını müsâade veya emre‐
der.
Aşağıda sunacağımız hadîs, cinsel kıskançlığı helâl ve haram kıs‐
kançlık şeklinde ayırmaktadır:
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

،ﺒﺔﺮﻳ ﻲ ﺍﻟﺮﺓﹸ ﻓ ﻴ ﻐ ﷲ ﻓﹶﺎﹾﻟ
ُ ﺐﺍ
 ﺤ
 ﻳ ﺎﺎ ﻣ ﻓﹶﺎﻣ، ﺍﷲﺮﻩ ﻳ ﹾﻜ ﺎﺎ ﻣﻨﻬ ﻣ ﻭ ﷲ
ُ ﺐﺍ
 ﺤ
 ﻳ ﺎﺓ ﻣ ﺮ ﻴ ﻐ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ
ﺔ ﺒﻴ ﹺﺮ ﺭﹺﻳ ﻲ ﹶﻏ ﻓﺮﻩ ﻴ ﻐ  ﻓﹶﺎﹾﻟﺮﻩ ﻳ ﹾﻜ ﺎﺎ ﻣﺃﻣﻭ
“Allah’ın sevdiği kıskançlık vardır, sevmediği kıskançlık da vardır.
Allah’ın sevdiği kıskançlık, (cinsellikle ilgili husûslarda ilâhî ölçüle‐
rin çiğnendiği) şüphesi doğduğunda gösterilen kıskançlıktır. Allah’ın sev‐
mediği kıskançlık ise, şüphe edilemeyecek durumlarda gösterilen kıskançlık‐
tır.”3
3

Müsned 5/448, İ. Mâce Hn. 1996, Darimî Hn. 2232
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Allah’ın sevdiği kıskançlık meşrûdur

Mü’minin emrolunduğu cinsel kıskançlık, şüphesiz Allah’ın sev‐
diği kıskançlıktır. Yani tarifimizde yer alan özellikleri içeren kıskanç‐
lıktır.
Tarifimizi iki ana kısımda inceleyip, misallendirebiliriz. Cinsel
kıskançlık:
a‐ Allah’ın ve Peygamberi’nin cinsel nitelikli emirleri ve yasaklarını
uygulama ve uygulatmada olmalıdır.
b‐ Uygulama ve uygulatmada Allah’ın ve Peygamberi’nin tanıdığı hak‐
lar çiğnenmemeli, delilsiz şüpheye ve saygısızlığa düşülmemelidir.
Cinsel Kıskançlık, İlâhî Yasaları Uygulama ve Uygulatmada
Olmalıdır

a‐ Allah’ın ve Peygamberi’nin yasakladığı; çıplaklık, şehvetle ba‐
kışmak ve kadın‐erkek beraberliği gibi ilâhî yasakların çiğnendiği
veya çiğnenmesi ihtimalinin ağırlık kazandığı durumlarda, uygulayı‐
cı ve uygulatıcı cinsel kıskançlık helâl ve dînî ölçülere göre de zarûrî
olan kıskançlıktır. Bu sebeble mü’min, kendi karısı, kızı ve kızkarde‐
şinin ve de bir başka mü’minin aile fertlerinin böylesine cinsel haram‐
lara aracı veya muhâtab olmasını katiyetle tabîi göremez.
Bunun için de kendisi bu haramlara düşmemelidir. Kendi aile
fertlerini öğreterek uyarmalıdır. Gerektiğinde kısmen baskıcı önlem‐
lere başvurarak, terbiye etmelidir. Faydalı olacağı ümidini taşıyorsa
mü’minin, çevresi üzerinde de uyarılarını sürdürmesi gereklidir.
Kâfirler ve münâfıklarla/içi kâfir dışı müslümalarla iç içe yaşanı‐
lan bir toplumda, duyarlı müslümanların, her bir mü’min kadın üze‐
rinde cinsel kıskançlık duyması, İslâm’a ve ortak insanlık değerlerine
çağrı vazifesi gereği hem hakkı, hem de vazifesidir.
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b‐ Pek tabîidir ki, meşrû cinsel kıskançlık, yukarıda örneklendir‐
diğimiz ikinci derecede cinsel haramların ihlalini veya çiğneme atılı‐
mını engellemeye münhasır/özgü değildir. Asıl kıskançlık, zinâ ve
eşcinsellik gibi baş cinsel haramlarda duyulması gereken kıskançlık‐
tır.
Meselâ mü’min hiçbir şekilde karısıyla zinâ yapılmasını tabîi gö‐
remez. İslâm Toplumu’nda mü’min, eşinin yaptığı zinâyı dört şahitle
tesbit ettirip cezalandırılmasını sağlamak veya boşamak ya da eşiyle
yargı yoluyla Li’ân’a/lanetleşmeye giderek ayrılmak haklarına sahip‐
tir. Çeşitli sebeplerle bu haklarını kullanamayacak kişi, eşine yarala‐
mayacak şekilde, şiddet içeren geçici baskılar uygulayabilir veya sa‐
bır gösterir. Ancak haram bir fiil olan zinâyı içine sindirip yürekten
kabullenemez.
Özellikle zinâ gibi haramlarda ileri derecede kıskançlık göster‐
mek Allah’ın arzusudur. Zira eksikliklerden berî olan Yüce Allah, en
büyük kıskançlığı kullarının zinâsında duyar.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﺰﻧﹺﻰ ﻳ ﺘﻪﻣ ﻭ ﹶﺍ  ﹶﺍﺪﻩ ﺒ ﻋ ﻯﻳﺮ ﻦ ﺍﷲ ﹶﺍ ﹾﻥ ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﺍ ﹾﻏﺣﺪ ﺎ ﹶﺍﺪ ﻣ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﹶﺔ ﻣ ﺎ ﺃﹸﻳ
ﲑﹰﺍﻢ ﹶﻛﺜ ﺘﻴ ﺒ ﹶﻜﻭﹶﻟ ﻼ
ﻴ ﹰﻢ ﹶﻗﻠ ﺤ ﹾﻜﺘ
ﻀ
  ﹶﻟﻋ ﹶﻠﻢ ﺎ ﹶﺍﻮ ﹶﻥ ﻣﻌ ﹶﻠﻤ ﺗ ﻮ ﺪ ﹶﻟ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﹶﺔ ﻣ ﺎ ﺍﹸﻳ
“Ey Muhammed Ümmeti! Erkek veya kadın kulunu zinâ yaparken
görmekten ötürü Allah’ın duyduğu kıskançlığı hiçbir insan duyamaz.
Ey Ümmet‐i Muhammed! Eğer (zinânın uğratacağı azab husûsun‐
da) benim bildiğimi siz bilseydiniz, pek az güler, çok çok ağlardınız.”4
Allah kulları üzerinde kıskanç olduğu gibi O’nun Peygamberi de
kıskançtır.
Bu sebeble cinsel kıskançlık mü’minler için bir kutsal nişandır.
4

Buhârî Nikâh 107 (6/156).
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Aşağıda sunacağımız hadîs Allah’ın Resûlü’nün ve ilk müminle‐
rin zinâ gibi cinsel haramlarda cinsel kıskançlığı nasıl değerlendirdik‐
lerini göstermekedir:
“Sahâbîlerden Sa’d b. Ubâde (r.a) cinsel kıskançlıkla ilgili olarak
bir defasında şöyle dedi:
‐ Bir adamı karımla cinsî münasebette yakalasaydım, karım olacak o ka‐
dını, kılıcımım keskin tarafıyla kılıçtan geçirirdim.
Sa’d’ın cinsel kıskançlıkla ilgili bu sözleri üzerine Allah’ın Resûlü
şöyle buyurdu:
‐ Siz yoksa Sa’d’ın kıskançlığını yadırgıyor musunuz?5 Şüphesiz ben
Sa’d’dan daha kıskancım. Allah da benden kıskançtır. Zaten bunun için
cinsel suçların gizlisini de açığını da haram kıldı.
Hiçbir kişi Allah’tan daha kıskanç değildir. Hiçbir kimse de kendisine
özür beyan edilmesini Allah’dan çok sevemez.
Tövbe ile kendisine özür beyan edilip af dilenmesini istediği içindir ki,
Peygamberi’ni Cennet’le müjdeleyici ve Cehennem’le uyarıcı/korkutucu
olarak gönderdi.
Hiçbir şahıs da Allah’tan daha çok övülmeyi isteyemez. Bunun içindir
ki, “Cennet”i vadetti.”6
İslâm Dîni’nde emrolunan cinsel kıskançlığın, tarifimizin ilk kıs‐
mında açıklandığı üzere “Allah’ın ve Peygamberi’nin cinsel vasıflı
emirleri ve yasaklarını uygulama ve uygulatmada…” olması gerekti‐
ğini örneklendirerek açıklamaya çalıştık.
5

6

Allah’ın Resûlü’nün Sa’d’ın sözlerini onaylaması, uygulanmak istenen cezaya ve cezanın
doğrudan kocası tarafından uygulanabileceğine işaret buyurmak değil, kıskançlığın bu
boyutlarda duyulmasının tabiî olduğunu açıklamak içindir. Çünkü dört şâhitle ispatlanan
zinânın Kur’ânî cezası öldürülmek değil, yargı kararıyla bir topluluk önünde 100 sopa vu‐
rulmaktır. (Nûr 2)
Darimî Hn. 2233. Buhârî (Nikâh 107)’nin rivâyetinde hadîsin bir bölümü “… karımla
yakaladığım adamı… kılıçtan geçirirdim” şeklindedir.
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Şimdi de tarifimizin ikinci kısmını açıklayalım.
Cinsel Kıskançlık Hakları Çiğnetmemeli, Saygısızlığa Düşürmemelidir

Cinsel kıskançlık, Allah’ın ve Peygamberinin verdiği hakları çiğ‐
netmemelidir. En önemli tarafını teşkil ettiği için cinsel kıskançlığın
bu yönünü beş misalle örneklendirip, açıklamaya çalışacağız.
a‐ Yukarıda “Verdiği Mal Karşılığında Kadını Boşamak” başlığı
altında açıklandığı üzere, kadın aldığı mehri veya daha azını ya da
daha çoğunu vermeyi kabullenerek, kocasından kendisini boşamasını
isteyebilir.
Eğer kadın sevemediğini, sevemeyeceğini beyan ederek ısrarla
böylesi bir talepte bulunursa, sevilmemeye tahammül edemeyerek
cinsel kıskançlıkla bu taleb geri çevrilmemelidir. Zira ısrarla istenecek
boşanma talebinin reddi, kişiyi hukûkî bakımdan değilse de Allah
katında sorumlu kılar. (Bakara 229)
b‐ Cinsel bakımdan iktidarsız olan veya frengi, cüzzam ve cinnet
gibi bir hastalığa mübtelâ olan, üstelik tedâvisi de yapılamayan koca
aleyhine kadın isterse nikâhı fesih dâvası açabilir.
Cinsel kıskançlık kadın üzerinde zora dayalı baskı kurarak bu
hakkını kullanmasına engel olmamalıdır.
c‐ Başka bir erkekle evlenmesine imkân veren boşama ile boşan‐
mış kadın artık hürdür. Dilediği kişi ile evlenmek hakkına sahiptir.
Boşayan kocasının cinsel kıskançlığı, kadının evlenmesi aleyhine
çalışmasına sebeb teşkil etmemelidir.
d‐ Dîni ve örfî ölçülere göre uzaklığı, kadının yanında eşi veya
bir mahremi olmaksızın tek başına gidemeyeceği şekilde olsa da, İs‐
lâm Dîni’nde kadının ana‐baba ve kardeşler gibi mahremlerine ziya‐
rette bulunmak hakkı vardır. Şartları gerçekleştiğinde hac yapmak
görevi, dolayısıyla hakkı vardır.
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Cinsel kıskançlık onların bu haklarını kullanmalarına mâni ol‐
mamalıdır.
Bunun için de kadına, koca olarak ya refâkat etmeli ya da bir
mahremini bulup eşlik ettirmelidir.
e‐ İslâm Dîni’nde kişisel, ailevî ve sosyal şartları içinde erkeğin
ikinci, üçüncü ve dördüncü bir kadın alma izni/hakkı vardır. Kadının
cinsel kıskançlığı kocanın bu hakkını kullanmasına mâni olmamalı‐
dır.
Bu misal son derece önemli olduğu için, konuya biraz daha açık‐
lık getirmeye çalışalım.
Her bir Müslüman kadını, Müslüman erkeğin şartlarına uyarak
birden fazla dörtle sınırlı kadın alabilme ruhsatına sâhip olduğunu
kabul etmek, bir diğer ifadeyle meşrûiyetine inanmak mecbûriyetin‐
dedir. Bu ruhsatın/iznin geçerliliğini red etmek, red şekline göre
mü’mini kâfirliğe götürebilir. Ne var ki, hiçbir Müslüman kadını,
kocasının ikinci veya üçüncü bir kadın alma ihtiyacında olduğunu
kabul etmek mecbûriyetinde değildir. Kadının kocasının evlenmesini
içine sindirememesi, hatta muhâlefet etmesi tabîidir.
Ancak fıtratında mevcut bulunan cinsel kıskançlığı onu, boşanma
talebine yöneltebilirse de, isyana varan açık bir başkaldırıya veya
oluşmuş bir gerçeği tanımazlığa götürmemelidir. Zira bu tür cinsel
kıskançlık, Allah’ın ve Peygameri’nin verdiği hakları çiğnemek olur
ki, bu nevi cinsel kıskançlık zulümdür ve de haramdır.
İleride özel bölümünde genişçe açıklayacağımız üzere, hiçbir ka‐
dın kocasının evlenmesini istemeyeceği gibi, tabîi şartlarda hiçbir
kadın da evli bir erkeğin kumalı karısı olmak istemez. Buna da zorla‐
namaz. Bu sebeble ikinci evliliklerde ilk kadının mağdûriyeti olabilir‐
se de, kadınlığın mağdûriyeti yoktur. Kaldıki zinâya yasaklamak ko‐
numunda olan toplum düzeninin, bekâr bir erkekle evlenme çağını
aşmış kadınlar ve dulların eş edinme ve ana olma ihtiyacını karşıla‐
mak zorunluğu da vardır.
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Kadın bu durumu dikkate almalı, kıskançlığını aşırı boyutlara
vardırmamalı ve şehidlik ecri alacağı inancıyla sabretmelidir. Aşağı‐
da sunacağımız hadîste verilen müjde, hiç şüphesiz fıtratına pek ağır
gelen böylesine bir acıya katlanmanın mükâfatı olsa gerektir.
Allah’ın Resûlü buyurur:

،ﺎﻝﹺﺮﺟ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺩ ﺎﺠﻬ
ﺍﹾﻟ ﹺﺎ ِﺀ ﻭﻨﺴﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺮ ﹶﺓ ﻴ ﻐ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺘﺎﹶﻟﻰ ﹶﻛﺗﻌ ﺍ ﱠﻥ ﺍﷲ
ﺪ ﺸﻬﹺﻴ
 ﺟ ﹺﺮ ﺍﻟ ﻣ ﹾﺜﻞﹸ ﹶﺍ ﻬﺎ ﺎﺑﹰﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﺘﺴﺣ ﺍﺎﻧﹰﺎ ﻭﺍﳝ ﻦ ﻬ ﻨ ﻣ ﺮ ﺒﺻ
 ﻦ ﻤ ﹶﻓ
“(Kulluk denemesi gereği) Allah cinsel kıskançlığı kadınlara yükledi.
Cihâdı da erkeklere farz kıldı.
Kadınlardan her kim îmanlı bir gönülle ve mükâfatını Allah’tan alacağı
ümidiyle sabrederse ona şehid sevabı verilir.”7
Kıskançlık, delilsiz şüpheye düşürmemelidir

Mü’minin karısı ve mahremleri (anası, kızı, kızkardeşi vs.) üze‐
rinde cinsel kıskançlık göstermesi, hem hakkı hem de vazifesidir.
Ancak bu ona delilsiz olarak şüpheye düşmek hakkını vermez. Çün‐
kü Yüce Mevlâmız bir kısmının günah olduğunu bildirerek zandan
sakındırmakta (Hucurat 12) ve İsra sûresinin 36. âyetinde de şöyle
emir buyurmaktadır:
“Hakkında hiç bir bilgin olmadığı şeyin ardına düşme; görüş
açıklayıp iftira etme. Çünkü insan kulağının gözünün ve kalbinin
işlemlerinden sorguya çekilecektir.”
Delilsiz şüpheye düşmek ve bunu hissettirmek doğru olmadığı
gibi cinsel haramlara da cüret kazandırabilir.
Hz. Ali’nin şu sözü ne kadar anlamlı ve uyarıcıdır:

7

Feyzül‐Kadîr, 2/249.
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“Ailen üzerinde şüpheciliğe varan bir cinsel kıskançlık gösterme. Zira
bu yüzden onları kötülüğün kucağına atabilirsin.”8
Mü’min cinsel kıskançlığın gerektirdiği meşrû tedbirleri almalı,
meselâ erotik bölgeleri açığa çıkaran çıplaklığı, kadın erkek karışımı
ve beraberliğini önlemelidir. Yani tedbir/önlem almakta şüpheci bir
metoda sâhip olmalıdır. Fakat delilsiz şüpheye düşerek içi içini ke‐
mirmemelidir. Tedbir almadığı ve bu yolda uyarıda bulunmadığı
halde şüpheye düşen kişi ailesini değil, kendi düzeysizliğini suçlama‐
lıdır.
Allah’ın Resûlü delilsiz şüpheyi onaylamamıştır.
Aşağıdaki hadîs bu gerçeği açıklamaktadır.
Çocuk da soya çekmiş olabilir

Ebû Hureyre (r.a) anlatıyor.
Karısının zinâ mahsûlü bir çocuk doğurduğu şüphesini taşıyan
bir sahâbî, dolaylı bir şekilde zinâ ihbarında bulunmak gayesiyle Hz.
Peygamber’e baş vurdu ve şöyle dedi:
‐ Ya Resûlallah! Karım siyah bir çocuk dünyaya getirdi. Maksadı
sezen Allah’ın Resûlü (sav) bu gibi şüphelerin önemsenemeyeceği
gerçeğini ikna edici bir şekilde açıklamak için, bu sahâbîye ardarda
sualler yönelterek şöyle buyurdu:
‐ Senin deven var mı?
‐ Evet, var Ya Resûlallah!
‐ Rengi nasıldır?
‐ Kırmızı.
‐ Alacalığı var mı?

8

Seyyid Sabık Fıkhüs‐Sünneti, 9/121
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‐ Evet, var Ya Resûlallah!
‐ Peki bu alacalık nasıl oluşdu?
‐ Soya çekmiş olsa gerek.
‐ Karının doğurduğu çocuğun da soya çekmiş olabilir.9
Anlaşılacağı üzere bu hadîs, delilsiz şüpheye düşülmemesi gere‐
ğini ikna edici bir dille öğretmekte, bu gibi şüphelerin açığa vurul‐
maması lüzûmunu da dile getirmektedir. Zira bu tür şüphe, hadîsde
görüldüğü gibi kişiyi örtülü ifadeyle zinâ isnadına/suçlamasına gö‐
türdüğü gibi, açıktan zinâ isnadına da götürebilir. Kişinin karısına
zinâ isnad etmesi ise İslâm’da suça dönüşebilir bir işlemdir. Bu isna‐
dın dört şâhitle isbat edilmesi veya boşanmak için yargı önünde
Li’ân’a/lanetleşmeye gidilmesi lâzımdır. Şâhitlerle isbat edilemez,
Li’ân’dan da kaçınılırsa, kişiye seksen sopa zinâ iftirası cezası uygu‐
lanır. (Nûr 4‐9)
Cinsel şüpheye düşürmek de haramdır

Burada delilsiz olarak cinsel şüpheye düşülmesi ve açığa vurul‐
masının haramlığını açıklamışken, şüpheye düşürücü davranışlardan
kaçınılması gerekliliğini de açıklamakta fayda görürüz.
Cinsellik üzerindeki İslâm gerçekçiliğinin bir gereği de cinsel ba‐
kımdan şüphe doğuracak, yanlış yorumlara vesîle olacak ve böylece
cinsel anarşiye hız katacak davranışlardan kaçınmaktır.
Olmamış bir olayın oldu gibi yorumlanması ile bizzat vukûu ara‐
sında sonuçları itibariyle pek az bir fark vardır. Zira bundan; yorum‐
layan kişi, aleyhine yorum yapılan kimse ve yapılan yoruma tanık
olan şahıslar etkilenecektir. Bu etkilenme olumsuz gölgelerini gelece‐
ğe de salacaktır.

9

Buhârî Talâk 26
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Aşağıda sunacağımız peygamberimizle ilgili olup onun açıkla‐
masını içeren olay, şüphe uyandırıcı davranışlardan kaçınmamızı,
kaçınamadığımız durumlarda ise karşı tarafın kötü zannına imkân
vermeden açıklama yapmamızı öğretmektedir.
Peygamberimizin saygıdeğer eşi Safiye Bint‐i Hay (r. anha.) anla‐
tıyor…
Allah’ın Resûlü (sav) itikâfdaydı. Bir gece O’nu ziyarete gittim.
O’nunla konuştum. Sonra da dönmek için kalktığımda uğurlamak için be‐
nimle beraber kalktı.
Bu sırada Ensar’dan iki kişi yanımızdan geçti. Fakat onlar Hz. Peygam‐
ber’i (sav) görünce rahatsız etmiş olmamak için acele acele yürüdüler.
Hz. Peygamber onlara şöyle buyurdu:
‐ Yavaş olunuz. Acele etmenize sebeb yok. Zira yanımdaki bu kadın
eşim Safiye’dir.
‐ Fesübhanellah! Ey Allah’ın Resûlü! (Aklımıza ne gelebilir ki? Niçin
eşiniz olduğunu hatırlatmak lüzûmunu duydunuz?)
Hz. Peygamber hatırlatma sebebini şöyle açıkladı.

ﺎﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮﹺﺑ ﹸﻜﻤﻑ ﻓ
 ﺬ ﻳ ﹾﻘ ﺖ ﹶﺍ ﹾﻥ
 ﻴﺧﺸ ﻲﺍﻧﻭ ،ﺪﻡﹺ ﻯ ﺍﻟﺠﺮ
 ﻣ ﻥ ﺎﻧﺴﻻ ﻦ ﺍ ﻣ ﺠﺮﹺﻯ
 ﻳ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ﺸ
 ﺍ ﱠﻥ ﺍﻟ
ﺮﹰﺍ ﺷ
‐ Şeytan insanın kan damarlarında dolaşır. Ben onun kalblerinize şer
tohumları atmasından korktum.10
Cinsel kıskançlık saygısızlığa da sebebiyet vermemelidir

Cinsel kıskançlık duyulması tabîidir. Çünkü insanın yaradılışı da
buna yöneltmektedir. Ne var ki irâde dışında oluşabilecek kıskançlı‐
ğın irâdenin kontrolüne alınması gereklidir. Aksi takdirde cinsel kıs‐

10

Müsned 6/337.
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kançlık, hem eşin hem de ilgili diğer şahısların üzülmesine vesile
olabilir. Bilerek üzmek ise haramdır. Çünkü Rabbimiz Kur’ân’ında
şöyle buyurmaktadır:
“Yapmadıkları bir davranış ve işten ötürü mümin erkekleri ve
mümin kadınları incitip üzenler iftira etmiş ve apaçık günah işle‐
miş olurlar.”11
Cinsel kıskançlığın saygısızlığa düşürücü olmaması gerektiğini
delillendirmek için burada muhterem annemiz Hz. Âişe’den bir ör‐
nek sunacağız.
O, şöyle anlatıyor:
‐ Allah’ın Resûlü bir gün Hz. Hatice’yi andı. Fakat onu uzun süre öv‐
dü. Ölmüş olmasına rağmen onun böylesine övülmesinden ötürü kadınları
kuşatan kıskançlık beni de sardı da kendimi kasdederek şöyle dedim:
‐ Ya Resûlallah! Kureyş’in yaşlı kadınlarından bir yaşlı kadın (olan
Hatice’nin) yerine Allah size yanakları kıpkırmızı bir genç hanım verdi.
(Onun hatıralarını böyle canlı tutmanıza gerek var mı?)
Hz. Âişe anlatımını şöyle sürdürüyor:
‐ Benim bu sözlerim üzerine Allah’ın Resûlü’nün yüzü öylesine değişti
ki, ben onda böylesine değişikliği ancak ve ancak ona vahiy indirilirken gör‐
düm. Bir de (kibirliye gösterilen) rahmet kibri mi, yoksa (bencilliği yansı‐
tan) azab kibri mi olduğunu anlayıncaya kadar huzûrunda kibir gösterilir‐
ken gördüm.12
Hz. Âişe’nin açıklamalarından anlaşılacağı üzere Allah’ın Resûlü
onun Hz. Hatice’den kıskançlıkla ve saygıyı içermeyen ifadelerle söz
etmesine öfke duymuştur.

11
12

Ahzab 58.
Müsned 6/154
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Eşin kıskançlığına karşı sabırlı olmalıdır

Burada yeri gelmişken ifade edelim. Kadının, özellikle kumalı
kadının kıskançlık duyması tabîidir. Îmanı olgunlaşmamış ve inancı
doğrultusunda irâdesini kullanma gücünü kazanamamış kadından
her türlü kıskançlık tezâhürü beklenebilir. Bu sebeble son derece ted‐
birli ve sabırlı olmalıdır. Burada sözü edilen sabır, şehid sevâbına
ulaştıracak sabırdır.
“Abdullah b. Mes’ud (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü ile beraber oturuyordum. Sahâbîleri de çevresin‐
deydi. Ansızın çıplak bir kadın ortaya çıkıverdi.
Toplumumuzun içinden bir adam kalktı, kadına doğru yöneldi
ve üzerine bir elbise örterek onu kendine çekip yasladı.
Olayı izleyen sahâbîlerden birii ‐sanırım bu kadın adamın karı‐
sıydı‐ dedi. Olaydan etkilenerek rengi atan Allah’ın Resûlü de şöyle
buyurdu:
‐ Ben bu kadının kıskanç bir kadın olduğu görüşündeyim. Ey Mü’min‐
ler! Allah kıskançlığı kadınlara yükledi. Cihâdı da erkeklere farz kıldı. Bu
sebeple kadınlar kıskançtır. Kendisiyle ilgili kadınların kıskançlığına sabır
gösteren kişiye şehid sevâbı verilir.”13
Allah’ın Resûlü de eşlerine karşı sabırlıydı

Allah’ın Resûlü kıskanç kadınlarına karşı sabır göstermelerini
sahâbîlerine öğütlerken, öğütlediklerini bizzat tatbik ederek de örnek
oluyordu. Çünkü O’nun tebliğ usûlü buydu.
Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor.
Ben kumam Safiye gibi güzel yemek pişiren hiçbir kişi görme‐
dim.
13

M. Zevâid 4/320. Böylesi bir kadına bir ömür boyu sabır göstermek gerçekten büyük bir
cihaddır.
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Bir gün Allah’ın Resûlü’ne bir kap yemek gönderdi. Ne var ki
ben kıskançlığımı yenip, nefsime hâkim olamadım da kabı yere çalıp
kırdım.
(Allah’ın Resûlü’nün yüz hatlarından öfkelendiğini sezince de,
pişmanlığımı dile getirerek) sordum:
‐ Yâ Resûlallah! Yaptığım bu hatanın keffâreti; günahını örtücü
cezası nedir?
Şöyle buyurdu:
‐ Kırdığın kabın benzeri bir kap alıp döktüğün yemeğin benzeri bir ye‐
mek pişirerek vermendir.14
Yalnız Hz. Âişe değil, diğer hanımları da Allah’ın Resûlü’ne karşı
kıskançlık izhar ediyorlardı. Kırgınlıklarını dargın tavırlarıyla dile de
getiriyorlardı.
Hz. Ömer, karısının kendisine karşı diretmesine öfkelenince karı‐
sı ona şu karşılığı vermişti:

،ﻧﺖﻊ ﺃ ﺟ ﺍﺗﺮ ﺪ ﺃ ﹾﻥ ﺗﺮﹺﻳ ﺎﺏ ﻣ
ﺨﻄﹼﺎ ﹺ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺑﺎ ﺍﻚ ﻳ
 ﺒﹰﺎ ﹶﻟﻋﺠ
ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺮﺍ ﹺﺟﻊ ﻚ ﹶﻟﺘ
 ﺘﻨﺑﺍ ﺍ ﱠﻥﻭ
‐ Ey Hattabın oğlu, sana hayret ediyorum. Sen kendine karşılık verilme‐
sini istemiyorsun. Halbuki senin kızın, Allah’ın Resûlü’ne karşı mırıldanı‐
yor…15
Allah’ın Resûlü gibi güzel, kudretli, üstün ahlâk sâhibi ve eşleri
arasında adâletli bir yüce şahsiyetin hanımları arasında kıskançlığın
görülmesi, onun fıtrîliğini gösterir.
Bu sebeble her mü’min erkek, kadın kıskançlığını bir ölçüde tabîi
görmelidir.
14
15

Müsned 6/148
Hak Dîni Kur’ân Dili 7/5087. Ayrıca bak. El‐Lü’lüü vel Mercan Hn. 945.
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Tarifini yaptığımız ve bu tarife uygun olarak açıklamaya çalıştı‐
ğımız cinsel kıskançlık îmandandır. Hiç kıskançlık duyulmaması
münâfıklıktandır. Duyulduğu halde Allah’ın rızasına uygun düşme‐
yen, yani İslâm’daki meşrû sınırlarını aşan cinsel kıskançlık da Şey‐
tan’dandır.
İslâm’a göre helâl olmayan kıskançlığın Şeytânî telkinler sonucu
oluşup geliştiğini aşağıda sunacağımız hadîsden öğreniyoruz.
Ya Âişe Sana Şeytanın mı Geldi?

Allah’ın Resûlü’nün eşi Âişe, O’nun bir gece yanından ayrıldığını
anlattı ve sözlerine şöyle devam etti:
‐ Doğrusu diğer eşlerinden birinin yanına gider duygusu ile Onu
kıskandım.
Sonra dönüp yanıma geldi. Benim kıskançlık tavrı takındığımı
gördü ve bana sordu.
‐ Hayrola ya Âişe! Yoksa kıskançlığa mı kapıldın?
‐ Ya Resûlallah! Benim gibi bir kadının senin gibi peygamber olan
eşi için kıskançlığa kapılması tabîi değil midir?
‐ Yoksa sana şeytanın mı geldi? Ya Âişe!
‐ Ya Resûlallah! Bana refakat eden bir şeytan mı var?
‐ Evet var.
‐ Her insana da refakat eden bir şeytan mı var?
‐ Evet, var.
‐ Yoksa sizinle beraber de bir şeytan mı var Ya Resûlallah?
‐ Evet var. Fakat (ondan) kurtuluncaya kadar Rabbim bana yardım et‐
ti.

16

16

M. S. Müslim Hn. 1805.
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Cinsel kıskançlık bir meziyettir

Allah’ın sevdiği ve Peygamberi’nin öğütlediği şekilde cinsel kıs‐
kançlık ortak aklın da kabul edebileceği bir erdemdir/meziyettir. Bu‐
na saygı duyulması gerekir.
Helâli haramlaştırmayan kıskançlığa saygı duymamak, ancak
îman zayıflığı ile açıklanabilir.
Çünkü Allah’ın Resûlü Sa’d b. Ubâde’nin kıskançlığını tabîi gör‐
düğü gibi Hz. Ömer’in kıskançlığına da saygı duymuştur.
Aşağıda sunacağımız hadîs oldukça dikkat çekici ve huzur veri‐
cidir:
Hiç seni kıskanır mıyım ya Resûlallah?

Hz. Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’nün huzûrunda oturuyorduk. Şöyle buyurdu:
Uykuya dalmış, kendimi Cennet’te görmüştüm. Bir de ne göreyim! Bir
kadın bir Cennet köşkü yanında abdest alıyor. İlgili Cennet görevlisine bu
kadın kimin eşidir diyerek sordum. Ömer’in eşidir cevabını verdi.
Bu cevabı alınca, Ömer’in kıskançlığını hatırladım da geriye döndüm.
Allah’ın Resûlü’nün anlatımı sırasında topluluk arasında bulu‐
nan Hz. Ömer ağladı. Sonra da şöyle dedi:
‐ Hiç seni kıskanır mıyım Ya Resûlallah!17
Allah’ın Resûlü cinsel kıskançlığın peygamberler için bile mezi‐
yet olduğunu, “Ben Sa’d b. Ubâde’den daha kıskancım” buyurarak dile
getirdiği gibi, Dâvûd Peygamberle ilgili şu duyurusu ile de açıklamış‐
tır:

17

Buhârî Nikâh 107 (6/157).

394

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

ﺏ
 ﺍﺑﻮﺖ ﺍ ﹶﻻ
 ﻠ ﹶﻘ ﺝ ﺃﹸ ﹾﻏ
 ﺮ ﺧ ﺍﺫﹶﺍ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ،ﺪﺓﹲ ﻳﺷﺪ ﺮﺓﹲ ﻴ ﻪ ﹶﻏ ﻴﻲ ﻓ ﻨﹺﺒﺩ ﺍﻟ ﻭ ﺍﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺩ
ﺮ ﹺﺟﻊ ﻳ ﻰﺣﺘ ﺣﺪ ﻪ ﹶﺍ ﻠ ﻫ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺍ ﺧ ﹾﻞ ﺪ ﻳ ﻢ ﹶﻓ ﹶﻠ
Dâvûd Peygamber çok kıskanç bir insandı. Evinden çıktığı zaman kapı‐
lar kapanırdı. O dönünceye kadar hiçbir kişi ailesinin yanına giremezdi.18
Deyyûsluk Aşağılıktır

Yukarıda açıklanan meşrû ölçüleri içerisinde cinsel kıskançlık bir
üstünlük olduğu gibi, kıskançlığın zıddı olan deyyûsluk da o derece
aşağılıkdır.
Allah’ın Resûlü’nün tariflerine göre deyyûsluk kadını, kızı,
kızkardeşi vs. kıskanmamaktır. Onların pisliğini; yabancı erkeklerle
düşüp kalkmasını kabullenmek veya onların yanına erkekleri sal‐
maktır.19
Deyyûsluk öylesine iğrenç bir fiildir ki Allah’ın sevgisinden yok‐
sun kılar. Cennet’ten uzaklaştırır. Zira Allah’ın Resûlü şöyle buyur‐
maktadır:

ﻮﺙﹲﺩﻳ ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﻞﹸ ﺍﹾﻟﺪﺧ ﻳ ﹶﻻ
[“Deyyûs (cezasını çekmeksizin) Cennet’e giremez.”
“… Allah cinsel kıskançlığa sâhip olan kullarını sever.”]20
Deyyûsluğun ne derece korkunç bir aşağılık olduğunu gördük.
Âhiret saâdetine mâni olacağını da öğrendik.
Yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere, deyyûsluğun bir şekli de
kişinin karısının ilişkilerine göz yummasıdır.

18

19
20

Müsned 2/419. Hz.Dâvûd, Kur’ân’a göre İsrâil oğullarına gönderilmiş bir Peygamberdir.
Bak.Neml 15‐16;Sâd 18‐20
M. Zevâid 4/327.
İ. Kesîr Nûr 3.
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Müslüman, özellikle karısının haram ilişkilerine olağan şartlar
içinde rıza gösteremeyeceğine göre, karısının zinâsına gözleriyle ta‐
nık olduğu halde bunu dört şâhitle ispatlayamaması durumunda ne
yapacaktır?21 İlk planda yapması gereken kadını boşamak olabilir.
Ancak kadın hâmile ise ve çocuğun kendisinden olmadığını görgü‐
süne ve kendi ilişki durumuna dayanarak biliyorsa Li’ân’a başvura‐
rak kadından ayrılabilir, böylece çocuğun kendisine nisbetini red
edebilir.
Başvurulabilir Li’ân’ı kısaca açıklamaya çalışacağız.Ancak deği‐
şik sebebplerle Li’ân’a gidemeyeyecek olan kişilerin ne yapılabilece‐
ğine ilişkin bilgi vermeyi gerekli buluyoruz.

21

“Cinsel Suçların Cezaları” bölümündeki “Zinâ İsnadı Cezası” bahsine bakınız.

Cinsel Kıskanlıkla veya Bir Başka Sebeble Kadın
Dövülebilir mi?

İnsana yönelik mânevî işkence yanı sıra fiziksel şiddet de zulüm‐
dür ve haramdır. Özellikle kadınlara yönelik dövme şekinde ki şid‐
det, Peygamberimizin “Allah’ın kadın kullaını dövmeyiniz.” emriyle
kesinlikle yasaklanmıştır. Yaralamayacak biçimde dövmenin onay‐
landığı tek suç/günah zinâdır.1
Karısının zinâsına tanık olan ve bu ilişki sonucu hamile kalıp kal‐
madığından şüphe duyan kocanın ruhsat olarak baş vurabileceği bir
işlem de dıştan bakıldığında fark edilmeyecek biçimde dövmektir.
Dövme konusunu anlayabilmek için, Kur’ân’da kadın dövme ko‐
nusunun geçtiği tek yer olan Nisâ sûresinin 34. âyeti ve bu âyete açık‐
lık getiren hadîsi incelemeliyiz. Anılan âyette şöyle buyrulur:
“Erkekler kadınları, Allah’ın kendilerini birbirinden farklı/üs‐
tün kıldığı yetenekleri kullanarak ve mallarından harcamalar yapa‐
rak koruyup gözetirler.2 Erdemli kadınlar evlilik sözleşmesinin ge‐
rektirdiklerine itâat ederler. Allah’ın (haklarını) korumasına karşı‐
lık onlar da kocalarının yokluğunda kendilerini cinsel haramlar‐
dan; kocalarının mallarını da zâyi olmaktan korurlar.3
1
2

3

Ebu Davud Nikâh 4, Buharî Nikâh 10
Âyette konu edilen erkeğin Kavvam’lığı, yalnızca evlilik akdinin gereği olarak kadının
kocasına karşı yapmakla yükümlü olduğu görevlere ilişkindir. Bir başka konuda
kavvamlık söz konusu değildir. (Bak Zeccac Meânil‐Kur’ân ve İ’rabuhu Nisâ 34)
Âyette mevzu edilen kadınların Hafizatlığı/Koruyuculuğu, Nûr 31 ve Ahzab 35’in delale‐
tiyle ferclerini korumaları; zinâdan ve lezbiyenlikten korumaları/korunmalarıdır. Pey‐
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Nüşûz’undan; evlilik akdinin gereklerini yapmamaları ve cin‐
sel haramlara düşmeleri korkusunu taşıdığınız kadınlara öğüt ve‐
rebilir, yataklarınızı ayırarak cinselliklerine ilgisiz kalabilir ve on‐
ları dövebilirsiniz. Uygulanacak bu yöntemlerden sonra evlilik
sözleşmesinin gereklerini yapmada size itâat ederlerse onlara yük‐
lenmek için bir sebep aramayın. Allah gerçekten çok yücedir, çok
büyüktür.”4
Bu âyete göre örneğin evlilik akdinin ve toplum örfünün gerek‐
tirdiği aile içi görevleri yapmayan, sözlü veya fiilî bir şekilde baş kal‐
dırarak aile içinde problem olan ve de dînî‐tıbbî mazereti olmaksızın
ısrarla kadınlık görevlerinden kaçınan kadına hoş görülü davranıla‐
rak öğüt verilebilir.
Fiziki olarak saldıran kadına ise aynı şekilde mukabele edilebilir.
Şüphe uyandırıcı ilişkilere giren veya zinâya bulaşan kadınla ise
gayr‐ı meşrû çocuk edinip edinmediğini öğrenmek için cinsel ilişkiye
girilmeyebilir ve yaralamayacak şekilde dövülebilir.
Veda haclarında bu âyete ışık tutan açıklamalarında Peygambe‐
rimizi şöyle buyurmuşlardır:
“Ashabım! Kadınlarınıza iyi davranmaızı/iyi davranılmasını öğütleme‐
nizi tavsiye ederim. Zira onlar sizin korumanız altındadır. Fâhişe‐i mübey‐
yine/zinâ yapmadıkça onlara karşı yerici ve zarar verici bir şekilde davranma

4

gamberimizin sunacağımız şu hadisleri de kadının cinsel haramlardan korunması gereği‐
ni vurgulamakta, âyetin kadının Hafizatlığı kısmının mânasını pekiştirmektedir:
“Kadınların en hayırlısı, kendisine baktığnda seni mutlu eden, meşrû çizgide emrettiğinde sana
itâat eden, ayrıldığında kendisini (cinsel haramlardan) ve malını (gereksiz harcamaktan/zayi
olmaktan) koryandır.”
Nitekim Peygamberimiz açıklayıcı bu sözlerinin ardından konumuz olan Nisâ sûresinin
34. âyetini okumuştur. (Bak. İbn Kesîr Nisâ 34)
Kişi karısını doğrudan boşama yoluna gidebileceğinden ve mesela öğütle dövme bir
araya getirilemeyeceğinden âyetteki öğüt verme, yatakları ayırma ve dövme şeklindeki
emirleri, ibaha/yapılabilir olma şeklinde anlıyoruz.
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hakkınınz yoktur. Eğer zinâ ederlerse, onları yataklarında yalnız bırakabilir
ve onları yaralamayacak şekilde dövebilirsiniz.”5
Konunun öneminden ötürü pekiştirelim. Açıklanan âyet ve hadî‐
se göre kadın, eşini derinden tedirgin eden şüpheli ilişkilere girmesi
veya zinâ yapması sebebiyle dövülebilir. Dövme çözüm üretemiyorsa
İslâm Toplumu’nda Liân’a gidilebilir.

5

Tirmizi Redâ 11, İ. Mace Nikâh 3.
Dövme Cezası:
“Fâhişey‐i Mübeyyine”nin zinâ olduğuna ilişkin olarak bak. Ahzab 30, Talâk 1.
Değinildiği üzere, dövme cezası ancak zinâ halinde uygulanabilir. Bilindiği gibi zinâ‐
nın Kur’ân’da belirlenen cezası yüz sopadır. Kişi kendi tanıklığına dayanarak zinâ suç‐
lamasıyla yargıya Li’ân için başvurabilir. Karısının suçlamayı kabulü bu cezayı, reddi
ise ayrılık sonucunu doğurur. Ailesinin onurunu düşünerek yargıya gidemeyen kişi
yaralamayacak şekilde bir dövme ile sembolik bir ceza uygulamış olur.
Kişinin, yönetimi altındaki savaş esiri bekâr/dul kadının zinâsını bizzat cezalandırabilirli‐
ği de kocanının açıklanan şekilde cezalandırabilirliği hakkını kanıtlamaktadır. (Buharî
Hudûd 35‐36)

Li’ân

“Karlarn zinâ etmekle suçlayp kendilerin‐
den başka şâhitleri olmayanlarn her biri,
kendisinin doğru sözlülerden olduğuna, Al‐
lah’ dört defa şâhit tutmaldr. Beşincisinde,
eğer yalanclardan ise Allah’n lânetinin ken‐
disi üzerine olmasn dilemelidir.”
(Nûr, 6)

Li’ân (lânetleşme) hakknda genel bilgiler

Li’ân; kocann hakim önünde dört şahitle ispatlayamakszn karsna
zinâ isnad etmesi ve kadnn da bu isnad reddetmesi sonucunda yaplan,
yeminle pekiştirilmiş dört şahitliği içine alan ve ardndan “la’net” ve
“gadab” sözlü bedduây içeren ve eşlerin ayrlğyla sonuçlandrlan bir
işlemdir.
Kur’ânî bir kurum olan Li’ân’n aşağda sunulacak hadîste nasl
yapldğ görülecektir.
Li’ân; kocann, karsnn zinâ yaptğn veya zinâ yoluyla hamile
kaldğn ya da doğurduğu çocuğun kendisinden olmadğn iddia et‐
mesi ve kadnn da bu iddiay red etmesi üzerine yaplacak bir işlem‐
dir. Doğuracağ çocuğun babas, kadn tarafndan bilindiği içindirki
Li’ân’a kadn tarafndan değil yanlzca erkek tarafndan gidilebilmek‐
tedir.
Li’ân; koca hakknda zinâ iftiras cezas, kadn hakknda ise zinâ
cezas hükmündedir.
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Li’ân; hâkim tarafından yaptırılır. Yaptırılabilmesi için koca tara‐
fından taleb edilmiş olması lâzımdır.
Li’ân; örneğin Hanefî mezhebi bilginlerine göre ancak aralarında
geçerli bir nikâh bulunan âkıl, baliğ, hür, Müslüman, konuşkan ve
zinâ iftirasından ceza yememiş eşler arasında olabilir. Onlara göre
zinâ isnadının İslâm Hukûku’nun egemen olduğu bir toprak parçası
üzerinde yapılmış olması da lâzımdır.
Zinâ isnadında bulunduktan sonra li’ândan kaçınan erkeğe üç
mezheb (Şâfiî, Mâliki, Hambeli) müctehidlerine göe zinâ iftirası ceza‐
sı olarak seksen celde (sopa) vurulur. Li’ân’dan kaçınan kadına ise
zinâ cezası uygulanır. Yalnız Hanefî mezhebi müctehidlerine göre
li’ândan kaçınan erkeğe li’âna razı oluncaya veya yalan söylediğini
açıklayıncaya kadar hapis cezası verilir. Kadına da li’âna razı olunca‐
ya veya zinâsını itiraf edinceye kadar hapis cezası uygulanır.
Li’ânı doğuran şartlar

Nûr Sûresi’nin li’ânla ilgili âyetleri inmeden önce bu sûrenin zinâ
iftirası ile alâkalı olarak şu anlamdaki dördüncü ve beşinci âyetleri
indirilmişti:
“Namuslu kadınlara zinâ isnad edip de, sonra bu iddialarını
doğrulayacak dört şahit getiremeyenlere seksen celde (sopa) vurun.
Onların şahitliklerini de ebediyyen kabul etmeyin. İşte onlar, Al‐
lah’a itâat dairesinden çıkanların ta kendileridir. Ancak bundan
sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadır.
Çünkü Allah bağışlaması bol, merhameti çok olandır.”
İnen bu âyetler, özellikle karısının zinâ ettiğini görüp de, bunu
dört şahitle isbatlayamayan herbir kişiyi ve kendisinden olmadığını
bildiği çocuğun babası olmak durumunda kalacak herbir mü’mini
müşkil durumda bırakacaktı. Çünkü seksen celdeyi göze almadan
hiçbir mü’min, gördüğüne ‐zinâ iftirası cezasına uğramamak için‐
gördüm diyemeyecekti.
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Bu durum, düşünür sahâbîlere pek ağır geldi.
Yukarıda anlamları sunulan âyetler inince Ensârın büyüğü Sa’d
b. Ubâde şöyle söylemekten kendini alamadı:
‐ Ya Resûlallah! Yoksa ilâhi hüküm böyle mi indi?
Allah’ın Resûlü Sa’d’ın bu sözleri üzerine Ensâr’a dönerek şöyle
buurdu:
‐ Ey Ensâr! Büyüğünüzün ne söylediğini duyuyor musunuz?
Onlar Sa’d’ı savunmak için şu mazeretini ileri sürdüler:
Ya Resûlallah! Sa’d’ı kınamayın. Çünkü o, pek kıskanç bir adam‐
dır. Bunun içindir ki bâkire olmayan hiçbir kadınla evlenmedi. Kıs‐
kançlığının aşırılığından dolayı hiçbirimiz onun boşadığı kadınla
evlenmeye cesâret edemedi.
Onlardan sonra bizzat Sa’d b. Ubâde söz aldı ve sözlerini şöylece
düzeltti.
‐ Ya Resûlallah! Şüphesiz ben de biliyorum ki inen ilâhî hüküm dosdoğ‐
rudur ve Allah’tandır. Fakat hayrete düşmekten de kendimi alamadım. Şim‐
di ben adamı ahmak kadına abanmış göreceğim de, dört şâhit getirmek için
adam arayıp şâhit olmaları için zinâ mahalline sevkedeceğim. Bu mümkün
değildir. Allah’a yemin ederim ki ben, adam işini bitirinceye kadar dört şâhit
bulup getiremem.1
Sa’d b. Ubade’nin değindiği bu içinden çıkılmaz durum,
Üveymir el‐Aclânî’nin başına gelen olaydan sonra çözümü gereken
fiilî bir problem halini aldı.

1

M. Zevâid 4/328

402

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Kişi karısını zinâ ederken yakalasa…

İbn‐ü Ömer (r.a) şöyle anlatıyor.
Ensar’dan Üveymir el‐Aclânî (r.a) Allah’ın Resûlü’ne gelerek şöy‐
lece sızlandı:
‐ Ya Resûlallah! Kişi karısını bir adamla zinâ ederken yakalasa ve
bunu dört şâhit getirmeksizin huzûrunuzda dile getirse, iftira ettiği
gerekçesiyle ona seksen sopa vuruyorsunuz. Öldürse kısas olarak
onu öldürüyorsunuz. Sussa, öfkesini içine akıtarak zoraki susuyor.
Bu nasıl iştir?
Allah’ın Resûlü bu haklı sızlanışı doğruladı.
‐ Allah’ım! Hükmünü açıkla! şeklinde duâ etmeye başladı.
Nihâyet Li’ân âyetleri indi.
Allah’ın Resûlü Uveymir’i çağırttı. Ona Li’ân âyetlerini okudu.2 Sonra
da öğüt verip uyarıda bulundu. Dünyada verilecek cezanın Âhiret’te görüle‐
cek azab yanında pek hafif kalacağını duyurdu. Fakat Uveymir tereddüdet
meksizin şöyle dedi:
Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah’ın zatı üzerine yemin ede‐
rim ki hayır; karım zinâ etti derken onunla ilgili olarak yalan söylemedim.
Allah’ın Resûlü Uveymir’den sonra karısını çağırttı. Ona da öğüt verip
îkazda bulundu. Dünyada verilecek cezanın Âhiret’te görülecek azabın ya‐
nında pek hafif kalacağını duyurdu. O da kocası gibi ikilemeksizin şöyle dedi:

2

“Karılarını zinâ etmekle suçlayıp kendilerinden başka şâhitleri olmayanların her biri,
kendisinin doğru sözlülerden olduğuna, Allah’ı dört defa şâhit tutmalıdır. Beşincisin‐
de, eğer yalancılardan ise Allah’ın lânetinin kendisi üzerine olmasını dilemelidir. Zinâ
ile suçlanan kadın da kocasının yalancılardan olduğuna, Allah’ı dört defa şâhit tutma‐
lıdır. Beşincisinde, kocası doğru sözlülerden ise kendisinin Allah’ın gazabına/öfkesine
uğraması bedduâsında bulunmalıdır. Böyle yapması, kadından yüz sopa olan zinâ ce‐
zasını kaldrırır.” (Nûr Sûresi, 6‐9)

CİNSEL KISKANÇLIK; DÖVME VE Lİ’ÂN

403

‐ Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah’ın zâtı üzerine yemin ede‐
rim ki kocam olacak o adam yalancıdır.
Bu gelişme üzerine Allah’ın Resûlü la’netlemeyi erkekten başlattı.
O da karısı hakkında yaptığı zinâ duyurusunda dosdoğru konuşanlar‐
dan olduğunu Allah’ı şâhit tutarak dört defa dile getirip şehâdette bulundu.
Beşincide ‐eğer zinâ isnadında yalancılardan ise, Allah’ın “lanet”inin üze‐
rine olmasını diledi.
Allah’ın Resûlü ikinci olarak kadını la’netleşmeye çağırdı Kadın da Al‐
lah’ı şâhit tutarak kocasının yalancılardan olduğuna dört defa şehâdette
bulundu. Beşincide ‐kocası doğru söyleyenlerden ise Allah’ın “ğadab”ının
kendi üzerine olması bedduâsında bulundu.
Bu la’netleşmeden sonra Allah’ın Resûlü ikisi arasını ayırdı.3
İslâm bilginlerinin bir kısmına göre İslâm Toplumu’nda Hıris‐
tiyanlar ve Mûsevîler gibi Ehl‐i Kitab olanlar da li’ân için yargıya
başvurabileceklerinden, li’ân yalnız Müslümanlar için değil, bütün
insanlık için rahmet olan muhteşem bir kurumdur.
Li’ân’ın sonuçları

a‐ Li’ân yapılır yapılmaz karı kocanın arası ayrılır. İslâm bilginle‐
rinin büyük çoğunluğuna göre artık ebediyyen bir daha evlenemez‐
ler.
Li’ân yapan kadın, namuslu kadınlardandır. Ona zinâ isnad eden
kişiye zinâ iftirası cezası uygulanır.
b‐ Araları ayrılacağı için artık sevişemez ve cinsî münâsebette bu‐
lunamazlar. Bulunmaları haram, dolayısıyla zinâ olur.

3

et‐Tac 2/349

404

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

c‐ Doğacak çocuğun li’ân yapan koca ile irtibatı kesilir. Çocuğun
nafakasını vermekle de mükellef olmaz. Çocuğun nesebi anası yö‐
nünden sâbit olur. Çocuğu anasına, anası da çocuğuna vâris olur.
Bu çocuğa zinâ çocuğu diyene, böylece anasına zinâ iftira etmiş
olana da zinâ iftirası cezası uygulanır.4
Li’ânın faydaları

Li’ân’da üç büyük fayda vardır:
a‐ Li’ân’da koca için, zinâ ettiğini bizzat gördüğü karısından ay‐
rılmanın vicdanî rahatlığı vardır.
Erkek her zaman boşamak hakkına sahip ise de, boşamada üzücü
bir görünüm ve toplumun kınamasını içeren manevî bir baskı vardır.
Kaldı ki li’âna gitmeksizin boşamada kadına iddeti süresince nafaka
ve boşama sonrasında da tazminat vermek mecburiyeti de vardır.
(Bakara 241)

b‐ Li’ân’da, zinâsı dört şâhitle tesbit edilemeyen ve böylece zinâ
cezasından kurtulan kadına da manevî bir ceza vardır. Gerçi li’ânla
ayrılan kadın hukûkî bakımdan namuslu kadındır. Ancak li’ânın ka‐
dın aleyhine bir eksikliği içerdiği de bir gerçektir.
Bu eksikliğin toplumsal değerlendirmelerde ölçü alınabilir olması
toplumun geleceği için cinsel haramlara karşı manevî bir koruyucu‐
dur.
c‐ Li’ân’ın bir yararı da kişinin kendisinden olmadığına inandığı
bir çocuğu üstlenmek ve bakmak mecbûriyetinden kurtulmasıdır.
Böyle bir mecbûriyetin vicdanî ızdırabı ve ezikliğinden kurtulması‐

4

Zinâ mahsulü çocuğun günahı yoktur. Hiçbir çocuğun ana‐babasının günahını yüklene‐
meyeceği Kur’ân‐ı Kerîm’de açıkça belirtilmektedir. (Lukman 33) zinâ çocuğunun Cen‐
net’e giremeyeceği şeklindeki hadîs olarak ileri sürülen sözler ise güvenilir değildir. Ayrı‐
ca arzedilen Kur’ân ilkesine de aykırıdır. (Bak. Lukman 33, İsra 15, El‐Menârul‐Münif Fis‐
Sahîhi ved‐Zagîf Hn. 299)
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dır. Eğer li’ân olmasaydı kişi boşanmak yoluyla çocuk engelini aşa‐
mazdı. Çünkü boşanan kadının doğuracağı çocuk boşayan kocaya
aittir.
Özellikle çocukla ilgili sonuçları bakımından büyük bir önem ta‐
şıyan li’ân, önemi ölçüsünde de sorumluluğu olan bir kurumdur.
Li’ân’a eğer bizzat görgüye dayanılarak değil de, delilsiz şüpheye
dayanılarak gidilir de çocuk reddolunursa, kişinin Âhiret Hayatı za‐
rar görür. Bu gerçeği Allah’ın Resûlü şöyle açıklıyor:
“Herhangi bir kadın başkasından peydahladığı için kendilerinden olma‐
yan bir çocuğu bir aileye mal ederse onun Allah ile arası ayrılır.5 (Uğratıla‐
bileceği cezasını çekmeden) Allah onu Cennet’e koymayacaktır.
Herhangi bir erkek de kendisine bakar dururken çocuğun kendisinden
olduğunu inkâr ederse onun da Allah ile arası perdelenir. Allah onu Kıyamet
Günü’nde bütün insanların önünde rezil eder.”6
Bu bölümü bitirirken dikkatleri bir konuya çekmek istiyoruz.
Li’ân işaret edildiği üzere gayr‐ı müslimlerin de baş vurabileceği bir
yöntemdir. Ahval‐i Şahsiye/Medeni Haklar’dan olan li’ân demokratik
laik toplumlarda bile uygulanabilir. Bu sebeple hangi toplumda ya‐
şanılırsa yaşanılsın Müslümanlar evlenme, boşanma ve mîras gibi
gibi konuları içeren Ahval‐i Şahsiyyelerine ilişkin yasaları yürürlüğe
sokacak atılımları yapmalıdırlar.

5
6

Bu fiil Mümtehine Sûresinin 12. âyetiyle de haram kılınmıştı.
Revâiül‐Beyan 2/67‐8.

Onikinci Bölüm

CİNSEL HARAMLAR
VE SEBEPLERİ

Haram Nedir?

Haram; Allah’ın Kur’ân‐ı Kerîm ile ve Peygamberi Hz. Muham‐
med’in1 Kur’ân çizgisinde ve ona bağımlı olarak açık ve kesin bir şe‐
kilde yasakladığı söz, davranış ve iştir.
a‐ Haramdan kaçınan mü’min sevâp kazanır. Âhiret hayatında mükâfa‐
ta erer.
b‐ Haramı işleyen kişi suçlu ve günahkâr olur. Dünyada İslâm Dîni’nin
belirlediği cezaya, âhirette ise ilâhî azâba uğrar. Ancak ölmeden önce işlediği
haramlara gerçekten tövbe eden kişi âhiret azâbından kurtulur.
c‐ Harama inanmayan; onu helâl; yapılabilir ve meşrû gören mü’min
kâfir olur.
Mü’min iken kâfir olan Cehennemlik olur. Kâfir olup da İslâmî Düzen’e
kültürel veya silahlı olarak baş kaldıran kişinin dünya hayatında cezası
ölümdür. Âhiret hayatında ise ebedî Cehennemliklerden olmaktır.2

1

2

Hiç şüphesiz Peygamberimiz Hz.Muhammed sav doğrudan farz bir görev yükleyemeye‐
ceği gibi haram nitelikli bir yasak da koyamaz. Ancak O’nun Kur’an’la örtüşen emirleri ve
yasakları Kur’ân’ın açıklaması olarak Kur’ân adına farz veya haram kılıcıdır. Bunun
içindirki O’na itâat Allah’a itâat olmuştur.(Nisa 80) Bizim kitabımızda kullandğımız “ha‐
ram kılıcı hadisler” ve benzeri ifadeler, “Haram kılmak benim ne haddime” diyen Pey‐
gamberimizin sözleri ışığında bu şekilde anlaşılmalıdır.
Örnek olarak sırasıyla bak. Nisâ 14, Yûnus 59, Nûr 63, Şûra 36‐38, Â. l‐i İmran 135‐136,
Furkan 68‐70, Bakara 217, Mâide 33

Baş Cinsel Haramlar 1

Zinâ

“Yapmak bir tarafa Zinâ’ya yaklaşmayn. Zira o,
tam bir iğrençliktir, pek kötü bir yöneliştir.”
(İsrâ, 32)

Zinâ, İslâm Dîni’nde baş cinsel haramdr.
Zinânn tarifi

Zinâ; evlilik bağ olmakszn ergin bir erkeğin ergin bir kadnla
veya ergin bir kadnn ergin bir erkekle isteyerek yaptğ üreme or‐
ganlarn girdirmeyi içeren cinsel ilişkidir.
Bu tarifden anlaşlacağ üzere, bekâr veya evli olarak bekârla ya‐
placak cinsî münâsebet zinâ olduğu gibi, evli ile yaplacak cinsel
ilişki de zinâdr. Hatta fâhişe/genelev kadn! ile yaplan cinsel ilişki
de zinâdr.1
Zinâya genel bakş

Zinâ; genelde vücûdun erotik organlarn teşhir, şehvetle bakş‐
ma ve gizli buluşma gibi haramlarla başlayan ve çok defa yalan, içki
ve rza tecâvüz gibi haramlarla bağlantl olarak sonuçlanan îman
eritici bir haramdr.

1

H. İ. ve İ. F. Kamûsu 3/197, Kutubî Nûr 3 (12/159)
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Zinâ; toplumun ana kurumu olan aile müessesesinin kudsiyetini
zedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğunu gideren ve sonuç
olarak da neslin bekasını tehdid eden bir haramdır.
Zinâ; cemiyette kadın ticaretini başlatan, geliştiren ve topluma
giderek artan oranda fâhişeler salan bir haramdır.
Zinâ; yaygınlaşması, sanatı, edebiyatı, ilmi, siyaseti, yönetimi ve
askerî stratejiyi olumsuz yönde etkileyen bir haramdır.
Zinâ; sebeb olduğu ana‐baba ve akraba şefkatinden yoksun, hır‐
çın ve nesebi gayr‐ı sahih çocuklarla toplumun problemlerini artıran
bir haramdır.
Zinâ; bizzat zinâcılar arasında kin ve nefret doğuran, onların bağ‐
lı bulunduğu aileleri için de bir namus lekesi olarak ihtilâflara, kavga‐
lara ve hatta cinâyetlere sebeb olan bir haramdır. Zinâ; bel soğukluğu,
frengi ve AİDS gibi hastalıkların kaynağı olan bir haramdır.
Zinâ; düzensiz harcamalara, iş gücü israfına ve isabetsiz teşeb‐
büslere ve çok yönlü nefsanîliğe yönelterek fakirlik doğuran bir ha‐
ramdır.
Özetlersek deriz ki zinâ; ferdî, ailevî ve içtimaî hayatı çökertici ve
âhiret azabına ortam hazırlayıcı bir haramdır.
Zinâ en büyük günahlardandır

Kur’ân’ın belirlediği cezası yüz sopa olan zinâ, İslâm Dîni’nde
cinsel haramların başıdır. En büyük haramların/günahların da bü‐
yüklerindendir.
Aşağıda meâli/anlamı verilecek Furkan Sûresi’nin altmışsekizinci
âyetinin işâretiyle zinâyı, Allah’a ortak koşmak ve insan öldürmekten
sonra üçüncü büyük günah olarak açıklayabiliriz.
Zinâ birinci büyük günah olan Allah’a ortak koşma yanısıra,
ikinci büyük günah olan insan öldürme ile de bağlantılı olan bir bü‐
yük günahdır. Çünkü zinâda, zinâyı yasak kılan Allah’ın yanısıra,
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onu onaylayan nefsi de ilâh tanımak vardır. Zinâcılar çocuk olmasına
karşı olacakları için, korunma yollarına başvuracaklarından, zinâda
çocuğun oluşumuna vesîle olacak hayat maddesini insanı öldürür
gibi öldürmek de vardır.
Değindiğimiz bağlantı sebebiyle olacak ki Nûr Sûresi’nin üçüncü
âyetinde zinâ eden erkek Allah’a ortak koşan kadına, zinâ eden kadın
da Allah’a ortak koşan erkeğe denk kılınmıştır. Allah’ın Resûlü de
Azl’i; dışa boşalmayı Ve’d‐i Hafî; insanı gizlice gömüp öldürmek ola‐
rak nitelemiştir.2
Aşağıda sunacağımız hadîs de, tesbit edip açıklamaya çalıştığı‐
mız örtülü bağlantıyı pekiştirici vasıftadır.
Hz. Abdullah b. Ömer (r. a) anlatıyor.

ﻮ ﻭﻫ ﺍﻌ ﹶﻞ ﷲ ﻧﹺﺪ ﺠ
 ﺗ  ﹶﺍ ﹾﻥ:؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻋ ﹶﻈﻢ ﺐ ﹶﺍ
ﻧ ﹺﻱ ﺍﻟ ﱠﺬ
 ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﺃﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺖ
  ﹸﻗ ﹾﻠ:ﺪ ﺍﷲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺒ ﻋ ﻦ ﻋ
ﻲ ﺍﹺﻧﺗﺰ  ﹶﺍ ﹾﻥ:ﻱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻢ ﺃ  ﹸﺛ:ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻌ ﻣ ﺄﻛﹸ ﹶﻞﻴ ﹶﺔ ﹶﺍ ﹾﻥ ﻳﺸ
 ﺧ ﻙ ﺪ ﻭﹶﻟ  ﹶﻞﺗ ﹾﻘﺘ  ﹶﺍ ﹾﻥ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻱ
  ﺃ:ﻢ ﻗﹶﺎﻝ ﻚ ﹸﺛ
 ﺧ ﹶﻠ ﹶﻘ
ﻙ ﺎ ﹺﺭﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ ﺟﺣﻠ
Allah’ın Resûlü’ne (sav) sordum:
‐ Allah katında en büyük günah hangisidir? Ya Resûlallah!
‐ Seni yaratan Rabbine ortak koşmandır.
‐ Allah’a ortak koşmak’dan sonra gelen en büyük günah hangisi‐
dir?
‐ (Rızkına ortak olup) Seninle beraber yiyeceği korkusuyla çocuğunu
öldürmendir.3
‐ Bunu takib eden üçüncü derecede en büyük günah hangisidir?
Ya Resûlallah!

2
3

M. S. Müslim Hn. 385.
Azil veya kürtaj yapman veya yaptırman ya da kız çocuğunu diri diri gömmendir.
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‐ Komşunun/ortağının karısıyla zinâ etmendir.4
Kur’ân’da zinâ yasağı

Yüce Allah Kur’ân‐ı Kerîm’de zinâyı açık olarak yasaklamakta,
ona verilecek cezayı bildirmekte ve zinânın sebeb olacağı Âhiret
Azâbı’nı da duyurmaktadır.
Zinâya verilecek cezayı “Cinsel Suçların Cezaları” bölümünde in‐
celeyeceğimiz için, burada zinâ yasağını bildiren âyetleri zikretmekle
yetineceğiz.
İsra Sûresi Âyet 32:
“Yapmak bir tarafa Zinâ’ya yaklaşmayın. Zira o, tam bir iğrenç‐
liktir, pek kötü bir yöneliştir.”
Furkân Sûresi Âyet 68‐69:
“Gerçek mü’minler Allah’ın yanısıra ilâh edinip O’na yalvar‐
mazlar. (Öldürdükleri için yargı kararıyla) ölümü hak edenler dı‐
şında, Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar. zinâ etmezler. Bunla‐
rı yapan kişi işlediği günâhın cezasını görür.
Kıyamet Günü bütün günahlarının cezası biribirine eklenir;
azâbı kat kat olur. O azabın içinde aşağılık bir halde ebedî olarak
kalır.”
Sünnet’te zinâ yasağı

Yüce Allah zinâyı yasakladığı gibi, O’nun Resûlü de yasaklamış,
ayrıca zinâ ile ilgili gerekli bilgileri de vermiştir. ‐Salât ve selâm üze‐
rine olsun O, zinâyı konu alan, sorumluluğu ve azabını duyuran de‐
ğişik hadîslerinde şöyle buyurur:

4

Buhârî Edeb 20 (7/75)
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ﻮ ﹶﻥﻌ ﹶﻠﻤ ﺗ ﻮ ﺪ ﹶﻟ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﹶﺔ ﻣ ﺎ ﺍﹸ ﻳ،ﺰﻧﹺﻲ ﻳ ﺘﻪﻣ ﻭ ﹶﺍ  ﹶﺍﺪﻩ ﺒ ﻋ ﻯﻳﺮ ﻦ ﺍﷲ ﹶﺍ ﹾﻥ ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﺍ ﹾﻏﺣﺪ ﺎ ﹶﺍﺪ ﻣ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﹶﺔ ﻣ ﺎ ﺍﹸﻳ
ﲑﹰﺍﻢ ﹶﻛﺜ ﻴﺘ ﺒ ﹶﻜﻭﹶﻟ ﻼ
ﻴ ﹰﻢ ﹶﻗﻠ ﺤ ﹾﻜﺘ
ﻀ
  ﹶﻟﻋ ﹶﻠﻢ ﺎ ﹶﺍﻣ
“Ey Muhammed Ümmeti! (Zinâ yapmayın.) Erkek veya kadın kulunu
zinâ yaparken görmekten ötürü Allah’ın duyduğu kıskançlığı hiçbir insan
duyamaz.
(Eğer zinânın uğratacağı azâbla ilgili olarak) benim bildiğimi sizler
de bilseydiniz pek az güler, çok çok ağlardınız.”5

ﻨﺔﹸﺠ
  ﺍﹾﻟ ﹶﻓ ﹶﻠﻪﺟﻪ ﺮ ﻆ ﹶﻓ
ﻔ ﹶ ﺣ ﻦ ﻣ  ﺃ ﹶﻻ،ﺟ ﹸﻜﻢ ﻭﺣ ﹶﻔﻈﹸﻮﺍ ﹸﻓﺮ ﺍ ،ﻮﺍﺰﻧ ﺗ ﹶﻻ
“… (Aman) zinâ yapmayınız. Cinsel organlarınızı koruyunuz.
Şu gerçeği çok iyi belleyiniz: Cinsel organını koruyan kişi Cennet’lik‐
tir.”

6

Hadîsler ışığında zinânın ferdî ve ictimaî/sosyal zararları

Allah’ın Resûlü zinânın haramlığı ve azabını açıklamakla kal‐
mamış, Peygamberlik gözüyle onun zararlarını görmüş ve bize de
duyurmuştur.
O, zinânın ferdî ve ictimaî/sosyal zararlarını şöylece dile getirmiş‐
tir:
[“Zinâ arttığı zaman fakirlik ve çaresizlik de çoğalır.”
“… Zinâ çoğaldığı zaman esaret yaygınlaşır…”
“Aralarında zinâ mahsûlü çocuklar giderek artmadıkça ümmetim hayır
üzerinde yaşayacaktır. Aralarında zinâ ürünü nesiller çoğaldığı zaman ise
Allah’ın üzerlerine, umûmunu kuşatacak bir azâbı salması yakın olur.”
“Aman zinâ yapmayınız. zinâ yaparsanız sizin nikâhlı kadınlarınızdan,
kadınlarınızın da sizden alacağı cinsel haz körelir.
5
6

Buhârî Nikâh 107 (6/156).
M. Zevâid 4/252.
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Aman namuslu olunuz ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar. Zira falan
oğullarının erkekleri zinâ edince, kadınları da zinâcı oldular.”]7
Yukarıda sunduğumuz hadîsler gibi aşağıda sunacağımız hadîs‐
ler de zinânın ferdî ve ictimâî zararlarını açıklamaktadır.
[”Zinânın yaygınlaşarak açığa vurulduğu toplumda ölüm oranı artar.”
”Bir cemiyette zinâ ve faiz açığa çıkıp yaygınlaşırsa o cemiyet halkının
bizzat kendileri Allah’ın azâbını üzerlerine çekmiş olurlar.”
”Zinânın ortaya çıkarak açıktan rağbet gördüğü bir toplumda, rağbet
edici fertleri mutlaka ve mutlaka önceki nesiller arasında bilinmeyen hasta‐
lıklar ve kafa rahatsızlıkları kuşatır.”] 8
Yukarıda hadîslerle haramlığını ve sebeb olacağı ferdî, ailevî ve
ictimaî zararlarını açıklamaya çalıştığımız zinâ, nikâh bağı olmaksı‐
zın yapılan cinsî münâsebettir.
Zinânın Nevileri/Türleri

Zinâ, zinâ olmak itibariyle aynı ise de kendi içinde manevî ağırlık
şiddetine göre sıralanmaktadır.
En ağır zinâ nevinden başlayarak, hadîsler ışığında zinâyı şöylece
sıralayabiliriz:
a‐ Mahremlerle Yapılan Zinâ
Kendileriyle ebediyen evlenilemeyecek olan ana, kızkardeş, ka‐
yın valide, hala ve süt teyze gibi mahremlerle yapılan zinâ; ensest
ilişki sorumluluğu ve azabı en ağır olan zinâdır.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

7
8

Sırasıyla bak. M. Mesâbîh Hn. 5370, M. Zevâid 6/255, Müsned 6/333, K. Hafâ Hn. 1738.
el‐Camiüs‐Sağir İza Zeherez‐Zinâ… (1/31); Revâiul‐Beyân 2/197
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“(Helâl/yapılabilir görerek) mahremleri ile zinâ eden kişi Cennet’e gi‐
remez.”9
Allah’ın Resûlü’nün açıklamasına göre mahremlerle zinâ, ferd ve
toplum olarak İslâm şahsiyetinden bütünüyle soyutlanmanın göster‐
gesidir.
Bu azîm zinâ nevinin İslâm ümmeti içinde de yaşanacak bir belâ
olacağını Allah’ın Resûlü şöylece bildirmişdir:
“Bir çift ayakkabının bir tekinin diğer tekine eşitliği gibi, İsrailoğulları‐
nı kuşatan îman ve ahlâk za’fının tıpa tıp benzeri, bana inananları da kuşa‐
tacaktır. Öylesine kuşatacaktır ki; onlardan bir fert açıktan anasıyla zinâ
yapacak olsa, ümmetimden bu işi yapacak bir kişi ortaya çıkacaktır.”10
b‐ Komşu ile Yapılan Zinâ
Mahremlerle yapılan zinâya nazaran ikinci derecede değerlendi‐
rebileceğimiz zinâ türü de komşularla yapılan zinâdır.
Hz. Mikdad İbn‐ü Esved (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü sahâbîlerine sordu:
‐ Zinâ hakkında ne dersiniz?
‐ Ya Resûlallah! Zinâ, Allah’ın ve Peygamberi’nin haram kıldığı
ve Kıyâmet Günü’ne kadar da haram olarak kalacak olan bir günah
fiildir.

ﻩ ﺎ ﹺﺭﺓ ﺟ ﺃﻣﺮ ﻰ ﺑﹺﺎ ﺰﹺﻧ ﻳ ﻦ ﹶﺍ ﹾﻥ ﻣ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺴﺮ
 ﻳﺓ ﺃ ﻮ ﺴ
 ﺸ ﹺﺮ ﹺﻧ
 ﻌ ﺟ ﹸﻞ ﹺﺑ ﺮ ﻲ ﺍﻟ ﺰﹺﻧ ﻳ ﹶﻟﹶﺎ ﹾﻥ
‐ İyice bilmenizi isterim. Kişinin komşusunun (veya ortağının) hanımı
ile zinâ etmesi, onun için on kadınla zinâ etmesinden daha büyük bir günah‐
tır. (Daha büyük bir azâb sebebidir.)11

9
10
11

M. Zevâid 6/269
İbni Kesîr Furkân 68, Feyzül Kadir Hn. 7532
İ. Kesîr Furkan 68
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c‐ Savaşa Çıkan Mücâhidlerin Kadınlarıyla Zinâ
Bu da pek şiddetli ve ağır mesuliyetli bir zinâdır.
İkinci derecede zinâ olarak da değerlendirilebilecek olan bu tür
zinâ ile ilgili olarak Allah’ın Resûlü pek çok uyarıda bulunmuştur.
Sakındırıcı vasıftaki hadîslerinde O, şöyle buyuruyor:

ﺓ ﺍﻐﺰ ﺎ َﺀ ﺍﹾﻟﻭﹺﻧﺴ ﻢ ﺎ ﹸﻛِﺁﻳ
[“Aman savaşan mü’minlerin eşlerinden uzak durun.”
“(İslâm Dîni’nin yücelttiği amaçlar uğruna) savaşan mü’minlerin
eşleri, savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mü’min erkeklere anneleri gibi
haramdır.
Bu sebeble savaşan mü’minlerden birinin ailesiyle ilgilenmeyi üzerine
alan ve ihânet ederek ilgiyi cinsel ilişkiye dönüştüren, geride kalmışlardan
her bir kişi, Kıyâmet Günü’nde mutlaka ırzını çiğnediği kişinin önünde
durdurulur.
O da güveni sömüren bu zinâcının amellerinin sevâblarından istediği
kadar alır.
Ey mü’minler! Ne zan ediyorsunuz? Siz bir savaşçının ırzını çiğnemeyi
sıradan bir cinsel ilişki mi sanıyorsunuz?]12
d‐ Bir Arada Topluca Yapılan Zinâ
Sorumluluğu ve azabı pek ağır olan bir zinâ türü de bir arada
topluca yapılan zinâdır.
Kişinin değil başkalarının yanında ve gözleri önünde eşi ile iliş‐
kide bulunması, eşi ile ilişkisini anlatmasının bile haram olduğu dü‐
şünülürse, bir arada topluca zinânın ne derece ağır, büyük bir haram
olduğu kavranılabilir.

12

Sırasıyla bak. M. Zevâid 4/329, 6/258, M. S. Müslîm Hn. 1094, Ebû Davud Cihâd 12
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Kaldı ki Kur’ân, Lût Peygamberin toplumunda eşcinselliğin bir
arada yapıldığına işaretle, bu tür ilişkilerin çirkinliği vurgulamakta‐
dır. (Ankebût 29)
e‐ Evlilerin‐Yaşlıların Zinâsı
Allah’ın Resûlü doğuracağı sorumluluğun farklı olacağı bir zinâ
nevinin de evlilerin ve de yaşlıların zinâsının olacağını şu hâdisleriyle
bildirmiştir.
“Üç sınıf insan vardır ki Allah Kıyâmet Günü’nde onları zatına muhâ‐
tap tutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahların‐
dan arındırmaz. Onlar için elem verici bir azab da vardır. Bunlar kibirli
fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler ve evli‐yaşlı zinâcılardır.”13
f‐ Birliktelik Yoluyla İşlenen Zinâ
Diğerlerinden farklı bir zinâ türü de Kur’ân’ın dost/metres edin‐
me dediği, erkeğin ve kadının nikâhsız olarak tek eşle yaptığı ve sür‐
dürdüğü ilişkidir. Birliktelik de denilen bu ilişkiye Kur’an’da (Nisa 24,
25; Mâide 5) bir zinâ şekli olarak işaret buyrulmaktadır.
g‐ Bekârların Zinâsı
Bekârların bekârla olan ilişkisi, zinâ ve haram ise de diğer zinâ
türlerine kıyasla sorumluluğu en az olan zinâdır.
h‐ Tecavüz Edilerek Yapılan Zinâ
Yukarıda yedi madde halinde açıklanan zinâ türleri karşılıklı rı‐
zaya dayanan zinâlardır. Bir de erkeğin kadına zor kullanarak yaptığı
tecavüz nitelikli zinâ vardır ki, bu nevi zinâ, zinâ günahı ve cezası
yanısıra tecavüz günahı ve cezasını da içerir.

13

Müslim Îman 172, Tirmizî Cennet 25. Hadîste geçen “Şeyh”kelimesi yaşlı mânasına geldi‐
ği gibi, evli mânasına da gelmektedir.
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Zinânın azabı

Bütün ilâhî haramlar gibi zinâ haramı da âhiret azâbına uğrata‐
cak bir günahdır. Üstelik onun dünyada yüz celde/sopa olarak uygu‐
lanacak ağır bir hukûkî cezası da vardır.
İtiraf, hâmilelik veya gözlemle sabit olacak zinâ işlemine verile‐
cek cezayı özel bölümünde inceleyeceğimiz için, burada uğratacağı
ilâhî azâbı bildiren hadîsler sunacağız.
Yüce Allah, zinâcıları Cehennem azâbına uğratacağını yukarıda
tercümesini sunduğumuz Furkan Sûresi’nin altmışsekizinci âyetinde
bildiriyor.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed
de zinânın uğratacağı azâbı şöyle açıklıyor:
“Cibrîl ve Mikâil beni Mukaddes Arz’a yükselttiler ve bana ‘yürü’ dedi‐
ler. Yürüdük. Ateş fırınları gibi ağzı dar, fakat altı geniş bir yere geldik.
İçinde çırılçıplak kadınlar ve erkekler vardı. Dipten ateşlenen bu fırında,
alevler alttan gelerek içindekileri yaklaşıp sardıkça onlar dışarıya fırlayacak
gibi yükseliyorlar, lavlar çekildikçe dibe yuvarlanıyorlardı. Sorduğumda
bana bunların zinâcı erkekler ve kadınlar olduğunu söylediler.”14
[“…Allah’ın zinâcılara öfkesi pek şiddetlidir.”
“Yedi kat gökler ve yedi tabaka yerler evli‐yaşlı zinâcıya la’net ederler.
Zinâcıların cinsel organlarından yayılacak pis koku Cehennemliklere bile
ızdırap verecektir.”]15
Zinâya yol açıcı işlemler de haram kılınmıştır

Dünya ve âhiret hayatını olumsuz yönde etkileyecek ve Kur’ân
hükmü olarak namuslu insanlarla evliliği engelleyecek pek büyük bir
suç ve günah olduğu içindir ki İslâm zinâyı yasaklamakla kalmamış,
zinâyı engelleyecek bütün tedbirleri de almıştır. (Nûr 3)

14
15

Buharî Cenaiz 93. Hadîsin zinâ ile ilgi bölümü alınmştır.
Sırasıyla bak. Kurtûbî, Nûr 2, M. Zevâid 6/254.
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Evet zinâyı engellemek için İslâm Dîni;
a‐ Şehvetle bakışmayı, çıplaklığı, kadın erkek birlikteliğini, kadın için
yalnız başına uzunca yolculuğa çıkmayı, alkollü içkileri ve şehveti tahrik
edici mûsikiyi yasaklamıştır.
b‐ Kadının babası veya kocası ya da kardeşleri tarafından bakılmasını
mecburîleştirmiş, böylece zinâya açılan fakirlik yolunu tıkamıştır.
c‐ Boşanmayı kolaylaştımış, sınırlı çok evliliği onaylamıştır.
d‐ İslâm Dîni, zinâyı örgütleyip organize etmeyi veya ona aracılık yap‐
mayı yasaklamıştır. Zine kazancını da haram kılmıştır. Kadın erkek ayırımı
yapmaksızın zinâcıları cezalandırmıştır.
Gerçek müslüman zinâcı olamaz

Yapılan bu özet açıklamalar bile İslâm Dîni’nde zinâ üzerinde ne
derece ciddiyetle durulduğunu göstermektedir.
Allah’ın ve Peygamberi’nin üzerinde böylesine durduğu bu ilâhi
yasağı çiğneyerek zinâcı olmaya kalkışmak, pek tabîidir ki ciddi
mü’minin yapacağı iş olamaz. Olamayacağı içindir ki Allah’ın Resûlü
şöyle buyurmuştur:

…ﻣﻦ ﺆ ﻣ ﻮ ﻭﻫ ﺰﻧﹺﻲ ﻳ ﲔ
 ﺣ ﺍﻧﹺﻲﺰﻧﹺﻲ ﺍﻟﺰ ﻳ ﹶﻻ
[“Zinâ yapan kişi gerçek mü’min olarak zinâ yapamaz…”
“Kişi zinâ ettiği zaman îmanı ondan ayrılır. Başının üzerindeki bir göl‐
gelik gibi olur. Bu haram işi bitirince îmanı ona döner”]16
Zinâdan da tövbe edilebilir

Böylesine îmanı sarsıcı olmakla birlikte hangi türü yapılmış olur‐
sa olsun, ölüm komasına girmeden yürekten yapılan her bir tövbe
gibi zinâdan ötürü yapılacak tövbe de kabul edilir. Kur’ân’da pek çok
âyet, tövbelerin kabul olunacağını, işlenen günahların silineceğini
müjdelemektedir. Örneğin Şûra sûresinin 25. âyetinde şöyle buyru‐
lur:

16

Tirmizî Îman 11 (Hn. 2627); Ebu Davud Hn. 4290; Buhârî Hudûd 1
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“Allah kullarının tövbelerini kabul eder. Onların günahlarını
bağışlar ve sizin bütün yaptıklarınızı da bilir.”
Sınrsız bağışlayıcı olan Yüce Allah, zinânın uğratabileceği Ce‐
hennem azabına değinen yukarıda anlamlarını sunduğumuz Furkan
sûresinin 68‐69. âyetlerinden sonra 70. âyetinde daha büyük bir müj‐
de vererek şöyle buyurmaktadır:
“Kendilerini Cehennem’e götürücü Allaha ortak koşmak, insan
öldürmek ve zinâ yapmak günahlarından tövbe eden, bu yasaklara
îmanını pekiştiren ve İslâmî çizgide güzel işler yapanların günah‐
larını Allah sevaplara dönüştürecektir. Çünkü Allah çok çok affe‐
dici ve pek çok merhamet edicidir.”
Zinâdan korunma Cennet’e de götürür

Kitabımızın “Cinse Hayat İbâdet Hayatının Bir Bölümüdür” kısmın‐
da örneklendirilerek açıklandığı üzere zinâdan korunma iradesi, duâ‐
ların kabulüne, Allah’ın güvencesine ermeye ve Cennetlerin en bü‐
yüğü olan Firdes’e girmeye vesîle amellerden biridir. Mü’minûn sû‐
resinin ilk âyetleri de bu geçeği şöylece beyan etmektedir:
“Namazlarını iç huzuru ile kılan, dünya ve âhiret hayatına fay‐
dasız boş söz ve işlerden kaçınan, zekât verici güce ulaşmak için
çalışan, kendilerine verilen görevleri ve verdikleri sözleri yerine
getiren, namazlarını devamlı olarak eda eden ve cinsel organlarını
koruyup zinâdan korunan, yalnızca hür eşleri veya malik oldukları
(nikâhlı esir eşleri) ile yalnızca üreme organından cinsel ilişkiye
giren, bu ilişkileri sebebiyle de kınanmayacak olan ‐fakat sadece
zinâ ve eşcinsellik türü haram ilişkilere girmeleri sebebiyle haddi
aşmış görülecek olan‐ gerçek mü’minlerdir. Onlar kurtuluşa ermiş‐
lerdir. İşte onlar Firdevs Cenneti’ne varis olacak ve orada sürekli
kalacak olanlardır.”17

17

Mü’minûn 1‐11.

Örtülü Zinâ Müt’a Nikâhı

İslâm Dîni’nde haram kılınan zinânın örtülü şekillerinden biri
müt’a nikâhıdır.
Müt’a nikâhı; bir kadının cinselliğinden yararlanmak için onu
“ücret” karşılığında, belirli bir süre için şâhitler huzûrunda nikâhla‐
maktır.
Müt’a nikâhı; İslâm öncesi câhiliyet döneminde vardı. İslâm’ın ilk
dönemlerinde Allah’ın Resûlü, başta savaş olmak üzere eşlerden u‐
zunca ayrılıklarda duyulan gereksinim sebebiyle müt’a nikâhına izin
verdi. Ancak daha sonra, sahâbîlerin ve İslâm bilginlerin çoğunluğu‐
na göre Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli olmak üzere onu yasakladı.
Sebre (r.a) anlatıyor.
(Veda Haccı’nda) Allah’ın Resûlü’nü Rükn‐i Hacer‐i Esved’le
Kâbe’nin kapısı arasında ayakta şöylece hitab buyururken görüp işit‐
tim:
‐ Ey insanlar? (Müt’a nikâhı yolu ile) kadınların cinselliğinden yarar‐
lanmanıza izin vermiştim. Ancak Allah Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli ol‐
mak üzere müt’a nikâhını haram kıldı.
Kimin yanında müt’a nikâh ile aldığı bir kadın varsa ona yol versin. Ne
var ki yol vereceğiniz kadınlara müt’a nikâhı karşılığı olarak vermiş oldukla‐
rınızdan bir kısmını bile olsun geri almayın.1
1

et‐Tac 2/335. Müt’a Nikâhı ile alâkalı hadîsler ve geniş bilgi için bak. Müslim Nikâh 3.
Ayrıca bak. TDV İslam Ansiklopedisi 32/174‐180
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İslâm bilginlerinin bir kısmına göre müt’a nikâhı bâtıldır; varlığı
ile yokluğu birdir. Bu yolla cinsî münâsebet zinâdır. Müt’a nikâhıyla
çocuk olsa çocuğun nesebi sabit olmaz.
Bazı İslâm bilginlerine göre ise müt’a nikâhı fâsiddir; geçersizdir.
Eşlerin arası derhal ayrılır. Kadının iddet beklemesi vâcibdir. Çocu‐
ğun nesebi ana için olduğu gibi, baba için de sabit olur.
Nesebi sabit çocuk mîras da alır. Müt’a nikâhına dayalı ilişki zinâ
ise de nikâh gölgesi altında yapıldığından eşlere zinâ haddi (cezası)
uygulanamaz. Ancak tazîr cezası verilir.2
Bu açıklamalarımızla müt’a nikâhı ile ilgili olarak İslâm bilginle‐
rinin büyük çoğunluğunun görüşlerini özetlemiş olduk.
Müt’â nikâhı onaylanabilir mi?
Nisâ sûresinin 24. âyetinden hareketle İ. Abbas ve İmran b.
Huseyn gibi sahâbîlere ve çok azınlıkta kalan bazı İslâm bilginlerine
göre ihtiyaç duyulacak dönemlerde ve zarûret duyacak kişilerce
Müt’a nikâhı baş vurulabilir istisnai bir kurumdur. Onlara göre yuka‐
rıda anlamı verilen yasaklayıcı hadîs normal toplum şartları için ge‐
çerlidir.
Ancak Nisâ sûresinin 24. âyetinde, kendisiyle müt’a nikâhının
meşrûiyetine delil getirilen “Ücûr/ücretler” kelimesinin, 25. âyette
nikâh emri ardından mehir anlamında kullanılması, açıktan zinâ
yanısıra dost/metres edinmenin Kur’ân’la yasaklanması ve yozlaştı‐
rılmamış velî ve kadın doğasının onu kabullenemeyişi, müt’a nikâhı‐
na onay verilemeyeceğinin işaretlerini vermektedir. Zinâdan korun‐
ma erdemi ve bunun için sabır gösterilmesi gereği, ayrıca fertlere ve
topluma yüklenen evlendirme görevi de müt’a nikâhından kaçınıl‐
masını gerektirmektedir.
2

Müt’a nikâhını onaylayan Şia’nın görüşleri için bak. Tabâtabâî el‐Mîzan fi Tefsiril‐Kur’ân
Nisâ 24 (4/290 vd.)
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Allah katında müt’a olan nikâh
Yukarıda açıkladığımız müt’a nikâhı bâtıl‐fâsid olsa da açıktan
yapılan bir nikâhdır. Kullar katında da Allah katında da o müt’a ni‐
kâhıdır.
Bir de zahirî şartları yerine getirildiği için görünürde geçerli bir
nikâh olduğu halde Allah katında müt’amsı olan bir nikâh vardır ki o
da, kişinin cinselliğinden bir süre yararlanıp, sonra da bırakmak niye‐
tiyle bir kadını nikâhlamasıdır. Bu nikâh kullar katında geçerli ise de
Allah katında elbette geçerli değildir.
Biz bu değerlendirmeyi şu hadîse dayanarak yapıyoruz:
“Kişi vardır, bir kadınla belirli bir mehir3 üzerinden evlenmek üzere an‐
laşır, sonra da mehri vereceğine dair yemin ederek onu aldatır da hakkı ol‐
madan onunla yatıp kalkmaya başlar. Oysa ki Allah, kadına mehrini vermek
istemediğini bilmektedir. İşte bu adam, Kıyâmet Günü’nde Allah’ın huzû‐
runa zinâcı olarak çıkar.”4

3
4

Mehir için lügatçeye bakınız.
Müsned 4/332

Baş Cinsel Haramlar 2

Homoseksüellik/Eşcinsellik

“…Sizden önce âlemlerden/insan ve hayvan
topluluklarndan hiçbirinin yapmadğ eşcinsel‐
liği mi yapyorsunuz?”
(A’râf, 80)

İslâm Dîni’nde yasaklanmş zinâ gibi baş cinsel haramlardan biri
lûtîlik/homoseksüelliktir.1
Erkek erkeğe cinsel ilişki olan homoseksüellik, Kur’ân‐ Kerîm’le
ve Allah’n Resûlü’nün Sünnet’iyle yasaklanmş, ilâhî rahmetten
uzaklaştrc lanetli bir işdir.
Kur’ân’da homoseksüellik yasağ

a‐ Homoseksüellikle/eşcinsellikle ilgili olduğunu ileri süren ve
bizim de katldğmz Kur’ân yorumcularna göre yapann ve yapla‐
nn cezalandrlmasn emir buyuran Nisâ Sûresi’nin anlam sunula‐
cak 16. âyeti, homoseksüelliği/eşcinselliği yasaklamaktadr. Cezalan‐
drlacak fiilin haramllğ ise açktr:
“Sizlerden eşcinsellik yapanlarn ikisini de strap verecek şid‐
detle cezalandrn.2 Eğer tövbe edip uslanrlarsa, artk üzerlerine
1

2

Lût toplumunun iğrenç işi mânasna kullanlmakla beraber homoseksüelliğin yüce bir
peygamberin ad ile irtibatlandrlarak Lûtilik şeklinde ifade edilmesi hiç şüphesiz uygun
değildir. Ancak İslâm literatüründe ve bir hadîste kullanldğ da bir gerçektir. Biz çokluk‐
la homoseksüellik‐eşcinsellik ifadesini kullanmaya çalştk. (Bak. Kurtûbî 13/34,; Zâdül‐
Meâd Faslün fi Hedyihi fil‐Cima)
Yargya yanstlan zinâ’ya yüz sopa ceza verildiğine, kars zinâ eden kocaya da yarala‐
mayacak şekilde dövme hakk tanndğna göre Nisâ 16 da geçen Eza verme, bir diğer an‐
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gitmeyin. Çünkü Allah yürekten tövbeleri kabul eden ve merhame‐
ti pek çok olandır…”
b‐ Bakara sûresinin 223. âyeti ve bu âyete açıklık getiren hadîsler‐
le eşlere arka organdan ilişkinin yasaklanması, homoseksüelliğin ha‐
ramlığını göstermektedir. Eşe yönelik olarak yapılması yasaklananın,
erkeklere yönelik olarak yapılmasının daha bir haram olacağı açıktır.
c‐ Kur’ân‐ı Kerîm’in Mü’minûn Sûresi’nin beşinci, altıncı ve ye‐
dinci âyetleriyle eşler veya nikâhlanılan esir kadınlar olan câriyeler
ile yapılacak ilişkiler dışındaki bütün cinsel ilişkiler haram kılındığı
için, homoseksüellik de haramdır:
“Müminler cinsel organlarını korur/yasaklı ilişkilerden koru‐
nurlar. Onlar yalnızca karşı cinsten olan hür eşleri veya malik ol‐
dukları esir eşleri ile cinsel ilişkiye girerler. Onlar sadece bu ilişki‐
leri sebebiyle kınanmazlar. Helâl kılınanların dışında ilişkiye gi‐
renler, sınırları aşanlardır.”
Bu âyetlerde ve benzeri olan Meâric Sûresi’nin 29‐31. âyetlerinde
geçen ve erkekler için kadınlar, kadınlar için de erkekler anlamına
gelen Ezvac kelimesiyle de homoseksüellik yasaklanmaktadır. Cünkü
ancak karşı cinsten olan hür veya esir eşlerle nikâhlanılarak ilişkiye
girilebilir.
d‐ Bazı İslâm bilginlerinin Mü’minûn ve Meâric sûrelerinin mez‐
kûr âyetleri üzerinde yaptıkları, değindiğimiz yorumlarına göre ho‐
moseksüellik Kur’ân‐ı Kerîm’in genel cinsel yasakları arasına giriyor‐
sa da, özel olarak Lût toplumunun kıssasında yasaklanmaktadır.
Kur’ân‐ı Kerîm’de, daha önce gönderilen peygamberlerin toplu‐
luklarına yasaklandığı veya onları azâba uğrattığı bildirilen bütün
ilâhî yasaklar, ‐kaldırıldıkları açıklanmadıkça‐ Muhammed Ümmeti
için de ilâhî yasaklar olduğundan homoseksüellik bizlere de haram
kılınmış bir fiildir.
latımla ısdırap verecek şekilde cezalandırma dövmeye de teşmil edilebilir olsa gerektir.
Pek tabîidir ki bu itiraz edilebilir bir görüştür.
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Yüce Allah, Lût Peygamber’in diliyle bu iğrenc fiili şiddetli bir
dille yermekte, homoseksüellerin nasıl azâba uğratıldıklarını da açık‐
lamaktadır.
A’raf Sûresi Âyet 80‐84:
“Lût’u, kendi kavmine/topluluğuna Peygamber olarak gönder‐
dik. Onları şöylece kınayıp uyardı:
‐ Sizden önce “âlemlerden/insan ve hayvan topluluklarından”
hiçbirinin yapmadığı eşcinselliği mi yapıyorsunuz?
Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz.
Doğrusu siz ilâhî yasak sınırlarını aşan bir kavimsiniz.
(Lût’un kınayıp uyarmalarına karşı) Kavminin cevabı da şu tep‐
kili sözler oldu:
Lût’u ve onunla beraber îman edenleri ülkenizden çıkarın.
Çünkü onlar (arka organlardan kaçınarak) tertemiz kalmak isteyen
insanlardır.
Bunun üzerine Biz de Lût’u ve karısı dışındaki ailesini kurtar‐
dık. Karısı geride kalarak azâba uğrayanlardan oldu.
Biz onlar üzerine azab taşlarını öylesine bir yağdırdık ki, suçlu‐
ların âkıbeti nasıl olurmuş bir bak.”
Lût kavminin uğratıldıkları azap, Hûd Sûresi’nde de şöylece
açıklanmaktadır:
“Azap emrimiz gelince, yaşadıkları ülkenin altını üstüne çevir‐
dik. Üzerlerine Rabbin katında işâretlenmiş kızgın taşları sağanak
halinde yağdırdık. İlâhî azap, cinsel haramları işleyerek nefislerine
zulmedenlerden hiçbir zaman uzak kalıcı değildir.”3

3

Hûd 82, 83. Lût toplumu ile ilgili olarak ayrıca bak. Hûd 77‐83, Hıcr 67‐77, Enbiya 74, 75.
Şuara 165‐174, Ankebut 23‐35, Kamer 33‐39, Zâriyat 32‐37
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Anlamları sunulan âyetlerle homoseksüellik dolaylı olarak Mu‐
hammed Ümmeti olan bizlere de yasaklanmıştır. Özellikle son âyette
kullanılan ve Kıyâmet Günü’ne kadar devam edecek sürekliliği içeri‐
ci üslûpla da her dönemin homoseksüelleri azâpla tehdit edilmiştir.
Hiç şüphe yoktur ki Allah’ın azâbı çeşitlidir. İlâhî azap; hukûkî
ceza, tabîi âfetler, yönetim zulümleri, Aids türünden hastalıklar ve
harpler şeklinde olabileceği gibi; yıkıcı, eritici ve bitirici cinsel anarşi
şeklinde de olabilir.
Sünnet’te homoseksüellik yasağı4

Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﻁ
 ﻮ ﹺﻡ ﻟﹸﻮ ﻤﻞﹸ ﹶﻗ ﻋ ﻲﻣﺘ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﺍ ﻑ
 ﺧﺎ ﺎ ﹶﺍﻑ ﻣ
 ﻮ ﺧ ﺍ ﱠﻥ ﹶﺍ
“Erkeğe veya kadına arka organından temas eden kişiye Allah rahmet
nazarıyla bakmaz.“5
“(Tabîi ve helâl görerek) Erkeklere ve kadınlara arka organdan cinsel
temasda bulunanlar kâfir olmuşlardır.”6
“Hz. Âişe, Allah’ın Resûlü’nü üzgün gördü. Üzgün görünce de
sordu:
‐ Sizi üzen nedir Ya Resûlallah!

4

5
6

Mekke Toplumunda Homoseksüellik:
Homoseksüellik, İslam öncesi câhiliyet toplumunda örneğin Mekke’de ünlü şair İmruül
Kays’ın amcası oğlu ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyi şiirleştirdiği kasidesinin Kâbe duvarına
asılabileceği ölçüde tabîi görülmekte idiyse de ilk İslam toplumu için tehlike oluşturacak
düzeyde değildi. (Bak. İslâm Tarihi Asr‐ı Saâdet İst. 1928, 1/150)
Böyle iken Kur’ân’ın Lût toplumunun homoseksüelliği üzerinde ısrarla durması ‐Allah
bilir‐ gerekli kültürel ve fiilî tedbirleri almayan toplumların bu iğrenç sapıklığa uğrayabi‐
leceklerini ihtar etmek içindir. Asrımızda Amerika ve İngiltere ve Hollanda gibi İslâm Dî‐
ni’nin inanç ve hayat nizamından yoksun cahilî ülkelerde homoseksüellerin sayısının mil‐
yonları aşması, hem Kur’ân’ın Allah’ın kitabı olduğunu doğrulamakta, hem de bu gibi ül‐
kelerin geleceklerinin pek karanlık olacağına işaret etmektedir.
İ. Mâce Hn. 2563.
Zâdül‐Meâd Faslün fi Hedyihi fil‐Cimâ (3/148)
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‐ Beni üzen ümmetim için pek çok korktuğum uygulamadır; Lût toplu‐
munun yaptığını yapmalarıdır.”7
Salât ve selâm üzerine olsun, Allah’ın Resûlü diğer hadîslerinde
de şöyle buyurdu:

ﻫ ﹶﻠﻜﹸﻮﺍ ﺩ ﺍﻱ ﻭ
 ﻲ ﺃﻲ ﻓﺎﻟﻳﺒ  ﻓﹶﻼ،ﺨ ﹾﻠﻖﹺ
 ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺪﻩ ﻳ ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﻊ ﺍﷲ ﺭ ﹶﻓ ﻴ ﹸﺔﻃ ﺮ ﺍﻟﻠﱡﻮ ﺍﺫﹶﺍ ﹶﻛﺜﹸﻭ …
“… Lûtilik (homoseksüellik) çoğaldığı zaman Allah homoseksüellerden
(ve onların işini tabîi gören toplumlarından) korumasını kaldırır. Hangi
yaşayış üzerinde yıkıma uğrayacaklarını önemsemez.”8

7
8

ed‐Dürrül‐Mensûr Araf 80 (3/101)
el‐Câmiüs‐Sağîr, İza Zulime Ehlüz‐Zimmeti…; et‐Terğib 4/65.

Homoseksüelliğin Sebebleri

“İnsan nefsine, hem çirkinlileri/kötülükleri ve
hem de güzellikleri/iyilikleri ilham eden Al‐
lah’a and olsun.”
(Şems, 7‐8)

Kur’ân‐ Kerîmin açklamasna göre, Yüce Allah insan kulluk
denemesine uğrattğ için ona Fücûru ve Takvâsn ilham etmiştir.1
Bir diğer anlatmla insan bütün güzelliklere ve tüm çirkinliklere yete‐
neklidir ve eğilimlidir. Homoseksüellik, eğilim duyulabilecek bu çir‐
kinliklerden biridir.
Akl gereğince kullanlmaz, seküler çevrelerden korunulmaz, Ya‐
ratan’n koyduğu kurallar dinlenilmez ve ebedî hayat için sorgulan‐
lacağ gerçeğine inanlmazsa insan herbir çirkinlik yansra eşcinselli‐
ğe de bulaşabilir. Açklanan bu temel gerçek şğnda yaplabilecek
tesbit şudur:
Homoseksüellik, seküler akl ve yaşamn, inanç ve irade zaafnn
ürünüdür. Ana sebebi; rûhumuz ve bedenimiz üzerinde Allah’n ya‐
ratc, yaşatc ve yasa koyucu egemenliğini tanmamaktr. Bir diğer
ifadeyle Allah’a ve O’nun huzûrunda muhâkeme olunacağna; cezâ
veya mükâfat görüleceği gerçeğine inanmamaktr. Allah’n bütün
insanlar için örnek kldğ Hz. Muhammed’in buyruklarna gereğince
uymamaktr.

1

Şems 7‐8
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Şimdi bir veya bir kaçının birleşmesinin eşcinseliğe sebep olabile‐
ceği olguları ve onlara ilişkin peygamberî düstûrları ve bu düstûrlara
dayalı bazı ilmî ictihadları/görüşleri görelim.
A‐ Bekârlığın Sürdürülmesi

Bedenî ve mâlî imkânlar varken sürdürülen bekârlık, genelde
cinsel haramlara açık bir ortamdır.
Özellikle kışla, hastahane, yatılı okul, kamp vs. gibi yerlerde er‐
keklerle bir arada ve uzun süre yaşanan bekârlık da, hiç şüphesiz
homoseksüelliğe/eşcinselliğe yol açıcıdır.
Başta zinâ ve homoseksüellik olmak üzere cinsel haramlara yö‐
neltebileceği içindir ki, İslâm bedenî ve mâlî imkân varken, sürekli
bekârlığı Kur’ân çizgisinde Peygamberimiz’in diliyle haram kılmıştır.
İlgili bölümde gerekli bilgi verilmiştir.
B‐ Erkeklerin Kadınlaşması

Hür iradelerini kullanarak kadınlaşan erkekler, homoseksüelliğin
fideliğidir. Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü bu tipleri şöylece
la’netlemiştir/ilâhi rahmetten uzak kalmalarını dilemiştir:
“Erkeklere benzemeye çalışan kadınlara ve kadınlara benzemeye çalışan
erkeklere Allah la’net etsin.”2
Erkeklerin kadınlara benzemesi başlıca şu yollarla olmaktadır.
a‐ Allah’ın yarattığı vücût düzenini değiştirmek
Vücût düzenini değiştirme başlıca iki şekilde olabilmektedir:
aa‐ Hadımlaşmak ve hadımlaştırmak.
İlgili bölümde gerekli bilgiler verilmiştir.

2

Ebû Davûd. Libas 30
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bb‐ Erkekliğin dışa dönük fiziki simgesi olan sakalı ve bıyığı bir‐
likte traş etmek.
İslâm bilginleri sakal ve bıyığın beraberce kesilmesini, benzemek
amacı güdülmese de kadınlara benzemenin bir şekli olarak değerlen‐
dirmektedirler. Yaratılışları itibariyle kadınsı köseler bu hükmün
dışındadır. İlgili bölüme bakınız.
b‐ Kadın gibi makyajlanarak süslenmek, kolye, bilezik ve küpe gibi ka‐
dınlara özgü süs eşyası takınmak
Allah’ın Resûlü kadınlaştırıcı bu tür uygulamaları yasaklamış, fa‐
illerini sürgünle cezalandırmıştır.
Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’nün huzuruna elleri ve ayakları kınalanmış, ka‐
dınsı davranışlar gösteren bir adam getirildi.
O da, yaptığı soruşturmadan sonra onun Nekî’ denilen yere sürgün
edilmesini emretti…3
c‐ Kadın gibi giyinmek
Allah’ın Resûlü, yaşanılan toplum örfüne göre “Kadın elbisesi gi‐
yen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lânet etti.”4
Böylece Allah’ın rahmetinden uzaklaştırıcı bu tür giyinmeyi ya‐
sakladı.
Burada bilvesîle ifade edelim.
Erkek çocuklarına, erkeklere haram kılınmış olup erkeklik gücü‐
nü zafa uğrattığı bilimsel verilerle belirlenmiş olan altından süsler
takan, erkeklere haram kılınmış tabîi ipekten elbise giydiren, ayrıca
onlara kız çocuğu gibi davranan ve onları kız çocuğu imiş gibi giydi‐
ren ana‐babalar günahkârdırlar. Çünkü onlar bilmeyerek de olsa ço‐
cuklarının kişiliklerini yozlaştırmakta, cinsel haramlara ortam hazır‐
lamaktadırlar.
3
4

et‐Tac 3/33, Min Mirkatil‐Mefâtih 4/480
Ebû Davûd Libas 31
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Biz, erkek çocuklarını erkek, kız çocuklarını da kız çocukları gibi
giydirip süsleme gereğini, Peygamberimizin uygulamalarından öğ‐
reniyoruz. Mesela O, Habeş kıralının gönderdiği altın süslemeli giy‐
siyi torunu, Zeyneb’in kızı Umame’ye vermiştir. Azatlısı olan
Zeyd’in, torunu gibi sevdiği oğlu Üsame için ise şöyle demiştir:
Eğer Üsâme kız olsaydı, onu da, kız gibi giydirip süslerdim.5
d‐ Kadın gibi konuşmak ve davranmak
Kadın gibi konuşan ve davranan erkekleri İslâm bilginleri iki kı‐
sımda değerlendirmektedirler.
a‐ Yaratılışlarında kadınsı incelik bulunanlar,
b‐ İrâdeleriyle kendilerini benzetmeye çalışanlar.
Peygamberî la’net gölgesi altına girecekler ve İslâm Hukûku’na
göre soruşturmaya ve cezâya uğratılabilecek olanlar, hiç şüphesiz
ikinci kısma girenlerdir.
Birinci kısma girenler mazûrdurlar. Ancak onlar da kendilerini
bilmek, başta sakal‐bıyık bırakmak olmak üzere önlem almakla yü‐
kümlüdürler.
Yukarıda açıklananlar, kadınlara benzeme yollarıdır.
Bu yollardan yürüyenler ve çocuklarını yürütenler, istemeyerek
de olsa homoseksüelliğe hizmet etmiş, yol açmış olurlar.
Girişte değindiğimiz üzere, kuluk denemesi gereği insanın bütün
güzellikler gibi eşcinsellik dahil tüm çirkinlere yetenekli olması, katil
olmasını gerektirmediği gibi eşcinsel olmasını da gerektirmez.
Bu sebeple bazı bilimsel unvanlı şarlatanların savundukları gibi
doğuştan gereklilik olsaydı Yüce Allah homoseksüellik yasağı ile güç
yetirilemeyecek olanı yüklemiş olurdu. Oysaki Kur’ân ifadesiyle “Al‐
lah her bir nefsi ancak güç yetirebileceği ile yükümlü kılar.”6

5
6

Ebu Davud ve Hafız İrakî’den naklen Y. Karadavî el‐Fetevaz Şazze s. 44
Bakara 286
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C‐ Erkeklerin Avret Yerlerine Bakılması

Erkekler için örtülmesi gereken avret yerleri olan göbekle diz ka‐
pakları arasını açmak ve bu yasak bölüme bakmak da homoseksüel‐
liğin sebeblerindendir.
“Çıplaklık” ve “Şehvetle Bakmak” bahislerinde avret yerlerine bak‐
manın haramlığını ayrıntılı biçimde açıklayacağımız için, burada ya‐
saklayıcı bir hadîsi sunmakla yetineceğiz.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

…ﺓ ﺮﹶﺃ ﻤ ﺓ ﺍﹾﻟ ﺭ ﻮ ﻋ ﺍﻟﹶﻰ ﺮﹶﺃﺓﹸ ﻤ ﻭ ﹶﻻ ﺍﹾﻟ ،ﺟﻞﹺ ﺮ ﺓ ﺍﻟ ﺭ ﻮ ﻋ ﺍﻟﹶﻰ ﺟ ﹸﻞ ﺮ ﻨﻈﹸ ﹺﺮ ﺍﻟ ﻳ ﹶﻻ
“Erkek erkeğin avretine; göbekle diz kapakları arasına, kadın da kadının
avretine bakmasın…”7
D‐ Kardeş de Olsalar On Yaşından Sonra Erkek Çocukların Bir Arada
Yatırılması

Özellikle yedi yaşından sonra çocukların yataklarını ayırmak, fa‐
kat on yaşından sonra mutlaka ve mutlaka ayırmak Peygamberi‐
miz’in emridir. Salat ve selam üzerine olsun O, şöyle buyurur:
[“Yedi yaşına geldiklerinde erkek çocukların ve kız çocukların, (hatta)
erkek kardeşlerin ve kızkardeşlerin yataklarını ayırın.”
“Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınıza (bizzat örnek olarak) namaz
kılmalarını öğütleyin. On yaşına geldiklerinde ise namaz kılmaları için‐
sevdiriciliği öncelemekle birlikte‐ gerekirse fiziksel baskı yapın. Yataklarını
da mutlaka ayırın.”]8

7

8

Müslim Hayz 74, Tirmizî Edeb 38. Kur’ân(Nûr 30, 31)yanısıra bu hadîs de, sağlık sorunu
olmadan erkeklerin erkeklere, kadınların da kadınlara etek temizliği yaptırılmasını yasak‐
lamaktadır.
K. Hafâ Hn. 2286 ve açıklaması.
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Anlaşılacağı üzere bu hadîsler, çocukların yedi yaşlarından itiba‐
ren yataklarının ayrılmaya başlanmasını, fakat on yaşında mutlaka ve
mutlaka ayrılmasını emretmektedir.
Bu peygamberî emirleri uygulamamanın geleceğe dönük büyük
sakıncalar oluşturabileceği şüphesizdir.
Cinsel mevzûlarda mümkünü muhtemel görmek, İslâm gerçekçi‐
liğinin ana gereğidir.
E‐ Yetişkin Erkeklerin Vücûtları Temas edecek Şekilde Bir Yorgan
Altında Yatması

Allah’ın Resûlü, homoseksüelliğe çağrışım yaptıracak ve yol aça‐
cak bu davranış şeklini de şöylece yasaklamıştır:
“Bir erkek diğer bir erkekle vücûtları temas edecek şekilde bir yorgan al‐
tında yatamaz.
Bir kadın da diğer bir kadınla tenleri temas edecek şekilde bir yorgan al‐
tında yatamaz.”9
F‐ Kadınlara Arka Organlarından Temas Edilmesi

Homoseksüelliğin bir sebebi de Allah’ın Resûlü’nün ifâdesile
“Küçük Lûtîlik” olan kadınlara arka organlarından temas etmektir.
Tarihi verilere göre Lût toplumu içinde erkeklerde homoseksüel‐
lik, kadınlara yönelik bu tür haram ilişkiden sonra başlamıştır.
Allah’ın koyduğu düzenden bir kere sapıldı mı, sapmaların daha
büyük sapıklıkları davet edeceği şüphesizdir. İlgili bölüme bakınız.
G‐ Eşcinsellerinin Kendilerini Tanıtıcı Özelliklerinin Taklit Edilmesi;
Örneğin Erkeklerin Birbirlerinin Yanaklarından Öpmesi

İslâm Dîni, mü’min erkeklerin birbirleriyle tokalaşmalarını
(müsâfaha) ve ayrılıklardan sonraki buluşmalarda kucaklaşmalarını
onaylar. Büyüklerin ve bilginlerin ellerinden öpülmesini de câiz gö‐

9

Ebû Davûd Hammam 3
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rür. Ancak birbirlerinin önünde eğilmelerini ve yanaklardan öpmele‐
rini tasvip buyurmaz. Hanefî mezhebi bilginlerine göre bu tür öpme‐
ler harama yakın bir günahtır. Çünkü yanaklardan öpme de duygu‐
ların arılığını giderebilir. Nitekim Amerika gibi bazı ülkelerde yanak‐
lardan öpme, homoseksüellerin âdeti ve nişanı olmuştur.
Özellikle eşcinsellerin arasında bulunurken onlara benzemekten
ve özelliklerini benimsemekten kaçınmak gerekir.
Ana‐baba ve evlât gibi yakın akraba ve mahremler arasında ya‐
naklardan öpmekte bir sakınca yoktur.10
H‐ Kadınsı Vücutlu Tüysüz Oğlanlarla Bir Arada Kalınması

İslâm bilginlerince homoseksüelliğin temel sebeblerinden biri ol‐
duğu için bu mesele üzerinde özellikle durulmaktadır.
Homoseksüellerin özellikle yapıcı konumunda olanlarının, henüz
sakalı bitmemiş genç ve güzel oğlanlara ilgi duyacakları îzahdan be‐
rîdir.
Bunun içindir ki bazı İslâm âlimleri şöylece görüş açıklamışladır:
“Şehvetle bakıp bakmayacağı husûsunda emin olsun veya olmasın, ka‐
dına bakmak gibi güzel yüzlü tüyü bitmemiş oğlanlara bakmak da haramdır.
Zira vasfedilen genç oğlan, kadın gibi güzeldir, kadına arzu duyulduğu gibi
ona da arzu duyulur. Kaldı ki kadına ulaşmak imkânından daha çok genç
oğlanla bir araya gelmek imkânı vardır.”11
Bu bahsi, Allah’ın Resûlü’nü görenleri görenlerden bir İslâm bü‐
yüğünün şu uyarısı ile bitirelim:

10

11

Bk. Ebû Davûd Edeb 157, Fetevay‐ı Hindiye Tercüme Mustafa Efe 12/169, İslâm Fıkhı
Ansiklopedisi 4/374.
Fetevay‐ı Hindiye 5/114, S. Müslim Ter. ve Şerhi 2/1080.
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“İbâdetli bir gence, yırtıcı bir hayvanın zarar vermesinden korktuğum‐
dan daha çok, yanında oturduğu kadınsı oğlanın zarar vermesinden korka‐
rım.”12
I‐ Homoseksüelliği ve Homoseksüelleri Meşrulaştırcı ve Yüceltici
Yayınları İzlemek

Homoseksüellikle ilgili en önemli sebeblerden biri de bu aşağılık
fiili meşrûlaştırıcı yazıları okumak, resimleri ve filmleri izlemektir.
Bir diğer önemli sebeb de homoseksüel kişi ve çevrelerle kültürel,
sosyal ve ekonomik ilişkiler kurmaktır.
Tarihte ve de toplumlarında ün kazanmış eşcinsel fikir, sanat
ve devlet adamlarının başarılarını, düşüncelerinden, sanatsal etkin‐
likleri ve yönetim becerilerinden değil de eşcinselliklerinden sağ‐
lamışlar gibi algılamak ve algılatmak da eşcinselliğe yönlendirici
sebeblerdendir.
Dokuz madde halinde sunulan sebeplerin her biri her kes için değilse de
bir kaçı biraya geldiğinde bazı kişiler için eşcinselliğe yol açabileceği açık‐
tır.Ancak tecrübelere ve itiraflara dayalı olarak sebebler artırılabilir.

12

ed‐Dürrül‐Mensûr Araf 80 (3/101)

Baş Cinsel Haramlar 3

Sevicilik

“Sevicilik yapan kadnlarnzn bu suçlarnn
isbat için içinizden dört şahit bulun. Eğer
şâhitler bu suçu işlediklerine tanklk ederler‐
se, suçlu kadnlar ölüm alp götürünceye
veya Allah onlara (tövbe ve evlilik gibi) bir
çözüm yolu gösterinceye kadar onlar evlerin‐
de gözetim altnda tutun.”
(Nisâ, 15)

İslâm Dîni’nde homoseksüellik gibi haram klnan bir cinsel ey‐
lem de seviciliktir.
Allah’n Resûlü’nün hadîslerindeki ad Sihâk olan sevicilik (lezbi‐
yenlik) kadn kadna sevişerek, cinsel tatmin aramaktr.
Haram olan bu cinsel sapklk türünde kadnlardan biri erkek
mevkiinde olup, sevicidir. Diğeri de edilgen durumundadr.
İslâmî kaynaklara göre tarihî oluşumu ve gelişimi itibariyle ho‐
moseksüellik gibi sevicilik de Lût toplumuna dayanmaktadr.
Ülkelerinin alt üstüne getirilen ve üzerlerine taş yağdrlan Lût
kavminin, erkekleri yan sra kadnlarnn da azâba uğratlmalarnn
sebebi, îmanszlklar yansra aralarndaki sevicilikleri olmuştur.
Hz. Huzeyfe, Allah’n Resûlü’nden öğrendiği bu gerçeği şöyle di‐
le getiriyor:
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“Erkekleri erkekleriyle, kadınları da kadınlarıyla yetinince Lût kavmine
azap erişdi.”1
Sevicilik hiç şüphesiz Allah’ın kurduğu cinsel düzene aykırılık,
nesli kesmek, gerçek cinsel tatminden uzaklaşarak, nefse zulmetmek
ve kadın toplumunu cinsel anarşiye itmek olduğu için haram kılın‐
mıştır.
Kur’ânda Sevicilik Yasağı

Görüşlerine bizim de katıldığımız bazı İslâm âlimlerine göre
Kur’ân‐ı Kerîm’in Nisâ Sûresi’nin 15. âyeti sevicilikle ilgilidir. Âyetin
lafızları bu anlayışı doğrulamaktadır:
“Sevicilik yapan kadınlarınızın bu suçlarının isbatı için içiniz‐
den dört şahit bulun. Eğer şâhitler bu suçu işlediklerine tanıklık
ederlerse, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara
(tövbe ve evlilik gibi) bir çözüm yolu gösterinceye kadar onları evle‐
rinde gözetim altında tutun.”
Sünnet’de Sevicilik Yasağı

Allah’ın Resûlü, seviciliğin haramlığını/yasaklığını bildiren ha‐
dîslerinde şöyle buyurmuştur:

ﻦ ﻨﻬﻴ ﺑ ﺎ ِﺀ ﺯﹺﻧﹰﺎﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﻴ ﺑ ﻕ
 ﺎﺴﺤ
 ﺍﻟ
[“Kadınlar arasında sevicilik zinâ’dır; zinâ gibi haramdır.”
“Kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetininceye kadar Kıyâmet
kopmayacaktır.”
“Üç zümrenin “Allah’dan başka ibâdet olunacak; yasalarına boyun eği‐
lecek hiçbir ilâh yoktur” şeklindeki îmanî şehâdetleri, Allah katında kabul
olunmaz.
1

Kurtûbî Ankebût 29 (13‐342).
Lût kavminin kadınlarının azaplandırılması kadınların lezbiyenleşmesi sebebiyledir. (İbn
Kesîr, Araf 82)
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Bunlar (tabîi ve helâl görerek) yapan ve yapılan homoseksüeller, se‐
ven ve sevilen seviciler, bir de (zulmü meşrûlaştıran) zâlim devlet başkanı
(ve yöneticiler)dir.”]2

ﻥ ﺎﺍﻧﹺﻴﺘﺎ ﺯﻬﻤ ﺃ ﹶﺓ ﹶﻓﻤﺮ ﺃ ﹸﺓ ﺍﹾﻟﻤﺮ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﺗﺍﺫﹶﺍ ﹶﺍﻭ …
“Ümmetim, helâl/yapılabilir meşrû işlem görerek birbirleriyle la’netleş‐
tikleri, alkollü içkileri içtikleri, erkekleri tabîi ipekten elbise giydikleri, şarkıcı
câriyeler besledikleri, erkekleri erkekleriyle, kadınları da kadınlarıyla cinsel
ilişkiye girdikleri zaman yıkıma uğramaları kaçınılmaz olur.”3
Sunulan hadîslerdeki ifadeler, sevicilikten sakındırıcı uyarılar
olarak değerlendirilmelidir.
Seviciliğin Sebebleri

Kadınlar zâviyesinden bakıldığında yukarıda homoseksüelliğe
götürücü sebebler olarak zikrettiklerimizin hemen hemen hepsi sevi‐
ciliğin de sebebleridir:
a) Bekârlık ve sürekli beraberlik,
b) Giyimde, sözde ve davranışda erkekleşmek,
c) Kadınlar olarak birbirleri yanında göbekle diz kapakları arasını
açmak ve bakılması haram kılınan bu vücût bölümüne bakmak ve
sağlık sorunu olmaksızın kadınlara etek temizliği yaptırmak,
d) Kızkardeş olsalar bile, on yaşını aşan kız çocuklarını bir arada
yatırmak,
e) Yetişkin kızlar ve kadınlar olarak vücûtlar temas edecek şekil‐
de bir yorgan altında yatmak…

2

3

Sırasıyla bak. el‐Camiüs‐Sağir 2/33; Levâmiül‐Ukûl 5/113, et‐Tergîb 3/289; M. Zevâid
6/272.
et‐Teşriü‐Cinâil‐İslâmî 2/368; Beyhakî’den Hüsnül‐Üsveti Hurmet‐ü “ “İstimtain‐Nisâi
Bin‐Nisâi.
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Bütün bunlar sevicilik sebeplerindendir. İrade kullanılarak oluş‐
turulan bu sebeblerin her biri de İslâm’da yasaklanmış; haram kılın‐
mıştır.
Seviciliğin Fideliği Olarak Hamamlar ve Güzellik Salonları

Bu sebebler arasında yer alan “Avret yerini (göbekle diz kapakları
arasını) açmak ve avret yerine bakmak,” sebebine bağlanabilirse de, hü‐
küm bakımından ayrıcalığı olması nedeniyle kadın hamamlarına özel
bir sevicilik sebebi olarak bakmakta da yarar vardır. Zira Allah’ın
Resûlü: “Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman eden kimse hamama ancak
peştemal örtünerek girsin.” buyurarak, üzerlerine örtü almaları halinde
erkeklere umûmî hamamlara girme ruhsatını verirken, kadınlara yal‐
nız tedâvi amacıyla izin vermesi, bu yerleri sevicilik zâviyesinden
bakarak değerlendirmemizi gerekli kılmaktadır.4
Önce ilgili hadîsi sunalım.
Eşi Hz. Âişe (r. anha) yabancı topluluklardan kendilerine intikal
eden haberler sonrasında olacak Allah’ın Resûlü’ne sordu:
‐ Hamamlarla ilgili olarak ne buyurursunuz Ya Resûlallah?
‐ Benden sonra, yaşadığınız cemiyetlerde hamamlar yapılacak. Ne var ki
kadınlarınız için hamamlarda hayır yoktur.
‐ Ya Resûlallah! Kadınlar hamama peştemal tutunarak girecekler.
(Ne sakıncası olabilir?)
‐ Hayır hayır sanıldığı gibi değil. Kadın, vücûdun alt ve üst kısımlarını
örten elbiseler içinde ve başörtüsünü takınmış bir şekilde girse de (onlar için
hamamlarda hayır yoktur.) Zira kocasının evinden başka bir yerde elbisesini

4

Hamama gidenlerin bir kısmı avret yerlerini korumadıkları için, bazı İslâm bilginleri
fazîlet sâhibi dindar erkeklerin hamama gitmelerinin sakıncalı olduğu görüşünü ileri sü‐
rüyorlar. Gidilmesinde zarûret olmadıkça, biz de aynı görüşü paylaşıyoruz. Bak. Kurtûbî
Nûr 31, (12/224)
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çıkaran her bir kadın, Rabbi ile arasındaki kendisini koruyan perdeyi sıyır‐
mış olur.”5
Allah’ın Resûlü bu hadîsiyle kadınların hamama gitmesini yasak‐
lamıştır. Ancak O, bu yasağı üzerinde ısrarla durmuş, aşağıdaki ha‐
dîslerde görüleceği üzere giderek şiddetini artıran bir üslûpla bu ya‐
sağını pekiştirmiştir:
[“… Kadınlarınızdan Allah’a ve Ahiret Günü’ne îman edenler sakın ha
(umûma mahsus) hamamlara girmesinler.”
“… Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman eden kişi karısını (ve kızlarını)
hamama sokmasın.”]6
Açıkça anlaşılacağı üzere kadınların umumî hamamlara gitmeleri
yasaklanmıştır. Bu yasağın Allah’ın Resûlü’nün izni ile meşrûlaşmış
bir tek istisnası vardır. O da kadınların kadın hamamları ve ılıcaları‐
na ancak tedavi amacıyla ve göbekle dizler arasını örterek girebilme‐
leridir. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

ﺎ َﺀﻧ ﹶﻔﺴ ﻭ ﻀ ﹰﺔ ﹶﺍ
 ﻣﺮﹺﻳ ﺍ ﱠﻻ ﺎ َﺀﻨﺴﺎ ﺍﻟﻮﺍﻫﻨﻌﻣ ﺍ… ﻭ
“… Kadınlarınızı hamamlara gitmekten men ediniz. Ancak hasta ve
lohusa kadınlara izin veriniz.”7
Kadınlar için hamam yasağının getirilmesinin bir sebebi, utanma
duygusunu zayıflatabilmesi ise, diğer bir sebebi de kadınların vücût
özelliklerinin diğer kadınlar tarafından kocaları, babaları ve oğulları
yanında anlatılabilir olması, sonuç olarak da mahremiyetlere nüfûz
edilmesidir. Ama ‐Allah bilir‐ asıl sebep hamamların seviciliğe fidelik
olabilmesidir. Nitekim olmuştur da.

5
6
7

M. Zevâid 1/278.
M. Zevâid 1/278, Tirmizî Hn. 2802.
Ebû Davûd Hammam 1
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Bizim târihimizde umûmî erkek hamamlarından çok, kadın ha‐
mamları cinselliğe mevzu olmuştur. Şuyû bulan sapıklıklar romanla‐
ra bile konu edilmiştir.
Tıbbî zarûretler dışında kadınların kadın hamamlarına gitmesini
yasaklayan Peygamberî düstûru ölçü alarak, devrimizdeki güzellik
ve jimnastik salonlarına gidilmesini, sakıncalı olan yerler içinde de‐
ğerlendirmek mümkündür.
Hele hele Müslüman kadınların sözde güzellik uzmanları olan
erkek kişilere ve kuaförlere makyaj ve saç yaptırmaları, hiç şüphesiz
açık bir haramdır.

Baş Cinsel Haramlar 4

Hayvanlarla Cinsel Temas

“Allah sizin için hayvanlar yaratt. Onlardan bir
ksmna binersiniz. Bir ksmndan da yiyecekler
edinirsiniz.”
(Mümin, 79)

İslâm Dîni’nde baş cinsel haramlardan biri de hayvanlarla cinsel
temasta bulunmaktr.
İnsann tabîi eğilimine aykr olan bu iğrenç fiil, baz İslâm bilgin‐
lerince Mü’minun Sûresi’nin 5‐7. âyetleri ile çizilen genel cinsel ya‐
saklar içinde görülmektedir. Bir diğer anlatmla insan ancak kendi
karşt cinsinden zevci/eşi olacak bir insanla ve ancak nikâh yoluyla
ilişkiye girebilir. Hayvanlar, insanlara cinsel partner olmak için yara‐
tlmamşlardr.1
Erkekler yansra kadnlar tarafndan da işlenebilecek olan bu fii‐
lin haramlğ Allah’n Resûlü tarafndan açkça belirtilmiştir.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, bir hadîslerinde şöyle buyurur:
“Dört snf insan vardr ki bunlar sabah ve akşam Allah’n azap öfkesi
içindedirler.
1

Peygamberimizin mecaz veya hakikat olarak anlayabileceğimiz anlatmna göre adamn
biri ineğini sürüyordu ki, bir ara srtna binerek dehlemeye başlar. Bunun üzerine hay‐
vancağz dile gelerek söyle szlanr:
‐ Biz binilmek için yaratlmadk.Tarmda kullanlmak için yaratldk.(Buhârî, Enbiya 52)
Cinsel ilişkiye girilen hayvanlar dile gelebilseydi her halde ilişkiye girenlerin insanlktan
soyutlanp hayvanlaştklarn haykrrlard.
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(Sahâbîler tarafından) soruldu.
Bunlar kimlerdir Ya Resûlallah!
Allah’ın Resûlü (sav) şu açıklamada bulundu. Onlar:
a. Kadınlara benzemek isteyen erkekler,
b. Erkeklere benzemek isteyen kadınlar,
c. Homoseksüeller,
d. Hayvanlarla cinsel ilişki kuran kişilerdir.”2
Sahiplerini Allah’ın azap öfkesine uğratıcı bu işler, hiç şüphesiz
yaratılış düzenimize aykırılık haramını oluşturan eylemlerdir.(Nisa
119)
İslâm Dîni Yüce Peygamberimiz’in diliyle eşekle atın çiftleşmesi‐
ni bile yasaklarken, hayvanla ilişkiye girmenin insanlıktan ne derece
soyutlanma olacağı düşünülmelidir.3

2
3

ed‐Dürüül‐Mensûr, A’râf 80 (3/101) ar.
et‐Tac 4/350
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Röntgencilik

“…Sakn ha birbirinizin gizliliklerin araştrma‐
ynz…”
(Hucurat, 12)

Röntgencilik, başkalarnn cinsel organlarn ve cinsel ilişkilerini
gözetleyerek, cinsel doyuma ulaşma çabasdr.
Yukarda yaplan tarife uygun röntgencilik, İslâm Dîni’nde çok
yönlü bir haramdr.
Röntgencilik Üç Yönlü Haramdr

a‐ İslâm Dîni, iradeli olarak şehvetle bir erkeğin göbekle diz ka‐
paklar arasna, kendisiyle evlenilebilecek bir kadnn da elleri, ayak‐
lar ve yüzü dşndaki organlarna bakmay haram klmştr. Şehvetli
bakşlar kadnlara da haram klnmştr.1
Röntgencilik baklmas haram olan organlara şehvetle bakmay içerdi‐
ğinden, şüphesiz haramdr.
b‐ Röntgenci, soyunan bir kişi veya çplak yatan bir vücût ya da
ilişki halinde olan eşler arayan, bunun için de tecessüs eden insandr.
Tecessüs (gizliyi araştrma) ise Kur’ân‐ Kerîm’in Hucurât Sûre‐
si’nin onikinci âyetinde Rabbimizin yasakladğ bir işlemdir.
Röntgencilik ‐aranlan bulunmasa bile‐ tecessüsü ihtiva ettiği için ha‐
ramdr.
1

Nûr 30‐31
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c‐ Röntgencilik evlerin içini gizlice gözetleme işlemidir. İzinsiz
olarak evlerin içine girmek de, gözetlemek de mesken dokunulmazlı‐
ğını çiğnemektir. Bu da açık bir haramdır.
Nûr Sûresi Âyet 27:
“Ey îman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin alma‐
dan; size arzu edilerek izin verilmeden ve evin sakinlerine selâm
vermeden girmeyin. Düşünürseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”
Burada yeri gemişken açıklayalım: Mesken dokunulmazlığı İslâm
Toplumu’nun gayr‐ı müslim vatandaşları olan zimmîler için de bir
haktır. İslâm yalnızca mesken dokunulmazlığını değil mektup doku‐
nulmazlığını da hukûkun koruması altına almıştır. Peygamberimiz
bir hadîslerinde şöyle buyurur:
“İzin almaksızın mü’min kardeşinin yazılı evrakına bakan kişi Cehen‐
nem ateşine bakmış olur.”2
İzin almaksızın evlere girilmesini yasaklayan ilâhî ölçülerin, hu‐
kûkî yasaların ve ahlâkî kuralların amaçlarından biri de insanların
görülmesini istemedikleri durumların görülüp bilinmesidir.
Aşağıda sunacağımız hadîs, evlere giriş çıkışla ilgili görgü kural‐
larından birini öğretirken, röntgenciliği de yasaklamış olmaktadır.
İzin isteyip kendisiyle görüşmek isteyen bir mü’min Allah’ın Resûlü’ne
geldi. Fakat yüzü kapıya dönük olarak durdu.
Allah’ın Resûlü kapıya çıktığında onunla yüz yüze karşılaşınca şöyle
buyurdu:
Yüzünü kapıya çevirme. Şöyle yan dur. Zira izin istemenin amacı, izin‐
siz bakmamakdır.3

2
3

Keşfül‐Hafâ Hn. 2636.
et‐Tac 5/239. Kapılarını açık bıraktıkları için ani bakışlarla mahremiyetlerine nüfuz edilen
insanların kendilerisorumludurlar. Bak. el‐Camiüs‐Sağir 1/120. (Eyyüma Recülin)
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Cinsel amaçla olsun veya olmasın, izin almaksızın evlerin içine
bakmak öylesine bir tecâvüzdür ki, İslâm bu tecâvüzü, bakan gözle‐
rin darbelenmesini meşrûlaştıracak bir suç olarak değerlendirmekte‐
dir.
Sehl b. Sa’d (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü demir bir tarakla kaşıtırcasına başını tarıyorken, ada‐
mın birinin, evinin bir açıklığından içeriye baktı(ğını sonradan farketti de
ona) şöyle çıkıştı:

ﺎ ﹺﺭﺑﺼﺒ ﹺﻞ ﺍ ﹶﻻﻗ ﻦ ﻣ ﻻ ﹾﺫﻥﹸ ﻌ ﹶﻞ ﺍ ﺎ ﺟﻧﻤﺍ ،ﻴﹺﻨﻚ ﻋ ﻲﺎ ﻓ ﹺﺑﻬﻨﺖ ﻌ  ﹶﻟ ﹶﻄﻨﻈﹸﺮ ﺗ ﻚ
 ﻧ ﺃﻤﺖ ﻠ ﻋ ﻮ ﹶﻟ
Eğer senin baktığını (önceden) bilseydim bu tarağı gözüne saplardım.
(Bilmiyor musun?) İzin almak ancak bakabilmek için kurallaştırıldı.4
Röntgencilik merakı doğabilir

Başkalarının vücût mahremiyetlerini keşfetmek, cinsî münâsebet‐
lerini gizlice izlemek merakı her insanda doğup gelişebilir.
İslâm, cinsel konularda gerçekçi olduğu ve mümkünü muhtemel
gördüğü içindir ki, Nûr Sûresi’nin 58. âyetinde yatsıdan sonra, sabah
namazından önce ve öğleyin istirahat saatlerinde hizmetçilerin ve
çocukların bile eşlerin yatak odasına izin almaksızın girmelerini ya‐
saklamıştır. Ana babaların da bu hususta çocuklarını terbiye etmeleri
emrolunmuştur.
Değinilen âyette Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ey îman edenler! Hizmetçiler olarak görevlendirdiğiz esir ka‐
dın ve erkekler ve sizden ergenlik çağına ermemiş çocuklar, sabah
namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkardığınız zaman
ve yatsı namazından sonraolmak üzere üç vakitte yanımıza girmek
için izin istesinler. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açılabile‐
ceği vakitleridir.
4

Buhârî Libas Babül‐İbtisat (7/61)
Hadîsler, genelde doğru olarak fakat anlam olarak aktarıldığından bu ifadelerin
Peyganberimiz tarafından aynen kullanılıp kullanılmadığını kesin olarak bilmiyoruz. An‐
cak bakılmaması gereği, etkin bir dille de anlatılmış olabilir.
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Bu, bu üç vaktin dışında izin almaksızın yanınıza girmelerinde
sizin için de, onlar için de bir sakınca yoktur. Çünkü onlar sizin
yanınıza çokça girip çıkmak gereğini duyabilirler. Siz de birbirini‐
ze sık sık gider gelebilirsiniz. İşte Allah, âyetlerini size böyle açık‐
lar. Allah her şeyi çok iyi bilendir, her buyruğu yerli yerinde olan‐
dır.”
İslâm bu meselede öylesine gerçekçidir ki insanın sık sık açılıp
saçılabileceği hastalık zamanlarında, mahrem olan hastaların hizmeti
yapılırken bile odalarına girerken izin alınmasını öğütlemiştir.
* Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (sav) sordu:
‐ Yâ Resûlallah! Annemin yanına girerken de müsade isteyeyim mi?
‐ Evet, iste.
‐ Ben evde onunla beraberim.
‐ Olsun, izin iste.
‐ İyi ama Ya Resûlallah! Onun hizmetini ben yapıyorum.
‐ Anneni çıplak görmeyi arzu eder misin?
‐ Hayır, etmem Ya Resûlallah!
‐ O halde yanına girmek için izin iste.5
Sonuç

İslâm Dîni röntgenciliği haram kıldığı gibi, ona götürücü bütün
yolları da tıkamıştır. Zaten bu, İslâm’ın cinsel gerçekçiliğinin yaygın
bir kuralıdır. O yalnız yasaklamaz, yasakladığını sebebleri ile birlikte
haram kılar.

5

Taberî Nûr 27, (18/112), Muvatta İzti’zan 1
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Teşhircilik

“…İslâm’n/ortak akln çirkin bulduklarnn
gizlisine de açğna da yaklaşmayn…”
(En’âm, 151)

Kabul gören yaygn tarife göre teşhircilik, cinsel doyuma ermek
amacyla cinsel organlar açğa vurup göstermektir.
İslâm Dîni, erkeklerin bütün erkeklere ve kadnlara karş göbekle
diz kapaklar arasn; kadnlarn da tüm namahrem/evlenilebilir er‐
keklere karş yüz, eller ve ayaklar dşndaki vücût organlarn açğa
vurmasn yasaklamştr. Bu sebeble özel şehevî bir maksadla cinsel
organlar açğa vurma olan teşhircilik, pek tabîidir ki açk bir İslâmî
haramdr.
Kur’ân‐ Kerîm’in Nûr Sûresi’nin 30. ve 31. âyetlerinde, Müslü‐
man erkekler ve kadnlarn cinsel organlarn korumalar emrolun‐
muştur. Koruma emri hiç şüphesiz gösterme yasağn da içermekte‐
dir:1
“Mü’min erkeklere söyle! Gözlerini cinsel amaçl bakşlardan
çevirsinler. Fercleri olan cinsel organlarn ve yakn çevresini (gös‐
terir ve görülür olmaktan; zinâya arac klmaktan) korusunlar. Böyle
yapmalar, onlar; onlarn duygularn daha arndrcdr. Gerçekten
Allah bütün yaptklarnzdan haberdardr.”
1

F. er‐Râzî, Nûr 30 (23/20)
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“Mü’min kadınlara söyle! Onlar da gözlerini cinsel amaçlı ba‐
kışlardan çevirsinler. Ferçleri olan cinsel organlarını ve yakın çev‐
resini (gösterir ve görülür olmaktan; zinâya aracı kılmaktan) koru‐
sunlar…”
İslâm Dîni, cinsel bir hastalık olan teşhirciliği, arzettiğimiz koru‐
ma ve de örtünme emirleriyle yasaklanmıştır. Ayrıca özel yasalarıyla
da men etmiştir.
Cinsel organları teşhir etmenin İslâm Dîni’ndeki çirkinlik derece‐
sini kavrayabilmek için, önce bu Yüce Din’in yalnızken bile cinsel
organların açığa vurulmamasını öğütleyen düstûrlarından bazılarını
sunalım.
Allah, Utanılmaya Daha Lâyıkdır

Allah’ın Resûlü’ne (sav) soruldu:
Ey Allah’ın Resûlü! Birimiz yalnız kaldığı zaman da (avret yerini
örtmeli mi?)
Şöyle buyurdu:

ﺊ ﻴﺭ ﹺﺑﺸ ﺍﺘﻮﻴﺴ ﹶﻞ ﹶﻓ ﹾﻠ
ِ ﺘﻐ ﻳ ﻢ ﹶﺍ ﹾﻥ ﻛﹸﺣﺪ ﺩ ﹶﺍ ﺍﺎﺫﹶﺍ ﹶﺍﺭ ﹶﻓ،ﺘﲑﺳ ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﺍ ﱠﻥ ﺍﷲ
‐ Allah, insanlardan daha çok kendisinden utanılmaya lâyık olandır.2
“Aman çıplaklıktan korununuz. (Böylece size refakat eden) meleklere
karşı utanır olunuz ve (utanmanızla) onlara saygı gösteriniz.”3
Cinsel Organlar Görülecek Şekilde Oturulmasın
Allah’ın Resûlü, Amr b. Hazm’ı Necran’a gönderirken, ona ver‐
diği yazılı talimatta şöyle buyurdu:

2
3

Tirmizî Edeb 39 (Hn. 2795)
Tirmizî Edeb 42 (Hn. 2801).
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“…Kişi, cinsel organı açıktan ve dıştan görülürcesine kabaları üzerine
çöküp ayaklarını dikerek oturmasın.4
Anlamları sunulan hadîslerden anlaşılacağı üzere İslâm Dîni, Al‐
lah’tan ve O’nun meleklerinden utanılarak cinsel organların korun‐
masını öğütlemektedir.
Allah’tan ve meleklerinden utanılarak korunması öğütlenen cin‐
sel organların, insanlardan korunması ise mutlaka yapılması gereken
bir görevdir.
Şimdi bu görevin farz olduğunu delillendiren ilâhî yasaların bir
bölümünü, Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in dilinden sunalım:
Ashâb‐ı Suffe’den olan Ebû Zür’a b. Abdurrahman (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü aramıza gelip oturdu. Bu sırada benim uyluğum;
(üreme organım ile diz aram) açıldı.
Allah’ın Resûlü bana şöyle emir buyurdu:

ﺭﺓﹲ ﻮ ﻋ ﺨ ﹶﺬ
 ﺖ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
 ﻤ ﻠ ﻋ  ﹶﺃﻣﺎ،ﻚ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺮ ﻤ ﺧ
‐ Üzerini ört. Sen uyluğun avret; örtülmesi gereken yer aldığını öğren‐
medin mi?5

ﺖ
 ﻴﻣ ﻭ ﹶﻻ ﻰ ﺣ ﺬ ﺨ
 ﺍﻟﹶﻰ ﹶﻓ ﺮ ﻨ ﹶﻈ ﺗ ﻻ ﻭ،ﺨ ﹶﺬﻙ
 ﻒ ﹶﻓ
 ﺸ
 ﺗ ﹾﻜ ﻻ
“Uyluğunu gösterme. Diri veya ölü hiç kimsenin uyluğuna da bakma.”6
Yukarıda sunulan hadîslerden anlaşılacağı üzere İslâm Dîni teş‐
hirciliği, teşhirciliğe götürücü ve teşvik edici sebebleriyle birlikte ya‐
saklamaktadır. Çünkü İslâm, yalnız teşhiri değil, ‐şehvetli veya şeh‐
vetsiz teşhir edilen organlara bakmayı da yasaklamaktadır. Yalnızca
bakma yasağı bile teşhirciliği devre dışı bırakabilecek bir düstûrdur.
4
5
6

et‐Metâlibül‐Âliyetü Hn. 91 (1/29)
Sünen‐i Darimî Hn. 2653.
Ebû Davûd Hammam 2
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Yukarıda sunulan tarife göre teşhirciliğin İslâm’ın cinsel haram‐
ları arasında yer aldığını açıkladık. Ancak gerçeği ifade etmek gere‐
kirse Kur’an ve Sünnet ölçülerine göre yapılacak teşhircilik tarifinin
daha bir kapsamlı olması gerekir. Çünkü teşhircilik İslâm’ın haram
kıldığı çıplaklığın özel bir şeklidir. Bu sebeble “Cinsel doyuma ermek
amacıyla cinsel organları açığa vurmak” şeklindeki tarifi, İslâm’ın çıplak‐
lıkla ilgili düstûrlarıyla yorumlayarak şöylece kapsamlandırmamız
lâzımdır:
“Teşhircilik, cinsel amaçla vücût organlarını açığa vurmaktır.”
Bu tarif, İslâm’ın çıplaklığı tarifinden de bir ölçüde ayrılır. Çünkü
özel bir cinsel amaç olmasa da çıplaklık çıplaklıktır ve haramdır.
İslâm’a göre teşhircilik, “cinsel amaçla vücût organlarını açığa vur‐
mak” olacağından, aşağıda sunacaklarımızın her biri şüphesiz bir teş‐
hirciliktir:
Striptiz yapmak, şeffaf elbise giyinmek, cinsel organı, göğüsleri
ve kalçaları belirginleştirici dar giysileri giyinmek, mayolu ve bikinili
plâj giysileriyle arz‐ı endam etmek, hatta yüzü makyajlayarak toplu‐
luk içine çıkmak, daracık pantolon ve şort giymek…7
Bütün bunlar teşhirciliktir. Zaten konunun İslâm seküler/laik uz‐
manları, bile aynı görüşleri paylaşmakta, açıklananları örtülü teşhirci‐
likle vasıflandırmaktadırlar.
İslâm inancı ve ahlâkına sahip bir insan, teşhirciliği benimseyebi‐
lecek kadar aşağılaşabilir mi?

7

Dar ve tene yapışık olarak dikilen ve üretilen batı tipi erkek ceketi ve pantolonun da
vücûdun teşhiri eğilimine dayandığı ve İslâmî olmadığı bir gerçektir. Kadın giysileri gibi
erkek giysilerimiz de İslâmî ölçülerden ve bu ölçülere dayalı tarihî uygulamalardan
ilhamlanmadıkça Müslümanların kültürel bağımsızlığını kazanamayacağı bilinmelidir.

Baş Cinsel Haramlar 7

Mastürbasyon (Elle Boşalmak)1

“Allah insan ancak güç yetirebileceği ile yü‐
kümlü klar…”
(Bakara, 286)

Genel Bilgiler

Mastürbasyon, karş cinse yönelik olan yaratlş düzeni ile örtüş‐
meyen, döl almaya yönelik bulunmayan ve de eksik tatmini içeren bir
cinsel aktivitedir.
Mastürbasyon/Elle boşalma, aslnda bekârlk döneminde bile za‐
rûrî görülemeyecek bir işlemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda atlma‐
yan veya atlamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratmş‐
tr. Gerektiğinde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insan
rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktadr. Kald ki belirli bir
yaş dönemine (yaklaşk yirmi beş) kadar birikimlerin atlmamasnda
bir zarar olmadğ da uzmanlarca kabul edilmektedir.
Alşkanlk haline getirilen elle boşalmann, en önemli zarar, evli‐
liği geciktirmesi ve evlilik hayatnda cinsel ilişkiden alnmas gereken
hazz önlemesidir. Sağlk yönünden sakncalar ise şahsdan şahsa
değişebilmektedir. Aşrlğa gidilmedikçe bir zarar olmayacağ da
söylenmektedir.
1

Cinsel görevlerin aksatlmasna ve hayat maddesinin israfna sebep olabileceği için, evli
erkekler ve kadnlar tarafndan yaplmas haram olarak nitelebilecek olan mastürbasyonu,
“Baş Cinsel Haramlar” bölümünün sonunda incelemeyi uygun bulduk.
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İslâm Dîni, insanın varlığında bulunan bir duyguyu ve de eylem
arzusunu bütünüyle reddetmez. Ancak helâl ve harâm düstûrlarıyla
düzene sokar. Böylece zararlı olacağı yasaklar. Faydalı olacak olanı
emreder.
Araştırıcı bir varlık olan insanın, kendi vücûdunu ve özellikle
cinsel organını ve onun işlevlerini merak etmemesi mümkün değil‐
dir. Böyle iken İslâm’ın elle boşalmayı kayıtsız şartsız yasaklaması,
insanla çatışmak olurdu. Oysaki İslâm insan içindir. Onunla çatışmak
için değil, uyum sağlayarak ve yönlendirmek için gönderilmiştir:
“Allah insanı ancak güç yetirebileceği ile yükümlü kılar…”2
Bunun içindir ki Kur’ân‐ı Kerîm’de ve Allah’ın Resûlü’nün Sün‐
net’inde elle boşalma husûsunda özel ve açık bir emir veya yasak
yoktur.
Mastürbasyon Haram mıdır?

Mü’minûn Sûresi’nin beşinci ve altıncı âyetleriyle Meâric Sûre‐
si’nin yirmi dokuz, otuz ve otuz birinci âyetlerinde nikâhlı hür eşler
ve sâhip olunan nikâhlı esir eşlerle yapılan cinsel ilişkiler dışındaki
cinsel tatmin şekillerinin dolaylı olarak harâm kılındığı kabul edil‐
mekte ise de, bu âyetlerde asıl amaç, anılanların dışındaki helâl ol‐
mayan eşlerle cinsel ilişkidir.
Bu sebeble bazı İslâm bilginlerinin mastürbasyonu Kur’ânî yasak‐
lar arasında değerlendiren ictihadları isabetli olarak görülemez. Nite‐
kim İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğu bu ictihadı/ilmî görüşü
paylaşmamaktadırlar. Kaldı ki Allah’ın Resûlü’nün hadîslerinde mas‐
türbasyonu yasaklayan sahîh bir hadîs de görülmemektedir.

2

Bakara 286.
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“Elle boşalan la’netlidir”3 şeklinde hadîs olarak dillerde dolaşan
sözün hadîs olmadığını güvenilir hadîsciler belirlemişlerdir. Mastür‐
basyonla ilgili olarak rivâyet olunan bazı hadîsler varsa da, bunlar
harâmlılığı delillendirecek geçerlilikte değildirler.
Açıkladığımız sebebler dolayısıyla İslâm bilginleri, mastürbasyo‐
nu İslâm Dîni’nin genel cinsel düstûrları ışığında değerlendirmişler‐
dir. Bu değerlendirmeleri, elle boşalmanın düşünülebilecek üç şeklini
sunarak aktarmaya çalışacağız.
• Nikâhlı olunmayan bir kadının veya erkeğin eliyle boşalmak,
• Nikâhlı eşin eliyle boşalmak,
• Bizzat elle boşalmak.
Birinci şekil boşalmak hiç şüphesiz haramdır. Çünkü yabancı bir
erkeğin veya kadının cinsel organına bakmak da, tutmak da haram‐
dır.
İkinci şekil boşalmak yani kocanın karısı veya kadının kocası
eliyle boşalması ise helâldir. Çünkü eşler birbirine helâldir. Özellikle
eşin âdet döneminde bu yönteme başvurma ihtiyacı duyulabilir.
Kadın veya erkek kişinin kendi eliyle veya sürtünme gibi bir yön‐
temle boşalması ise müctehidlerimizin değerlendirmelerine göre şöy‐
le açıklanabilir.
a) Mutlak haramdır/yapılamaz,
b) Mubahdır/yapılabilir,
c) Vâcibdir/yapılması gerekir.

3

K. Hafâ Hn. 2838. Aclûnî, dillerde hadîs olarak dolaşan bu sözün aslının olmadığını söy‐
ler.
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Mutlak haramdır

Kur’an‐ı Kerîm’in yukarıda değindiğimiz Nûr ve Meâric sûrele‐
rinin ilgili âyetlerinden delil getiren Şâfiî mezhebi müctehidleri, mas‐
türbasyonunun mutlak olarak haram olduğu görüşündedirler.4 Bu
görüşü yukarıda değerlendirmiştik.
Mubahdır

Mubahdır; yapılabilir, bir günahı yoktur. Kişinin hür veya esir eşi
yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsait değilse, zinâya düşmemek
veya vücûdundaki rüyalanma yoluyla da atılamayan zararlı birikimi
gidermek için mastürbasyon yapması mubahtır.
Hanefî ve Hanbelî mezhebi bilginleri bu görüştedir. Ne var ki
mubah olduğunu belirten müctehidler bile, onu olgun mü’minlerin
ilgi duyamayacağı bir davranış olarak değerlendirmektedirler.
Allah’ın Resûlü’nün bir hadîsine göre cinsel organı el ile kavra‐
manın abdesti bozucu olması da bu değerlendirmeyi doğrulayıcı va‐
sıftadır.5
Açıklamadan anlaşılacağı üzere, elle boşalmanın mubahlığı şart‐
lıdır.
Bu sebeble ihtiyacı olamayacağından, evli erkeğin ve kadının
mastürbasyonu sakıncalıdır. Ayrıca şehevî duyguları gidermek için
değil de, azdırmak için mastürbasyon yapılması da haram olarak
nitelendirilebilir.6

4
5
6

İ. Kesîr Müminûn 7
Feyzül‐Kadîr 3/153.
Kurtûbî, Nûr 5.
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Vâcibdir

Vâcibdir; yapılması dinen gereklidir.
Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinâdan korunulamayacağına
kanâat hasıl olursa, bu durumda yapılması vâcib olur.7 Çünkü iki
şerden daha az zararlı olanın tercihi İslâmî bir kuraldır.
Kadınların mastürbasyonunun hükmü erkeklerin mastürbasyo‐
nunun hükmü gibidir.8
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere mastürbasyon mutlak
haram olarak görülemeyeceği gibi şartsız helâl olarak da görülemez.
Bilinmesi gereken bir önemli husûs da onun sürekli bir ihtiyaç
olmadığıdır. Zira o, vücûdun tabîi ihtiyacının gerektirdiği bir işlem
olmaktan çok, sanal/yapay tahriklerin ihtiyaçlaştırdığı bir işlemdir.

7

8

Bazı İsâm bilginleri zinâya düşmekten korktukları zaman korunabilmek için kocasız
kadınların (yapay organ veya benzeri) bir aracı kullanabilecekleri görüşündedirler. Bak. İ.
Kayyım Elcevzi, Ravzatül‐Mahibbin s. 137.
Toplu bilgi için bak. A. Udeh et‐Teşrîül‐Cinâil‐İslâmî 2/369‐370
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Çplaklk

“Ey Âdemoğullar! Şeytan, cinsel organlarn
birbine göstermek için elbiselerini soyarak ana‐
babanz Âdem’le Havva’y Cennet’ten çkardğ
gibi sizi de aldatmasn…”
(A’râf, 27)

Cinsel duygularn tabîi akşn hzlandrp, cinsel haramlara
kanalize eden başlca sebep, çplaklktr.
Gerçekten göz zinâs, teşhircilik, homoseksüellik, sevicilik ve zinâ
gibi cinsel haramlar, çplaklkla irtibatldr. Yaplacak bir inceleme bu
gerçeği doğrulayacaktr.
Bunun içindir ki İslâm Dîni çplaklğ haram klarak yasaklamş‐
tr.
Çplaklk, Allah’n ve Peygamberi’nin koyduğu ölçülerle çatştğ
gibi, insann yaratlşnda mevcut bulunan utanma duygusu ile de
çelişmektedir. Bu itibarla çplaklk, insan hayatnn tabîi bir tezâhürü
değildir. O, yaratlş düzenini yozlaştran bâtl bir kültürün ürünüdür
veya cinsel bir gaye ile benimsenen Şeytanî bir uygulamadr. Zira
çplaklaştrma ve böylece doğru yoldan saptrma, baş şeytan İblis’in
Hz. Adem ile Havva’ya işlettiği ilk günah olmuştur:
“Ey Âdemoğullar! Şeytan, cinsel organlarn birbine göster‐
mek için elbiselerini soyarak ana‐babanz Âdem’le Havva’y Cen‐
net’ten çkardğ gibi sizi de aldatmasn. Çünkü o ve bağllar, sizin
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onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Gerçekten Biz, şeytan‐
ları (İslâmî çizgide) îman etmeyenlerin yaranı kıldık.”1
Bütün dünyada dişilikleriyle etkinlik kazanmak isteyen kadınla‐
rın kullandıkları ana silâhın çıplaklık olduğu hakikati, çıplaklığın
cinsel amacına delildir.
Organizeli fuhuş ticaretinin ana sermayesinin çıplaklık olması,
ayrıca çıplaklığın basında, pornografik neşriyatta, reklâm sanayiinde
ve film endüstrisinde ve televizyon haberciliğinde temel sömürü ara‐
cı kılınması da, yukarıda açıklanan hakikatin itiraz edilemeyecek bel‐
geleridir.
Çıplaklığı Yasaklayan Dînî Ölçüler

Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
[“Çıplaklıktan sakının. Zira Allah, kendisinden utanılmaya bütün in‐
sanlardan daha lâyıktır.”
“Aman çıplaklıktan korunun. Çünkü yanınızda, ancak tuvalette oldu‐
ğunuz ve bir de cinsel ilişkide bulunduğunuz zaman sizden ayrılan melekler
vardır. Onlara karşı utançlı olunuz. Böylece onlara saygı gösteriniz.”
“Allah utanmayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz yıkandığı zaman
açıkta yıkanmayıp bir şeyle örtünsün.”]2

1

2

Araf 27.
Çıplaklık:
İslâm Dîni’nin sunduğu ferdî ve sosyal yasalar ve ahlâkî değerlerle çatıştığı için, çıplaklık‐
la İslâm birbirine zıt gelişmelidir. İslâmî eğitimin yaygınlık kazandığı toplumlarda çıplak‐
lık azalırken, çıplaklığın arttığı yerlerde ise İslâmî hayat zayıflamaktadır. Değinilen bu
gerçek sebebiyledir ki halkı câhil Müslüman olup yönetimleri sömürge tipi Batı taklitçisi
yarı aydın kişilerin egemenliği altında bulunan Türkiye, Mısır, Suriye ve Cezayir gibi ül‐
kelerde örtüsüzlük bir kriter olarak kullanılmaktadır. Ne derece üstün nitelikli olursa ol‐
sunlar, İslâmî örtüye bürünen kadınlar ve eşleri, temel hak ve hürriyetlerinden yoksun kı‐
lınabilmekte, resmî ve etkili üst düzey görevlerden yasaklanabilmektedirler. Türkiye’de
Din Özgürlüğü mücadelesi devam etmekte ve olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.
İ. Mâce Hn. 1920‐1; Ebû Davûd Hn. 4012; et‐Tac 2/308; M. K. Ummal 6/414.
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Yukarıda sunulan hadîsler, bir sınır getirmeksizin çıplaklığı ya‐
saklamaktadır. Ayrıca yapayalnız olduğumuz zaman bile Allah’tan
ve O’nun meleklerinden utanarak çıplaklıktan korunmamızı öğütle‐
mektedir. Mevzû ile alâkalı diğer hadîsler ise meseleye açıklık getir‐
mektedir.
Biz bir kısmını aşağıda sunacağımız hadîslere dayanarak önce bir
tarif yapalım:
Çıplaklık; İslâm Dîni’nin diğer insanların bakışlarından örtü‐
lerek korunmasını emir buyurduğu vücût organlarının açığa vu‐
rulmasıdır.
Örtülerek korunması emrolunan vücut organları erkeklerde ve
kadınlarda ayrı ayrıdır. Hatta muhâtabların durumuna göre bile ka‐
dınların avreti (örtülmesi farz olan yerleri) değişmektedir.
Erkeklerde Çıplaklık
Erkekler için göbekle diz kapakları arası, örtülüp korunması ge‐
reken yerlerdir. Bu yerlerin açığa vurulması çıplaklıktır.
Çünkü Rabbimiz, Kur’ân’la üreme organı ve yakın çevresi olan
Ferc’in korunmasını emreder. O’nun Nûr 30 daki bu buyruğu çizgi‐
sinde Peygamberimiz de şöyle buyurur:
“Mü’min erkeğin avreti (örtülmesi farz olan yerleri) göbekle diz ka‐
pakları arasıdır.”3
Değinilen Kur’ân ve Sünnet ölçüleri gereği ergenliğe ermiş Müs‐
lüman erkek, annesi ve kızkardeşi dahil hiçbir kadına ve babası kar‐
deşi dahil hiçbir erkeğe vücûdunun bu alt bölümünü gösteremez.
3

Mü’minûn 5; Feyzül‐Kadîr 4/368/Hn. 5641.
Hanefî Mezhebi bilginlerine göre göbek avretten olmayıp, dizler avrettendir. Dizlerin
avreti uylukların avretinden, uylukların avreti ön ve arkanın avretinde daha hafiftir. Bu
sebeple İslâm Toplumu’nda dizlerini açan kınanır. Uyluklarını açan şiddetli bir dille yeri‐
lir. Ön ve arkasını açan kişi ise hâkim kararıyla cezalandırılabilir. (Bak. Dürer, K.
Kerâhiyeti vel‐İstihsan)
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Hiç şüphesiz sünnet işlemi ve tedâvi gibi dînî ve tıbbî zarûretler
bu kuralın dışındadır.
Bülûğa/Ergenliğe Ermiş Kızlarda ve Kadınlarda Çıplaklık
a‐ Yukarıda değinilen Kur’ân ve Sünnet ölçüleri gereği ergin kız‐
lar ve kadınların ahlâkı bütün Müslüman kadınlar yanında örtüp
koruması gereken vücût bölümleri, diz kapakları dâhil göbekle diz
kapakları arasıdır.4
Sunulan ölçü ışığında anlaşılacağı üzere ‐erkekler bir tarafa‐
Müslüman kızların ve kadınların diğer Müslüman kadınlar yanında
uylukları görülecek şekilde mayolu ve kısa şortlu olarak bulunması
çıplaklıktır. Böylesi çıplaklık da haramdır.
b‐ Hür veya câriye ergin müslüman kızlar ve kadınların kendile‐
riyle ebediyen evlenemeyecekleri baba, kardeş, amca, dayı, kardeş
çocukları, kayınpeder, süt kardeş v. s. gibi mahremlerine ve de Nûr
sûresinin 31.âyetine göre yanlarında vücut zînetinin açılabileceği
açıklanan kişilere karşı örtmesi gereken yerleri ise göbekle diz kapak‐
ları arası, ayrıca karın ve sırttır. Bu konu ileride açıklanacaktır.5
4

5

Yanında Soyunulabilecek Kadınlar
Yanında soyunulacak kadınların Müslüman olup olmamalarından çok, iffetli ve ahlâklı
olup olmamaları önemlidir. Zira Kur’ân’a göre, kadın Müslüman fakat zinâcı olabileceği
gibi, gayr‐ı müslim fakat muhsana (zinâdan uzak) da olabilir. (Bak. Nur 2, Ahzab 30,
Mâide 5. Ayrıca bk. Mevdûdî Tefhimül‐Kur’ân 3/474) Fakat Hz. Ömer ve diğer bazı
sahâbîler (r.a) kendilerine özgü değerlendirmeleri ile gayr‐ı müslim kadınları, yanlarında
soyunulamayacak kadınlar olarak görmektedirler. Onun Ebû Ubeyde’ye gönderdiği ge‐
nelge şöyledir:
“Müslüman kadınların hamamlara giderek Hıristiyan kadınların yanında, soyunmuş
olarak yıkandıklarını duymuş bulunuyorum. Hiçbir Müslüman kadının gayr‐i müslim
kadınlar yanında soyunmaları caiz değildir.” (Bak. Her yönüyle Hz. Ömer ve Devlet İda‐
resi 2/186)
Mü’minûn 5, Bedâius‐Senai’ K. Kerâhiyeti vel‐İstihsan 5/120‐4.
Kur’ân‐ı Kerîm’de Mahremler
Kur’ân’da mahremler (kendileriyle evlenilemeyecek olan neseb, evlilik ve süt akrabalığı
yönünden yakınlar) şöylece açıklanmaktadır:
“Size, annelerinizle, kızlarınızla, kızkardeşlerinizle, halalarınızla, teyzelerinizle, kar‐
deşlerinizin kızlarıyla, kızkardeşlerinizin kızlarıyla, sizi emziren süt annelerinizle, süt
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Örtünmeye ilişkin bu ölçüye göre de Müslüman kızlar ve kadın‐
lar bikinili, mayolu ve kısa şortlu olarak babaları ve kardeşleri yanına
bile çıkamazlar. Çünkü bu hal, İslâm’ın yasakladığı türden bir çıplak‐
lıktır.6
Müslüman erkekler ve kadınların açıklanan şartları ve sınırları
aşarak vücût organlarını doğrudan veya vücûdun doğal rengini gös‐
teren şeffaf elbiseler giyerek dolaylı bir şekilde açığa vurup çıplak‐
laşmaları, bir diğer cinsel harama sebep olsun veya olmasın haram‐
dır. Sebep olması halinde ise ayrıca sebebiyet vermenin günahı üstle‐
nilmiş olur.

6

kızkardeşlerinizle, karılarınızın anneleriyle evlenmeniz haram kılındı… Cinsel
temasda bulunduğunuz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınızla ev‐
lenmeniz de haram kılındı. Eğer anneleri ile cinsel temasta bulunmamış iseniz, onlarla
evlenmenizde bir sakınca yoktur. Öz oğullarınızın eşleriyle ve iki kızkardeşle bir arada
evlenmeniz de haram kılındı. İslâm öncesi dönemde yapılanlar ise artık geçmiştir.
Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Evli kadınlarla evlenmeniz
de haram kılındı…” Nisâ Sûresi, Âyet 23‐24
Spor
İslâm zaviyesinden çıplaklık konusu işlenirken, giderek büyüyen ölçülerde ilgi gören
spora değinilmesini zaruri görmekteyiz. İnsan hayatına zarar verici bazı türleri dışında;
atletizm, güreş, tenis, futbol, voleybol ve basketbol gibi hemen hemen bütün sporlar he‐
lâldir. Onları sakıncalı kılabilen unsurlardan biri de, örtünme kuralları çiğnenerek yapıl‐
mış olmalarıdır. Daha açık bir ifadeyle örtülmesi gereken organlar kısmen veya tamamen
açığa vurularak yapılmış olmaları ve izlettirilmeleridir.
Çıplak konumdaki bayan sporcuların kamuoyu önünde spor yapmaları ise, İslâm Ahlâkı
bakımından tam bir trajedi oluşturmaktadır. Burada bilvesîle ifade edilmesi gereken hu‐
sus sivil ve askerî okul yönetmelikleri ve uluslararası spor kurallarının İslâmî anlamda ya‐
saklı çıplaklık için mazeret teşkil edemeyeceği gerçeğidir. İslâm Toplumu’nda bu tür yö‐
netmelikler ve kurallar İslâmî inançlar ve yasalara göre oluşturulmalı, bedenî eğitimler ve
sporlar, İslâmî örtünme ölçüleri gözetilerek yapılmalıdır.
Önemli not: Bizim Spor başlğı altında yazdıklarımızdan tam 25 yıl sora aşağıda alıntıla‐
nan haber, gerçekten sevindirici olmuştur:
“Birleşmiş Milletler (BM), Müslüman kadın sporcuların müsabakalarda başörtüsü kul‐
lanmalarına izin verilmesi amacıyla Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğiʹne (FIFA)
çağrıda bulundu.BMʹden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban Ki‐munʹun spor danış‐
manı Wilfried Lemkeʹnin, FIFA Genel Sekreteri Sepp Blatterʹe bir mektup gönderdiği ve
Müslüman kadın sporcuların müsabakalara başörtüsüyle çıkabilmelerine olanak sağlaya‐
cak teklife destek verdiği belirtildi. Mektupta, ʹFutbola iştirak konusunda herkesin eşit
şartlara sahip olmasını sağlamak FIFAʹnın sorumluluğudurʹ ifadesinin yer aldığı da kay‐
dedildi.” (Yeni Şafak Gazetesi 01 Mart 2012)
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Burada açıklanması gereken bir diğer önemli husus da çıplaklık
haramının, vücûdu bizzat teşhir etmenin yanısıra, bilvâsıta yani re‐
simler ve filmler yoluyla da yapılabileceği husûsudur.
Gerçi bizzat teşhir/açığa vurma daha etkilidir. Ama bilvâsıta teş‐
hir daha yaygındır. Kaldı ki bizzat teşhirde tövbe edip sorumluluktan
kurtulmak mümkündür. Ama basılıp yayılan resimleri, çoğaltılıp
dağıtılan filmleri bütünüyle ele geçirip sorumluluktan kurtulmak –
belki mümkün bile‐ değildir.
c‐ Bülûğa ermiş kızların ve kadınların evlenebilecekleri Müslü‐
man erkeklerle nikâhlanamayacakları gayr‐ı müslim erkeklere karşı
koruyup örtmeleri gereken organları, yüz, eller ve ayaklar dışındaki ‐
saçlar dâhil‐ bütün organlarıdır.7
Bizim burada bu maddede yaptığımız tarîf/tanım, ileride açıkla‐
yacağımız gibi Kur’ân’a, Sünnet’e ve bu iki ana kaynağı yorumlayan
büyük müctehidlerimizin/bilginlerimizin çoğunluğunun görüşlerine
uyan tarîftir.
Burada bilinmesi gereken en önemli husus, yüzün, dirseklerin
yarısına kadar ellerin ve topuklardan bir karış yukarısına kadar ayak‐
ların açılmasının nihaî sınırlar olduğudur. Bilinmesi gereken bir diğer
mühim husus da, bunların açılmasının mutlak olmayıp, açan kadının
ve bakan erkeğin cinsel duygularına güven duymuş olması ile kayıtlı
olduğudur. Ne var ki evlilik amcıyla görmek‐görülmek, mal satın
almak, görgü şâhitliği yapmak ve tedâvi için muâyene olmak gibi
özel durumlarda güven duyulması şartı ileri sürülmemektedir.8

7

8

İmam Ebû Hanîfe’ye göre kadının ayakları da avret değildir. Hanefî, Mâlikî ve bazı Şâfiî
mezhebi müctehidlerinden farklı ictihadlarda bulunan bir kısım Şâfiî ve Hanbelî
müctehidlere göre ise kadının yüzü ve elleri de avrettir.
İctihatların İslâm’ı bağlamadığını hatırlatmak isteriz.
Bak. Kurtûbî 12/228; Cessas Ahkâmül‐Kurân 3/155; Revâiül‐Beyan 2/154‐7; Bidâyetü’l‐
Müctehid… K. Salâti El‐Babür‐Rabi.
Yüzün ve ellerin avret olmadığı, ancak örtülebilecekleri hususundaki hadîslerden deliller
için bak. M. Nâsırddîn Elbani Hıcabul ‐ Mer’etil‐Müslimeti 24‐52.
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Kur’ânî emir gereği ( Nûr 31) üreme organı ve yakın çevresi olan
Ferc’in hiç kimseyeye açılmayacağı kural ise de yine Kur’ân’ın onay‐
ladığı zarûret prensibi icabı (Bakara 173) tedâvide daha bir istisnaî
durum vardır. O da cinsel organ dahil, teşhis ve tedâvinin gerektirdi‐
ği ölçüde vücûdun açılabileceğidir. Burada kadınlar için doktorun
kadın olması tercih sebebi olursa da, mütehassıs/uzman kadın dokto‐
run yokluğunda erkek olmasında da bir sakınca yoktur.9 İlk Müslü‐
manların, özellikle de bazı Ensar kadınlarının uygulaması, ayrıca
örtünme ile ilgili olan Ahzab Sûresi’nin elli dokuzuncu âyetinde ge‐
çen “celâbîb” kelimesine bazı tefsircilerin verdiği anlam, bir de Al‐
lah’ın Resûlü’nün eşlerinden bir şey istenildiği zaman örtü arkasın‐
dan istenilmesi ile ilgili Kur’ânî emir ve benzerleri, gözler dışındaki
tüm vücûdun örtülmesi gereğine işaret ettiği ileri sürülebilir. Ancak
ilmî ictihad olarak nitelenebilecek bu görüşler, İslâm’ı bağlamaz. Yal‐
nızca müctehitlerini ve bu tür ictihatları benimseyenleri bağlar. Diğer
ictihadlar gibi onlara da saygı duyulması gerekir.
Erkekler ve kadınlarda çıplaklık ve örtülmesi gereken vücût or‐
ganları konusunu özetledik. Şimdi de tesettürü/örtünmeyi sağlayacak
giyim ve giysi konusun inceleceğiz.
Hiç şüphesiz örtünme de bir cinsellik olgusudur. Çünkü ör‐
tünme, ilişkileri ahlâkî düzeyde kurmaktır. Bir diğer anlatımla
bağlantıları cinsellik üzerinden değil kişilik üzerinden yapmaktır.

9

Zehebî, et‐Tıbbûnnebevî s. 112; Cevheretûn‐Neyyire 2/363.
Açılması yasak olan organlara, açığa vurdurularak bakılması da haramdır.
Ancak sakıncalı madde kaçakçılığı gibi özel durumlarda yetkili merci, tercihen kadın
görevliler aracılığıyla soyunmaya zorlayabilir. Bak. Mevdûdî, Tefhîmul‐Kur’ân
Mümtehine 3.

Kur’ânî ve Nebevî İlkeler Işğnda Örtünme

“Ey Ademoğullar! Size açğa vuramayacağ‐
nz Sevât’nz olan ön ve arka organlarnz
örtmeniz ve güzellik nesnesi edinmeniz için
katmzdan nimet olarak giysi maddeleri ve
onlar kullanma bilgisi verdik.* Ama (örtün‐
me emrini uygulamay da içine alan) kulluk
bilinci ve yaşam olan Takvâ örtüsü daha
hayrldr. İşte bu da, insan oğlunun öğüt
alabileceği âyetlerden biridir.”
(A’râf, 26)
*

Giysi koruyucu kimliktir
Giysi, insann, fiziki etkilerden ve bakşlardan koruyucu ilk evi‐
dir. Onun inancn yanstc ve kültürel özelliklerini tanc varlğdr.
Bunun içindir ki İslâm Dîni, kendisine inananlar için bağmsz ve
özgün kimlik inşas amacyla giyimle ilgili ölçüler koymuştur.
Giysinin amac Allah’a ibâdettir
Allah, yarattğ insanlarn rûhlar, mallar ve toplumsal hayatlar
yan sra bedenleri üzerinde de egemen olan biricik Rab’dir.

*

Bu âyet geniş anlamyla bu bölümde açklanacak konu ile diğer âyetlerin şğnda anlaş‐
labilir. Ancak bu âyeti Nûr 30 ve 31 deki üreme organ ve çevresinin korunmas anlamna
Ferc’in muhafazas emri ile irtibatlandrarak da anlayabiliriz. Bir diğer ve daha açk anla‐
tmla bu âyet kişilerin nikâhl eşleri dşnda fakat ana babalar ve çocuklar dahil hiçbir ki‐
şi yannda asla açamayacaklar ön ve arkann örtülmesi gereğine işaret etmektedir.
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‐ En doğrusunu Allah bilir‐ Giysi ile ilgili Kur’ânî ve Nebevî buy‐
rukların amacı, insana, bedeni üzerindeki ilâhi egemenliği tanıtıp
kabul ettirmek ve onu ibâdetli bir kul yapmaktır.
Bu ana amaca bağlı olarak içgüdüleri aklın ve ilâhi kuralların de‐
netimine almaktır/aldırmaktır. İlişkileri cinsellik üzerinden değil kişi‐
lik üzerinden kurmaktır/kurdurmaktır. İslâmî düzenin ana kurumu
ve toplumsal hayatın çekirdeği kılınan aile hayatına yönlendirmektir.
Sağlığı ve estetiği korumaktır. İlâhi irade gereği yasakanan zinâdan
ve zinâya götürücü işlerden sakındırmaktır. Öneminden ötürü yuka‐
rıda değinilen giysi‐ibâdet ilişkisine açıklık getirelim.
Yaratılış gayemiz olan ibâdet, Allah’ın ve Peygamberi Hz. Mu‐
hammed’in emirleri ve yasaklarına itâat emektir. Giysi ile ilgili emir‐
ler ve yasaklar, Kur’ân’la bildirilen ve Hz. Muhammed tarafından
açıklanan ilâhi yasalar olduğu için, bu yasaların gereğini yapmak da
ibâdettir. Bu sebeple giyimle alakalı olarak bilinmesi gerekecek ve
uygulamayı vicdan zevki haline getirecek temel konu, onun gelenek
değil, ibâdet olduğu gerçeğidir.
Giyimi ibâdetleştirme amacıyladır ki Peygamberimiz giyinirken
ve yeni bir giysi edindiğinde daima Allah’a hamd ederdi.1
İslâmî giyimin maddî ve mânevî şartları
Giyimin maddî şartlarını, giysinin Kur’ân ve Sünnet buyrukları‐
na göre örtücü, sık dokulu ve geniş, giyinenin cinsiyetine uygun, he‐
lâl kılınan maddelerden yapılı, sadeliği içinde güzel, İslâm’a göre
bâtıl olan din ve ideoloji mensuplarının giysilerine aykırı olması şek‐
linde özetleyebiliriz. Mânevî şartlarını ise elbiyeyi helâl kazançla al‐
mak ve kibirden korunarak giyinmek olarak açıklayabiliriz. Bu bö‐
lümde, Kurân ve Sünnet çizgisinde ve değişik başlıklar altında maddî
ve mânevî şartları beyan etmeye çalışacağız.
1

Ebu Davud Libas 1, et‐Tac 3/166
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Erkek Giyimi ve Giysisi ile İlgili Kur’ânî Buyruk

“Mü’min erkeklere söyle! Gözlerini cinsel amaçlı bakışlardan
çevirsinler. Fercleri (olan cinsel organlarını ve yakın çevresini göste‐
rir ve görülür olmaktan; zinâya aracı kılmaktan) korusunlar. Böyle
yapmaları, onları onların duygularını daha arındırıcıdır. Gerçekten
Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”
Yukarıda anlamı sunulan Nûr sûresinin 30. âyetiyle erkekler
Ferc’lerini; ön ve arka organlarıyla yakın çevresini, kabul gören daha
açık yaygın bir anlatımla göbekle dizler arasını korumakla yükümlü
oldukları için onların elbiselerinin, anılan bölgeyi örter nitelikte ol‐
ması gerekir. Farz olan budur.
Müslüman erkeklerin kadınların duygu sapmalarına sebebiyet
vermeyecek şekilde giyinmeleri ise, Kur’ân’ın koyduğu haramlara
yönlendirici ve yardımlaşıcı olmama(En’âm 108; Maide 2) kuralının
gereğidir. Değinilen bu iki Kur’ânî kural çizgisinde şeklî bakımdan
erkek giysisine yön verecek kaynaklardan birisi de İslâm’la örtüşen
örfdür.
Kadın Giyimi ve Giysisi ile İlgili Kur’ânî Buyruklar

A‐ Kadın Giyimi ve Giysisi ile İlgili Birinci Âyet Ahzap Sûresi’nin
59. Âyetidir

Kur’ân‐ı Kerîm’de kadın giyimini konu edinen ikisi temel olmak
üzere üç âyet vardır. Bunlardan Sevgili Peygamberimize (sav) ilk
indirileni, Ahzab Sûresi’nin 59. âyetidir. Biz de bu âyetten başlayaca‐
ğız.
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ey Peygamberim! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınla‐
rına söyle/emret… Cilbab’larını baştan aşağı sarkıtarak örtünsün‐
ler. Böylesi örtünmeleri (ahlâki çizgide yaşayan erdemli kadınlar
olarak) tanınmalarına, (bakışla, sözle ve elle) incitilmemelerine daha
uygundur. Allah çokça bağışlayan ve pek çok merhamet edendir.”
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Kadının örtünmesi ile ilgili bu ilk emir, Peygamberimiz aracılı‐
ğıyla verilmektedir. Bu emrin Peygamber devlet başkanı olan Pey‐
gamberimiz aracığıyla verilmesi, Kıyamet Günü’ne kadar İslâm’ı teb‐
lîğ ve uygulama konumunda olacak bütün ilim adamları, yöneticileri
ve velîleri görevlendirmek içindir. Çünkü örtünme yalnız kadınları
değil, Toplum Ahlâkı’nı oluşturup yaşatmak ve korumak konumun‐
da olan kadın erkek tüm ergenlerin yükümlülüğüdür.
Âyette geçen Celâbîb kelimesi Cilbab’ın çoğuludur. Cilbab, sözlük‐
te başörtüsü, büyükçe başörtüsü, boğaz çukurundan aşağıya doğru
salınan giysi, vücudu bütünüyle örten örtü manalarına gelir.
Cilbab emri, baş örtüsü takan, ama gerdanlarını, göğüs çatallarını
açıkta bırakan, ayaklarına halhal takınan ve bu şekilde Mescid‐i Ne‐
bî’de cemaat namazlarına katılan mümin kadınlara verilmiştir. Ama
cilbab emriyle nerelerin açıkta bırakılabileceği, kimlere karşı örtünme
ile yükümlü olunmayacağı ve şeklî bir örtünme ile yetinilip yetinil‐
meyeceği, bir diğer anlatımla süs vasfını taşıyan giysi ve aksesuarla‐
rın kullanılıp kullanılmayacağı açıklanmamıştır. Değinilen ayrıntılar
açıklanmamakla birlikte açıkta bırakılan organların kapatılması gere‐
ği öğretilmiştir. Bu ayrıntılar daha sonra indirilen Nûr sûresinin 31.
âyetiyle açıklığa kavuşturulmuştur
B‐ Kadın Giyimi ve Giysisi ile İlgili İkinci Âyet Nûr Sûresi’nin 31.
Âyetidir

Bu âyette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Mü’min kadınlara söyle! Onlar da gözlerini cinsel amaçlı ba‐
kışlardan çevirsinler. Cinsel organlarını (gösterir ve görülür olmak‐
tan; zinâya aracı kılmaktan) korusunlar. (Zînetleri olan) vücutlarının
yalnızca doğal olarak kendiliğinden görüneni açığa vursunlar. Ba‐
şörtülerini (boyunları ve göğüslerini kapatacak şekilde) yakaları
üzerine örtsünler.
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Zînetlerini kocalarından veya babalarından, kayınpederlerin‐
den, oğullarından, üvey oğullarından erkek kardeşlerinden, erkek
kardeşlerinin veya kız kardeşlerinin oğullarından, kendi (inançla‐
rının) kadınlarından, yönetimleri altında bulunan (hizmetçileştiril‐
miş esir…) kimselerden, kendilerine bağlı olup cinsel isteklerden
yoksun bulunan erkeklerden, ya da kadınların cinselliklerinin he‐
nüz farkında olmayan çocuklardan başka kimsenin önünde açığa
vurmasınlar. Onlar, gizledikleri vücut zînetinin bilinmesi için,
ayaklarını sertce basarak yürümesinler. Siz ey mü’minler! Hepiniz
topluca günahlarınızdan dönüp Allah’a yönelin ki, kurtulu‐
şa/esenliğe erişesiniz.”
Âyeti içeriğine göre dokuz başlık altında açıklamaya çalışacağız.
1‐ Örtünme Emri Îmanlı Kadınlaradır

Bu âyet, Ahzab sûresinin 59. âyetinde olduğu gibi “Ey Peygam‐
ber!” hitabı ile değil, “Söyle” emri ile başlamaktadır. Böyle olmakla
birlikte ilk muhatap Peygamberimizdir ve muhatap olma konumun‐
daki bilgilendirici, uyarıcı ve yönlendirici bütün yükümlülerdir.
Âyette, “Mü’min kadınlara söyle” buyrulduğu için bu ilâhi emrin
kendilerine iletileceği kadınlar, îman eden kadınlardır. Örtünme gibi
emirlerin gereğini üstlenebilecekler; bilinçli olarak böylesi bir erdem‐
le yükselebilecekler ancak onlardır. Mü’min olmayan kadınlara bu
gibi emirler verilmez.
Anahtar kavram Zînet sözcüğüdür.
Âyetin ana buyruğu, belirlenen şartlar içinde kadınların Zînet’le‐
rini açığa vurmamasıdır. Zînet sözcüğünün taşıdığı “güzel nesne”
anlamı, bu anlamın Kurânda kullanılmış olması, âyetin bütünü, Hz.
Peygamber dönemi uygulaması ve de İslâm alimleri arası genel ka‐
bul, zînetin vücut anlamına geldiğini doğrulamaktadır. O halde âye‐
tin zinetle ile ilgili bölümünün mânası şöyle olur:
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“…Vücutlarının yalnızca doğal olarak kendiliğinden görünenini açığa
vursunlar…”
Bu şekliyle âyet, bütün kadınların güzel konumunda olduklarına
işaret etmektedir.
2‐ Örtünmesi Gereken Yerler Nerelerdir?

Kadın vücûdunun doğal olarak kendiliğinden görünen vücut or‐
ganları “yüz, dirseklerin yarısına kadar eller ve topuktan bir karış
yukarısına kadar ayaklar” dır. Bu sebeple kadın giysisi yüz, eller ve
ayaklar dışındaki bütün vücût organlarını örtücü nitelikte olmalıdır.
Kur’ân’ın işaretleri ve ‐Allah şanını artırsın‐ Peygamberimizin onay‐
ları bu doğrultudadır:
Kur’ân’da mü’min erkeklere cinsel arzulu bakışlardan korunma‐
ları için emir verilmesi, Rabbimizin kadınlarla yüzyüze biatlaşması
için Peygamberimizi görevlendirmesi, Hz. Mûsa’nın daha sonra eşi
ve baldızı olacak kadınlarla konuşması, yüzün kendiliğinden görü‐
nür kabul edilebileceğinin Kur’ânî işaretleridir.2
Sevgili Peygamberimizin, şeffaf bir elbise giyinik olduğu halde
yanına gelen baldızı Esma’ya arkasını dönüp başlığından bir parça
kesip vererek ergin kadınların yüz ve eller dışındaki vücut organları‐
nı örtmeleri gereğini vurgulaması; yüz bini aşkın mü’minler toplulu‐
ğu ile yaptığı Veda Haccı’nda, kendisine soru yönelten genç kadınla
bakışan amcası oğlu Fazl’ın yüzünü elleriyle bizzat çevirirken, kadı‐
na, yüzünü örtmesine ilişkin bir emir vermemesi de yüzün görülebi‐
leceğine ilişkin delilimizdir. Üstelik onun ihramlı kadınların yüzlerini
örtmesini yasaklaması da yüzün açılabileceğine ilişkin hükmü pekiş‐
tirici argümanlarımızdandır.3

2
3

Nûr 30, Mümtehine 12, Kasas 23
Ebu Davud Libas 34, Müslim Hac 409, Tirmizi Hac 18
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Peygamberimizin (sav) “Allah’a ve Ahiret günü’ne inanan kadın, el‐
lerini ancak dirseklerin yarısına kadar açabilir.” diyerek bizzat gösterme‐
si, kızı Fatıma’ya yönelik beyanlarında topuklardan dize doğru bir
karış yukarısına kadar açılabileceğine onay vermesi ve bu onayını, eşi
Ümmü Seleme annemizin sorusuna verdiği cevapta dile getirmesi,
yukarıda özetleyerek sunduğumuz genel kabulü doğrulamaktadır.4
3‐ Saçlar da Örtülmelidir

Âyet örtülmesi gereğini açıklamaktadır. Açıklayalım:
Hz. İbrahim’in teblîğ izlerinin görülebildiği Mekke ve Medine
toplumları geleneğinde saçların örtülmesi, asalet nişanı olarak varlı‐
ğını sürdürüyordu. Ancak büyük çoğunluk örttükleri başörtülerini
arkalarına salarak boyun ve gerdanı açıkta bırakıyor, bir diğer anla‐
tımla yaka yırtmaçlarını geniş tutarak göğüslerini sakınmıyordu. Dö‐
nemimizde de modalaştırılan bu cahiliye geleneğini yıkmak ve ya‐
pılması gerekeni belirlemek için Rabbimiz âyetin devamında şöyle
buyurdu:
“…Humurlarını/Başörtülerini (boyunları ve göğüslerini kapata‐
cak şekilde) yakaları üzerine örtsünler…”
Burada anahtar kelime “Hımar”ın çoğulu olan “Humur”dur.
Hımar soyut örtü değil, başörtüsüdür. Alkollü içki anlamında ki
Hamr da aynı köktendir. Hamr aklı, hımar başı örter. Ancak hımar
kendisiyle boyun ve yaka yırtmaçlarının örtülerek göğüs bölgesinin
kapatılabileceği büyükce baş örtüsüdür.5 Cilbab bunun daha büyü‐
ğüdür. Allah’ın kullanılmasını istediği hımar’dır. Yani baş örtüsüdür.
4
5

Taberi Nûr 31, Ebu Davud Hn. 1119, Avnül‐Mabud 11/177, Tirmizi Libas 8
Rağıb, el‐Müfredat. Hamere maddesi.
Baş anlamına gelen Re’s sözcüğü ile kullanılmadığı için Hımar’a başörtüsü denilemeyece‐
ğini ileri sürenlere, anlayabilecekleri Türkçe’mizden hatırlatma yapalım. Kavuk, kalpak,
sarık, takke, tülbent, yazma, yemeni ve benzerlerinde de baş sözcüğü geçmemektedir.
Şapka, bere ve kasket ve gibi yabancı kökenlileri de baş sözcüğü ile kullanmıyoruz. Baş
örtüsü türlerini içine alan Arapça Nasîf, …gibi sözcüklerde de Re’s takısı yoktur.
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Pek tabîi olarak hımar önce görevini yaparak saçlarla birlikte başı
örtecektir.
Peygamberimizin denetimindeki uygulama da böyle olmuştur.
Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sav) ergenliğe erdiğini öğrendiği kız
çocuğuna başlığından bir parça vererek onunla başını örtmesini em‐
retmiştir.6 O, bizzat emredip uygulama yaptırdğı gibi görevlendirme
de yapıyordu. Örneğin O, Beytül‐Mâl’e getirilen ipekli kumaşlardan
Hz. Ömer ve Usâme’ye gönderdiği gibi Hz. Ali’ye de bir parça gön‐
dermiş ve ona şöyle emir buyurmuştur:
“Bu parçayı başörtüsü olarak kullanmaları için bölümlere ayırarak ka‐
dınlara dağıt.”7
Peygamberimiz, başörtüsü eğitimini evlenebilir çağda olan bütün
kadınlara veriyor ve verdiriyordu. Bu amaçladır ki, annesinin ölü‐
münden sonra bakımını üstlenen ve yaşlıca olan azatlısı Ümm‐ü
Eymen’e de “Saçlarını ört.” buyurmuştur.8 Hz. Âişe annemiz
Hımarın/baş örtüsünün kullanımı ile ilgili ilâhi emrin verildiği gece
Medine’de bir devrim yaşandığını şöyle anlatıyor:
Allah’a yemin ederim ki Allah’ın Kitabı’na îman ve onu doğrulama yö‐
nünden Ensar’ın kadınlarından daha bilinçlilerini görmedim. Erkekler, Al‐
lah’ın kadınlarla ilgili olarak indirdiği örtünme ile ilgili âyeti, evlerine gele‐
rek eşleri, kızları, kız kardeşleri ve diğer kadın akrabalarına okuduklarında,
onların her biri, elbiseleri ve bulabildikleri kumaş parçalarından Allah’ın
indirdiği hükme îmanlarını pekiştirmek için birer baş örtüsü hazırladılar.
Ertesi gün sabah namazına baş örtülerine bürünmüş olarak katıldılar. Sanki
başlarında kumaştan kargalar varmış gibiydiler.9

6
7
8
9

Müslim Libas 125, et‐Tac 3/179
Müslim Libas Hn. 2068, Muvatta Libas 4, Hn. 6
el‐Metâlibül‐Âliye hn. 1533, Ebu Davud Eyman 23)
Taberi Nûr 31, Ebu Davud Libas 33.
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4‐ Kadın Giysisinin Örtücü Olma Yanısıra Diğer Şartları/Özellikleri
Nelerdir?

Kadın giysininin örtücü olma şartını açıklamışken diğer şartlarını
da özetleyelim. Bu şartlar, bir diğe anlatımla özellikler, Kurân çizgi‐
sinde Peygamberimiz tarafından açıklanmıştır. Biz bunları üç başlık
altında vereceğiz.
a‐ Kadın giysisi teni göstermemelidir
Kadın giysisi açıklanan şekilde örtücü olması yanısıra, teni gös‐
termeyecek şekilde de “sık dokulu; kalın olmalıdır.”
Allah’ın Resûlü teni gösteren bir elbise ile örtünmenin sağlana‐
mayacağını, böylesine örtülü çıplaklığın sorumluluğunu da duyuran
bir hadîsleriyle şöylece açıklamaktadır:
“Ümmetimden henüz görmediğim cehennemlik olan iki sınıf vardır.
Onlardan bir sınıfı beraberlerinde taşıdıkları sığır kuyruklarını andırır kam‐
çılar‐joplarla insanları döven erkeklerdir. Diğer bir sınıfı da giyinik olan,
fakat giysileri içlerini gösterdiği ve örtülmesi gereken organlarını örtmediği
için çıplak durumda olan kadınlardır. (Saçlarını kabartmaları veya peruk
takmaları sebebiyle) Onların başları da deve hörgüçleri gibidir. Onlar
(giysileri ve saç biçimleriyle) İslamî ölçülerden sapıcı ve saptırıcıdırlar.
(Tövbe etmezlerse cezalarını çekmeksizin doğrudan) Cennet’e giremez‐
ler. Üstelik kokusunu bile alamazlar. Oysa ki Cennet’in kokusu şu kadar
mesafeden alınabilir.”10
b‐ Kadın giysisi vücût organlarının şeklini açığa vurmamalıdır
Vücût organlarının şeklini açığa vuracak bir giysi ile İslamî ör‐
tünme gerçekleştirilemez. İslamî örtünmenin bu özelliğini aşağıda
sunulacak hadîs‐i şeriften öğreniyoruz.
Zeyd Oğlu Üsame (r. a) anlatıyor:
10

Müslim Libas 123, et‐Tac 3/179.
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Allah’ın Resûlü Dihyetül‐Kelbî isimli sahâbînin kendisine hediye
ettiği Mısır mamûlü sıkıca dokunmuş keten bir elbiseyi giymem için
bana verdi. Ben de onu karıma giydirdim. Bir ara Allah’ın Resûlü
bana sordu:
‐ Hayrola, sana verdiğim niçin elbiseyi hiç giymedin?
‐ Onu karıma giydirdim Ya Resûlallah!
‐ Karına, altına ince bir elbise daha giymesini emret. Zira ben o elbise‐
nin, karının vücûdunun şeklî özelliklerini açığa vurmasından endişe ede‐
rim.11
c‐ Kadın giysisi süs niteliğinde olmamalıdır
Kadın, giysisinin cinsel bakışların kadın üzerinde odaklanmasına
neden olacak şekilde süs niteliğinde olmaması gereğini ve bunun
haramlığını da aşağıda sunacağımız hadîsten öğreniyoruz.
Hz. Âişe (r.a) anlatıyor.
“Hz. Peygamber (s.a) Mescit’de oturuyorken Müzeyne kabilesinden
süslü elbiseler içinde alımlı ve çalımlı bir şekilde yürüyen bir kadın çıkageldi.
Bu kadını gören Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Ey insanlar! Kadınlarınıza
(bakışları celbedecek) süslü elbiseler giymeyi ve alımlı çalımlı bir eda ile
mescitlere girip çıkmayı yasaklayınız…”12
5‐ Örtünme Emrinin Kendilerine Karşı Uygulanmayabileceği Kişiler
Kimlerdir?

Kendilerine karşı vücûdun örtüleceği kişiler bütün erkekler değil,
yalnızca kendileriyle evlenilebilecek olan erkeklerdir. Kadınlardan
oluşan yakın çevre, yasal hizmetçi konumundaki esir kişiler, aile ile
ilişkiler kurmuş cinsellikten kalmış erkekler ve kadınlara ilgi duyacak
yaşa gelmemiş çocuklar ise kapsamın dışında tutulmuşlardır:
11
12

M. Zevaid 5/136, Ebu Davud Libas 36.
İ. Mace Hn. 4001
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“…Zînetlerini kocalarından veya babalarından, kayınpederle‐
rinden, oğullarından, üvey oğullarından erkek kardeşlerinden, er‐
kek kardeşlerinin veya kız kardeşlerinin oğullarından, kendi
(inançlarının) kadınlarından, yönetimleri altında olan (esir…) kim‐
selerden, kendilerine bağlı olup cinsel isteklerden yoksun bulunan
erkeklerden, ya da kadınların cinselliklerinin henüz farkında ol‐
mayan çocuklardan başka kimsenin önünde açığa vurmasınlar…”
6‐ Kadınlar, Zînetleri Olan Vücutlarını Kendileri İçin İstisna
Getirilenler, Örneğin Kardeşler ve Kayınpederler Yanında Açığa
Vurabilirler mi?

Konumuz olan âyetin başında üreme organları ve çevresi anla‐
mına Ferc’lerini korumaları emredildiği ve Araf sûresinin 26. âyetin‐
de giysilerin ön ve arka organlar mânasına gelen ‘Sevât’ın örtülmesi
için verildiği bildirildiğinden, İslâm bilginleri gösterilemeyecek vücut
bölümünün göbekle diz kapakları arasını içine aldığında, görüş birli‐
ği içindedirler. Birbirlerine helâl kılındıkları ve birbirlerinin bütün
vücûtlarına bakabilecekleri için eşler pek tabîidir ki bu kuralın dışın‐
dadır.
7‐ Kadınlar, Zînetleri Olan Vücûtlarını Açabilecekleri Kişilere
Göğüslerini, Meme Altı Karın Kısmını ve Mükabili Sırt Bölgesini
Gösterebilir mi?

Kur’ân’da ve onun açıklaması olan Sünnet’te bu ve benzeri soru‐
lara doğrudan açık cevaplar verilmemiştir. Tüm insanlığı ve bütün
kültürleri kuşatacak olan bir dînin uygulamayı, ihtiyaca, zarûrete,
İslâm’la çelişmeyen örfe, kültürel düzeye, ensest ilişkilere kapı açıp
açmayacağı ihtimaline, toplumun genel akışına ve mü’min kadının
ahlâkî tercihine bırakması gerekirdi. Gerektiği gibi de olmuştur. An‐
cak kadınların vücutlarını ne ölçüde açığa vurabilecekleri konusunda
dikkate almaları gereken genel kurallar vardır. Bu kuralara değinme‐
yi gerekli buluyoruz.

CİNSEL HARAMLAR ve SEBEPLERİ

477

1‐ Kur’ân, erkekleri, Müslüman olanlar ve olmayanlar şeklinde ayırdığı
gibi, zinâ edenlerle etmeyenler, gizlice dost tutanlarla tutmayanlar şeklinde
de ayırmaktadır. Ayrıca kendileriyle evlenilebilecek olanlarla evlenilemeyecek
olanlar şeklinde de ayırıma tabi tutmaktadır. Müslüman kadınlar da bu ayı‐
rımları yaparak davranışlarını belirlemelidirler.13
2‐ Nûr sûresinin 60. âyetiyle nikâh ümidi kalmamış yaşlı kadınların,
vücut organları olan zînetleriyle kadınsı tavırlar sergilememeleri koşuluyla
giysilerinin bir kısmından arınabilecekleri açıklanmıştır. Bu da kadınsı duy‐
gulardan arınamamış, duygu coşkunluğundan korunamamış, ilgi duyacak‐
lara cesaret verebilecek kadınların, zînetlerini açığa vuramayacağı gerçeğin‐
den hareket etmelerini görevleştirmektedir.
3‐ Yasaların korumacı, görsel ve yazılı medyanın geliştirici etkisiyle
ensest ilişkilere varan zinâların yaygınlaştığı ve tabîi görülmeye başlandığı
dönemlerde, şerlere yöneltici vesilelere kapıları kapamak amacıyla vücût
zînetini korumak gereği de kadınlara yön verici olmalıdır. Ayrıca her kadın,
yakın çevresinin kendisine yönelik bakışların cinsellik içerip içermediğini
kavrar, gözlerin hıyanetini sezer. Davranışların, yakınlıkların hangi amaca
yönelik olduğunu hisseder. Böylesi olumsuz bakışlar ve davranışlar de ka‐
dınlarımızı yönlendirici olmalıdır.
Müslüman kadınlar, izin verilen kişiler yanında zînetleri olan vü‐
cut organlarını ne ölçüde açığa vurabileceklerini yukarıda açıklanan
kurallar çerçevesinde belirleyeceklerdir. İslâm bilginleri bunu göbek‐
le diz kapakları arası ayrıca karın ve sırt olarak özetlemişlerdir. Doğ‐
ruları en iyi bilen Allah’tır.
8‐ Zînet Olan Vücûdu Açığa Vurma Yasağının Sebebi Nedir?

Nûr sûresinin açıklamaya çalıştığımız 31. âyetiyle zînetin açığa
vurulmasının yasaklanış amacı, soyut örtünme değildir. Amaç, insa‐
nı, Allah’ın, bedeni üzerinde de egemen olduğu bilincine erdirmektir.
13

Mâide 5, Bakara 221.
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Bu ana sebebe bağlı olarak amaç ahlâkîdir. Ahlâkî olduğu için, ölçü‐
lere uygun giyiniş sonrasında bile davranışların ahlâkîleştirilmesi
gerekir. Bu gerçeği bir örnekle açıklamak için Rabbimiz bu âyette
şöyle buyurmaktadır:
“…Kadınlar, gizledikleri vücut zînetinin bilinmesi için, ayakla‐
rını sertce basarak yürümesinler…”
Kur’ân’ın indirildiği çevrede kadınlar ayaklarına süs olarak hal‐
hal takarlardı. Örtünme emri öncesinde Hz. Aişe ve Ümm‐ü Süleym
gibi önder ve örnek kadınların mahrem çevrelerince bilinir şekilde
halhal takındığını biliyoruz.14
Bazı kadınlar gösterir şekilde halhallı ayaklarını kullanarak işveli
yürüyüş yaptıkları için Rabbimiz ayakların kullanımı örneği ile yasak
getirmiştir. Bu sebeple âyetin bağlamımız içindeki anlamını şöyle de
açabiliriz: “…Kadınlar, erkeklerin arzulayıcı bakışlarını kendileri üzerle‐
rinde yoğunlaştırmak için tahrik edici bir tavırla çapkınca yürümesinler…”
Âyette örtü emrine ilave olarak, örtü ile kapatılan güzelliklerin
bilinmesi gibi bir amacın güdülmemesine vurgu yapılmaktadır.
Kur’ân dilinde teberrüc olarak nitelenen çapkın yürüyüş şekli, bir
örnek olarak verilmektedir. Konunun halhalla doğrudan bir ilgisi
yoktur.
Devrimiz câhiliyetinde halhalın yerini örneğin cinsel cazibeyi ar‐
tırıcı yüksek ve ince topuklu ayakkabılar almıştır. Örtü ile kapatılan
güzelliklerin bilinmemesi amacıyla Kur’ân’ın ve Peygamberimizin
diliyle daha bir çok yasaklar konulmuştur. Örneğin seksi kokular
sürünerek erkekler arasına çıkmak, gözlerden uzak mekânlarda er‐
keklerle buluşmak, tokalaşma dahil cinsel haz amaçlı bedensel temas‐
ta bulunmak, işveli konuşmalar yapmak, eşlerin ve mahremlerin ka‐
tılmadığı uzun yolculuklar yapmak, güzelleşme amaçlı estetik ameli‐
yatlar yaptırmak ve cazibeli renklerle desenli giysiler giymek/baş
14

Buharî Cihad 65.
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örtüler takmak… bütün bunlar Kur’ân ve Sünnet’e dayalı haram va‐
sıflı yasaklardır.
Takva Örtüsü de Gerekir

Burada söylenebilecek son söz, yalnızca fiziksel örtünmenin yeter
olmadığıdır. Zaten örtünme emrini veren Rabbimiz, örtünmenin an‐
cak daha verimli bir ortam oluşturabileceğini bildirmektedir. Fizik
örtü, Takva örtüsü üstüne giyilebilirse amacına ulaşır. Kur’ân da
A’râf 26’da böyle demiyor mu?
“Ey Ademoğulları! Size açığa vuramayacağınız sev’ât’ınız olan
ön ve arka organlarınızı örtmeniz ve güzellik nesnesi edinmeniz
için katımızdan nimet olarak giysi maddeleri ve onları kullanma
bilgisi verdik. Ama (örtünme emrini uygulamayı da içine alan) kul‐
luk bilinci ve yaşamı olan Takva örtüsü daha hayırlıdır. İşte bu da,
insan oğlunun öğüt alabileceği âyetlerden biridir.”
9‐ Örtünme Emrine Aykırılık Nasıl Bir Günahtır?
Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in emirlerine uymak
ibâdet olduğu gibi aykırılık da günahtır. Özellikleri açıklanan anlam‐
da örtünme Rabbimizi emrettiği ve Peygamberimizin açıkladığı bir
emir olduğu için bu emre aykırılık da günaha girmektir. Kur’ân gü‐
nahları büyük, orta ve küçük olmak üzere Kebâir, Hatîat‐Seyyiat ve
Lemem olmak üzere üç kısma ayırır.15
Peygamberimiz, büyük günahları, haksız yere insan öldürmek,
zinâ yapmak, yemin ederek zimmete mal geçirmek, faiz almak, na‐
maz kılmamak, zekât vermemek ve benzerleriyle örneklendirir. Bu
sebeple Kurân (Ahzap 59 ve Nûr 30, 31, 60) ve Sünnet’le açıklanan örtünme
emrini çiğnemeyi orta derecede Seyyiat‐Hatîat türü günah olarak
değerlendirebiliriz. Açıkladığımız Nûr sûresinin 31. âyetinin sonunda
“Siz ey mü’minler! Hepiniz topluca tövbe edin/günahlardan dönüp
Allah’a yönelin.” buyrulması da örtünme emrini yerine getirmeme‐
nin haram bir tavır olarak günah olduğunu göstermektedir.
15

Nisâ 31, Necm 32
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Örtünme sürekli bir ibâdet olduğu gibi örtüsüzlük de daimî bir
günahtır. Yapılan açıklama, örtünme emrine inanan fakat uygulama‐
yanlar içindir. Âyetlerle açıkladığımız örtünme emrine inanmama ise
kâfirliktir. Kâfirler ise Cehnnemliktirler.
C‐ Kadın Giyimi ve Giysisi ile İlgili Üçüncü Âyet Nûr Sûresinin 60.
Âyetidir

Kadın giyiminin îman temelli ahlâkî bir konu olarak değerlendi‐
rilmesi gereğine, Ahzap 59 ve Nûr 31 yanısıra bu âyette de işaret edi‐
lerek şöyle buyrulmaktadır:
“Evlenme ümidi kalmamış yaşlı kadınların, sözleri ve davra‐
nışlarıyla kadınsı tavırlar sergilememeleri koşuluyla Siyab’larını
çıkarmalarında sorumlulukları/günahları yoktur. Ama (siyablarını
çıkarmayarak) iffetli davranmaları kendileri için hayırlıdır. Allah
her şeyi çok iyi işiten, çok iyi bilendir.”
Âyetin açıklaması
Kur’ân’da kullanlan Siyab kelimesi, giysi anlamındaki Sevb’in ço‐
ğuludur. ”Siyabını tertemiz kıl.” anlamındaki Müddessir sûresinin
4. âyetiyle, “…Öğleyin istirahat için Siyab’larınızı çıkardığınız va‐
kit…” anlamındaki Nûr sûresinin 58. âyetinden hareketle Siyab’ın,
kişinin günlük çalışmalarında ve insanlar arası ilişkilerinde giydiği
elbise anlamına geldiğini söyleyebiliriz.
Buna göre yaşlı kadınların elbiselerini çıkarmalarını iki şekilde
anlayabiliriz:
a‐ Erkeklerin, öğleyin istirahat halinde iken, giydikleri çalışma elbisele‐
rini çıkardıkları gibi onlar da elbiselerini evlenebilecekleri kişiler yanında
çıkarabilirler.
b‐ Onlar, diğer genç kadınların evlenebilecekleri kişiler arasında giy‐
mekle yükümlü oldukları başörtüsünü de içine alacak şekildeki Cilbabları‐
nı/elbiselerini çıkarabilirler. Ancak çıkarmamaları daha ahlâkîdir.

Kadın ve Erkek Giyimi ve Giysisinde Müşterek Maddî
ve Mânevî Şartlar

a‐ Giysinin giyenin cinsiyetine uygun olması
Giyimin maddî şartlarından biri de Elbisenin örtülmesi gereken
yerleri örtmesi gereği kadar, içinde yaşanılan toplumun örfüne göre,
erkeğin giydiği elbisenin kadın elbisesine, kadının giydiği elbisenin
de erkek elbisesine benzememesidir, bir diğer anlatımla karşı cinsler
arasında benzeşmeye sebep olmamasıdır. Çünkü Peygamberimiz,
“Kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına Allah lanet etsin.”
buyurarak Kur’ân çizgisinde yaratılış düzeni ile çelişen bu uygula‐
mayı yasaklamıştır.1 Kadın giysileri gibi erkek elbiselerini içine alacak
bir diğer mühim şart da elbiselerin canlı varlıkların resimleri ve mo‐
tifleri ile desenli olmamasıdır.
b‐ Elbisenin helâl maddelerden olması
Elbisenin helâl maddelerden yapılmış olması, Kur’ân’ın genel bir
ifadeyle yasakladığı ölü hayvanın derileriyle, Sünnet’in yasak kap‐
samına aldığı yırtıcı hayvan derileri dışındaki maddelerden üretilmiş
olmasıdır.2
Erkekler için getirilen bir diğer şart da onların giysilerin tabîi
ipekten yapılmış olmaması ve altın takılar ihtiva etmemesidir. Çünkü
Peygamberimiz, Kur’an doğrultusunda israf ve lüks türü haramlar‐

1
2

Ebu Davud, Libas 15
Mâide 3, Ebu Davud, Libas 43
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dan korunması gereken erkek yaratılışı ile çelişkili görerek ipek ve
atın kullanımını erkeklere yasaklamıştır. ‐Allah şanını artırsın‐ O,
şöyle buyurmuştur:
[“Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helâl, erkeklerine haram kılın‐
mıştır.”
“Dünyada ipek giyen kimse Ahiret’te giyemez.”]3
Peygamberimiz bir diğer hadîslerinde altın yüzük takmayı da
ateşten kora parmak sokmak olarak vasıflandırmıştır. Bu sebeple me‐
selâ mü’min tabîi ipekten üretilmiş gömlek giyemez. Altın yüzük,
manşet ve kolye takamaz. Ancak, erkek elbiseleri için yakalara, kolla‐
ra ve diğer bölümlere ipekten süs yapılabilir.4 Harama konu elbise‐
lerden kaçınmadıkça giyimde meşrûluğa ve güzele ulaşılamaz.
c‐ Elbisenin sadelik içinde güzel olması
İslâmî giyimin maddî şartlarından biri de sadelik içinde güzel
olması, bir diğer ifadeyle giyilen elbisenin vücuda uygunluğu ve
renkleri arasında uyumluluğudur. Vücuda oldukça büyük gelecek bir
giysi ile renkleri canlı ve birbirine zıt olan giysinin güzel bulunmaya‐
cağı, muhatapların gözlerine dokunacağı, bakışları yoracağı ve hafife
alınma nedeni olacağı bir gerçektir. Bu sebeple vücuda uygunluğun
ve renkler arası uyumun önemsenmesi gerekir. Giyimde örtünme
yanı sıra güzellik de amaçlanmalıdır. Çünkü Rabbimiz Kur’ân‐ı Ke‐
rîm’de bize, giysileri güzelleşmemiz için verdiğini açıklamaktadır:
“Ey Âdemoğulları! Size açığa vuramayacağınız Sev’ât’ınız olan
ön ve arka organlarınızı örtmeniz ve güzellik nesnesi edinmeniz
için katımızdan nimet olarak giysi maddeleri ve onları kullanma
bilgisi verdik…”5

3
4
5

Buhari Libas 15, Tirmizi Libas 1
Fethül‐Kadîr 8/91
Araf 26.
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Güzelleşmenin amaç edînilmesi gerektiği içindir ki Rabbimiz süs
manasına da gelen zînet sözcüğünü elbise anlamında kullanarak kül‐
tür ocağı ve ibâdet yeri olan camilere süs nitelikli elbiselerle gidilme‐
sini emretmiştir.6
Kur’ân çizgisine uyarılarda bulunup öğüt veren Peygamberimiz
de giyimde sadelik içeren bir güzelliği amaçlanması gerektiğine fiili
örnekler vermiş, yönlendirmelerde bulunmuştur.
Hz. Ebul‐Ehvas isimli sahâbî anlatıyor:
Döküntü bir elbise giyinmiş olduğum halde Hz. Peygamberin
yanına geldiğimde Hz. Peygamberle aramda şu konuşma geçti: (Ya
Ebul Ahvas!) Malın var mı?
Var Ya Resûlallah! Ne gibi malların var?
Allah’ın bana verdiği deve, at, koyun, keçi… benzeri mallarım
var.
(Ya Ebul‐Ahvas!) Allah sana mal verdiği zaman, verdiği mal nimeti‐
nin izleri üzerinde görülsün.7
Elbisenin güzelleştirilmesi lüzumunu Peygamberimizin aşağıda‐
ki emirlerinden daha açık bir şekilde öğreniyoruz:
“(Ey Mü’minler!) Sizler mü’min kardeşlerinizin yanına gidecek, ilişki‐
ler kuracaksınız. Bu sebeple beraberinizde götürdüğünüz eşyanın bakımı ve
temizliğine önem veriniz. Elbiselerinizi düzene sokup güzelleştiriniz ki in‐
sanlar arasında bir benek gibi dikkat çekenlerden olunuz. Şüphesiz Allah
çirkinliği ve çirkinliğin benimsenmesini sevmez.”8

6
7
8

Araf 31.
et‐Tac 3/162.
Ebu Davud Libas 25, Müsned 4/179‐180.
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Elbisenin sadelik içinde güzel olması konusunun özellikle kadın‐
larımız tarafından yanlış değerlendirilmemesine bilhassa değinmek
isteriz. Onlar giyimle ilgili açıklanan Kur’ân ve Sünnet’e uygunluk
şartına özenle uyacaklar, giyimlerinde dişiliği değil, İslâmî kişiliği ön
plana çıkaracaklardır. İslâmî anlamda elbisenin sadelik içinde güzel‐
lik vasfını taşıması ile kadının dişiliğini belirginleştirici süs olma vas‐
fını taşıması, ayrı ayrı şeylerdir.9 Sözü, Peygamberimizin konumuzu
özetleyici öğütleri ile bağlayalım:
[“ Dinliyor musunuz, dinliyor musunuz, dinliyor musunuz? Giyimde
sadelik îmandandır.” “İsrafa düşmeksizin, kibire/büyüklük duygusuna ka‐
pılmaksızın yiyiniz, giyiniz ve de Allah için veriniz…”]10
d‐ Elbisenin İslâm dışı din ve ideoloji bağlılarının giysilerine benzeme‐
mesi
İslâmî ölçülere göre giyinmenin maddî şartlarından biri de elbi‐
senin Budistler, Yahûdiler, Hıristiyanlar ve Materyalistler benzerleri
İslâm dışı topluluklardan birine ait özel giysilerden biri olmaması
veya onlardan biri olunduğu çağrışımını yaptıracak derecede benze‐
memesidir. Çünkü Peygamberimiz, “İnançta, amelde, kılık‐kıyafette
bizden başkasına benzemek isteyenler bizden değildir.” buyurmuştur.11
Benzemeden korunmanın ana yolu İslâmî ölçülere uygun giyin‐
mektir.
e‐ Elbisenin helâl kazançla alınması
Giyimin müşterek fakat mânevî nitelikli şartlarından biri elbise‐
nin helâl kazançlarla alınmasıdır.
İslâm, kazançları helâm ve haram olmak üzer ikiye ayırır. Yenilen
gıdalar gibi giyilen elbiselerin de mutlaka katıksız helâl kazançlarla
9
10
11

İ. Mace Hn. 4001.
M. Mesabih, Hn. 4345.
Tirmizi Hn. 2696.
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alınması gerekir. Faiz, içki‐kumar‐fuhuş işletmeciliği, emeği sömürü,
rüşvet ve aldatma gibi insanlara zarar verici çizgide sağlanacak ha‐
ram kazançlarla alınacak giysiler, dıştan kaliteli ve güzel görünseler
de gerçekte lekelidirler, giyilemeyecek ölçüde pistirler. Maddi pislik‐
lere bulaşmış elbiselerle insanların beğenisi kazanılamayacağı gibi
onlarla da kazanılamaz. Haram kazançlı giysilerle kabul olunur ibâ‐
det de yapılamaz, dua da edilemez.
‐ Allah şanını yüceltsin‐ Peygamberimiz bu gerçeği duânın kabul
olunma şartlarını öğrettiğ bir hadîslerinde şöylece açıkla mıştır:
“Kişi elini semaya doğru kaldırır. Ya Rab! Yarab! der, ister. Fakat yedi‐
ği haram, içtiği haram, giydiği haramdır… Onun duası nasıl kabul olunur?
Haram giysilerle, Hak ve halk katında çirkinleşenler nasıl güzel‐
leşebilirler!
f‐ Elbisenin kibirden korunarak giyilmesi
Giyimin müşterek ama mânevî şartlarından birisi de budur.
Büyüklük duygusu ve üstünlük iddiası olan Kibir ana haramlar‐
dan biridir. İslâmî ölçülere göre giyinmenin manevi şartlarından biri
de elbiseyi kulca ve şükür duyguları içinde kibirden korunarak giy‐
mektir. Giyimi ibâdet haline dönüştürecek de budur. Burada bilinme‐
si gereken husus güzel giyimin bir vicdan pisliği olan kibirle doğru‐
dan bağlantılı olmadığıdır. Nitekim, güzel giyinmeyi sevdiğini açık‐
layan ve bunun kibir olup olmadığını soran bir sahâbîye Peygambe‐
rimiz şöyle buyurmuşlardır:
‐ Hayır, güzel giyinme kibir değildir. Zira Allah güzeldir ve güzelliği
sever. Kibir hakkı/doğruyu kabul etmemek ve insanları küçük görmektir.12

12

Ebu Davud Libas 1

Örtünmenin Amacı, Kadını Toplum Hayatından
Dışlamak mıdır?

Yukarıda değinildiği üzere amaç, yaratılış sebebimiz olan ibâde‐
tin, giysiye ilişkin olanını yerine getirerek Rabbimizin egemenliği
önünde eğilmek, Cennetlerine girebilmektir. Bu ana gaye çizgisinde
içgüdüleri aklın ve İslâm’ın kontrolüne alarak özgün bir şahsiyet
oluşturmak, aileyi koruyarak genel ahlâka katkı sunmaktır.
Kadını toplum hayatından dışlamak, Allah’ın iradesine karşı
çıkmaktır.
Kadınların rûhî ve bedenî duyarlılığı sebebiyle ilgi duymadıkları
alanlar vardır. Ama Kur’ân ve Sünnet yasalarıyla erkeklere açık, fakat
kadınlara kapalı alanlar yoktur. İstisnalar da pek azdır. Erkeklerin
yükümlü kılındığı îman, namaz, zekât ve hac gibi görevlerle, içki,
kumar ve zinâ gibi yasaklarla onlar da yükümlüdür.
Erkekler gibi onların da eşlerini seçme, özel şartları içinde bo‐
şanma ve ekonomik görevleriyle uyumlu mîras alma hakları vardır.
Onların da üretime katılma, ticaret yapma, siyasî ve hukûkî yönden
kendilerini ve diğer Müslümanları temsil ve onlar adına tasarrufta
bulunma hakları, gereğinde savaşlara katılma görevleri vardır.
Hz. Peygamberin uygulamalarına aykırılıkla kadınların İslâmî
kurallara bağlı olarak yapabilecekleri sosyal atılımları bir tarafa, Cu‐
ma ve Bayram namazlarına katılımlarını bile engelleyen yaklaşımlar,
İslâm’ı değil sahiplerini bağlar. İnsanı en güzel kıvamda erkek ve
kadın olarak yaratan ve onlara müşterek görevler yükleyen Allah’ın
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ve bütün insanlara gönderdiği Elçisinin kadınlar aleyhine ayırım
yapması mümkün müdür? İslâm’ın kadınlar için ev merkezli bir top‐
lum hayatını önerdiği söylenebilir. Bu da düşünebilen insanlığın bü‐
yük bedeller ödeyerek kavrayabildiği bir hakikattir. Birilerinin İslâm
adına, diğerlerinin de laiklik adına haklarını ve hürriyetlerini kısıtla‐
dığı İslâm kadını, İslâmî çizgiden ödün vermeden ayağa kalkmaya
çalışmalıdır.
Konuyu bitirirken başörtüsü
Konumuzu bitirirken İslâm ülkeleri ve batıda güncelliğini ko‐
ruyan başörtüsü konusuna bir daha değinmek istiyoruz.
Açıklamalarımızın ışığında anlaşılabileceği gibi İslâm kadı‐
nı’nın giysisinin ana unsurlarından biri olan saçları içine alacak ni‐
telikli başörtüsü, Rabbimizin emridir. Yaşadığımız çağda kadını‐
mızın cihadıdır.
İnanırsınız veya inanmazsınız, uygularsınız veya uygulamazsı‐
nız bu ayrı bir konudur. Ancak başörtüsü Müslüman kadınlara yö‐
nelik ilâhi emirdir/yasadır. Bu emre uyuş ibâdettir. Aykırılık gü‐
nahtır. İnkârı ise kâfirliktir.

İlk Mü’min Kadınlardan Örtünme Örnekleri

Utanma duygumu yitirmedim

ﺴﹶﺄ ﹸﻝ
 ﺗ ﺒﺔﹲﻘ ﺘﻨ ﻲ ﻣ ﻫ ﻭ ﺩ ﻼ
ﺧ ﱠ ﻡ ﺎ ﹸﺍﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻬ ﺳ ﱠﻠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺍﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﺃﺓﹲﻣﺮ ﺕ ﺍ
 ﺎ َﺀﺟ
ﺖ
  ﹺﺟ ﹾﺌ:ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺏ ﺍﻟ
ﺎ ﹺﺻﺤ
  ﹶﺍﻌﺾ ﺑ ﺎﻟﻬ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻮﻝﹲﻣ ﹾﻘﺘ ﻮ ﻭﻫ ﺎﺑﹺﻨﻬﻋ ﹺﻦ ﺍ
…ﻰﺎﺋﺣﻴ ﺯﹶﺃ ﺭ ﻦ ﺃﹸ ﺑﻨﹺﻰ ﹶﻓ ﹶﻠﺍ ﺯﹾﺃ ﺭ ﺍ ﹾﻥ ﺍﹸ ﺖ
 ﺒﺔﹲ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﻘ ﺘﻨ ﻣ ﺖ
 ﻧﻭﹶﺍ ﻚ
 ﺑﹺﻨﻋ ﹺﻦ ﺍ ﲔ
 ﻟﺄﺗﺴ
Ümm‐ü Hallâd isimli kadın, şehid düşen oğlundan haber sormak için
Allah’ın Resûlü’ne gelir. Yüzünü de içine alacak şekilde başını örtmüştür.
Sahâbîlerden biri saygı ve hayret içeren bir üslüpla ona sorarr:
Oğlundan, böylesi örtülerine sımsıkı bürünmüş olduğun halde mi haber
sormaya geldin. ?
O da şöyle cevâb verir:
Oğlumu kaybetti isem, (İslâm’a aykırı giyinecek şekilde) utanma
duygumu kaybetmedim. Asla da etmeyeceğim.1
Örtülerinden ötürü tanınmazlardı
Safiyye b. Şeybe anlatıyor.
Hz. Âişe’nin (r. anha) yanındaydık. Kureyş kadınlarından ve on‐
ların fazîletlerinden söz ettik.
Hz. Âişe de şöyle buyurdu:

1

Ebû Davud Cihad Bab‐u Fazl‐ı Kıtalır‐Rûm…
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Gerçekten Kureyş kadınlarının üstünlükleri vardır. Ama Allah’a yemin
ederim ki Allah’ın Kitabı’na iman ve O’nu doğrulama husûsunda Ensar
kadınlarından daha üstününü görmedim.
Nûr Sûresi’nin “… Mü’min kadınlar baş örtülerini yakaları üzerine
indirsinler…” âyeti indirilince onların erkekleri ailelerine gelerek onlara
Nûr Sûresi’nde Allah’ın kendileri için indirdiği âyeti okudular.
Evet, her bir erkek karısına, kızına, kızkardeşine ve her bir akrabasına
indirilen âyeti okudu.
Kendilerine bu âyet okununca onlardan her bir kadın, Allah’ın Kita‐
bı’na îman ve onu tasdik etmiş olmak için hemen örtüsüne yöneldi ve başör‐
tüsüyle başını iyice kapadı.
Başörtüsü ile ilgili âyetin indirildiği günün ertesi sabahında başörtüle‐
rine sımsıkı sarılmış oldukları halde Allah’ın Resûlü’nün arkasında namaza
durdular.
Sabahın alaca karanlığında sanki başları üzerinde kargalar varmış gi‐
biydi.2
Değerlendirme

Burada şu değerlendirmeyi yapmakta fayda görüyoruz. Çevre‐
sinde dolaşılması halinde haramlara düşülebilecek sınırlardan uzak‐
laşılması bir peygamberî tavsiyedir. Ancak Kur’ân âyetlerinin indiri‐
liş sırası ve Sünnet ölçülerinin sunuluş sebebleri, içinde yaşanılan
şartların nazar‐ı itibara alınması gerektiğini de bize öğretmektedir.
Bu sebeble yüzü, elleri ve ayakları dışarıda bırakan sınırlar esas
alınarak tebliğ yapılmalı, üstte örneklenen ideal seviyeye işaret et‐
mekle yetinilmelidir. Zira üzerinde birleşilen sınırlar ilâhî azâba uğ‐
ramaktan korur. İdeal seviye ise Cennet’in yüksek derecelerine erdi‐
rir. Çünkü aşağıda sunacağımız hadîsten anlaşılacağı üzere Cennet
2

İ. Kesir Nûr 31
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yüz derecedir. Her iki derece arasında ise göklerle yer arası mesâfe
vardır. Bu derecelere yükselmek ise, her alanda ideal seviyeye yönel‐
tici ileri derecedeki amellerle mümkün olacaktır.
Cennet yüz derecedir

Muaz İbn‐ü Cebel (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü (sav) şöyle buyurdu:
(Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e iman eden, farz) Namazla‐
rını kılan, zekât veren, Ramazan orucu tutan ve hac yapan kişi, Allah yo‐
lunda hicret etmiş olsa da, doğduğu yere yapışıp kalsa da, Allah onu Cen‐
net’e koymayı üstlenmiştir;
(Bu müjdeyi alan sahâbîlerden) Hz. Muaz sordu:
‐ Ya Resûlallah! Bunu, diğer insanlara müjdeleyeyim mi?
‐ (Ya Muaz!) İnsanları (kendi haline) bırak. (Daha çok) amel etsinler.
Zira Cennet’te yüz derece vardır. Her iki derece arası gökle yer arası gibidir.
Allah’dan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyiniz. Zira Firdevs Cennet’in
ortası ve en yükseğidir.
Üstü Rahman olan Allah’ın Arşı’dır. Cennet’in nehirleri de oradan çı‐
kar.

3

3

Tirmizî Sıfatil‐Cenneti 3, Hn. 2532

Teberrüc (Örtülü Çplaklk ve Edâl Yürümek)

“Evlerinizde oturun. Önceki câhiliyet dönemi
kadnlarnn teberrüc yaptğ gibi teberrüc
yapmayn. Namaz kln, zekât verin. Allah’n
ve Peygamberlerinin (diğer) buyruklarna da
itâat edin…”
(Ahzab, 33)

Örtülü çplaklğn tenin tabîi rengini gösterir giysili şekli yansra,
bir diğer şekli de teberrücdür.
Teberrüc Nedir?

İslâm bilginleri teberrücü iki şekilde tarif buyurmaktadrlar:
Teberrüc; kadnlarn başlarna örttükleri örtüyü bağlamayarak,
kulaklar ve gerdanlar gibi örtülmesi gereken tabîi/doğal güzellikle‐
rini teşhir etmeleridir. Bu anlamyla teberrüc, örtülü çplaklğn bir
diğer şeklidir.
Teberrüc; İlgi çekmek için kadnlarn erkeklerin önünde alml ve
çalml bir şekilde yürümeleridir.
Açklanan her iki şekliyle teberrüc, Yüce Allah tarafndan şöylece
yasaklanmştr:
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“Evlerinizde oturun. Önceki câhiliyet dönemi kadınlarının
teberrüc yaptığı gibi teberrüc yapmayın. Namaz kılın, zekât verin.
Allah’ın ve Peygamberlerinin (diğer) buyruklarına da itâat edin…”1
Rabbimiz tarafından yasaklanan teberrücün içine cinsel bakım‐
dan farkedilmek için parfümlenerek erkeklerin bulunduğu yerden
geçmeyi sokabileceğimiz gibi, cinsel alâka görmek için bilezikleri
oynatarak ses çıkartmayı ve topuk seslerini yansıtan yüksek topuklu
ayakkabı giymeyi de sokabiliriz.
Bunlardan koku sürünerek evin dışına çıkmanın haramlığını özel
bölümünde açıkladık. Takılan süs eşyalarını açığa vurmak da Kur’ân
ve Sünnet’le yasaklanmış bağımsız bir haramdır. Çünkü Yüce Allah
zînetlerin açığa vurulmamasını emir buyurmuştur. O’nun Resûlü de
yabancı erkeklere karşı kadın giysilerinin süs vasfını taşımaması ge‐
reğini duyurmuştur. Ayrıca altın ve tabîi ipek de kadınlara teşhir
etmek için değil kullanmak için helâl kılınmıştır.
Yüksek topuklu ayakkabılar?

Yaşadığımız dönemde Teberrüc olarak değerlendirilebilecek bir
uygulama da yüksek topuklu ayakkabılar giymek olsa gerektir. Çün‐
kü cinsel cazibelerini artırarak ilgi odağı olmak için yüksek topuklu
ayakkabılar giyen kadınların Nûr Sûresi’nin otuz birinci âyetinde
geçen şu ilâhî emrin birinci derecede muhatapları olacakları şüphe‐
sizdir.
“… Kadınlar gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını vur‐
masınlar…”
Öneminden ötürü tamamen seküler/laik bir mantıkla yapılmış
bulunan şu tesbiti aktarmakta yarar görüyoruz:

1

Ahzab 33. Sevgili Peygamberimizin eşleri olan annelerimize hıtap eden bu âyet, onların
şahsında mümin kadınlara da şamildir.
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“Yüksek topuklu pabuçların daha fazla tutulmasının nedeni, ayağın be‐
lirli bir eğimde bacağın çizgilerini daha belirginleştirmesi, ayrıca bacakları
daha uzun göstermesidir. Uzun bacaklı olmak cinsel olgunluk demektir.”2
Giyimde ve yürüyüşünde dişiliği belirginleştiricive cinsel duygu‐
lara çağrışım yaptırıcı teberrücden korunmakla yükümlü olan
mü’min kadınların yüksek topuklu ayakkabı giymekten de kaçınma‐
ları gerekir. Onların sakınmalarını gerektiren bir diğer sebep de yük‐
sek topuklu ayakkabıların sağlık yönünden zaralı olmasıdır.
Zararlılığı bilimsel verilerle kanıtlanmış Münker nitelikli olgular‐
dan kaçınılması da Kur’ânî görevlerimizdendir. Bilindiği gibi
Münker İslâm’ın, ortak aklın ve bilimsel verilerin tanımayıp reddetti‐
ği şeydir.3
Devrimizdeki uygulamaları içine alan yönlerini de inceleyip bo‐
yutlandırarak açıklamaya çalıştığımız teberrüc, cinsel haramlara se‐
bebiyet verdiği içindir ki Rabbimiz tarafından yasaklanmıştır.
Öneminden ötürü Allah’ın Resûlü de tarihî câhiliyetin bu ko‐
kuşmuş uygulamasından sakındırmış ve şöyle buyurmuştur:

ﻓﻘﹶﺎﺕ ﺎﻨﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﻫ ﺕ
 ﺎﺮﺟ ﺒﺘﺍﹾﻟﻤﻌﺔﹸ ﻭ ﻠ ﺘﺨ
 ﺍﹾﻟﻤ
“(Gerektirci bir sebeb yok iken) Kocalarından kendilerini boşamala‐
rını isteyen kadınlar ve teberrüc yapan kadınlar münafıkdırlar; içleri gere‐
ğince inanmamıştır.”4
Teberrücden korunamayan kadınlarla İslâmî bir toplum kurula‐
mayacağı için, ilk İslâm toplumunu oluştururken Allah’ın Resûlü
kadınlardan teberrüc yapmayacaklarına dair biat alırdı.

2
3
4

Dousmund Moris, Sevmek Dokunmaktır, Sander Yay., s. 50.
Tevbe 67, 71
M. K. Ummal 6/423
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Evet, Allah’ın Resûlü mü’min kadınlardan Allah’a ortak koşma‐
yacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zinâ etmeyeceklerine, cena‐
zelerin ardından saç yolup yaka yırtmayacaklarına, kocalarının mal‐
larından gizlice alıp harcamayacaklarına ve mahremleri olmayan
erkeklerle gereksiz olarak konuşup sohbet etmeyeceklerine dair biat
alırken, teberrüc yapmayacaklarına da biat alırdı.5
Sonuç

Zinâ, homoseksüellik, teşhircilik vs. gibi baş cinsel haramlara götüren
temel sebeblerden biri çıplaklıktır. Bunun içindir ki İslâm doğrudan çıplaklı‐
ğı da, örtülü çıplaklığı da yasaklamıştır. Şartlarını belirlediği örtünmeyi
emretmiştir.
Zinâ, homoseksüellik, röntgencilik v. s. gibi cinsel haramların pek
mühim bir sebebi de şehvetle bakmaktır.

5

M. Zevâid 6/37‐39, Müsned 2/196.
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Şehvetle Bakmak

“Mü’min erkeklere söyle! Gözlerini cinsel
amaçl bakşlardan çevirsinler. Fercleri (olan
cinsel organlarn ve yakn çevresini gösterir ve
görülür olmaktan; zinâya arac klmaktan) koru‐
sunlar…”
(Nûr, 30)

Göz, kalbin ana girişi olduğu için, insann yönetim merkezi olan
kalbe şehevî bakşlarla iletilecek mesajlar, cinsel duygularn sapmas‐
na ve kişinin cinsel haramlara düşmesine sebeb olur.
Bunun içindir ki İslâm Dîni kalbî duygularn arlğn gideren ve
cinsel eğilimleri azgnlaştran şehvetli bakş haram klp, yasaklamş‐
tr.1
Allah’n Resûlü gözlerin zinâsnn şehvetli bakş olduğunu şöyle‐
ce açklamştr.
1

Allah’n Resûlü Veda Haclarnda Arafat ve Müzdelife vakfelerinden sonra Minaya doğru
yol alrlarken, amcas Abbas’n oğlu Fazl’ devesi üzerine alr. Bu srada genç bir kadn,
Allah’n Resûlü’nün önüne çkarak yaşlanan babasnn yerine hac yapp yapamayacağn
sorar. Sorarken de genç sahâbî Fazl’la bakşrlar. Allah’n Resûlü dikkatlerini çeken bu ba‐
kşmay engellemek için Fazl’n başn çevirir. Niçin çevirdiğini soran Hz. Abbas’a da şöy‐
le buyurur:
Genç bir adamla genç bir kadnn bakştklarn gördüm. Şeytanî duygulardan korunabile‐
ceklerine de emin olamadm.
Manevî duygularn gelişkin ve etkili olduğu bir ortamda Mina’ya şeytan sembollerini
taşlamaya gidilirken, Allah’n Resûlü’nün arzulu bakşmalara bilfiil engel olmas, olun‐
mas gerektiğini bize öğretmektedir. Bu sebeble görevimiz bakşmalara ve buluşmalara
engel olacak kurumlar ve metodlar oluşturmak olmaldr. (Bak. Tirmizî Hn. 885)
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“… Gözler de zinâ eder. Gözlerin zinâsı şehvetle bakmaktır.”2
Şehvetli bakış bizzat bakanı cinsel haramlara yönelttiği gibi, bakı‐
lanı da yöneltir. Çünkü “Şehvetli bakış Şeytan’ın zehirli oklarından bir
okdur…”3 Bu sebeple delebildiği yeri etkiler.
Haram cinsel münâsebetlerin önce bakışmalarla başladığı, gü‐
lümseme, selâmlaşma ve konuşma ile geliştiği ve buluşma ile sonuç‐
landığı için, mü’min erkekler ve kadınlar gözlerini korumakla
emrolunmuşlardır.
Erkekler, Gözlerini Korumakla Mükelleftir

Kur’ân‐ı Kerîm’in Nûr Sûresi’nin otuzuncu âyetinde Yüce Allah
mü’min erkeklere şöyle emir buyurmuştur:
“Mü’min erkeklere söyle! Gözlerini cinsel amaçlı bakışlardan
çevirsinler. Fercleri (olan cinsel organlarını ve yakın çevresini göste‐
rir ve görülür olmaktan; zinâya aracı kılmaktan) korusunlar. Böyle
yapmaları, onları onların duygularını daha arındırıcıdır. Gerçekten
Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”
Bu âyet ve îzâhını yapan hadisler, kadınların yüzleri ve elleri dı‐
şındaki vücût organlarına, erkeklerin de göbekle diz kapakları ara‐
sındaki vücût bölümlerine bakılmasını yasaklamaktadır. Şehvetle
bakılması halinde kadının yüzüne bakılması da haramdır.
Haram kılınan bakışlar, hiç şüphesiz iradeli bakışlardır. Ani ba‐
kışlar günah kapsamına girmez.
Yüce Peygamberimiz şöyle emir buyuruyor:

ﺮﺓﹸ ﺧ ﻚ ﺍﻵ
 ﺖ ﹶﻟ
 ﺴ
 ﻴ ﻭﹶﻟ ﻚ ﺍﻻﹸﻭﻟﹶﻰ
 ﺎ ﹶﻟﻧﻬﺎﺮ ﹶﺓ ﹶﻓ ﻨ ﹾﻈﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﻨ ﹾﻈﺘﹺﺒ ﹺﻊ ﺍﻟ ﻻ ﺗ

2
3

Ebû Davûd Nikâh 44 (Hn. 2153).
K. Hafâ Hn. 2864.
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“İlk bakıştan sonra tekrar bakma, zira birinci bakış (kaçınılması
mümkün olmayacağından) senin için helâl ise de ikinci bakış (iradeyi
kullanarak ve arzu duyarak olacağından) helâl değildir.”4
Kadınlar da Gözlerini Korumakla Mükelleftir

Yalnız erkekler değil, kadınlar da şehvetle bakabilecekleri, hatta
onların bakışları daha da etkileyici ve eyleme sürükleyici olabileceği
için, Yüce Allah kadınlara da şöyle emir buyurmuştur:
“Mü’min kadınlara söyle! Gözlerini cinsel amaçlı bakışlardan
çevirsinler. Fercleri (olan cinsel organlarını ve yakın çevresini göste‐
rir ve görülür olmaktan; zinâya aracı kılmaktan) korusunlar…
Kadınların şehvetle bakmaları ve şehvetli bakışa dönüşebilecek
nazarları, Allah’ın Resûlü tarafından da yasaklanmıştır.
Aşağıda sunacağımız hadis bu yasağı açıklamaktadır.
Ümmü Seleme validemiz anlatıyor.
Örtünme ile emrolunduğumuzdan sonraydı. Meymûne ile beraber Hz.
Peygamber’in yanındaydık. Bu sırada Abdullah b. Ummû Mektûm çıkage‐
lince Allah’ın Resûlü (bize) şöyle buyurdular:
‐ Bu zattan korununuz,
‐ Ya Resûlallah! Bu zat a’ma değil midir? O bizi görmez.

ﻪ ﺍﹺﻧﺼﺮ
 ﺒ ﺗ ﺎﺘﻤﺴ
  ﺃﹶﻟ،ﺎﺘﻤﻧﻥ ﹶﺍ ﺍﺎﻭﻤﻴ ﻋ ﻭ ﹶﺍ
Evet (o a’madır, görmüyor, ) ama siz de mi a’masınız?Siz de mi onu
görmü yorsunuz? (Gözlerinizi koruyunuz.)5
4
5

Müsned, 5/351
Ebû Davûd Libas 37 (Hn. 4112).
Bu hadis, Hz. Peygamberin boşanmış bir kadını iddetini geçirmesi için akrabasından olan
Abdullah bin Ümmü Mektum’un evine göndermesi ile ilgili buyruğuyla çelişkili görül‐
mektedir. Bize göre bir çelişki yoktur. Sözü edilen buyruk kadının şehevi bakışlardan ko‐
runmasını öğretirken bu hadîs de gözlerine hakim olması gerektiğini öğretmektedir. Bir
diğer anlatımla cinsel fitnenin erkekler yanısıra kadınlardandan da kaynaklanabileceğine
işaret etmektedir.
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Nûr Sûresi’nin yukarıda manâları sunulan otuz ve otuzbirinci
âyetlerinde cinsel organların zinâ, homoseksüellik ve sevicilik gibi
cinsel haramlardan korunmaları emrolunurken, önce gözlerin ko‐
runmasının emrolunması Allah bilir cinsel organların ancak gözlerin
korunmasıyla korunabileceği hakikatine işaret etmek içindir.
Burada üzerinde durulması gereken bir mühim husus da, gözle‐
rin korunması ile alâkalı ilâhî emirlerin, yalnız canlı vücûtlardan ko‐
rumaya özgü olmayacağıdır. Çünkü sunulan âyetlerde gözlerin ne‐
lerden korunacağı açıklanmamıştır.
Bu sebeble İslâmî ölçülere göre çıplak olan canlı vücûtlardan göz‐
leri korumak gerektiği gibi, aynı şekilde olumsuz mesajlar veren
medya erotizminden, çıplak resimler ve pornografik filmlerden de
korumak lâzımdır.
Televizyon, kitab, gazete ve dergilerden oluşan medyanın, sömü‐
rücü erotizminden korunmayı gerektiren bir sebeb de, onun giderek
cinsel iktidarsızlığa düşürmesidir. Cinsel iktidarsızlığı irademizle
benimsemenin yaratılış düzenimizi bozma ve değiştirme anlamında
bir haram olduğunu özel bölümünde açıklamıştık.
Bağımsız bir cinsel haram olan fakat baş cinsel haramlara da yol
açan “Şehvetle Bakmak” bahsini, gözleri korumanın önemini açıklayan
bir hadisle bağlayalım:
“(Kıyamet Günü’nde) Bütün gözler ağlayacaktır. Ancak Allah yolun‐
da uyanık kalan gözler, Allah’ın azâbına uğramak korkusuyla sinek başı ör‐
neği yaş akıtan gözler ve bir de Allah’ın haram kıldıklarına bakmaktan koru‐
nan gözler ağlamayacaktır.”6

6

el‐Camiüs‐Sağir Küllü aynin… mad. (2/94)
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Kadn‐Erkek Beraberliği

“…İslâmn gerektirdiği erdemli işleri yapmak
ve yasaklarndan saknmak için yardmlaşn.
Ama günah nitelikli çirkin işlerde ve saldrgan‐
lkta yardmlaşmayn…”
(Mâide, 2)

Kur’ânî temellerini oluşturduğu için aşağda yaplacak açklama‐
lar, “Yapmak şöyle dursun Zinâ’ya yaklaşmayn…” şeklindeki ilâhi
buyruğun (İsra 32) çizgisinde okunmaldr. Aşkdaşlk ve zinâ gibi
büyük haramlara sebebiyet veren ikinci derecedeki cinsel haramlar‐
dan biri de erkek kadn beraberliğidir. Birbirine mahrem olmayan
erkekle kadnn yalnzca bir arada kalmalardr.
Bunun içindir ki İslâm Dîni kadn erkek beraberliğini; yalnz ola‐
rak bir arada kalmalarn yasaklamştr. Bu yasağ belirleyen hadisle‐
rinde Allah’n Resûlü şöyle buyurmuşlardr:

ﻄﹶﺎﻥﹸﻴﺎﺍﻟﺸﻤﺜﹶﻬﺍﻻﱠﻛﹶﺎﻥﹶﺛﹶﺎﻟﺃﺓﺮﻞﹲﺑﹺﺎﻣﺟﻮ ﱠﻥﺭ ﻠﹸﻳﺨﻻﹶ
[“Hiçbir erkek, evlenebileceği bir kadnla başbaşa kalmasn. Kalrsa hiç
şüphesiz, üçüncüleri Şeytan olur.”

þﻡﻯﺍﻟﺪﺠﺮ
 ﻣ ﺪﻛﹸﻢ ﺣ ﹶﺍﻦﺠﺮﹺﻱﻣ
 ﻳﻄﹶﺎﻥﹶﻴﻥﱠﺍﻟﺸﻓﹶﺎþ
“Şeytan da her birinizin kan damarnda (kannz gibi irâdeniz dşn‐
da) akar.”]1
1

Srasyla bak. Tirmizî Reda 16‐17 (Hn. 1171‐2), et‐Tac 2/329
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İslâm Dîni’nin yukarıda değinilen beraberlik yasağı akraba fertle‐
rini içine aldığı gibi, nişanlı çiftleri, eğitim ve çalışma düzenini de
içine alır.
Şimdi bunları ayrı ayrı açıklayalım.
Akrabalık İlişkileri

Birbirleriyle evlenebilecek konumda olan erkekle kadının yalnız
olarak bir arada kalmalarını yasaklayan İslâm Dîni bu yasağa özellik‐
le “kayın, amca‐dayı‐hala ve teyze çocukları…” gibi akraba fertleri ara‐
sında önem verilmesini emir buyurmuştur. Çünkü yakınlığın sağla‐
dığı imkânlar ve şüpheden arınmış ortamlar, cinsel haramlara daha
ziyade sebeb olurlar.
Aşağıda sunacağımız hadis, meselenin İslâmî önemini açıklamak‐
tadır.

؟ﻤﻮ ﺤ
 ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻳﺃﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﹶﺍ ﹶﻓﺮﺭﺳ ﺎﺟﻞﹲ ﻳ ﺭ ﺎ ِﺀ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻨﺴﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﻮ ﹶﻝﺪﺧ ﺍﻟﻢ ﻭ ﺎ ﹸﻛﺍﻳ
ﺕ
 ﻮ ﻤ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺤ
  ﺍﹾﻟ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Amir Oğlu Ukbe (r.a) rivâyet ediyor.
Allah’ın Resûlü bir öğütlerinde sahâbîlerine şöyle buyurdu:
(Yanında mahremi2 bulunmayan) Kadınların yanına girerek, onlarla
bir arada yalnız kalmaktan sakının.
(Hz. Peygamber’in (sav) bu öğütlerine muhâtap olan) bir sahâbî
sordu:
Yâ Resûlallah! Kocanın kardeşi ve amca çocukları gibi akrabaya ne bu‐
yurursunuz? (Onlar da mı kadınlarımızla bir arada yalnız kalamaz‐
lar?)

2

Kendileriyle evlenilemeyecek kişilere mahrem, evlenilebilecek olanlara da namahrem,
denir.
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Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi:
Sözü edilen koca akrabası ile bir arada yalnız kalmak ölüm (gibi aile ve
ahlâk hayatının çöküşüne sebeb)dir.3
Nişanlılık

Birbirleriyle nikâhlı olmayan ve birbirlerine mahrem de bulun‐
mayan bir erkekle bir kadının bir arada yalnız kalmaları ile alâkalı
İslâmî yasak, nişanlanmış çiftleri de içine alır.
Nişanlı çiftler, dînî ölçülerimize göre birbirlerine yabancıdırlar.
Nişan bağı, baş başa bir arada kalmayı meşrûlaştırmaz. Bu itibarla
sözlü veya nişanlı çiftler kapalı mekânlarda yalnız olarak bir araya
gelemezler.4
İslâm Dîni, bir arada yalnız kalma yasağını çiğnemeye sebeb ola‐
cak işlerden de sakındırmıştır.
Şimdi bu tür haramları örneklendirelim.
Karma Eğitim ve Çalışma Düzeni

Birbirleriyle evlenebilecek bir erkekle bir kadının bir arada yalnız
kalmaları yasağı, eğitim ve çalışma alanlarını da içine alır.
Bu sebeple İslâm Dîni’nin, ergenlik çağına ermiş gençlerin karma
eğitimine ve kadın‐erkek bir arada çalışma düzenine sıcak bakmadı‐
ğını söyleyebiliriz. Çünkü böylesine bir eğitim ve çalışma düzeninde
karşılıklı göz zinâsı, cinsel arzulu bedenî temas ihtimali ve bir arada

3

4

et‐Tac 2/329.
Özel mekânlarında, yanında kocası veya bir mahremi bulunmayan kadının yanına, ancak
kocasının izniyle ve bir topluluk halinde girilebilir olması, İslâm ahlâkının bir gereğidir.
Dînî Nikâh: Nişanlı çiftlerin haram işlemeksizin bir araya gelerek konuşabilmeleri ve
gezebilmeleri için dînî nikâh kıyılmaktadır. Ancak iyice bilinmelidir ki dînî nikâhla nişan‐
lılık evliliğe dönüşür. Nikâh akdi sırasında boşanmak hakkı alınmamışsa kadın aldığı
mehiri iade etse de yargı kararı olmaksızın tek taraflı olarak karar alıp ayrılamaz. Dînî ni‐
kâhlı nişanlıların cinsel arzu ve eylemleri de meşrûiyet kazanır. Bu sebeble nişanlılık süre‐
sini çok kısa tutmalı, dînî nikâhla birlikte düğün de yapılmalıdır.
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yalnız kalma durumu gibi dînimizin haram kıldığı üç yönlü sakınca
vardır.
İslâm Dîni; kadının eğitimini farz, evi dışında fıtratına/yaratılış‐
ına uygun işlerde ve gereğince çalışmasını câiz görür. Ama tabîi şart‐
larda karma eğitim ve çalışma düzenini benimsemez. Beraberce ve
yalnızca çalışılacak umuma kapalı alanlarda ise benimsemek şöyle
dursun, yasaklar.5
Kadın İçin Yalnız Başına Yolculuk

İslâm Dîni, ergin bir kadının yanında kocası veya babası‐kardeşi
gibi bir mahremi bulunmaksızın aile, ilim ve çalışma hayatının, daha
objektif ve genel bir tesbitle örfün yolculuk olarak vasıflandırabileceği
mesafeyi aşacak bir yolculuğa çıkmasını yasaklamışdır.6
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan bir kadının yanında (babası, kar‐
deşi, amcası veya çocuğu gibi) bir mahremi bulunmaksızın, bir günlük
bir yolculuğa çıkması helâl değildir.”7

5

6

7

Karma Düzen: Karma eğitim ve çalışma düzeni, eğitim ve ekonomik düzeni İslâmî yasa‐
lara göre düzenlenmiş İslâm Toplumu için sakıncalıdır. İslâm Dîni’nin cinsel haramlarını
tanımayan laik mantık ve uygulama yönünden karma eğitim ve çalışma düzeninde mah‐
zur görülmemesi tabîidir. Bu konuda merhûm Mevdûdi de şöyle der:
“Bütün bu hükümler, kadın‐erkek karışık toplantıların İslâm’ın ruhuna bütünüyle aykırı
olduğunu gösterir. Erkeklerle kadınların, Allah’ın kutsal evlerinde namaz için yanyana
durmalarına izin vermeyen İlahi Kanun’un, onların okullarda, dairelerde, kulüplerde ve
diğer toplantı yerlerinde serbestçe bir arada bulunmalarına izin vermesi düşünülemez.”
Mevdûdî Tefhîmül‐Kur’ân 3/386
Kadının Yolculuğu: Geleneksel Fıkhımızda, “Kadının Yolculuğu” ile ilgili hadislerde
geçen zaman ve mekân ifadelerinin belli bir zaviyeden bakılarak eğerlendirilmesiyle belir‐
lenen doksan kilometrelik yol veya binilen vasıtaya göre 18 saatlik uzaklık târihî şartlara
ilişkindir. Bu meselede çağdaş İslâm âlimlerinin farklı görüşleri vardır. “Cuma Mesajları”
isimli eserimizdeki ilgili makalemize bakılabilir.
İ. Mâce Menâsik 7 (H. 2899) Bu mevzuda farklı lafızlarla rivâyet edilen hadisler için bak.
Avnül‐Mabûd 5/149
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Bu yasak, hac ibâdeti için yapılması gereken yolculuğu da içine
alacak şekilde kapsamlıdır. Yani hac yapacak kadın, bu görevini an‐
cak kocası veya bir mahremi ile yapmalıdır.8
Aşağıda sunacağımız hadis, bu zarûreti açıklamaktadır.
İbn‐i Abbas (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü şöyle emir buyurdu:
‐ Gerektiği zaman mü’min kişi ancak ve ancak yanında mahremi bulu‐
nan kadınla bir arada bulunsun; yanında mahremi bulunmayan kadınla bir
arada, yalnız kalmasın.
Allah’ın Resûlü’nü (sav) dinleyen bir sahâbî ayağa kalktı ve şöyle
dedi:
‐ Ya Resûlallah! Karım hac yapmak için (yanında bir mahremi
olmaksızın yalnız yola) çıktı. Ben de şu şu askerî sefer için orduya
yazıldım. (Şimdi ne emir buyurursunuz?)
‐ Hemen yola çık. (Ona yetiş ve) Karınla beraber hac yap.9
Karmaşık Yürüme Düzeni Yasaktır

İslâm Dîni, bakışların odaklanmasına sebep olarak duyguların
arılığını giderecek biçimde alımlı‐çalımlı yürümeyi yasakdığı gibi
(Ahzab 33) cinsel tâcize sebebiyet verecek şekilde yollarda erkek‐
kadın karmaşık yürüme düzeninden de sakındırmıştır. Bu amaçladır
ki sevgili Peygamberimiz yakın ve bedensel teması içerecek; sözlü ve

8

9

Ana gaye, kadını ve ahlâkı korumak olduğu içindir ki, Şafii müctehidler üç kişilik güveni‐
lir bir kadın topluluğunun beraberlerinde eşleri veya mahremleri olmaksızın hac farîzası‐
nı yapmak üzere yolculuğa çıkabilecekleri görüşündedirler. Onlar, güvenlik şartlarında
kadının tek başına bile Hac yapabilecekleri ictihadındadırlar.
Yol güvenliği olmak kaydıyla bu ictihad genişletilerek, bütün yolculuklara teşmil edilebi‐
lir. Ancak yol güvenliği olsa da, eşsiz ve mahremsiz yolculuğa çıkan kadının kendisinin
cinsel fitneye düşebileceği ve düşürülebileceği de unutulmamalı, bu sebeble nefse güvenle
değil, metodik şüpheyle ve ihtiyatla davranılmalıdır.
et‐Tac 2/320, M. S. Müslim, Hn. 648
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fiili çirkinliklere neden olabilecek şekildeki yürüyüş düzenini yasak‐
layarak uyarıda bulunmuştur. Sunacağımız olayı uyarı örneği olarak
değerlendirebiliriz:10
(Bir namaz sonrasında olacak, cemâat namazına katılan) erkeklerle
kadınlar yolda iç içe girdiler; karmaşık olarak yürümeye başladılar.
Bu durumu gören Allah’ın Resûlü kadınlara hitaben şöyle emir buyur‐
du:
‐ Sizler geri kalınız. Erkeklerin önünden; yolun ortasından yürümeniz
uygun değildir…11
Erkek‐kadın karmaşık yürüme düzenine ilişkin yasağı ‐ekonomik
gereksinimler olmadıkça‐ kamu ulaşım araçlarında ki yakın tamasa
sebep olucu yolculuklara da teşmil edebiliriz.
Mabetlerde İç İçelik

Allah’ın Resûlü’nün Sünnet’i incelendiğinde görülecektir ki İslâm
Dîni kadınların beş vakit, cuma, cenaze ve özellikle de bayram na‐
mazlarına katılımlarını öğütlemiştir. Ay hali, hamilelik, çocukluluk
ve ağır ev işleri sebebiyle engellendikleri veya babaları ve eşleri tara‐
fından mani olunduklarında ise evlerinin de kendileri için hayırlı
olacağını açıklamıştır. Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﻦ ﻬ  ﹶﻟﻴﺮ ﺧ ﻦ ﻬ ﺗﻮﻴﻭﺑ ،ﺎ ﹺﺟﺪﻤﺴ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺎ َﺀ ﹸﻛﻮﺍ ﹺﻧﺴﻨﻌﻤ ﺗ ﹶﻻ
“Kadınlarınızın camilere gelmelerini yasaklamayın, ama bilsinler ki, ev‐
leri de onlar için hayırlıdır.”12

10

11
12

“Karmaşık yürüme düzeni”nin yasaklığı, tarihî şartlar dikkate alınarak değerlendirilmeli‐
dir. Bu yasaktan yaşadığımız çok nüfuslu kentlerin kaçınılmaz karmaşıklığı değil, cinsel
taciz ortamlarından sakınılması gereği anlaşılmalıdır.
Ebu Davud 180
Ebu Davud Salât 53
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Değinildiği üzere dînimiz, Peygamberimizin diliyle kadınların
camiye; cemaat namazlarına katılımlarını öğütlemiş/emretmiştir. An‐
cak onlar için belirlenen cami içi kurallarına uymalarını da istemiştir.
Örneğin camiye geldiklerinde hoş kokular sürünmemeleri, erkeklerin
bulunduğu kısmın arkasında veya paralelinde saf tutmaları, çıkışlar‐
da erkeklerden önce çıkarak karmaşıklığa sebebiyet vermemeleri
emrolunmuştur. Saf tutma ile ilgili hadislerinde Allah’ın Resûlü şöyle
buyurur:
“(Erkeklerden uzak olması nedeniyle) kadınların saflarının en ha‐
yırlısı son saftır. En uygunsuzu ise ilk saftır.”13
Kadın‐Erkek Teması ve Tokalaşması

İslâm Dîni, vücut ve el temasını da yasaklamıştır.
Böylece beraberlik arzusunu doğuracak bir yolu tıkamıştır.
Genel olarak dokunma duygusunun insanı etkilediği bir gerçek
olduğu gibi, cinsel bakımdan uyardığı da bir hakikattir. Bu sebeble
cinsel ilişki çağını geçirmemiş olan erkekle kadının birbirlerine cinsel
arzulu teması, örneğin bölgesel oyunlarda ve cinsel bir oyun vasfın‐
daki dansta görülen vücût teması, kuşkusuz haramdır. Çünkü Pey‐
gamberimiz, “Eller de zinâ eder. Ellerin zinâsı şehvetle tutmaktır.” Bu‐
yurmuşlardır. Ancak aktif duyguları sönmüş yaşlıların kendi arala‐
rında ve gençlerle, gençlerin de onlarla tokalaşmalarında bir sakınca
yoktur.14

13
14

Ebu Davud Salât 97; Müsned 3/294
Ebû Davûd, Hn. 2153
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Burada açıklanması gereken asıl konu cinsel arzulu ve amaçlı
olmayan, rutin/toplumsal alışkanlıklar gereği yapılan tokalaşmalar‐
dır.15
Bu konuda İslâm bilginlerinin farklı görüşleri vardır. Ancak, ha‐
ramlılığın açık ve kesin bir delili olmadığı için rutin tokalaşmalar
helâdir. Kaldı ki Peygamberimiz kendisinin ellerinden tutarak prob‐
lemlerini arzeden kadınları, ellerini çekmeksizin dinlemiştir.16 Üstelik
Ebu Süfyan’ın eşi Hint’te örneklendirildiği gibi bizzat kendisi kadın‐
larla tokalaşarak sözleşme yapmıştır. Huzurunda, kendisi adına yapı‐
lan dînî‐siyasî nitelikli sözleşmelerin tokalaşılarak yapılmasını onay‐
lamıştır. Hz. Ömer bin Hattab’ın onun adına adına yaptığı toklaşmayı
içeren uygulama bilinmektedir.17
Ancak harama sebeb olabilecek davranışlardan kaçınılması,
(sedd‐i zerâyi) Kur’ân’la öğütlenir bir kural olduğu için, cinsel amaç
güdülmese de, güdülebilir olabileceğinden kadınlar ve erkeklerin
birbirleriyle tokalaşmaktan kaçınmasını ve sözlü selâmlaşma ile ye‐
tinmesini öğütleriz.18

15

16
17
18

Tokalaşma Gerekli Bir Uygulama Değildir:
Tokalaşma zarûrî bir uygulama değildir. Nitekim değişik kültürlerde tebessüm ve yarı
bele kadar eğilme gibi farklı tatbikatlar görebiliyoruz. İslâm Dîni kadın için eşi ve mahre‐
mi olmayan erkeği, erkek için de eşi ve mahremi olmayan kadını ulaşılamayacak derece
yüceltmekte, bunun için de tokalaşma dahil bedenî temasları amaçlarına göre yasakla‐
makta veya sakıncalı bulmaktadır.
Buharî, Edeb 61
Müsned 5/85, 6/409; Kurtubî Mümtahine 12; İbn Kesîr Mümtahine 12; Buhârî Ahkâm 43
Bak. Enam 108.
Tokalaşma: Cinsel haz amacı güdülmese de asırlardır İslâm Dünyası’nda sürdürülen ve
kültürümüzün ayırıcı nişanı olmuş kadın erkek tokalaşmasını dışlayan uygulama, onun
haramlığının kabul edilmiş olmasından değildir. Bu konuda En’âm 108‘den alınan ilhamla
harama yol açmama gereğine inanılmasındandır. Cuma Mesajları isimli kitabımızdaki
“Kadın Erkek Tokalaşması Haram mıdır?” başlıklı mesajımızın okunmasını tavsiye ede‐
riz.
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Mahrem Olmayanların Gereksiz Konuşmaları

İslâm Dîni, kadınların mahremleri olmayan erkeklerle gereksiz
olarak ve özellikle de cinselliği çağrıştıracak şekilde konuşmaktan
sakındırmıştır.19 Böylece beraberlik arzusunu doğurup şiddetlendire‐
cek ortamın oluşmasına engel olmuştur. Aynı yasak pek tabîidir ki
erkekler için de geçerlidir.
Allah’ın Resûlü, Müslümanlık üzerine yaşayacaklarına bîat aldığı
kadınlara şöyle buyurdu:
… Ancak ve ancak mahremleriniz olan erkeklerle konuşacaksınız.20
Öneminden ötürü genel ölçüler ve uygulamalara dayanarak
açıkça belirtmek isteriz ki konuşma yasağı; öğretim‐öğrenim, alış‐
veriş, gerekeni sorup cevaplandırma gibi, toplumsal hayatın gerek‐
tirdiği konuşmaları içine almaz.

19
20

Haram nitelikli kadın sesi ile ilgili olarak Ahzab 32’ye bakılabilir.
İ. Kesîr Mümtehine 12 (4/355)

İslâm’ın Cinsel Gerçekçiliğinde Bazı İlkeler

Burada yeri gelmişken baş cinsel haramlara götürücü çıplaklık,
şehvetle bakmak, kadın erkek karışımı ve beraberliği ve inceleyece‐
ğimiz mûsikî gibi ikinci derecede haramlara hâkim olan İslâm’ın cin‐
sel gerçekçiliğine, daha bir açıklık getirmekte yarar görüyoruz.
İslâm’ın değindiğimiz cinsel gerçekçiliğinin özü şöylece verilebi‐
lir;
Cinsel hususlarda vukûu mümkün olan muhtemeldir.
Çoğunda zarar olanın azı da sakıncalıdır.
Hükümler tek tek fertlere göre değil, bütüne göredir. Bütüne göre olan
hükümler de her ferdi içine alır.
Şimdi bunları bu bölümde verdiğimiz misaller ışığında inceleye‐
lim.
a) Bir kadının yanında kocası veya babası gibi bir mahremi olmaksızın,
genel kabule göre yolculuk olarak nitenebilecek bir yolculuğa çıkması,
arzettiğimiz gibi haramdır.
Kadının çıktığı yolculukta cinsî vasıflı, sözlü ve fiilî bir saldırıya
uğraması veya yolculuğun gerekli kıldığı beraberliğin ileri derecelere
varması mümkündür. Ancak değinilen mahzurlar vücûda gelmeye‐
bilir de. İşte İslâm gerçekçiliği, burada mümkün olanı muhtemel gibi
değerlendirip, önlemini hayatımıza mal etmekte, tedbirsizliği de ya‐
saklamaktadır.
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b) İslâm Dîni’nde birbirleriyle evlenebilecek olan erkek ve kadının her
türlü bedenî teması haramdır.
Cinsel haz amacı gütmeyen rutin nitelikli kucaklaşmak, tokalaş‐
mak şeklindeki bir temasın, bazı erkekler ve kadınlarda cinsel heye‐
can vücûda getirmemesi mümkündür. Ancak az, çoğu davet edece‐
ğinden çoğu şehevî arzuları azdıracak davranış türlerinin azı da ha‐
ram kılınmıştır.
Aynı mantığın alkollü içkilerde cârî olduğunu, alkollü içkilerin
en az miktarının içilmesinin bile haram kılındığını hatırlatabiliriz.
Evet, çok azla, bütün cüzle oluşmaya başlar.
c) Arzettiğimiz gibi ikinci derecede cinsel haramlara hâkim olan İslâm
gerçekçiliğinin bir yönü de yasaların tek tek fertlere göre değil, insanların
bütününe göre konulmuş olmasıdır.
Allah bütün insanların yaratıcısıdır. İslâm Dîni’ni de sonuncusu
Hz. Muhammed olan Peygamberleri aracılığıyla bütün insanlar için
O göndermiştir. Bu sebeble İslâm Dîni’nin bütün kurallarının insanlı‐
ğın tümünü içine alacak evrensellikte olması gerekirdi.
Bazı cinsel haramlar, meselâ bir erkeğin diğer bir erkeğin bakıl‐
ması Kur’ân’la yasaklanan Ferc’ine/üreme organı ve yakın çevresine
(göbekle diz kapakları arasındaki bölüme) bakması, homoseksüelliğe
yol olmayabilir. Bir erkeğin bir kadınla bir arada bulunması da zinâ‐
ya götürmeyebilir.
Homoseksüelliğe ve zinâya yöneltmek şöyle dursun, bu tür ey‐
lemler, bazı fertlerde en ufak bir cinsel duygu bile oluşturmayabilir.
Ancak asıl olan o bazı fertler değildir. Herkes için ayrı bir hüküm
konulamayacağına göre, ilâhî yasalar elbette insanlığın bütününe
yönelik olacaktır. Kaldı ki, insan bazen etkilenmez de bazen etkilene‐
bilir. Etkilenmeyeceğini zanneder de yanılabilir.
Bu sebeble bütüne yönelik olan yasalar, bütünün içine aldığı her
bir ferdi yükümlü kılar.

Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 4

Mûsikî

“… Eğer Allah’n yasalarna gereğince bağl
kalmak istiyorsanz yabanc erkekerle konu‐
şurken mesaj verici bir eda ve içerik ile ko‐
nuşmayn. Yoksa kalbi hasta kişi cinsellik
ümidine kaplabilir. Daima doğal ve doğru
konuşun.”
(Ahzab, 32)

Cinsel haramlara yöneltici sebeblerden biri de hiç şüphesiz cinsel
nitelikli mûsikîdir.
Bütün seslerde mûsikî ahengî sezen ve bulan ince ruhlu mü’min‐
lerin kabulleri bir tarafa, sesin bakşlar ve bedenî temaslar gibi insan
üzerinde müessir olduğu hakikati, her bir insan tarafndan kabul
olunacak bir gerçektir.
Sesle; sevgiyi, nefreti, şefkat ve öfkeyi ifadelendirmemiz müm‐
kün olduğu gibi, cinsel mesajlar vermemiz ve cinsel bir etki vücûda
getirmemiz de mümkündür.
Yaln insan sesindeki bu özelliklerin ölçülü ve ahenkli ses olan
mûsikîde fazlasyla mevcût olduğu îzahdan berîdir.
Bunun içindir ki cinsel haramlara götüren sebeblerden biri de
cinsel çağrşmlar yaptran mûsikîdir.
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Cinsel haramların sebebi olarak sunduğumuz mûsikîyi cinsellikle
kayıtlamamızın sebebi, İslâm’da bütün mûsikî türlerinin haram ol‐
mayışı, diğer bir ifadeyle inanç ve ahlâk dışı mesajlar vermeyişidir.
Lükman Sûresi’nin 6. ve Kasas Sûresi’nin 55. âyetleri gibi âyetler‐
le ilişkilendirmeler yapılıyorsa da, Kur’ân‐ı Kerîm’de mûsikî ile ilgili
doğrudan onaylayıcı ve yasaklayıcı bir âyet yoktur. Ancak yasaklan‐
mayan sözler ve işlerin yapılabilir olduğu genel kuralı mûsikîde de
geçerlidir.
Allah’ın Resülü’nden aktarılan mûsiki ile ilgili hadislerin bir kıs‐
mının kendisine aidiyeti sabit değildir. Sabit olanların da bir bütün
halinde incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir.
Hiç şüphesiz İslâm, Allah’ın insanlık için koyduğu hayat düzeni‐
dir. O, doğası gereği, mûsiki gibi insanlığın bütün ortak eğilimleri ve
değerlerine olumlu bakar. Yalnızca sunduğu inanç ve ahlâk ölçüleriy‐
le çatışan uygulamaları yasaklar. Allah’ın Resülü’nün yaklaşımı da
bu şekilde özetlenebilir.
Medine’ye Hicret buyurduklarında estrümanlı şarkılarla karşı‐
lanmalarını onaylamayıp engellemeye kalkışan Hz. Ebû Bekir’e söy‐
lediği şu sözler, tesbitimizi doğrulamaktadır:
Onları kendi hallerine bırak ya Ebû Bekir! Yahûdîler de dînimizde ge‐
nişlik olduğunu öğrensinler.1
Sevgili Peygamberimiz özellikle “Karşılama törenlerinde, düğünler‐
de ve bayram günlerinde” eğlendirici mûsikiyi onaylamışlardır.2 Kaçı‐
nılması gereken mûsiki türleriyle ilgili olarak da uyarılarda bulun‐
muşlardır.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, mûsikî ile ilgili yasaklayıcı bazı
hadislerinde şöyle buyurmuşlardır.
1
2

Kurtûbî, Lükman 6 (14/54)
Buhârî, İdeyn 2
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ﻢ ﺳ ﹺﻬ ﺅﻋﻠﹶﻰ ﺭ ﺮﻑ ﻌ  ﻳ،ﺎﻤﻬ ﺳ ﻴ ﹺﺮ ﺍ ﻐ ﺑ ﺎﻧﻬﻮﺴﻤ
 ﻳ ﺮ ﻤ ﺨ
 ﻲ ﺍﹾﻟﻣﺘ ﻦ ﹸﺍ ﻣ ﺎﺱﻦ ﻧ ﺑﺮ ﺸ
 ﻴﹶﻟ
ﺮ ﺎﺯﹺﻳﺨﻨ
 ﺍﹾﻟﺩ ﹶﺓ ﻭ ﺮ ﻘ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻬ ﻨ ﻣ ﻌﻞﹸ ﺠ
 ﻳﻭ ﺽ
 ﺭ  ﺍ ﹶﻻ ﺍﷲ ﹺﺑ ﹺﻬﻢﺴﻒ
ِﺨ
 ﻳ ،ﺎﺕﻨﻴﻐ ﺍﹾﻟﻤﻑ ﻭ
 ﺎ ﹺﺯﻤﻌ ﺑﹺﺎﹾﻟ
“Ümmetimden bir kısım insanlar yanı başlarında çalgılar çalınır, (cin‐
selliklerini sergileyen) kadın okuyucular şarkılar‐türküler söylerken (ha‐
râmlılığını yansıtan) asıl adlarından başka (helâlleştirici) isimler vererek,
alkollü içkileri içecekler.
Ne var ki Allah da onları aşağılatacak ve onlardan bazılarınının yaşan‐
tısını cinselliğe sınır tanımayan maymunlar ve domuzlar benzeri kılacak‐
tır.”3
“Toplum içinde cinsellikle‐mûsikîyi bir arada sunmayı meslek edinmiş
sanatçı kadınları dinlemek üzere (mûsikî icra ettikleri yerlere gidip) otu‐
ran kişinin Kıyâmet Günü’nde kulaklarına erimiş kurşun dökülür.”4
“(Ey Müminler! İyice biliniz ki haram’a varan ölçüler içinde) mû‐
sikî dinleyen kişiye, Cennet’te Rûhânîileri dinleme izni verilmez. Rûhaniler,
Cennetlik’lere (mûsikî ziyafeti çekecek) okuyuculardır.”5

3
4

5

İ. Mâce, Fiten 22 (Hn. 4020).
Kurtûbî Lükman 6.
Hadîs bilimi kurallarına göre zayıf olan bu hadîs, aslında yasaklı cinselliğe vurgu yap‐
maktadır. Erotik bölgeleri açığa vurma ve raks yoluyla cinsellikle musikîyi birleştiren ka‐
dınların dinlenilmesi de, kazançlarıda, kazandırdıkları da haramdır.
Feyzül‐Kadîr 6/60. Rûhâniler aşağıda sunulacak hadîste görüleceği üzere Hûrilerdir.
Cennet’te Mûsiki Oturumları:
Cennetlikler arasındaki konuşmaların bile mûsiki zerâfeti ve letâfetine bürüneceği Cen‐
net’te, Cennetlik erkekler ve kadınlara verilecek özel görevli Hûrilerin sunacağı konserler‐
le ilgili olarak Peygamberimiz Kur’ân çizgisinde şöyle buyurmaktadır:
“Cennet Hûrilerinin mûsiki oturumları/ziyafetleri vardır. Hiç bir yaratılmış varlığın duymadığı
güzellikteki sesleriyle sık sık şu anlamdaki şarkıları da seslendireceklerdir:
Biz ebedîyiz, ölmeyiz. (Sedeflerindeki inciler gibi) güzeliz, câzibemizi yitirmeyiz. Sevgi ile
doluyuz, hiç mi hiç öfkelenmeyiz. Bize ve kendilerinin hizmetine verildiğimiz Cennet’liklere müjde‐
ler olsun.” (Tirmizî Hn 2547)
Sevgili Peygamberimiz, bu tür mûsiki ziyafetlerinin kadın‐erkek eşlerimiz tarafından
verileceğini de açıklamaktadır. (M. Zevâid 10/419)
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Allah’ın Resûlü, kaçınılması gereğine işaret buyurduğu mûsikî
türlerinin dinlenilmesini, “Kulağın zinâsı, dinlemektir.”6 hadisleriyle bir
zinâ nevi olarak nitelemişler, böylesine mûsikî ile ilgili olarak da
“Mûsikî kalbde nifak doğurur” buyurmuşlardır.7
Allah’ın Resûlü, sevgili Peygamberimiz’in onaylayıcı ve yasakla‐
yıcı hadislerini bir arada değerlendirerek, mûsikînin yapılabilir ve
haram türlerini belirleyebilmek için, hiç şüphesiz mûsikînin enstrü‐
manlı olup olmadığına bakmak, güftesi ve ritmini, icra edildiği za‐
man ve mekânı değerlendirmek gerekir. Ayrıca söyleyeni, söyleyenin
ve dinleyenin amacını bilmek gerektiği gibi, okuyucu ve dinleyicile‐
rin giysilerini, musikiye refakat eden davranışlarını, alkol alıp alma‐
dıklarını da bilmek gerekir. Çünkü mûsikî mücerred (soyut) olarak
ele alınamaz. O, ancak sayılan bu husûsiyetleri içinde hükme konu
edilebilir. Hadisler ışığında değinilen özellikleri dikkate alarak görüş
belirleyen İslâm bilginlerinin, bir kısmının haramlığı üzerinde birleş‐
tikleri mûsikîyi şöylece özetleyip örneklendirebiliriz:
Haram Mûsikî Türleri

a‐ Güftesinde İslâm ilâhiyatına aykırılık bulunan müsikî haram‐
dır. Gaybı yalnızca Allah bildiği için Sevgili Peygamberimiz, “Ara‐
mızda, yarını bilen Peygamber vardır” cümlesini işittiği şarkıyı en‐
gellemiştir.8 Ayrıca içki ve zinâ gibi bir harama övgü bulunan ya da
güftesi kadın vücûdunu tasvir eden mûsikî, kesinlikle haramdır.
b‐ Kadın‐erkek karışımı içinde ve bereberinde alkol alınarak din‐
lenen mûsikî haramdır.

6
7
8

Ebu Davûd, Nikâh 44 (Hn. 2154)
Ebû Davûd, Edeb 60 (Hn. 4927)
Aşağıda başlıkları verilecek şarkılar‐türküler “Güftesinde İslâm ilâhiyatına aykırılık bulu‐
nan haram müsikî türlerine” örnek olarak verilebilir:
“Secde ettim sana taparcasına”; “Bir sana taptım bir tanrıya taptım”; ”Ne yaptın deme lan
Allahsız sana taptım”; “Kuluna kul oldum severek taptım”; “Alıştım kaderin zulmüne ar‐
tık”; “Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali”
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c‐ Sahnede veya ekranda görülen; elleri ve yüzü dışındaki her‐
hangi bir organı açık bir kadın tarafından icra olunup da erkekler
tarafından dinlenen mûsikî haramdır. Aynı şekilde fiziği cinsel çağrı‐
şımlar yaptıracak bir erkek okuyucu tarafından sunulan ve kadınlar
tarafından dinlenen mûsikî de sakıncalıdır.
d‐ Görülmese de sesinde tabîi bir işve ve yorumunda belirgin bir
cinsellik bulunan bir kadın tarafından sunulup da erkekler taafından
cinsel haz alma amacıyla dinlenen mûsikî de yasaklıdır.
e‐ Ritmi iç duygularını derinleştirmekten çok, şehevî bir duygu
ile vücûdu hareketlendirerek raksettiren mûsikî helâl değildir.9
Mûsikî ile ilgili olarak ilk ikisi dışındaki maddeler için “haram‐
dır, sakıncalıdır, yasaklıdır ve helâl değildir” şeklinde yapılan tesbit‐
ler hiç şüphesiz doğrudan Kurân ve Sünnet’e dayalı olmayıp ictiha‐
dîdir. Ancak bu ictihadlar, onları kabul edenler için hüküm ifade edi‐
cidir. Doğrusunu Allah bilir.
İşveli Kadın Sesi

Ölçülü ve ahenkli ses olan mûsikîye değinmişken ana mevzûu‐
muz olan cinsellikle alâkası bulunduğu için, kadın sesi üzerinde
durmamızda yarar ve de zarûret görüyoruz. Özelikle kadın sesinde
cinsel bir içerik vardır.
Kadın sesindeki bu özellik, pek tabîi ki mutlak olmayıp, istenil‐
diğinde ortaya konulabilecek bir özelliktir. Bunun içindir ki kadının
sesi vücûdu gibi avret; (korunması gerekli) kılınmamıştır.

9

Geniş bilgi için bak. İhyâ‐û Ulûmiddin K. Adâbis‐Semai vel‐Vecdi 2/342‐390, Kurtubî
Lukman 6.
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Kadın her zaman ve her yerde alış‐veriş, öğretim vs. için sesini
kullanır. Ne var ki cinsel bir mesaj verilmek istenmese bile erkek se‐
sinden farklı olarak kadın sesi erkekler tarafından cinsellikle yorum‐
lanabilir.10
Bu yorumlanabilirlik sebebiyledir ki cemâatle kılınan namazda
yanılan imama erkekler sesli zikirle uyarıda bulunabilirken, kadınlar
el çırpma ile bulunabilirler.
Bazı İslâm bilginlerince kadınların; ezan okumaktan ve erkekler
arasında yüksek sesle Kur’ân tilâvet etmekten yasaklanmaları da,
seslerinin cinsellikle yorumlanabilir olması sebebiyledir.11
Kadın sesinin fıtrî olan bu cinsel özelliği, hiç şüphesiz mûsikî ile
belirginleşmekte olduğu gibi, işveli sözlerle veya bu anlama gelebile‐
cek sözlerle de belirginleşmektedir. Hem de daha bir belirginleşmek‐
tedir.
Yarattığı kullarının husûsiyetlerini en iyi bilen olduğu içindir ki
Allah, (c.c) Yüce Peygamberimiz’in eşlerine ve onların şahsında
mü’min kadınlara şöyle emir buyurmuştur:
“… Eğer Allah’ın yasalarına gereğince bağlı kalmak istiyor‐
sanız, yabancı erkeklerle konuşurken mesaj verici bir eda ve içerik
ile konuşmayın. Yoksa kalbi hasta kişi cinsellik ümidine kapılabi‐
lir. Daima doğal ve doğru konuşun.”12
Hiç şüphe yoktur ki kalblerinde cinsel hastalıklar bulunan kişiler
için arzu ve ümit oluşturabilecek işveli sesler, işveli olmasına özen
gösterilen sözlerdir. Ancak kulluk denemesi gereği fıtratına kadın
sevgisi konmuş bulunan erkeklerin genç kadınların seslerinde tabîi
bir işve bulabilecekleri her zaman düşünülebilecek bir durumdur.

10

11
12

Allah’ın Resûlü sohbet ortamı içinde kadın sesine muhatap olmanın erkeğin cinsel hazzı‐
na ve akıntısına (mezi) sebeb olabileceğine de dikkatleri çekmişlerdir. Bak. İ. Kesîr,
Mümtehine 12 (4/355)
Avnül‐Mabûd 14/111. İslam Fıkhı Ans. 1/429
Ahzâb 32.
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Cinsellik bakımından mümkünü muhtemel gören bir dînin teb‐
liğcisi olduğu içindir ki Allah’ın Resûlü, cinsel sapmaların olabileceği
ortamlarda, kadınların gereksiz olarak erkeklerle konuşup, sohbet
etmelerini yasaklamıştır. Duyguların kontrol altına alınamayacağı
zeminlerde, ısrarla teşvik ettiği selâmlaşmadan kadınları yükümlü
tutmayarak şöyle buyurmuştur:

ﻼﻡﻦ ﺳ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻻ ﻭ،ﻼﻡﺎ ِﺀ ﺳﻨﺴﻠﺲ ﻟ
 ﻴ ﹶﻟ
“(Genç) Kadınlar için yabancı erkeklere selâm vermek ve almak mecbû‐
riyeti yoktur.”13
Anlaşılacağı üzere yaptığımız açıklamalar, kadının sesi ve sesinin
kullanımıyla ilgilidir. Burada ilâve edilecek bir husus daha vardır ki o
da, Müslüman kadınların dişi olarak dikkat çekmek için süslerini
şakırdatarak sesler çıkartmamaları gereğidir.
İslâm öncesi câhiliyetinin kadınları ayaklarına halhal takar ve er‐
kekler arasında yürüyüşe çıkarlardı.
Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle emir buyurmuştur:
“… Örtü altına alarak gizledikleri vücut güzelliklerini, başka‐
ları tarafından bilin(erek kendilerine ilgi gösteril)mesi için ayakları‐
nı da vurmasınlar…”14
Yukarıda sunduğumuz bilgilerden cinsel nitelikli mûsikîyi içerici
eğlencelerin ve seks plâkları ve kasetlerinin harâmlığı da anlaşılmak‐
ta olduğu için, bunları ayrıca incelemeye gerek görmüyoruz.15

13
14
15

Feyzül‐Kadîr 5/379, Hn. 7659.
Nur 31, Fethül‐Bârî 11/37
Cuma Mesajları isimli eserimizdeki İslam ve Mûsikî başlıklı uzunca mesajımızın da okun‐
masını tavsiye ederiz.
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Cinsel Sözler ve Yazlar, Resimler ve Filmler

“… Aman fâhişelerin (cinsel nitelikli çirkinlikle‐
rin) açğna da gizlisine de yaklaşmayn…”
(En’âm, 151)

Cinsel duygular ve arzular tabîi/doğal mecrasndan çkarp az‐
gnlaştrarak, kişiyi cinsel haramlara düşüren, ayrca evlilik içinde
cinsel mutluluğu olumsuz yönde etkileyen bir ana sebep de –
istisnalar dşndaki‐ cinsel sözler, yazlar, resimler ve filmlerdir.
Kur’ân‐ Kerîm’de, cinsel haramlar ve onlara götürücü bütün söz‐
ler, davranşlar ve işler “fâhişe” sözcüğü ile yasaklandğ için, haram
cinselliği ifade eden fâhişe sözcüğünü burada yeri gelmişken açkla‐
mak ve bu sözcüğün helâl olmayan bütün cinsel sözleri, davranşlar
ve işleri yasak kapsamna aldğn beyan etmekte yarar görüyoruz.
Kur’ân‐ Kerîm’de “Fâhişe” sözcüğü ile bunun eş mânals olan
“fahşâ” ve çoğulu olan “fevâhiş” çokca geçmektedir.
“Fâhişe” Cinsel Haramlar İçeren Bir Sözcüktür

“Fâhişe” Kur’ân’da; Nisâ, İsra, Ahzab ve Talâk sûrelerinde “zinâ”,
Nûr Sûresi’nde zinâ iftiras, A’raf Sûresi’nde “homoseksüellik” manâ‐
sna kullanlmaktadr.”Fâhişe”nin kullandğ bir diğer ve genel mâna
da “aşr çirkin söz, davranş ve iş”dir.1

1

Bak. Nisâ 25, İsrâ 32, Ahzâb 30, Nûr 19, 21, Talâk 1, Araf 80.
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Bu son mâna, aşırı çirkinliklerin her birini içine almakla beraber,
daha çok cinsel nitelikte olanları ifade etmektedir.
Bu sebeble Kur’ân‐ı Kerîm’de “Fâhişe”yi yasaklayan âyetlerin
herbirinin istisnaları dışındaki bütün cinsel konuşmaları, yazıları,
resimleri ve filmleri haram kılıcı olduğunu söyleyebiliriz.
Fâhişe’yi yasaklayan âyetlerden misaller

[“Ey Peygamber de ki: Rabbim açık ve gizli fâhişeleri, günah
işlemeyi, haksız yere yapılan zulmü, hakkında hiçbir delil indir‐
mediği kişileri/kurumları Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hak‐
kında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kıldı.”
“Şüphesiz Allah adâletli davranmayı, iyilikte bulunmayı ve ak‐
rabaya yardımı emreder. Fâhişe’yi, kötülüğü ve zulmü yasaklar.
Allah sizlere düşünüp gereğini yapmanız için öğüt verir.”
“… Aman fâhişelerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın…”]2
Sunduğumuz bu âyetlerin her biri, İslâm’ın cinsel vasıflı yasaları
ile çatışan bütün cinsel işlemleri yasaklamaktadır.
Aşağıda sunacağımız âyet ise fâhişeyi zevk, çıkar ve medenîlik
için arzulamayı yasaklamaktadır ki bu yasaklama özellikle cinsel ko‐
nuşmaları, yazıları, resimleri, filmleri, cinsel haramları meşrûlaştıran
yasaları ve her türlü fuhuş yatırımlarını içine almakta ve bunların
faillerine ceza verilmesi görevini yüklemektedir:
Nûr Sûresi Âyet 19:
“(Cinsel zevk, maddî çıkar veya medenî görünmek için) mü’min‐
ler arasında “fâhişe”olan cinsel haramların yayılmasını isteyenler
için dünyada (acı verici bir ceza) âhirette de elem verici bir azab
vardır. Allah bütün yönleriyle her şeyi bilir, ama siz bilmezsiniz.”3

2
3

Araf 33, Nahl 90, Enam 151.
Âyette geçen “Yuhibbûne”ye verilen mâna için bak. el‐Müfredat Fî Ğaribil‐Kur’ân (F‐H‐Ş)
maddesi.
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İstisnaları dışındaki cinsel konuşmalar, yazılar, resimler ve film‐
lerin Kur’ânî yasaklar arasında yer aldığını böylece açıkladıktan son‐
ra, bunları iki başlık altında ve hadisler ışığında incelemeye çalışalım.
Cinsel Sözler/Konuşmalar ve Yazılar
“Şairlere ancak sapıklar uyar. Onların her sahaya dalıp çıktıklarını ve
yapmadıklarını söylediklerini görmez misin?” (Şuâra 224‐5)

Cinselliği insan hayatının tabîi bir parçası olarak gören İslâm Dî‐
ni’nin bağlısı olan mü’min, cinsel mevzuları elbette konuşacaktır.
Ancak bu tür konuşma ve yazma özgürlüğü sınırlıdır. Yani mü’min
cinsel mevzuları ya öğrenip öğretmek için veya tıbbî hastalık türün‐
den bir rahatsızlığı dile getirip tedâvi ettirebilmek için ya da hukûkî
mâhiyet arzeden bir cinsel problemi çözümlemek ve çözümletebil‐
mek için konuşacak ve yazacaktır.
Bu meşrû amaçlar dışındaki cinsel konuşmaları ve yazıları dört
gruba ayırabiliriz.
A‐ Kişinin Bizzat Yaptığı Cinsel İşleri Konuşma ve Yazması

a. Kişinin eşi ile yaptıkları
Eşlerin sevişmeleri ve ilişkilerini başkalarına anlatmaları haram‐
dır. Allah’ın Resûlü bu tür anlatımları Şeytanî ilişkilere benzeterek
yasaklamıştır. Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır.
Cinsî Münâsebetlerini Anlatanlar Şeytanlar Gibidirler
Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor:
“Namazından hiçbir şey unutmaksızın Allah’ın Resûlü namaz
kıldırdıktan sonra biz erkeklere döndü ve “Olduğunuz yerde kalın”
emrini verdi. Sonra da Allah’a hamd ederek, O’na övgüsünü sunduk‐
tan sonra şöyle buyurdu:
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‐ Sizin içinizde karısının yanına geldiği zaman kapısını üzerine kapa‐
tan, perdesini üstüne çeken ve Allah(a karşı da haya) örtüsü ile örtünerek
(cinsel ilişkide bulunan) adam var mı?
‐ Evet, var Ya Resûlallah!
‐ Peki, böyle yaptıktan sonra dışarı çıkıp övünerek, ben karımla böyle
yaptım, ben karımla şöyle yaptım diyen de var mı?
Bu soru karşısında muhatap erkekler sükût ettiler.
Allah’ın Resûlü bu defa cemâat namazına katılan kadınlara yöne‐
lerek sordu:
‐ Sizin içinizde de bu şekilde konuşan var mı?
Onlar da sezsizliğe büründüler.
(Allah’ın Resûlü’nün yerici ve yasaklayıcı vasıftaki bu soruları
üzerine) göğüsleri henüz tomurcuklanmış genç bir kız, Allah’ın Resû‐
lü’nün kendisini görebilmesi ve sesini duyabilmesi için bir dizi üzeri‐
ne dayanarak uzandı da şöyle dedi:
Ya Resûlallah! (Allah’a yemin ederim ki) sözünü ettiğiniz şekilde
erkekler de konuşuyorlar, kadınlar da konuşuyorlar.
Kızcağızın bu açıklaması üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:

ﺔ ﺴ ﱠﻜ
 ﻲ ﺍﻟﻴﻄﹶﺎﻧﹰﺎ ﻓ ﺷ ﺖ
 ﻴﻘ ﺔ ﹶﻟ ﻧﻴﻄﹶﺎ ﺷ ﻣﹶﺜﻞﹸ ﻚ
 ﻟﺎ ﹶﺫﻧﻤﺍ :؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻟﻚﻣﹶﺜﻞﹸ ﹶﺫ ﺎﻭ ﹶﻥ ﻣﺪﺭ ﺗ ﻫ ﹾﻞ
…ﻪ ﻴ ﺍﹶﻟ ﻭ ﹶﻥﻨ ﹸﻈﺮ ﻳ ﺱ
 ﺎﺍﻟﻨ ﻭﺘﻪﺟ ﺎﺎ ﺣﻨﻬ ﻣ ﻰﹶﻓ ﹶﻘﻀ
‐ Cinsel hayatınızı açığa vururcasına konuşmayınız. Bunun ne anlama
geldiğini biliyor musunuz?Eşi ile ilişkilerini çevresine anlatan erkek ve ka‐
dın, dişisi erkeğine rastlayan ve insanlar kendilerine bakıp dururken, erkeği
dişisinin işini bitiren erkek ve dişi şeytan gibidir.”4

4

Ebû Davûd Nikâh 49 (Avnül‐Mabûd 6/219)

CİNSEL HARAMLAR ve SEBEPLERİ

521

Açıkça anlaşılacağı üzere bu hadis, eşler arasında cereyan eden
cinsel eylemlerin eşler tarafından açıklanmasını yasaklamaktadır.
Cinsel ilişkilerin anlatılması eşlerin her birine yasaklanmış ol‐
makla beraber, erkeğin kadının cinsel sırlarını açığa vurucu anlatımı
ise özellikle haram kılınmıştır.5
Bu tür anlatımların yasaklanmış olmasının bir sebebi de tatminsiz
erkek ve kadınlarla değişiklik arzulayan tiplerde, haram vasıflı cinsel
fantazilere ve eylemlere sebebiyet verebilir olmasıdır.
5

Nasıl Açıklayacağız?
Kişinin eşi ile kendisi arasında geçen davranışları açıklaması haram olduğuna göre, Al‐
lah’ın Resûlü’nün eşleri Hz. Âişe, Ümmü Seleme ve Meymûne hazretlerinin O’nun bazı
cinsel tavırlarını açığa vuran duyurularını nasıl izah edeceğiz?
Meselâ oruçlunun eşini öpebileceğini açıklamak için Hz. Âişe’nin, Allah’ın Resûlü’nün
kendisinin dilini emdiğini ve âdet halindeki eşinin göbekle diz kapakları arası dışındaki
vücût bölgelerinden yararlandığını belirten ve yadırganabilen açıklamalarını nasıl yorum‐
layacağız?
Hiç şüphe yoktur ki, O’nun mü’minlerin anneleri olan eşlerinin, mü’min erkekler ve
kadınların suallerini cevaplandırırken yaptıkları açıklamalar, dînî hükümleri bildirmek ve
üzerinde tereddüt edilen dînî hususları aydınlatmak içindir. Pek tabîi ki haram sınırları‐
nın dışındadır. Çünkü Allah’ın Resûlü’nün davranışları, İslâm Dîni’nin Kur’ân yanısıra,
ona bağlı ana kaynağı olan Sünnet’in bir bölümünü oluşturmaktadır.
Eşlerinin sözü edilen açıklamaları ise Allah’ın Resûlü’nün insanlara aktarılması gereken,
dînî vasıflı davranışlarındandır.
Bunlar, insanlığın temel cinsel problemlerini çözecek ve böylece cinsel sömürüye engel
teşkil edecek olan açıklamalardır. Yadırgamak bir tarafa, tüm insanların gerekli görmesi
ve saygı duyması gerekli duyurulardır.
Aşağıda yapılacak açıklama, bizi bu gerçeğe ulaştıracaktır.
İslâm sağlam bir aile yuvası kurulmasını görev kılan dindir.
Birbirlerini tatmin edemeyen eşler, sağlam bir yuva vücûda getiremeyecekleri için, İslâm,
eşlerin mutluluğunu amaç göstermiş, sevişmeksizin ilişkiye girilmesini Peygamberimiz’in
diliyle yasaklamıştır.
Allah, gerçeklerin dile getirilmesinde utanılmasını emir buyurmadığı için ayrıntıya ine‐
lim:
Erkek sevişmenin her türlüsü ile orgazma ulaşabilir. Ama kadın böyle değildir. Sevişme,
kadın vücûdunun erotik bölgelerinde yoğunlaşmazsa, kadın tatmine eremez.
Laik toplumlarda olduğu gibi İslâm Toplumu’nda cinsel içerikli olup duyguları saptırıcı
cinsel sözler, yazılar, resimler onaylanamayacağına ve Allah’ın Resûlü de dağdaki çobana
kadar her seviyedeki insana örnek olmak durumunda bulunduğuna göre, mü’min erkek‐
ler için kadın vücûdunun haz merkezlerine işaret edici örtülü bir öğretim gerekliydi.
Amaçları bu olmasa da, başta Hz. Âişe olmak üzere saygı değer annelerimizin açıklamala‐
rı fıkhî öğretim yanısıra, böyle bir öğretimi de dolaylı bir şekilde gerçekleştirmektedir
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b. Kişinin eşinin dışındakilerle yaptıkları
Helâl olan eşlerle yapılanların anlatılması haram olunca, haram
olan eşlerle yapılanların anlatılmasının daha şiddetli ölçülerde haram
olacağı açıktır. Zira haram ilişkilerin anlatılması bir bakıma haram
ilişkilere teşvik olacağı için, daha çok zararlı olacaktır. Kaldı ki, bu
nevi anlatımlarda işlenen günahlara insanları şâhit tutmak gibi ilâhî
affı engelleyici bir hata da vardır.
Helâl ilişkiler yanısıra haram münâsebetlerin anlatılması, cinsel
ilişkilerin çokluğu ile övünme gayesi ile olacağı için, Allah’ın Resûlü
genel bir yasaklama ile şöyle buyurmuştur:
“Cinsel ilişki ile övünmek haramdır.”6
Burada yeri gelmişken açıklayalım:
Kişinin haram ilişkileri anlatması, onu yalnızca günahkâr kılıp
ilâhî azâba hazırlamaz, Kur’ân ve Sünnet toplumunda cezalara da
götürebilir. Meselâ kişinin, yaptığı zinâ gibi cinsel haramları anlatma‐
sı, hakkında kanûnî soruşturma açılmasına, belirli şartlar içerisinde
yapacağı itiraflar da yüz sopa ve bir yıl sürgün gibi cezalara uğrama‐
sına sebeb olur.
Kişinin imanî ve ahlâkî za’fı sebebiyle haram ilişkilerini anlatma‐
sı haram ise de, suçlarının cezâsını çekmek üzere İslâmî mahkeme
önünde yapacağı itiraflar elbetteki haram değildir. Allah’ın Resû‐
lü’nün, zinâ itirafı için kendisine gelen sahâbîleri, itirafa teşvik etme‐
mekle beraber kınamaması bunun delilidir.
İlâhî cezaların uygulanması bir rahmet ve toplumun geleceği için
bir güvence olmakla birlikte hiç duyurulmaması daha doğrudur. Bu
sebeble zinâ gibi fiillerin itiraf edilip edilmemesi üzerine sükût buyu‐
ran İslâm bilginleri, zinâya varmayan cinsel suçların açıklanmaması
husûsunda görüş birliği içindedirler.

6

Müsned 3/29, M. Zevâid 4/295.
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B‐ Kişinin Başkalarının Yaptığı Cinsel İşleri Konuşması ve Yazması

Kişinin kendi eşiyle veya zinâ‐lûtîlik v. s. yoluyla başkalarıyla
yaptıklarını anlatması haram olunca, başkalarının yaptıklarını anlat‐
ması pek tabiîki haram olur. Zira kişisel ve sosyal sakıncalar burada
da geçerlidir. Kaldı ki başkalarının yaptıklarını anlatmak sorumlulu‐
ğu daha ağır bir haramdır. Çünkü burada başkalarının hatalarını
araştırmak, teşhir etmek ve onları gıybet etmek vardır. Bunların her
biri ise ayrı ayrı bir haramdır. Pek tabîi ki bu çok yönlü harâmlılık,
anlatılanların doğru olması halindedir. Anlatılanların gerçek dışı ol‐
ması ise cinsel iftirayı içerir.
Anlatımı sırasında filancanın zinâ yaptığını veya lûtî (homosek‐
süel) olduğunu söyleyecek kişi söylediklerini dört şâhitle isbatlaya‐
mazsa, kendisine zinâ isnadından dolayı seksen celde/sopa veya lûtî‐
lik isnadından dolayı da yirmi celde vurulur.
C‐ Kişinin Kendisinin Yapacağı Cinsel İşleri Konuşması ve Yazması

Kişinin yaptığı cinsel eylemleri anlatması haram olduğu gibi,
yapmayı düşündüklerini anlatması da haramdır.
Kişinin yapacağı cinsel işlemleri anlatmasının haramlığına aşağı‐
daki hadisi delil gösterebiliriz.
Ümmü Seleme (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü eşi Ümmü Seleme’nin yanında istirahat buyu‐
rurken, evde bulunan Hiyt isimli muhannes (kadınsı kişi) Ümmü
Seleme’nin kardeşi Abdullah’a şöyle der: Eğer Allah sizleri Tâif’in
fethine muvaffak kılarsa, Geylan’ın kızını bulmana (ve onunla bu‐
luşmana) öncülük ederim.
Ah o ne kadındır bir bilsen. Etli butlu olduğu ve edalı yürüdüğü
için, sağlı sollu bakıldığında göbek kıvrımları, gelirken şöyle, gider‐
ken böyle görünür.
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Allah’ın Resûlü onun bu sözlerini duyunca (erkeklik duyguları‐
nın gelişmiş, üslûbunun kokuşmuş olduğunu anlar ve bu gibiler için
şöyle) emir buyurur:
‐ Bu (ve bu gibiler) evlerinize; kadınlarınızın yanına girmesinler.7
Allah’ın Resûlü’nün Hıyt hakkında karar almasının önemli bir
sebebi de hiç şüphesiz onun kavatlık gibi bir cinsel haramı işleyece‐
ğine dair duyurusudur.
Yazı, bir tür konuşmadır
Bu bölümün başından beri yaptığımız açıklamaları sözlü cinsel
anlatımlar üzerinde sürdürüyoruz. Bunun sebebi, mevzûumuzla ilgili
hadislerin yalnızca sözlü anlatımları içerir görünümde olmasıdır.
Ancak yazı da bir tür konuşma olduğu için, cinsel yazıları cinsel ko‐
nuşmalar gibi değerlendirmemizde hiçbir engel yoktur. Engel olmak
şöyle dursun gerekli kılıcı ölçüler vardır. Çünkü dinde şekil önemli
olmakla beraber söz yani niyet daha da önemlidir. Kaldı ki yazılı an‐
latım, tevlid edeceği cinsel zararlar bakımından sözlü anlatımdan
daha kapsamlıdır. Zira söz hata ile söylenebilirse de, yazıda bu du‐
rum yoktur. Sözün tesiri kısa sürelidir. Yazının müessiriyeti ise de‐
vamlıdır.
D‐ Kişinin Hayâlinde Ürettiği Şiir, Piyes, Hikâye ve Roman
Kahramanlarına İşlettiği Cinsel Haramları Konuşması ve Yazması

Bu tür anlatım sözlü olabildiği gibi, yazılı da olmaktadır. Ancak
daha çok yazılıdır.
Böylesine anlatımda şahsiyeti rencide olacak muayyen kişiler
yoktur. Fakat gerçek şahsiyetlermiş duygusunu veren hayalî kişiler
vardır.

7

Buhârî Nikâh 113 (6/159)
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Yazar kafasında ürettiği şiir, piyes, hikâye ve roman kahramanla‐
rına cinsel haramlar işletmekte ve bu haramları gerçek hayatta işle‐
nenlerden daha câzibeli bir şekilde sunmaktadır.
Belirli ve bilinen şahsiyetlerin yaptıklarının anlatılması daha fazla
etkili ise de, bu hayali şahsiyetlere yaptırılanların anlatılması da şüp‐
hesiz tesir etmektedir.
Hayalî de olsa şahıslara haramlar işletildiği ve bu haramlar güzel
gösterilip cinsel duyguların tabîi akışı haramlara kanalize edilmek
istendiği için, hiç şüphesiz bu gibi yazılı anlatımların her biri yukarı‐
da açıklanan manasıyla bir “fâhişe”dir.
Her bir fâhişe ise şeytanî adımların izlendiğine delildir. Çünkü fâ‐
hişe ancak şeytan tarafından emir ve tavsiye olunmaktadır.8
Aşağıda sunacağımız âyet bu gerçeği açıklamakta, fâhişenin ha‐
ramlığını da dile getirmektedir.
Bakara Sûresi Âyet 168‐9: âyetlerinde şöyle buyrulmaktadır:
“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan halâl ve temiz şeylerden
yeyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık
bir düşmandır. O size sadece kötülüğü ve fahşâyı (sözlü ve fiilî cin‐
sel haramları) ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi
emreder.”
Hayâlî şahsiyetlere cinsel haramlar işletilerek sözlü veya yazılı
biçimde anlatılması bu âyete ve “fâhişe ve fehşâ”yı yasaklayan diğer
âyetlere göre haramsa da, haramlılığı belirleyen açık hadisler de var‐
dır. Şimdi bu hadisleri dört başlık altında görelim.

8

Şeytanlarla ilişkin bilgi için ilgili bölüme bakınız.
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Güldürücü Anlatım

Allah’ın Resûlü sürekli olarak tebessüm buyururlardı. Latîfe
yapmayı severler, haram sınırlarına varmayan nükteleri hoş karşılar‐
lardı. Ancak kahkahalarla gülmeyi ve güldürmeyi yasaklamışlardı.
Çünkü kahkaha kalbin manevî hayatını öldürür.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü gülümseme sınır‐
larını aşan güldürmeyi yasaklayıcı bir hadislerinde şöyle buyurur:

ﻪ ﻳﻞﹲ ﹶﻟﻭ ،ﻳﻞﹲ ﹶﻟﻪﻭ ،ﻮﻡ ﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻚ ﹺﺑ
 ﺤ
ﻀ
 ﻟﻴ ﺬﺏ ﻴ ﹾﻜﺪﺙﹸ ﹶﻓ ﺤ
 ﻱ ﻳﻟ ﱠﻠﺬ ﻳﻞﹲﻭ
“Yazıklar olsun sözleri ile insanları güldürmek için konuşup da yalan
uyduran kişiye. Yazıklar olsun ona. Ona yazıklar olsun.”9
Bu hadiste açıklanan güldürücü sözler, hiç şüphesiz özellikle cin‐
sel çirkinlikleri içine almaktadır. Çünkü Allah’ın Resûlü’nün cinsel
çirkinliklerin güldürücü olmayan biçimde anlatımını da yasaklamış
olması, güldürücü olanını özellikle yasakladığına delildir. O, şöyle
buyurur:

…ﺶ
 ﺤ
 ﺘ ﹶﻔﺍﻟﺶ ﻭ
 ﺤ
 ﺐ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ
 ﺤ
 ﻳ ﺎ ﱠﻥ ﺍﷲ ﻻ ﹶﻓ،ﺤﺶ
 ﺍﹾﻟ ﹸﻔﻢ ﻭ ﺎ ﹸﻛﺍﻳﻭ …
“Cinsel çirkinlikleri içerici sözler ve davranışlardan sakının. Şüphesiz
Allah, cinsel vasıflı çirkin sözleri ve davranışları sevmez.”10
Bu hadisler ışığında cinsel mizah dergileri ve kitablarının İslâm’a
göre meşrû olmadıklarını, basılmaları ve alınıp okunmalarının sakın‐
calı olduğunu söyleyebiliriz.
Cinsel Çirkinlikleri İçerici Düz Anlatım

Allah’ın Resûlü güldürücü söz üreticiliği yanısıra, dînî ölçülere
göre meşrû sınırları ve amacı olmayan söz üreticiliğini de yasaklamış
ve şöyle buyurmuştur:
9
10

S. Dârimî, İstizan 66 Hn. 2705.
Müsned 2/431.
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ﺎﺕﻨ ﹶﺔ ﹶﻗﺘﺠ
 ﻞﹸ ﺍﹾﻟﺪﺧ ﻳ ﻻ
“Uydurup uydurup anlatan kişi (tövbe etmeksizin veya azab gör‐
meksizin) Cennet’e giremez.”11
Cinsel çirkinliklerin sözlü ve yazılı anlatımını yasaklayan ilâhî öl‐
çülerle bu hadis bir arada değerlendirildiğinde, bitmez tükenmez, ar
tanımaz cinsel çirkinlikleri üreten yazarların ve pazarlayan yayıncıla‐
rın ilâhî rahmetten yoksun kalacak kişiler olacağı anlaşılır. Yalnız
bununla kalsalar iyi. Onlar Allah’ın öfkesine de uğrayacak zavallılar‐
dır. Çünkü Allah’ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:
“Kıyâmet Günü’nde mü’minin amel terazisinde güzel ahlâkından daha
ağır gelecek hiçbir amel yoktur. Şüphesiz Allah, cinsel çirkinlikleri içerici
anlatımda bulunana ve gelişigüzel konuşana öfke duyar.”12
Tasvîrî/Şekle Büründürücü ‐ Resmedici Anlatım

Allah’ın Resûlü cinsel duyguları saptıracak cinsel tasvirleri ya‐
saklamıştır.
Kadınların hamamlara gitmelerinin, kocalarının evleri dışında şu
veya bu sebeble soyunmalarının ve çıplak olarak bir kadınla yatmala‐
rının yasaklanmasının ana sebeblerinden biri de, kendilerini gören
kadınların kocaları, kardeşleri v. s. yanında vücûtlarını tasvir etmeleri
ihtimalidir.
Bu gibi tasvirler, erkeklerin duygularını bulandırabileceği için, İs‐
lâm bu sonuca götürebilecek işlemleri yasaklamıştır. Aşağıda suna‐
cağımız hadisi örnek olarak değerlendirebiliriz.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

ﺎﻴﻬ ﺍﹶﻟ ﻨﻈﹸﺮ ﻳ ﻪ ﻧﺎ ﻛﹶﺄﻭ ﹺﺟﻬ ﺰ ﻟ ﺎﺘﻬﻌ ﻨ ﺘﺃ ﹶﺓ ﹶﻓﻤﺮ ﺃ ﹶﺓ ﺍﹾﻟﻤﺮ ﺮ ﺍﹾﻟ ﺷ ﺎﺗﺒ ﻻ
11
12

Avnül‐Mabûd 13/219, Tirmizî, Hn. 2027.
Tirmizî, Birr 62 (Hn. 2004)
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“Çıplak olarak kadın kadına vücûd temasında bulunmasın. Sonra kalkar
temas ettiği kadını(n teninin rengi ve yumuşaklığı gibi vücûd özellikle‐
rini) kocasına açıklar da, bu sebeble kocası da o kadına bakar gibi olur. (Böy‐
lece kalbinde birtakım cinsel duygular oluşur.)”13
Bu ve benzeri haram kılıcı hadislerden delil getirerek hayalî cin‐
sel tasvirlerin haram olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bu
gibi hayalî tasvirlerde belirli bir kadına ait vasıflar verilmiyorsa da
her kadının görülmeyen vücût organlarına uyarlanabilecek tasvirler
sunulmaktadır. Kadınları başka erkekler için tasvip edip anlatmanın
harâmiyetinin bir diğer delilini de, kadınsılaşan kişinin Allah’ın Re‐
sûlü’nün emriyle şehir dışına sürülmesinden alabiliriz.14 Onların sü‐
rülmelerinin temel sebebi, gördükleri kadınları tasvip edip, anlatma‐
larıydı. Çünkü kadınlar bunlara karşı örtünmüyorlardı. Bunlar da
gördükleri kadınların vücûd özelliklerini erkeklere anlatıyorlardı.
İşte bu durum sürülmelerine sebeb oldu.
Sürgüne sebeb olan suçun haramlığından elbetteki şüphe edile‐
mez.
Şiir Yolu ile Anlatım

Yüce Allah, Kur’ân‐ı Kerîm’de yerdiği ve övdüğü şairleri şöylece
açıklamaktadır:
“Şairlere ancak sapıklar uyar. Onların her sahaya dalıp çıktık‐
larını ve yapmadıklarını söylediklerini görmez misin? Ancak iman
edenler, İslâm’ın gerektirdiği işleri yapanlar, Allah’ı çokca ananlar
ve kendilerine zulmedildikten sonra haklarını savunanlar böyle
değildirler; onlar farklıdırlar. Zalimler pek yakında nasıl bir dev‐
rimle yıkılacaklarını bileceklerdir.”15

13
14

15

Tecrid 11/371, Ebû Davûd, Nikâh 44 (Hn. 2150)
Allah’ın Resûlü’nün huzuruna elleri ve ayakları kınalanmış, kadınsı davranışlar gösteren
bir adam getirildi. O da, yaptığı soruşturmadan sonra onun Nekî’ denilen yere sürgün
edilmesini emretti. (et‐Tac 3/33, Min Mirkâtil‐Mefâtih 4/480)
Şuara 224‐7.
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Allah’ın Resûlü de şöyle buyurmuştur:

ﺮﹰﺍﺷﻌ ﻠ ﹶﺊ ﺘﻤ ﻳ ﻦ ﺃ ﹾﻥ ﻣ  ﹶﻟﻪﻴﺮ ﺧ ﺤﹰﺎ ﹴﻞ ﹶﻗﻴﺭﺟ ﻮﻑ ﺟ ﺘ ﹶﻠ ﹶﺊﻤ ﻳ … ﻷ ﹾﻥ
“Kişinin içini kusmak ve kanla dolu olması, şiirle dolu olmasından daha
hayırlıdır.”16
“Şiir bir sözdür, güzeli güzeli, çirkini çirkindir./Mümin silahı, dili‐
kalemi ile cihad eder.”17
Yüce Allah, iman edip güzel ameller işleyen ve Allah’ı çokça
anan şairleri istisna ettiğine ve Allah’ın Resûlü de şâir sahâbîleri İs‐
lâm’ın tebliğinde ve savunmasında görevlendirdiğine göre, Kur’ân’la
ve Sünnet’le yerilen ve kınanan şâirler, hiç şüphesiz materyalizmi
savunan ve cinsel ahlâksızlıkları güzelleştirmeye çalışan şairlerdir.
Nitekim İslâm bilginleri cinsel duyguları tahrik edici nitelikteki şiirle‐
ri ve bu şiirlerin güftelerini oluşturduğu besteleri haram görmekte
ittifaklıdırlar.
Cinsel Çirkinliklerin Sözlü ve Yazılı Anlatımı Dilin Zinâsıdır

Yukarıda açıklanan hadislerin her birinin hükmünü içerici vasıf‐
taki bir hadislerinde Allah’ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

…ﻄﻖ ﻨ ﻤ ﻥ ﺍﹾﻟ ﺎﻠﺴ ﻭﺯﹺﻧﹶﺎ ﺍﻟ …
“… Dilin zinâsı sözdür.”18
Dilin zinâsı, söz‐yazı türünden olduğuna göre, saptırıcı ve ha‐
ramlara yöneltici bütün söz‐yazı ürünlerini dil zinâsı olarak değer‐
lendirebiliriz.

16
17
18

M. Mesâbih Hn. 4809.
Müsned 3/456, M. Mesâbih Hn. 4807
Buhârî İstizan 12
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Dilin zinâsı haramdır. Bu haramdan da kaçınılması gereklidir.
Çünkü başlıcası dil zinâsı olan dilin suçları Cehennem azabına götü‐
rücüdür.
Allah’ın Resûlü sahâbîlerine soru yönelterek şöyle buyurdu:

ﺝ
 ﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻢ:ﻥ ﻮﻓﹶﺎ ﺟ ؟ ﺍ ﹶﻻﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨ
 ﺎﺧﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺪ ﺎ ﻳ ﻣﺎ ﹶﺍ ﹾﻛﹶﺜﺮﻭ ﹶﻥ ﻣﺪﺭ ﺗ… ﺃ
‐ İnsanları Cehennem’e sokan nedir? En ziyade (hangi organlar
tarafından yapılan günahlardır?) Biliyor musunuz?
(İyice biliniz ki o günahlar) İki boşluk olan ağız ve cinsel organ(dan
çıkan günahlar)dır.19
Bu hadis, Cehennem’e düşürecek iki ayrı suç nev’inin iki ayrı zu‐
hur organına işaret buyurduğu gibi, cinsel haramlar olarak temelde
bir olan suç nevinin iki ayrı çıkış kaynağına da işaret etmiş olmakta‐
dır.
Burada dili, yalnıca cinsel haramların zuhûr kaynağı olarak de‐
ğerlendirmesek bile, dil ile işlenebilecek haramların önemli bir bölü‐
münü yine haram türden cinsel sözlerin oluşturacağı açıktır. Çünkü
yukarıda açıklandığı üzere “Dilin zinâsı sözdür.”
Böyle olunca da dilin zinâsı hükmünde olan her nevi sözlü ve ya‐
zılı anlatım, İlâhî Yasak sınırları içine girer ve ta’zîr cezasına konu
olur.

19

M. Mesâbîh Hn. 4832.

İlmî Görünümlü Cinsel Kitaplar

Burada cinsel yazılara değinmişken, resimlerden arınmış ilmî gö‐
rünümlü cinsel kitablara da değinmekte yarar görüyoruz.
İnsan anatomisi ile ilgili doğru bilgileri de içeren bu kitablar, İs‐
lâmî ölçülere göre nasıl değerlendirilebilir?
Bunların alınması ve okunması helâl midir?
Açık bir dille ve kesin bir hükümle ifade edelim ki aşağıda açık‐
lanacak iki istisnası dışında, bu kitabların alınması da okunması da
helâl değildir.
Okunabilir Olan Cinsel Kitablar

a‐ Öğretim amacıyla cinsel organların yapılarını açıklayan, cinsel
işlevlerini öğreten ve cinsellikle ilgili kesin ilmî sonuçları herhangi bir
kültürün değer yargılarıyla yorumlamaksızın açıklayan her türlü
cinsel kitaplar.
b‐ Cinselliği ve cinsel hayatı Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre yo‐
rumlayıp açıklayan cinsel kitaplar.
Bu iki türden cinsel kitaplar alınabilir ve okunabilir.
Bu istisnalar dışındaki cinsel kitapların hiçbirisi meşrû/alınabilir‐
okunabilir nitelikli değildir. Mü’min araştırıcıların bâtılları tesbit,
teşhir ve onlardan sakındırma gayesiyle alıp okumaları dışında, bu
kitapların yüzeysel bilgili diğer kişiler tarafından alınıp okunmaları
inanç ve ahlâk yönünden sakıncalıdır.
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Onların İslâm’a göre gayrı meşrû olmalarının bir ana sebebi var‐
dır. Bir de bu ana sebebin pratiğe yansıması olarak da değerlendirile‐
bilecek olan ikinci derece sebepleri vardır.
İlmi görünümlü cinsel kitabları sakıncalı kılan ana sebep

Hayatı kolaylaştırı ve doğruya yönlendirici yararlı bilgiler İs‐
lâm’dan alınabilir.
İslâm, tabiat ve peygamberler tebliğatı olan şerîat kanunlarına
dayanır. Her iki dizi kanunların da koyucusu Allah’dır. Tabiat ka‐
nunlarını bilmek ve uygulamak bizi yeraltı ve yerüstü kaynakların‐
dan yararlandırır, gelişmeyi sağlar, tehlikelerden korur ve hastalıkları
tedâvi ettirir. Şerîat kanunlarını bilmek ise öz ifadeyle hayatımızı
yönlendirir. Niçin ve hangi amaçla yaşamamız gerektiğini öğretir.
Vazîfelerimizi ve ölüm ötesi hayatını bildirir.
Bu sebeble, insan yalnız tabîat ve şerîat kanunlarını bilmeye
muhtaçdır. Gerçek ve gerekli bilgi de yalnız bu iki tür kanunlar man‐
zumesindedir.
Bu sebeble tabîi bilimlerden olmayan ve son ilâhî şerîat olan Mu‐
hammedî şerîata dayanmayan kaynaklar kısırdır. İnsanı kuşatamaz‐
lar. Muhtaç olunanı veremezler, gerçeğe yönlendiremezler.
Yukarıda istisnalar olarak zikrettiğimiz iki türün dışındaki kitab‐
lar, bu ana za’fla illetli olduklarından bunlar meşrû değildirler. Bun‐
larla oyalanmak lağivdir (dünya ve âhirete faydasızdır), Hakk’a ulaş‐
mayı erteleyici ve engelleyicidir.
İlmî görünümlü cinsel kitabların İslâm zâviyesinden meşrû ol‐
mayışlarının ana sebebe bağlı ikinci derecedeki sebeblerini şöylece
özetleyebiliriz.
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İlmî görünümlü cinsel kitabları sakıncalı kılan ikinci derecede
sebebler

a‐ Bu kitablarda doğru tıbbî bilgiler yanı sıra amca ve dayı çocuk‐
ları gibi akraba fertleri arasındaki evliliğin mutlak zararlı olduğu ve
ay halinde cinsel ilişkide sakınca olmadığı şeklinde pek çok gerçek
dışı bilgiler de vardır.
b‐ Bu kitablarda doğru olan ilmî bilgilerin büyük bir kısmı ilmîlik
içerisinde sunulmamakta, bâtıllarla yorumlanarak aktarılmaktadır.
Meselâ Allah’ın kullarına şefkatine özel bir nişan olan ana‐çocuk ara‐
sındaki engin şefkati cinsellikle yorumlayacak kadar dengesizlikleri
bulmak bile mümkündür.
c‐ Bu kitablarda kesin ilmi bilgiler azınlıktadır. Tavsiyeler ise ço‐
ğunluktadır. Öğütlerin büyük kısmı ise İslâm’la çatışmaktadır.
Bu kitablarda bırakınız çıplaklığın, flörtün ve zinânın meşrû gö‐
rülmesini, karşılıklı rızaya dayalı homoseksüelliğin bile benimsendiği
ve benimsetilmeye çalışıldığını izleyebilirsiniz.
En dindar görünümlü yazarların bile evlilik öncesi cinsel oynaş‐
malara ruhsat çıkardığını okuyabilirsiniz.
d‐ Bu kitabların pek büyük bir sakıncası da, İslâm Dîni’nin haram
kılarak reddettiklerini İslâm’da meşrû imiş gibi göstermeleridir.
Meşrû/helâl‐yapılabilir gösterilmek istenenler arasında homosek‐
süelliğe ve çıkar amaçlı cinsel haramlar aracılığı olan kavatlığa rast‐
lamak bile mümkündür. Hele hele Kur’ân’ın yasakladığı gizlice dost
tutulmasının İslâm’da meşrû olduğu husûsu sık rastlanan bir iftira‐
dır.1

1

Nisâ 24‐25, Mâide 5
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İslâm’da bir helâli haram, bir haramı da helâl kabul etmek, kişiyi
kâfirlerden kılacağı için açıklamaya çalıştığımız bu sakınca çok ciddi‐
dir. Bu kitablarda İslâm’ın reddettiklerini İslâm’a mal etme gibi aşağı‐
lıklar yanı sıra, İslâm’a ait değerlerle kasıtlı olarak alay etme aşağılığı
da vardır.
Örtünme emri, kadın erkek beraberliği yasağı ve sınırlı ve çok
kadınlı evlilik ruhsatı, alaya alınan İslâmî değerlerin başında gelmek‐
tedir.
e‐ Bu kitablardaki pek mühim bir eksiklik de tutarsızlıklarıdır.
Allah’ın ve O’nun elçisinin buyruklarına dayanmadan insanı
yönlendirmeye kalkan her eserde görülen tutarsızlıklar, özellikle ilmî
görünümlü cinsel kitablarda açıkça görülmektedir.
Meselâ bekâret aleyhine görüşler ileri sürüldükten sonra, evlilik
öncesi zührevî hastalıklardan şikâyet edildiğini ve genç yaşlarda kür‐
taj yaptırmak zorunda kalınmasının zararlarını ard arda okuyabilir‐
siniz.
Bir bölümde amca ve dayı çocukları arasındaki evlilik aleyhine
şiddetli bir dil kullanılırken, diğer bir bölümde ana‐oğul, baba‐kız
yakınlıklarının Freud’cu bir görüşle ve iğrenç bir mantıkla ele alındı‐
ğını hatta inceste (mahremler arası cinsel ilişki sapıklığına) yeşil ışık
yakıldığını görebilirsiniz.2

2

Araştırıcı olmayan mü’minler tarafından alınıp okunmaları helâl olmadığı için, örneklen‐
dirmeleri kitab ismi vererek yapmadık.

Cinsel Resimler ve Filmler

Cinsel duygular oluşturucu ve geliştirici cinsel resimler ve filmle‐
rin cinsel haramların baş sebeblerinden olduğu bir gerçektir. Bunun
gibi haram oldukları da bir hakikattir:
a‐ Harama sebebiyet verenler de haram olduğundan, bunların da
haram olduğu açıktır.
b‐ Kur’ân‐ı Kerîm’de yasaklanan “fâhişe” bunları da içine aldı‐
ğından, cinsel resimler ve filmlerin haram olduğunda şüphe yoktur.
c‐ Cinsel konuşmalar ve yazıların haram olduğunu gösteren özel
hadis delilleri, cinsel resimler ve filmler için de haramiyeti gösterir
delillerdir.
Çünkü resimler ve filmler de konuşmalar ve yazılar gibi kendile‐
rine has anlatım şekillerine sahiptirler. Tasvirî anlatımların ideal şek‐
linin resimler ve filmler olduğunda şüphe yoktur. Ne var ki resimler‐
de dil zinâsının yerini göz zinâsı almaktadır. Filmlerde ise göz ve
kulak zinâsı devreye girmektedir.
d‐ Cinsel resimler ve filmler, çıplaklığı ve teşhirciliği de ihtiva
etmekte, ayrıca şehvetli bakışlara neden olmaktadır.
Önemi dolayısıyla cinsel resimlere ve filmlere çıplaklık, teşhirci‐
lik ve şehvetle bakma zâviyesinden ve de yakından bakmaya çalışa‐
lım.
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Çıplaklık ve teşhircilik bölümlerinde açıkladığımız üzere cinsel
bir amaç olsun veya olmasın Müslüman bir erkeğin göbekle diz ka‐
pakları arasını herhangi bir erkeğe, Müslüman bir kadının da yüz ve
eller dışındaki organlarını na mahrem erkeklere açması haramdır.
Açılması haram kılınan vücût organlarına şehvetli veya şehvetsiz
olarak bakılması da haramdır.
Bu sebeble cinsel tahrik amacı olsun veya olmasın İslâm’a göre
çıplaklığın sınırları içine girecek resim ve film çektirmek ve çekmek
haramdır. Bu resim ve filmlere bakmak ve bunları pazarlamak da
haramdır.1
Haramdır, çünkü doğrudan çıplaklıkla resim ve film aracılığıyla
çıplaklık temelde aynı gayr‐ı meşrû amaca yöneliktir. Fark yalnızca
tesir bakımındandır. Bizzat çıplaklık, bilvâsıta çıplaklıkdan şüphesiz
daha tesirlidir. Ancak bilvâsıta çıplaklıkda da yaygınlık ve süreklilik
vardır. Kaldı ki İslâm’da bir söz, davranış ve iş haram kılındıysa, de‐
ğil onun yansıyan etkili şekli, onunla ilgili bütün eylemler de haram
olur.
Akollü içkilerin nakliyeciliği ve garsonluğunun, faiz işlemlerinin
kâtipliği ve şâhitliğinin haram kılınması bunun en çarpıcı örnekleri‐
dir.2

1

2

Tablolar ve Heykeller:
Pek tabîidir ki İslâm çıplaklığı konu alan tabloların ve heykellerin yapımı, satımı ve kulla‐
nımını da yasaklamaktadır.
Burada bilvesîle aşağıdaki bilgileri sunmakta fayda görüyoruz:
İslâm Dîni, güzel olan, güzeli seven, her bir varlığı güzel yaratan ve bütün güzelliklerin
kaynağı olan Allah’ın düzenidir. Bu ilâhi düzen, “Allah görüyor,” bilinci içinde yaşanma‐
sını, bütün davranışların ve işlerin güzelleştirilmesini emir buyurmuştur. İşlerini sağlam
ve güzel yapan kişileri de övmüştür.
Bu sebeple İslâm, estetiği amaçlayan sanata da sanatkâra da değer verir. Ancak İslâm,
sanatkârın sanat eseriyle, kendisinin sunduğu inanç ve ahlâk değerlerile çatışan
mesajlarvermesini onaylamaz. Bunun içindir ki çok tanrıcılık inancının kaynaklarından
biri olarak gördüğü heykelciliği yasaklamıştır. Resim sanatının da çıplaklık gibi konuları
işlemesini haram kılmıştır.
Bak. el‐Camis‐Sağir “Le’anellah” (2/123‐4)
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Yaptığımız açıklamadan anlaşılacağı üzere haram sınırlar aşıla‐
rak, “sanat sanat içindir” anlayışıyla yapılacak fotomodelliği de, film
çalışmaları da haramdır.
Pek tabîi ki doğrudan cinsel sömürü amacıyla yapılan çalışmalar
daha katmerli ve çok daha yönlü haram olur. Çünkü bu türlü çıkar
amacı güdülen haram çalışmalarda cinsel kıskançlıktan yoksunluk
yanısıra, deyyûsluk ve modern kavatlık da vardır.
Bu bahsi, çıplaklığın erkekler için bile hiçbir şekilde onaylanma‐
dığını açıklayan bir hadisle özetleyelim.
Misver b. Mahzeme (r.a) anlatıyor.

(ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲ )ﺻﻠﻌﻢﺭﺳ ﻲ ﻟ ﻮﺑﹺﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻲ ﹶﺛﻋﻨ ﻂ
ﺴ ﹶﻘ ﹶ
 ﺸﻰ ﹶﻓ
 ﻣ ﺎ ﹶﺃﻨﻤﻴ ﺒﻼ ﹶﻓ
ﻴ ﹰﺮﹰﺍ ﹶﺛﻘﺣﺠ ﺖ
 ﻤ ﹾﻠ ﺣ
ﺍ ﹰﺓﻋﺮ ﻮﺍﻤﺸ ﺗ ﻻ ﻭ،ﺑﻚﻮ ﻚ ﹶﺛ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺧ ﹾﺬ
Ağırca bir taşı yüklenmiş gidiyorken, birden elbisem düştü. He‐
mencecik kapıp örtünemedim. Bu durumdayken Allah’ın Resûlü
(beni gördü ve) bana şöyle buyurdu:
‐ Durma, elbiseni üzerine alıp örtün.
Salât ve selâm üzerine olsundaha sonra mü’minlere hitabederek
şöyle emir buyurdu:
‐ Sakın ha çıplak olarak yürümeyiniz.3
Sonuç

Sonuç olarak deriz ki İslâm Dîni insanların cinsel istikrarı ve mut‐
luluğunu amaçladığı ve cinsel alanda da kulluk yapmalarını dilediği
için cinsel haramlara götürecek sözleri, yazıları, resimleri ve filmleri
yasaklamıştır.
Yasakladığı bu suçların faillerine hem dünyada hem de âhirette
cezâlar düzenlemiştir.

3

Ebû Dâvûd, Hamman 3.

Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 6

Cinsel Haramlarn Meşrûlaştrlp Ticarî Yatrm Alan
Haline Getirilmesi

“… Dünya hayatnn geçici menfaatlerini ka‐
zanmak hrsyla yönetiminiz altndaki namuslu
kalmak isteyen câriye kadnlarnz fâhişeliğe
zorlamayn…”
(Nûr, 33)

Cinsel haramlarn işlenmesi ve giderek artmasnn baş sebeblerin‐
den biri, hiç şüphesiz bu haramlarn meşrûlaştrlmas ve ticârî yat‐
rm alan haline getirilmesidir.
Yüce Allah insanlar yeryüzünde kulluk denemesine tâbi tuttuğu
ve bu ilâhî denemenin bir bölümü de cinsellik üzerinde olduğu için,
inkârclk ve ibâdetsizlik gibi cinsel haramlar da işlenegelecektir.
Az sayda da olsa, cinsel nitelikli haramlarn Allah’n Resûlü’nün
toplumunda bile işlenmiş olmas göstermektedir ki, hiçbir toplumun
cinsel haramlardan bütünüyle arndrlmas mümkün değildir. Çün‐
kü insan Hakk’a olduğu kadar, Bâtl’lara da eğilimli bir varlktr.
Hiç şüphe yoktur ki başta zinâ ve eşcinsellik olmak üzere cinsel
haramlar ferdî ahlâk eritecek, ailevî ve içtimaî düzeni sarsacak kadar
etkili suçlar; büyük günahlardr. Ne var ki bir toplumda değişik za‐
manlarda farkl kişiler tarafndan gizlice işlenen cinsel suçlar; günah‐
lar böylesine önemli sonuçlar tevlid edemezler. Bunlar belirli erkekle‐
rin suçlar, muayyen kadnlarn günahlar olmaktan öteye de gide‐
mezler.
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Cinsel haramların cinsel anarşi boyutlarına erişerek ferdî, ailevî
ve içtimaî hayatı etkileyebilmesi için meşrûlaştırılması ve ticarî yatı‐
rım alanı haline getirilmesi lâzımdır.
Cinsel haramlar târih boyunca yıkıcı tesirlerini ancak değindiği‐
miz yollarla gerçekleştirebilmiştir. Bu tür haramların asrımızda böy‐
lesine korkunç bir yaygınlık ve etkinlik kazanabilmesi de aynı şekilde
meşrûlaştırılması ve ticarî yatırım alanı haline getirilmesiyle olmuş‐
tur.1
Cinsel Haramların Meşrûlaştırılması ve Ticarî Yatırım Alanı Haline
Getirilmesi Ne Demektir?

a‐ Cinsel haramların yasallaştırılması; eğitim kurumlarında, rad‐
yo‐televizyon ve basın gibi kamuyu doğrudan etkileyen müessese‐
lerde, insanların cinsel haramlar lehine şartlandırılarak teşvik edici
bir ortamın hazırlanmasıdır. Bir de cinsel haramların suç olmakdan
çıkarılarak failleri aleyhine soruşturma açılmaması ve cezâî işlem
yapılmamasıdır.
b‐ Cinsel haramların ticarî yatırım alanı haline getirilmesi ise cin‐
sel haramlara götürücü ve yapılmasına ortam hazırlayıcı her türlü
cinsel üretim ve hizmetlerin kazanç amacıyla ve devlet güvencesi
altında yapılabilmesidir. Yani her türlü pornografik (müstehcen) neş‐
riyatın ve filmlerin üretilip pazarlanabilmesi, cinsel ağırlıklı eğlence
merkezlerinin kurulabilmesi, genel ve özel nitelikli fuhuş evlerinin
açılıp işletilmesi, ayrıca da her türlü imrendirici propagandanın yapı‐
labilmesidir.
Bir toplumda arzettiğimiz şekilde cinsel haramların hepsi veya
bir kısmı meşrûlaştırılıp kazanç alanı haline getirilirse, o toplumun
hayat damarlarının önemli bir kısmı kesilmiş olur. Böyle bir toplum‐
da insanî ve ahlakî değerleri canlı tutmak mümkün değildir.

1

Bir tesbite göre fuhşun devlet eliyle pazarlanması M. Ö. 6. yüzyılda Atina’da bilge Solon
döneminde başlamış, devlet en büyük gelirlerini fuhuş sektöründen sağlamıştır.
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Bunun içindir ki İslâm Dîni cinsel haramları birtakım nazarî
öğütler olarak değil de Allah’a ve Âhiret Günü’ne imana bağlı cezaî
müeyyideli yasaklar olarak sunmuştur.
İslâm Toplumunda Cinsel Haramlar Meşrûlaştırılarak Ticarî Yatırım
Alanı Haline Getirilemez

Halkı Müslüman ve yönetimi İslâm olan hiçbir toplumda cinsel
haramlar meşrûlaştırılıp ticarî yatırım alanı haline getirilemez. Çün‐
kü Kur’ân ve Sünnet yönetiminin varlık sebeblerinden biri de ilâhî
haramları ve pek tabîi ki cinsel haramları yasaklamak, yapılması ha‐
linde fâillerini süratle yakalayıp Allah’ın ve Peygamberin belirlediği
cezaları anında uygulamakdır.
İslâm toplumunda cinsel haramları değil propaganda edilip mer‐
kezlerinin kurulması, böyle bir tasavvurun açığa vurulması bile
suçdur. Çünkü İslâm, insanları insanların sömürüsü ve zulmünden
kurtarmak ve Allah’a kulluk düzeyinde yaşatmak için gönderilmiştir.
Meşrûlaştırılıp cinsel sömürü alanı haline getirilemeyeceği için,
İslâm toplumunda cinsel haramların yaygınlık kazanması mümkün
değildir.
Tek tek bazı vakaların olması elbetteki mümkündür.
İşlenebilecek cinsel haramların en aza düşürülmesi için İslâm
yalnızca hukûkî cezalar getirmekle yetinmemiştir. Cinsel haramlar
imana bağlanmış, âhiret azâbı ile irtibatlandırılmıştır. Bunların bir
kısmını baş cinsel haramları incelerken gördük. Burada ise cinsel ha‐
ramların bizzat veya bilvâsıta kazanç yoluhaline getirilmesini yasak‐
layıcı ölçüleri sunacağız.
Cinsel Haramlar Yoluyla Kazanç Pistir, Haramdır

İslâm Dîni, zinâyı ve zinâya götürücü işlemleri yasakladığı gibi,
bu haramlar yoluyla kazanç sağlanmasını da yasaklamıştır. Daha açık
bir anlatımla soyut zevk amaçlı eğlence ve fuhuş da, kazanca yönelik
eğlendirici hizmetler ve fâhişelik de haram kılınmıştır.
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Allah’ın Resûlü bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

ﺍﻡﺣﺮ ﺔ ﻴﻨﻐ ﺍﹾﻟﻤﻲ ﻭﻐﻨ ﻤ  ﺍﹾﻟﺴﺐ
 ﹶﻛ
“Şarkıcı erkek ve kadınların kazancı haramdır.”2

…ﺧﺒﹺﻴﺚﹲ ﻲ ﻐ ﺒ ﺍﹾﻟﻬﺮ ﻣ ﻭ …
“… Zinâcı kadının kazancı pistir; haramdır…”3
Allah’ın Resûlü haramlığını duyurduğu zinâ kazancından men
ettiği gibi, zinâdan kazananların kazancından yararlanmayı da men
etmişdir.
İlk İslâm toplumunda, Kur’ân ve Sünnet, toplumun İslâmî şahsi‐
yetini oluşturup şekillendirirken, bazı câhiliyyet uygulamaları devam
ediyordu. Bunlardan biri de çalışmaya gönderilen câriyelerin nasıl
kazandığı araştırılmadan getirdiklerinin harcanıp yenilmesiydi.
Allah’ın Resûlü nasıl kazandığını bilmeden câriyelerin kazancın‐
dan yararlanmayı yasakladı.
“Râfi b. Rufâ’e bir gün Ensar topluluğuna geldi ve şöyle dedi.
Allah’ın Resûlü bugün bize şunları şunları yasakladı.
‐ Salât ve selâm üzerine o parmaklarıyla birbir sayarak, câriyelerin ek‐
mek yapmak, ip eğirmek ve yün atmak gibi bizzat elleriyle yaparak kazandık‐
ları dışındaki kazançlarından yararlanmayı da yasakladı.”4
Cinsel Haramlara Ortam Hazırlayarak Kazanmak da Haramdır

İslâm Dîni cinsel haramları bizzat yaparak kazanmayı yasakladı‐
ğı gibi, yaptırarak kazanmayı da yasaklamıştır.

2
3
4

Neylül‐Evtar, B. Ma Câe Fi Âletil‐Lehvi (8/113).
Müsned 3/464, Darimî, Hn. 2624, Buhârî 2/54.
Avnül‐Mabûd 9/294

542

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Kişinin cinsel haramlar işleterek kazanabilmesi için deyyûs olma‐
sı veya fuhşu organize etmesi ya da fuhşa zorlayıcı olması lâzımdır.
İslâm bunların üçünü de ilâhî azâbın korkusunu yüreklere salarak
yasaklamışdır.
a‐ Deyyûs olmak
Biz bu tabiri, hadisde geçtiği gibi aynen kullandık.
Deyyûs Kimdir?
Peygamberimiz değişik hadislerinde Deyyûsü şu şekilde tarif
buyurmaktadır.
[Deyyûs; eşini, kızını, kızkardeşini vs. erkeklerden kıskanmayan adam
ve onların yabancı erkeklerle düşüp kalkmasını kabullenen kişidir. (Kazan‐
mak için) adamları ailesi üzerine salan adamdır].5
Allah’ın Resûlü deyyûsu tanıtrırken onların Allah’ın rahmetin‐
den uzak kalacaklarını ve Cennetin kokusunu bile alamyacaklarını
bildirerek deyyûsluktan sakındırmıştır. Aslında deyyûsluk münâfık‐
lıkla irtibatlıdır. Çünkü Allah’ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

ﻕ
ﻨﻔﹶﺎ ﹺﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺒﺬﹶﺍ ُﺀﺍﹾﻟ ﻭ،ﺎﻥﻻﳝ ﻦ ﺍ ﻣ ﺮﺓﹸ ﻴ ﻐ ﺍﹾﻟ
“Cinsel kıskançlık imandandır. Cinsel kıskançlıktan yoksunluk ise mü‐
nâfıklıktandır”6
Bu sebeble gerçek mü’minin değil, ancak kalbine iman akmamış
mü’min görünümlü münâfık kişinin deyyûs olması mümkündür.
b‐ Fuhşu organize etmek
İslâm’dan önce güzel câriyelerini organize ederek fuhuş yaptıran‐
lar vardı. Ancak zinâ ve zinâya götürücü sebebler yasaklanınca ve
zinâ kazancından yararlanma haram kılınınca, üstelik açık zinâya yüz
5
6

İ. Kesîr Nûr 3, M. Zevâid 4/327
el‐Camiüs‐Sağir “ el‐Ğayretü…”
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sopa ve ölüm cezası verilince, organize fuhuş kendiliğinden ortadan
kalktı.
İlk İslâm Toplumu’nda olduğu gibi Kur’an ve Sünnet’e dayana‐
cak her toplumda organize fuhşun ortadan kalkacağı şüphesizdir.
Burada bilvesîle ifade edelim.
İslâm Toplumu’nda arzu ve irâdeye dayalı fuhuş yapacak kadın
bulmak da mümkün değildir. Çünkü İslâm Toplumu’nda fâhişeliğe
özendirici propaganda yapılamaz. Cinsel haramlara düşürücü ortam
oluşturulamaz. Kadının geçimi garantiye alındığından fakirlik yolu
da istismar edilemez.
Cinsel arzularının şiddeti sebebiyle fâhişe olan kadın ise yok gi‐
bidir. Kaldı ki İslâm Toplumu, taaddüd‐i zevcât ruhsatı sebebiyle
evlenmek isteyen her kadının koca bulabileceği ve bulması için yar‐
dım göreceği bir toplumdur.
Bu sebeble kadın ancak zorlanarak zinâya itilebilir ki, İslâm bu
yolu da tıkamışdır.
Sonuç olarak şu gerçeği, pekiştirerek bir daha açıklayabiliriz:
İslâm Dîni’nin cinsel nizamının uygulanacağı hiç bir toplumda fuhuş
için yeterli sayıda sermaye kadın bulmak da, organize etmek de mümkün
değildir. Tek yol, fuhşa zorlamaktır ki, o da yasaklıdır.
c‐ Fuhşa zorlamak
İslâm Dîni’nin tebliğ edilmeye başlandığı ilk toplumlar olan
Mekke ve Medine toplumlarında câriyelerin sermaye olarak kullanıl‐
dığı organize fuhşun bir kaynağı da kaba kuvvetti. Fuhşa zorlamanın
ana amacı, şüphesiz çıkar sağlamaktı. Ün sağlamak da gözetilen bir
amaçtı.
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Aşağıda sunacağımız tarihî belgeler, bu gerçeği açıklamaktadır.
Câhiliyet döneminde câriyesi olan kişi câriyesine belirli süre için‐
de kendisinden alacağı bir miktar para belirler ve onu fuhuş yapmak
üzere salardı. İslâm gelince ve zinâ yasağı konulunca Allah mü’min‐
leri böylesine zora dayalı uygulamadan Nûr Sûresi’nin otuzüçüncü
âyetini indirerek men etti.
Münâfıkların başı olan Abdullah b. Ubeyy’in Muâze isimli bir câ‐
riyesi vardı. Kendisine bir misafir geldiği zaman misâfiri ile cinsel
ilişkide bulunması için Muâze’yi gönderirdi. Ağırlamanın bu çeşidi
ile amacı misâfirinden çıkar sağlamak veya takdir görmekdi.
(Muâze Müslüman olduktan sonra zinâya baş eğmedi.) Hz. Ebu
Bekir’e giderek durumu ona şikâyet etti. Hz. Ebu Bekir de durumu
Allah’ın Resûlü’ne arzetti. Allah’ın Resûlü ise Hz. Ebu Bekir’e câriye‐
ye el koymasını emir buyurdu.
Abdullah b. Ubeyy bu gelişme üzerine:
‐ Muhammed’den hakkımızı kim alacak? Yurdumuzda bize
egemen oldu, diyerek feryadı bastı. İşte münâfıkların başı Abdullah
b. Ubeyy’in sebebiyet verdiği bu olay vesilesiyle Allah mü’minlere,
hükmü Kıyamet’e kadar geçerli şu âyeti indirdi:
“… Dünya hayatının geçici menfaatlerini kazanmak hırsıyla
yönetiminiz altındaki namuslu kalmak isteyen câriye kadınlarınızı
fâhişeliğe zorlamayın…”7

7

İ. Kesîr Nûr 33
Fuhşa Zorlamanın Anlamı:
“… Dünya hayatının geçici menfaatini kazanmak hırsıyla namuslu kalmak isteyen
câriyelerinizi fâhişeliğe zorlamayın…”
Bu âyette yalnız câriyelerin geçmesi, devrimizdeki laik toplumların aksine ilk İslâm Top‐
lumu’nda hür kadınların değil de yalnızca câriyelerin fuhşa zorlanır olmasıydı. O dö‐
nemde ancak kimsesiz olan hür kadınlardan bazıları fuhuş yaparlardı. Bu sebeple âyetin
hükmü geneldir.
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Sunduğumuz dînî vasıflı bu târihi belgelerden ve Nûr Sûresi’nin
değinilen 33. âyetinden anlaşılacağı üzere Yüce Allah, fuhşun yanı
sıra fuhşa zorlamayı da yasaklamıştır.
Sonuç olarak deriz ki, yasaklı olduğu için fuhşa zorlamak İslâm
Hukûku’nda hukûkî müdâhaleyi ve cezayı gerektirir büyük bir suç‐
tur.

Âyette “… Namuslu kalmak isteyen…” ifadesine yer verilmesi, namuslu kalmak isteme‐
yenlerin zorlanmasına ruhsat verildiğini belirtmek için değil, zorlamanın ancak namuslu
kalınmak istenmesi halinde söz konusu edilebileceğine işaret etmek içindir. Kaldı ki ha‐
ramların istenilerek yapılması veya karşılıklı rıza ve çıkarlara uygun düşürülerek yapıl‐
ması onları haram olmakdan çıkarmaz.

Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 7

Cinsel Nitelikli Haramlarn Haramlara Sebeb Olmas

“Anszn bakşa, iradeli bakş katma. İlki helâl
ise de ikincisi helâl değildir.”
(Hz. Muhammed)

Hayr hayra vesîle olduğu gibi, şer de şerre sebep olur. Bu umû‐
mî kural, cinsel nitelikli sözleri ve işleri de içine alr.
Cinsel haramlarn cinsel haramlara sebebliliğini üç maddede şöy‐
lece açklayabiliriz.
Cinsel Haramlar Bizzat Yapcsnda Cinsel Haramlara Sebep Olur

a‐ Şehvetle bakan kişi, ikinci ve üçüncü defa bakmak yolunu açar.
Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Anszn bakşa, iradeli bakş katma. İlki helâl ise de ikincisi helâl de‐
ğildir.”1
b‐ Mahrem olmayan kadnlarn yanna bir girip çkan kişi, ikinci
defa girip çkmay, bir flört yapan kişi de ikinci defa flört yapmay
arzu eder.
c‐ Bir zinâ ise ard arkas kesilmez zinâlara sebep olur.
Bütün mesele Hakk’ iyi tanyp Hak’la kucaklaşmaktr. Bâtl’lar
iyi tanyp gereğince uzaklaşmaktr. Yoksa insan Bâtl’larla bir tanş‐
1

Dârimî Rikak 3 (Hn. 2712), Müsned 5/351.
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maya görsün. Allah’a isyan etmeye ve insanları basite almaya bir
başlamasın. Onu durdurmak pek zordur.
Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü şerleri temsil eden bâtılları de‐
ğil, hayırları temsil eden Hakk’ı sormamızı, şerlerle değil hayırlarla
kaynaşmamızı ve onları âdet haline getirmemizi tavsiye buyurmuş‐
tur.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, şöyle buyurur:

ﻳ ﹺﻦﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻬﻪ  ﹶﻔ ﹼﻘﺮﹰﺍ ﻳﺧﻴ ﻪ ﺩ ﺍﷲ ﹺﺑ  ﹺﺮﻦ ﻳ ﻣ ﻭ ،ﺟﺔﹲ ﺎﺮ ﹶﻟﺠ ﺸ
 ﺍﻟﺩﺓﹲ ﻭ ﺎﺮ ﻋ ﻴ ﺨ
 ﺍﹾﻟ
“Hayır âdettir; alışma, alıştırmadır. Şer de (nefse karşı) düşmanlıktır.
Allah kime hayır dilerse onu dinde ileri bilgi sâhibi kılar (da âdet ola‐
rak yaptığı hayırları ibâdete dönüştürür.)”2
İnsan ibâdet şuûruyla yapamasa bile, hayırlara koşmalıdır. Çün‐
kü hayırlı âdeti İslâmî bilgi ve ihlaslı niyetle hemen ibâdete dönüş‐
türmek mümkündür.
Cinsel Haramlar Muhâtablarda Cinsel Haramlara Sebep Olur

Cinsel haramlar yapıcısında diğer cinsel haramlara sebeb olduğu
gibi, ikinci şahıslarda da sebeb olur. Bir üstteki misalleri burada da
verebiliriz.
Şehvet dolu bir bakış, bakılan şahsın şehvet dolu nazarına sebeb
olabilir.
Kur’ân‐ı Kerîm’de hem erkeğin, hem de kadının gözlerini koru‐
masının emrolunmasının bir sırrı da budur.
Karşı cinsler arasındaki bakış yoluyla oluşturulacak iletişimin önemini
ve bir tarafın engellenerek bağlantının kesilmesi lüzûmunu ortaya koymak
içindir ki Sevgili Peygamberimizin yanıbaşında genç bir kadınla bakışan
Abbas oğlu Fazl’ın bakışlarını eliyle perdelemiştir.3

2
3

İ. Mâce, Mukaddime 17.
M. S. Müslim, Hn. 649
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Bunun gibi bakışları, tebessüm ve incelik örneği davranışları ile
flörte talip olan erkek veya kadın, üzerine üzerine gittiği karşı cinsde
de flört arzusunu uyandırır. zinâ da böyledir zinâ yapmak isteyen
fert, bir eş bulmanın gayreti içine düşecektir. Bunun için de güveni
kötüye kullanacak veya ihtiyaçları sömürecektir ya da nefsine mal
etmenin bir üçüncü yolunu bulmaya çalışacaktır. Sonuç olarak da bir
zinâcının arzusu, bir diğer kişinin zinâsına sebeb olacaktır.
Cinsel Haramlar, Fâillerinin Ailelerini de Cinsel Haramlara
Bulaştırabilir

Cinsel haramların bu sebebinden pek çok günahkâr mü’min de
gaflet içinde bulunmaktadır.
Bu gaflet sebebiyledir ki kızının saçının görülmesini istemez nice
mü’min babalar, şehvetle bakabilmektedir.
Kadınları ile bir arada toplu taşıma aracına binmekten çekinen
nice mü’min kocalar, zinâ yapabilmektedir.
Oysaki başkalarının kızlarına şehvetle bakanların kızlarına bakı‐
lır. Başkalarının eşleri ile zinâ edenler kendi kadınlarını tehlikeye
atmış olurlar.
Bu, ilâhî adâletin bir gereğidir.
Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

ﻢ ﻫ ﺅ ﺎﺖ ﹺﻧﺴ
 ﻧﺰ ﺍ ﹶﻓﻧﻮﺯ ﻥ ﺑﻨﹺﻲ ﻓﹸﻼ ﺍ ﱠﻥ ، ﹸﻛﻢﺴﺎﺅ
 ﻒ ﹺﻧ
 ﻌ ﺗ ﻋﻔﱡﻮﺍ ﻭ ،ﺋ ﹸﻜﻢﺴﺎ
 ﺐ ﹶﻟ ﱠﺬﺓﹸ ﹺﻧ
 ﻫ ﺘ ﹾﺬﻮﺍ ﹶﻓﺰﻧ ﺗ ﻻ
“Aman zinâ yapmayınız. zinâ yaparsanız sizin nikâhlı kadınlarınızdan,
kadınlarınızın da sizden alacağı cinsel zevk körelir.
Aman namuslu olunuz ki kadınlarınız da namuslu olsunlar. Zira filan
oğullarının erkekleri zinâ edince kadınları da zinâcı oldular.”4

4

K. Hafâ Hn. 1738
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Herkes kendi günahının sorumlusu olduğuna ve hiçbir çocuk ba‐
basının, hiçbir kadın da kocasının günah yükünü taşımayacağına
göre; “Bu durum ilâhî adâletle nasıl bağdaştırılabilir?” şeklinde bir
sual sorulabilir.
“Hem çocuğun ve kadının irâdesine ne oldu ki?” denebilir.
Hiç şüphesiz bu gibi hadislerin asıl beyan etmek istediği husus,
cinsel haramları işleyenlerin aile fertlerinin de mutlaka cinsel haram‐
lara bulaşacakları değil, bulaşma ortamına sürüklenebilecekleridir.
Onların bu ortama sürüklenmeleri korunabildikleri takdirde hiç
şüphesiz mükâfatlarını da artıracaktır.
Hadisdeki zinâ misalinden hareketle, zinâ ortamına nasıl sürük‐
lenileceği husûsuna değinelim.
a) Zinâcı erkek zinâya devam ettikçe değişikliğe alışacağından,
karısına karşı zevksizliği artacaktır. Arzuyla sevemediği için, tatmin
bulamayacak erkeğin tatmin etmesi de mümkün değildir.
Tatminsiz bir kadının fıtratındaki kıskançlığın cinsel intikama
dönüşmesi beklenebilir bir durumdur. Bu durum muhtemelen gayr‐ı
meşrû cinsî münâsebete yönelmek eğilimini artıracaktır.
İlgisiz kalan kadının kıskançlığına sınır çizilemeyeceği husûsu ise
açık bir hakikattir.
b) Zinâ yapılan kadın, mutlaka bir başkasının karısı, kızı veya
anası olacağından, ırzı çiğnenen insanlarda cinsel intikam ihtirası
oluşacak ve artacaktır.
Bu duygu da onları fırsatlar kollamaya, imkânlar hazırlamaya
sevkedecektir.
Bunlar iz üzerindeyken zinâcının eşinin de cinsel intikam almak
gafletine düşebileceği düşünülürse, nasıl elverişli bir zinâ ortamı olu‐
şabileceği anlaşılır.
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c) İnsan inandığı gibi yaşayamazsa yaşadığı gibi inanmaya baş‐
lar. Zinâcı bir insanın gelişmiş bir namus anlayışı ve dince meşrû bir
cinsel kıskançlığı olamaz. Olsaydı zinâ yapmazdı. Ayrıca insan sürek‐
li olarak yaptığını tabî‐i görerek yaptığından, hiçbir vicdanî ürperti
duymaksızın yaptığını tabî‐i görmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.
Bu itibarla hiçbir zinâcı ailesini koruma gereğini yeterince duya‐
maz. Çünkü zinâya, zinâdan kaçınan bir mü’min gibi nefretle baka‐
maz.
Bu durum da kanmaya ve kandırılmaya müsâit aileler için aley‐
hinde bir ortam oluşturur. Kaldı ki zinâcı açıklananın aksine hassasi‐
yet gösterdiği izlenimini verse, hatta gerçekten verebilse bile inandı‐
rıcı olamayacaktır.
Bir de ilâhî adâletin doğrudan tecellisi vardır ki onun nasıl zuhûr
edeceği bilinemez.

Cinsel Haramlarn Cinsellik Dş Sebebleri 1

Alkollü İçkiler

“Alkollü içkiler bütün çirkin sözler ve işlerin
anasdr. Büyük günahlarn da en büyüklerin‐
dendir… (Akln yitirebileceğinden) anas, halas ve
teyzesiyle bile cinsî münâsebete yeltenebilir.”
(Hz. Muhammed)

Başta zinâ olmak üzere cinsel haramlara götürücü ana yollardan
biri de alkollü içkiler içmektir.
Alkollü içkiler cinsel haramlara düşürücü olmann yansra bütün
kötülüklerin de kaynağdr.
Bu sebeble alkollü içkiler, esrar ve eroin gibi sarhoşluk verici
uyuşturucu maddeler İslâm Dîni’nde yasaklanmştr.
Yüce Allah, kendisine rûhî yönelişi engelleyen, emirleri ve yasak‐
larna muhâtap olma şuûrunu gideren alkollü içkileri Kur’ân‐ Ke‐
rîm’in Mâide Sûresi’nin doksannc âyetiyle yasaklamş, ayn sûrenin
doksan birinci âyetinde de şöyle buyurmuştur:
“Şüphesiz şeytan, kumar ve içki ile aranza düşmanlk ve kin
sokmay, sizi Allah’n zikrinden ve namazdan menetmeyi ister.
Artk bunlardan vaz geçmez misiniz?”
Allah’n Resûlü Hz. Muhammed, çoğu sarhoşluk veren içkilerin
aznn da haram olduğunu bildirmiş, bu tür içkilerin tedâvî amacyla
ve snp güç kazanmak gayesiyle de içilemeyeceğini duyurmuştur.
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İçenlerin yanısıra, alım satımında bulunanların da ilâhî la’net gölgesi
alında bulunduğunu açıklayan Allah’ın Resûlü, alkollü içkilerin se‐
bep olacağı Âhiret sorumluluğunu da şu hadisleriyle beyan buyur‐
muştur:
[“Yaptığı iyilikleri çokca başa kakanlar, ana‐babaya âsi olanlar ve sar‐
hoşluk verici içkileri içmeye devam edenler ‐cezalarını çekmeksizin‐ Cennet’e
giremezler.”
“Allah alkollü içkileri içen ‐tövbesiz kişiye‐ Cehennem’de azab görecek‐
lerin irinlerini içirmeye and içmişdir.”]1
Alkollü içkilerin İslâm Dîni’ndeki yasaklığını böylece özetleyerek
açıkladıktan sonra, alkollü içkilerle zinâ gibi cinsel haramlar arasın‐
daki ilişkiye değinebiliriz.
Alkollü içkileri içen insanlar, içmeyen insanlara nazaran zinâ tü‐
rü haramlara daha çok yönelmektedirler. Neden acaba?
Alkollü İçkiler ve Cinsel Haramlar

Maddeci kültürlerle yaratılış düzeni yozlaştırılmamış hiçbir insan
kendi annesi, kızkardeşi ve karısı ile cinsel temasda bulunulmasını
tabîi görüp içine sindiremez. İnsan fıtratının taşıdığı cinsel kıskançlık
buna engeldir.
Öz nefsine ve yakınlarına yapılmasını istemediğini başkaları için
tabîi görmemek de insanda asıl olan bir duygu ve eğilimdir. Alkollü
içkilerin giderdiği bu duygu ve ruhî eğilim, zinâyı ve diğer cinsel
haramları engelleyen pek mühim bir unsurdur. Bu duygu ve eğilimi
koruyabilen kişi başta zinâ olmak üzere kendisini cinsel haramlardan
koruyabilir.

1

et‐Tac 3/143; 145
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İnsanla ilgili bu gerçek sebebiyledir ki Allah’ın Resûlü zinâdan
vazgeçirmek istediği gencin fıtratındaki mezkûr duygu ve eğilimi
şuûr alanına çıkarmak istemiş ve aşağıda sunacağımız hadisde görü‐
leceği üzere, bu amaçla ardarda sualler yöneltmiştir.
Annenle zinâ yapılmasını ister misin?
Ebû Umame (r.a) rivâyet ediyor.
Allah’ın haram kıldığı bir işte O’nun Resûlü yapma izni verebilir
düşüncesiyle ve de İslâmî şahsiyetinin olgunlaşmamış olması sebe‐
biyle olacak ki bir genç Allah’ın Resûlü’ne (sav) geldi ve Ashâb‐ı Ki‐
ram’ın da huzûrda bulunduğu bir sırada şöyle dedi:
‐ Ya Resûlallah! Bana zinâ yapmak için izin verir misin?
Allah’ın Resûlü’nden böylesine cinsel bir haram içinizin istemeyi
hiçbir gerçek mü’min tabîi karşılamıyacağı içindir ki Ashâb‐ı Kiram,
bu genç adamın etrafını çeviriverdiler ve ona; ‐Aklını başına al, ha‐
ram işleme emeli ve eyleminden vazgeç‐ dediler ve onu şiddetle yer‐
diler.
Sahâbîlerini izleyen Allah’ın Resûlü; ‐onu yaklaştırın buyurdu ve
ona da otur emrini verdi. Genç de Hz. Peygamber’e iyice yaklaştı ve
oturdu. Aralarında aşağıdaki şu konuşmalar geçti.
‐ Annenle zinâ yapılmasını ister misin?
‐ Allah’ın beni uğruna feda etmesini diler ve O’na yemin ederim
ki hayır, istemem (Ya Resûlallah!)
‐ Diğer insanlar da anneleri ile zinâ yapılmasını sevmezler. Peki kızınla
zinâ edilmesini arzu eder misin?
‐ Allah’ın beni sana feda kılmasını diler ve O’na yemin ederim ki
hayır etmem Ya Resûlallah!
‐ Diğer insanlar da kızlarıyla zinâ yapılmasını arzu etmezler. Kız karde‐
şine zinâ edilmesine razı olur musun?
‐ Allah’ın beni uğruna feda etmesini diler ve O’na yemin ederim
ki hayır, olmam.
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‐ Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zinâ yapılmasına razı olmazlar.
(Teyze ve halayı konu alan sualler‐cevablar aynı şekilde birbirini
takib etti.)
Allah’ın Resûlü mübarek elini bu gencin üzerine koydu ve onun
için şöylece duâ etti:
‐ Allah’ım! Onun günahını affet. Kalbini arındır. Onu zinâdan koru.
Bu olaydan sonra artık o genç bir daha zinâ yapmak arzusu gibi
duygulara kapılmadı.2
Alkollü İçkiler Zinâya Köprüdür

İslâm Dîni’nin ağız yolu ile alınmasını yasakladığı içkiler, insanın
düşünce melekelerini giderdiği için, insanın fıtrî duygu ve eğilimleri‐
ni de uyuşturabilmekte ve utanma duygularını köreltebilmektedir.
İşte bu sebebledir ki alkollü içkiler zinâya köprüdür. Çoğunlukla
bu köprüden geçilerek zinâya ulaşıldığı da biline gelen gerçeklerden‐
dir. Asırların tecrübesi ile bilinen bu gerçek, hadislerle de açıklanmış,
zinâdan korunabilmek için alkollü içkilerden kaçınılması lüzûmu
mü’minlere öğütlenmiştir.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

،ﻼﺓﹶﻙ ﺍﻟﺼ ﺮ ﺗ ﺮ ﻤ ﺨ
 ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺷ ﹺﺮ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺋﺮﹺﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺒﺒﺮﻭﹶﺍ ﹾﻛ ﺶ
ﺣ ﹺ ﺍﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻮ ﺮ ﹸﺍ ﻤ ﺨ
 ﺍﹾﻟ
ﻪ ﺘﺎﹶﻟﻭﺧ ﻪ ﺘﻤ ﻋ ﻭ ﻪ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﺍ ﻊ ﻭ ﹶﻗ ﻭ
“Alkollü içkiler bütün çirkin sözler ve işlerin anasıdır. Büyük günahla‐
rın da en büyüklerindendir. Alkollü içkileri içen kişi namazı terkedebilir.
(Aklını yitirebileceğinden) anası, halası ve teyzesiyle bile cinsî münâsebete
yeltenebilir.”3

2
3

İ. Kesir İsra 17/32
el‐Camiüs‐Sağir “el‐Hamru…”

Cinsel Haramlarn Cinsellik Dş Sebebleri 2

Fakirlik

“Fâhişeye verdiğin sadaka; yaptğn yardm ise,
ihtiyacn giderir de onu vücûdunu satmaktan
koruyabilir.”
(Hz. Muhammed)

Hiç şüphe yoktur ki fakirlik başta zinâ olmak üzere cinsel haram‐
larn ana sebeblerinden biridir.
İman sarsan, cins kafa ve kabiliyetlerin gelişmesini engelleyen,
maddî güce ve siyâsî nüfûza boyun eğdirecek ortam geliştiren fakir‐
lik, rüşvet, hrszlk ve fuhuş gibi ahlâkszlklarn da bir sebebidir.
Fakirlik, her fakir için cinsel haramlara yol değilse de cinsel ha‐
ramlarn açk ve işlek bir yoludur. Müşâhede edilen bu gerçeği Al‐
lah’n Resûlü’nün hadisleri de doğrulamakta ve pekiştirmektedir.
Fakirliğin cinsel haramlara nasl sebeb teşkil ettiğini üç başlk al‐
tnda açklayabiliriz.
Fakirlik Evliliği Engelleyip, Bekârlğ Uzatr

Allah’a ve Âhiret Hayat’na imann yan sra cinsel haramlarn iş‐
lenmesine mâni olan en mühim koruyucu şüphesiz evliliktir.
Fakirlik, evliliği geciktirmektedir. Zira bilindiği gibi evlilik, kira
ile de olsa bir ev sağlanmasn gerektirmektedir. Lüzumlu ev eşyalar
yansra kadnn nafakasn temin etmeyi de zarûrî klmaktadr. Bu
yükümlülüklere verilmesi gerekli mehir de ilâve edilirse, evliliğin
maddî imkânlar gerektirdiği anlaşlr.
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Kur’ân ve Sünnet kültürünün hâkim olmadığı toplumlarda yay‐
gınlaşan israf ve lüks harcamalarının mecbûrileştirilmesi olayı ise,
başlı başına bir problemdir.
Fakirliğin evliliği engelleyici ve erteleyici yönü Allah’ın Resû‐
lü’nce kabul buyurulduğu içindir ki O şöyle buyurmuştur:
“Ey gençler topluluğu! Evleniniz. Zira evlilik gözü şehvetli bakışlardan
daha çok koruyucu, cinsel organı (harama düşmekten) daha çok muhâfaza
edicidir. Evlenemeyenleriniz ise oruca devam etsin. Şüphesiz oruç, oruç
tutanı (şehvet saldırılarından) koruyan bir kalkandır.”1
Evliliğe yol vermeyen fakirliğin bekârlığı uzatacağı, uzayan be‐
kârlığın da göz zinâsı, pornografik neşriyatı takip, seksüel filmlere
ilgi, flört ve zinâya rağbet gibi cinsel haramlara ortam hazırlayacağı
îzahdan beridir.
Fakirlik Dar Bir Eve Mahkûm Eder

a) İslâmî aile disiplini, ana‐baba ile yetişkin erkek ve kız çocukların ayrı
ayrı yatak odalarında yatmasını gerekli kılar.
Husûsiyle ana‐babanın ayrı bir yatak odasının olması, Nûr Sûre‐
si’nin ellisekizinci âyetinin bir gereğidir. Çünkü mezkûr âyette yatsı‐
dan sonra, fecirden önce ve bir de öğlende yapılan istirahat sırasında
hizmetçilerin ve ergenliğe ermemiş çocukların izin almaksızın karı‐
koca yanına girmemesi emrolunmaktadır ki, bunun anlamı karı‐
kocanın müstakil bir odaya sâhip olması gereğidir.
b) Yetişkin erkek ve kız çocukların kardeş de olsalar birbirlerinin avret
mahallerine bakmaları haramdır.
Erkeğin avreti göbekle diz kapakları arası, yetişkin kızın kardeş‐
leri gibi mahremlerine karşı avreti ise göbekle diz kapakları arasıyla
sırt ve karın çevresi bölgeleri ve göğüslerdir.
1

Tirmizî. Nikâh 1, Hn. 1081
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Bu yetişkin çocukların yattıkları yerin bir olması halinde isteme‐
yerek de olsa avret mahallerine bakmak haramının oluşması ve tek‐
rarlanması kaçınılmaz olur.
Burada ergin olmasa da on yaşına varmış erkek kardeşlerin ve de
kızkardeşlerin bir yatakda yatırılmasını yasaklayan hadîsi de hatırla‐
yacak olursak, genişçe bir evin zarûreti ortaya çıkacaktır.
Bunun içindir ki cinsel mahzurları beraberinde getirecek dar bir
evi Allah’ın Resûlü dünya hayatının bedbahtlıklarından biri olarak
şöylece açıklamaktadır:
Üç şey… bahtsızlıktandır:
a‐ Baktığında bakışları ve davranışlarıyla seni üzen, dilini üzerine
alarak huzûrunu kaçıran, bir yere gittiğinde ise kendi namusunu ve
malını koruyacağına dâir sana güven duygusu vermeyen kadın,
b‐ Kamçılayıp değnekleyerek vurup dursan seni yoracak, haline
bıraksan seni dostlarına götürüp‐getirmeyecek huysuz ve tembel bir
binek, 2
c‐ Kullanma sahası az, dar bir ev.3
c) İslâm Aile Hukûku’nda geçiminden âciz kalan ana‐babanın bakılma‐
sının erkek çocuğun görevleri arasında olduğu, ayrı bir ev tutulamaması
halinde beraberce oturulacağı, dolayısıyla onların da bağımsız bir odaya
ihtiyacı olacağı hakikati, geniş bir evin zarûretini pekiştirmektedir.
Gerekli ve yeterli bir ev edinmeye imkân vermediği içindir ki fa‐
kirlik, cinsel haramlara sebeb olabilmektedir.
Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü “Kullanım alanı geniş bir evi mut‐
luluk” olarak nitelemiştir. Bu sebeple de “evin geniş tutulmasını” öğüt‐
lemiştir. Yaptığı ve yapmamızı öğütlediği duâlardan biri de şu ol‐
muştur:

2
3

‐Allah bilir‐ devrimizde eski ve sık arıza çıkaran bir otomabil.
el‐Camiüs‐ Sağir “ Selâsetün…”
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“Allah’ım! Günahlarımı bağışla, evimi genişletip huzurunu artır ve
rızkımı bereketli kıl.”4
Fakirlik, Ergin Kızları ve Kadınları Evlerinin Dışında Çalışmaya
Mecbur Eder

İslâmî toplum ve aile düzeninde kadının nafakasını temin etmek
kocanın, kız çocuklarının nafakalarını temin etmek ise babanın vazî‐
fesidir.
Ekonomik kriz dönemlerinde, sosyal yardım alamayan kocaları
veya babalarına yardımcı olabilmek için İslâmî ahlâk kurallarına göre
yapılandırılmış iş yerlerinde çalışmaları câiz ve bazen gerekli ise de,
onlar genel olarak ev dışında çalışarak kazanmakla yükümlü değil‐
dirler. Ancak ev içinde çalışır, bağ bahçe işlerinde yardımcı olabilir‐
ler. Onların asıl görevleri eşliktir, analıktır güzelliklere çağrı nitelikli
kültürel ve sosyal aktivitelerdir.
Kadın cinsî câzibeye sâhip bir varlıktır. O, yabancı erkeklerle bir
arada çalışmak mecbûriyetinde kaldığı zaman, hem kendisi, hem de
çevresindeki erkekler cinsel baskı altına girer. Bu tabîidir.
Bu sebeble şehvet dolu bakışmalar, iş gereği beraberlikler, bera‐
berliği takib edecek flörtler ve zinâlar kaçınılmaz sonuçlar gibi olabi‐
lir.
Çocuk olmaması için cinsel korunma önlemlerinin yaygınlaştığı
bir toplumda, koca endişesi veya baba gözetimi ve korkusu da orta‐
dan kalkınca, kadınların ve kızların çok kolay bir şekilde sapabileceği
ve saptırılabileceği bir hakikattir.
Kadınların çalışması ve çalıştırılması, erkeklerin olumlu kıskanç‐
lık duyguları yanısıra, çalışma gayretlerini de zayıflatabileceğinden,
bu durum kadınlar üzerindeki aile disiplinini büsbütün çökertebilir.

4

Sırasıyla bak. el‐Camiüs‐Sağîr “Ellhümmeğfir li…”, Tirmizî Zühd 61, et‐Tac 5/183
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İslâm dışı toplumlarda bir hayat gerçeği olan bu korkunç zilletin
ülkemiz gibi halkı Müslüman ülkelerde de görülmeye başlandığını
ve giderek yaygınlık kazandığını söyleyebiliriz.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız cinsel sakıncalar, kadının er‐
keklerle bir arada çalışma imkânı bulabildiği durumdadır.
Bir de kadının fakirlik sebebiyle çalışmaya mecbur olduğu halde
iş bulamaması durumu vardır ki, bu durumda yegâne çare vücûdu
satmak olacaktır. Bu tabîi bir gelişmedir. İmanın güçlü, ahlâkın maz‐
bût olması bile ihtiyaç seline bend olamayabilir.
Aşağıda sunacağımız Kifl hadîsi, işâret olunan gerçeğin delilidir.
Beni zinâya ihtiyaç düşürdü
Abdullah b. Ömer (r.a) şöyle anlatıyor.
Ben, Allah’ın Resûlü’nün anlattığı bir olayı dinledim. Ne var ki
ben bu olayı Allah’ın Resûlü’nden öyle bir defa veya iki defa değil
(üç, beş hatta) yedi defa belki daha da fazla dinledim.
Evet, Allah’ın Resûlün’ü şöyle anlatırken dinledim:
İsrâiloğullarından Kifl isimli bir adam vardı. Hiçbir günahtan sa‐
kınmaz, onu işlerdi.
(İhtiyacını arzetmek için kendisine başvuran bir) kadına cinsel
ilişkide bulunmak için altmış dinar (altın) verdi.
Erkeğin karısına yaptığı gibi eyleme başlayınca kadını bir ürperti
aldı ve ağladı.
Kadının durumunu izleyen Kifl sordu:
‐ Ağlamanın sebebi nedir? Yoksa canını mı yaktım?
Hayır, canımı yakmadın. Ben vücûdumu hiç mi hiç satmadım.
Ama beni bu duruma başka değil, ihtiyaç düşürdü.
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Bu cevabı alan Kifl, mânen sarsıldı ve şöyle söylemekten kendini
alamadı:
‐ Sen yokluk sebebiyle zinâya düşmekten ötürü ürperip Allah’ın
azâbına uğramak korkusuyla ağlıyorsun da, ben (varlık içinde zinâ‐
dan) korunamadım. (Yazık bana.) Var yürü git. Verdiğim altınlar da
senin olsun. Allah’a yemin ederim ki hayır, artık cinsel haramlar işle‐
yerek asla bir daha Allah’a isyan etmeyeceğim.
Allah’ın Resûlü anlatımını şöylece sürdürdü:
‐ O gece Kifl öldü…ve Yüce Allah Kifl’in bütün günahlarını bağışladı.5
Sunduğumuz hadis ilk bakışda Allah sevgisi ve saygısıyla zinâ‐
dan korunmanın fazîletini açıklıyorsa da, hadisin bir ana mesajı da
fakirliğin, helâl ve haram şuûruna sâhip olup, iffetle ürperebilen ka‐
dınları bile cinsel vasıflı haramlara razı edebileceği hakikatidir.
Bu özelliklere sahib olmayan murakebeden yoksun kadınların, az
bir dünyalığa boyun eğerek zinâ yapabilmeleri muhtemeldir. Kaldı ki
belirli ve sürekli bir işi yok iken belirli bir kazancı sürekli olarak sağ‐
lamaya mecbur kalacak kadının cinsel haramlara sürüklenebileceği
hakikati, İslâm gerçekçiliğinde itiraz olunmaksızın kabul olunacak bir
hususdur.
Halîfe‐i Müslimin Hz. Osman’ın şu hitabesini İslâmî yaklaşımın
bir örneği olarak değerlendirebiliriz:
“(Ey İnsanlar!) Sanatı olmayan câriye kadını kazanmaya mecbur etme‐
yiniz. Zira her ne zaman onu kazanmaya zorlarsanız, cinsel organı ile ka‐
zanmaya kalkar. Çocukları da çalışıp kazanmaya mecbur etmeyiniz. Yapabi‐
leceği bir iş bulamadığı zaman çalmaya başlar.”6

5
6

Tirmizi Sıfatül‐Kıyame 49, Hn. 2498
Muvatta K. Câmi Babül‐Emri Bir‐Rifki Bil‐Memlûki
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Yanlış anlamalara sebebiyet vermemek için, burada daha bir
açıklıkla ifade etmek isteriz ki; biz fakirliğin mutlaka cinsel haramlara
sürükleyeceğini ileri sürmüyoruz. Bunun gibi fakirliğin giderilmesiy‐
le fuhşun önüne geçilebileceğini de iddia etmiyoruz. Ancak cinsel
haramların iktisâdî zarûretler sebebiyle de yapılabileceğini, bu sebep‐
le yapılan fuhşun da fakirliğin giderilmesiyle önlenebileceği gerçeğini
duyurmaya çalışıyoruz.
Nitekim Allah’ın Resûlü de ekonomik refahın fuhşu engelleyebi‐
leceğine dikkatlerimizi çektiğ bir hadislerinde şöyle buyurmştur:
‐ Hırsıza verdiğin sadaka ona çalmayı bıraktırabilir.
Zengine verdiğin sadaka, örnek oluşturarak onun da vermesine sebep
olabilir.
Fâhişeye verdiğin sadaka; yaptığın yardım ise, ihtiyacını giderir de onu
vücûdunu satmaktan koruyabilir.7

7

Buhârî Zekât 14; Aynî 2/115. Hadis, takdim ve tehir yapılarak kısmen özetlenmiştir.
Not: Fakirliğe karşı fert ve devlet olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak “Süley‐
maniye Minberinden İslâm Nizâmı” isimli eserimizin birinci cildinin “İslâm’da İctimâî
Adâlet” bölümünün okunmasını tavsiye ederiz.
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OKUYUCU NOTLARI

Onüçüncü Bölüm

CİNSEL SUÇLARIN CEZALARI

İslâm Ceza Hukûku’nda cinsel suçlar için belirlenen cezalar pek tabîidir
ki Kur’ân ve Sünnet Nizamı’nın hâkim olduğu Îslâm Ülkesi olan Dârül‐
İslâm’da uygulanır.
Bu cezalar, kendisiyle savaşılan ülke (Darül‐Harb) konumunda olsun
veya olmasın İslâm dışı idarelerin hakim olduğu ülke olan Darül‐Küfür’de
uygulanmaz. Örneğin Türkiye ve İngiltere ‘de tatbîk edilemez.
Dârül‐İslâm’da, Müslümanlara uygulanacak bu cezalar, aynı şekilde bu
ülkenin gayr‐ı müslim vatandaşları olan Zımmîlere de, bu ülkeye vize alarak
giren gayr‐ı müslim Müste’menlere (turistlere) de uygulanabilir. Ancak
uygulama konusunda İslâm hukûkçuları arasında bazı görüş farklılıkları
olduğuna da işaret etmek isteriz.

Cinsel Suçlar ve Cezalar Yönünden İslam’da
Erkek‐Kadn Ayrm Yoktur

“Zinâ gibi çirkinlikler‐pislikler cinsel ahlâk
yoksunu kişilere, onlar da çirkinliklere‐pis‐
liklere yaraşr. Güzellikler‐temizlikler ise ah‐
lâk bütün insanlara, onlar da güzelliklere‐te‐
mizliklere yaraşr. Ahlâk bütün insanlar,
kendînî bilmezlerin attklar mânevî pislik‐
lerden berîdirler…”
(Nûr, 26)

Erkeklerin cinsel mükellefiyetleri ve bu mükellefiyetleri ile oran‐
tl sorumluluklar olduğu gibi, kadnlarn da mükellefiyetleri ve so‐
rumluluklar vardr.
Bu sebeble işlenen cinsel nitelikli haramlarn sorumluluğu yalnz
erkeklere yüklenemeyeceği gibi, kadnlara da yüklenemez.
Gerçek budur. Gerçek budur, ama Kur’an ve Sünnet kültürünün
hâkim olmadğ toplumlarda hukûkî bakmdan değilse bile, sosyal
yarglar bakmndan erkekler korunmakta, suçlar kadnlara yklmak‐
tadr. Bunun tabîi sonucu olarak da kadn cinselliği alabildiğine sö‐
mürülmektedir.
Cinsellik bakmndan yaratlş düzenini yozlaştrmş olan ve bu
sebeble de zor kullanmakszn yaplan ‐eşcinsel evlilikler dâhil‐ bütün
cinsel eylemleri yasal nitelikli gören, üstelik kurumlaştran Bat top‐
lumlarn bir tarafa brakrsak, hemen hemen bütün toplumlarda du‐
rum değindiğimiz üzere kadnlar aleyhinedir.
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Bu durum özellikle insanları Müslüman, yönetimleri laik olan
toplumlarda daha bir belirgindir.
Meselâ bizim toplumumuzda şecâatini arz eder/yiğitliğini dile
getirirken hırsızlığını dile getiren kişi gibi, erkekliğini dile getiren
erkek de, flörtleri ve zinâlarından söz eder. Gel gör ki flört eden ve
zinâ yapan erkek aşağılanıp kınanmaz da, bir kadın flört edip zinâya
bulaşmaya görsün, suçlamaların ardı arkası kesilmez. Ama kadın
cinselliğinin sömürülmesi de bitmez.
Zulmü bayraklaştıran bu sosyal yargı mantığı, hukûkî ayırımdan
bile daha etkili ve daha olumsuz olabilmektedir. Çünkü bu tür değer‐
lendirme kadının geleceğini de etkilemektedir.
Aslında genel olumsuzluğu içerisinde cinsel kıskançlık bakımın‐
dan kısmî bir hayâtiyet belirtisi olarak değerlendirilebilecek olan bu
durumun, toplumumuzda zevâle yüz tuttuğu da bir gerçektir. Zira
sınır tanımayan pornografik neşriyat, seks filmleri ve seks filmlerini
andıran televizyon dizileri, zinâcı kadını hafife alan anlayışı da gide‐
rek zayıflamaktadır.
Zayıflatmamış olsa bile bu durum, İslâm’a göre bir çelişkidir ve
mantıksızlıktır. Zira isterik olduğu için aşıkdaşlığa ve zinâya koşan
kadın yok gibidir.
Eğer bir toplumda başta zinâ olmak üzere cinsel haramlar işleyen
kadınlar ortaya çıkıyor ve sayıları giderek artıyorsa, bunun ana sebe‐
bi baba ve koca olarak üzerlerine düşen görevleri yapmayan erkek‐
lerdir. Daha genel bir şekilde ifade edersek; İslâm’a bağımlı olmayan
erkeklerin oluşturduğu düzenlerdir. Yani:
a‐ İslâmî öz ve biçiminden uzak eğitim düzenidir.
b‐ Kadının ucuz iş gücünden yararlanmayı ve onun cinselliğin‐
den faydalamayı amaçlayan çalışma düzenidir.
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c‐ Kadını eşliğe ve analığa karşı olumsuz tavır aldırtan feminiz‐
me açık kültür düzenidir.
d‐ Fakirliği yaygınlaştırarak, fuhşa ortam hazırlayan sosyal adâ‐
letten yoksun toplum düzenidir.
İslâm’a bağımlı olmayan erkeklerin oluşturduğu değindiğimiz
düzenler sebebiyle kadınların işlediği cinsel suçlardan ötürü kadınlar
yanı sıra erkeklerin de suçlanması lâzımdır. Nerede kaldı ki cinsel
suçlar yalnız kadınlar aleyhine istismar edilebilsin.
Gerçek bu olduğuna göre cinsel suçların yalnız kadınlar aleyhine
sosyal ve hukûkî yargıya konu edilmesi elbette bir zulümdür.
İslâm zulümden berîdir ve adâlet dînîdir. Onun katında cinsel
suçlar işleyen erkek de kadın da suçludur.
Evet, İslâm cinsel suçlar ve cezaları yönünden erkekle kadın ara‐
sında ayırım yapmaz.
Topluma yansıyıcı özelliği olmayan evlilik içindeki bazı cinsel
haramların işlenmesi ile ilgili sorumlulukta kadın lehine kısmî ayı‐
rımlar yapılırsa da, bu genel eşitlik düzenini bozmaz.
Meselâ âdet ve lohusalık halinde cinsel ilişkide bulunulması şek‐
lindeki haram işlerde daha çok erkek sorumlu tutulduğu için, erkeğe
takriben dört gram altını veya değerini keffâret olarak vermesi öğüt‐
lenmiştir. Ramazanda oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmaktan birinci
derecede yine erkek mesul tutulmuştur.1
Özellikle evlilik içinde cereyan eden değindiğimiz türden cinsel
suçlarda kadın lehine bazı ayırımlar yapılırsa da, dışa dönük cinsel
suçlarda erkek kadın ayırımı yapılmaz. Eşit değerlendirme hem sos‐
yal yargı yönünden, hem de cezaî işlem yönündendir.

1

Bak. Avnül‐Mabûd 1/445, el‐Tac 2/67.
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İslâmî Sosyal Yargı Bakımından Zinâcı Erkek de Kadın da
Pistir
İslâm’da zinâcı erkekle zinâcı kadın aynı aşağılık çizgisinde görü‐
lür. Her ikisi de manevî pislikler içindedir.
Nûr Sûresi’nin yirmi altıncı âyeti bu gerçeği şöyle açıklar:
“Zinâ gibi çirkinlikler‐pislikler cinsel ahlâk yoksunu kişilere,
onlar da çirkinliklere‐pisliklere yaraşır. Güzellikler‐temizlikler ise
ahlâkı bütün insanlara, onlar da güzelliklere‐temizliklere yaraşır.
Ahlâkı bütün insanlar kendini bilmezlerin attıkları mânevî pislik‐
lerden beridirler. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.”
Zinâcı erkekle zinâcı kadın aşağılıkta denk oldukları için, cinsel
ahlâksızlığını sürdüren bir kadın zinâdan korunmuş bir erkekle evle‐
nemeyeceği gibi, zinâcı bir erkek de cinsel ahlâkını koruyan bir ka‐
dınla evlenemez.
Bu husus Nûr Sûresi’nin üçüncü âyetinde şöylece açıklanmakta‐
dır:
“Kendisine zinâ cezası uygulanan zinâcı erkek ancak zinâ eden
veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zinâcı kadınla da
ancak zinâ eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenebilir.
(Evlilik için Alah’a ortak koşmamış ve zinâ yapmamış olmak şart
kılındığından,) bu şartlara uygun olmayan böylesi bir evlilik ise,
mü’minlere haram kılınmıştır.”2

2

Kur’ân‐ı Kerîm’deki “Nikâh” fiilleri evlilik akdi mânasındadır. (Bakara 221, 230; Nisâ 3,
22, 25; Nûr 3, 32; Kasas 27; Ahzab 49)
Bu sebeple Nûr 3’de de evlilik akdi anlamındadır.
Bu âyette (Nûr 3) anılan türden evliliklerin yasaklanmasının sebebi Ku’ân’la, evlilikte,
Allah’a ortak koşmama ve erkekler ve kadınlar için zinâ yapmamış olma (Muhsan ve
Ğayr‐u müsafih olma) şartı getirilmiş olmasındandır. (Bak.Bakar 221, Nisa 24‐25, Mâide 5)
Yargı kararıyla zinâ cezası uygulanmayan erkeğe ve kadına zinâcı işlemi yapılamaz.

CİNSEL SUÇLARIN CEZALARI

569

İslâm bilginlerinin bir bölümü bu âyeti, âyette geçen ve anlamı
kapalı olan “Zalike ”ifadesi çizgisinde ve bazı hadîsler ışığında şöyle‐
ce yorumluyorlar:
Zinâcı bir erkeğin zinâcı olmayan bir kadınla evlenmesi uygun
olmadığı gibi, zinâcı bir kadının zinâcı olmayan bir erkekle evlenmesi
de uygun değildir. Bu tür bir evlilik asla tavsiye olunamaz. Âyet,
öğütlenemeyeceğine işaret etmektedir. Ancak evlenilecek olursa, bu
evlilik hukûkî bakımdan geçerlidir.
İslâm bilginlerinin bizim de katıldığımız azınlıkta olan bir kısmı
da Nûr Sûresi’nin konumuz olan üçüncü âyetini kendi anlamı, ifade
bütünlüğü ve mantığı içerisinde bağımsız olarak şöylece yorumlu‐
yorlar:
‐ Tövbe edip zinâdan uzak bir hayat yaşadığını kanıtlamak hali
dışında‐ hiçbir zinâcı erkeğin zinâcı olmayan bir kadınla, hiçbir
zinâcı kadının da zinâcı olmayan bir erkekle evlenmesi uygun ol‐
madığı gibi, câiz ve geçerli de değildir.3
Zinâ evliliğe engeldir

Zinâ, bir tarafı zinâcı olmayan eşlerin evliliğine engeldir. Çünkü
âyet böylesine bir evliliğin mü’minlere haram kılındığını açıklamak‐
tadır.4

3
4

Nûr 3. Bak. Revâiul‐Beyân 2/49.
Hz. Ali, İbn‐i Mesûd ve Berrâ yanısıra, büyük müctehid sahâbîler arasında yer alan Hz.
Âişe (r.anha) vâlidemiz bu görüşü savunmaktadır.
Hz. Ali b. Ebû Tâlib tarafından söylenildiği ileri sürülen daha ileri bir görüşte ise o, zinâyı
mevcut nikâhı da gideren bir olgu olarak değerlendirerek, şöyle buyurmaktadır:
“Bir erkek zinâ ettiği zaman kendisi ile karısının arası (hâkim kararıyla) ayrılır.Bir kadın zinâ
ettiği zaman da kocası ile arası tefrik edilir.” (Revâiül‐Beyan 2/49)
Ne var ki Kur’ân’ın Nûr sûresinin 6. âyetinde kocaları tarafından kendilerine zinâ isnad
edilen kadınlar için “Ezvacehüm/eşleri” ifadesinin kullanılması, evli iken yapılan zinâla‐
rın evliliği düşürmediğini göstermektedir.
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Açıklamaya çalıştığımız geniş hükümlü Nûr sûresinin 3. âyetinin
indirilişine sebeb olan sunacağımız iki özel olay da zinâyı evlilik en‐
geli olarak göstermektedir.
Fâhişe ile Evlenilemez

Ümmü Mehzûl isimli bir kadın vardı. Fâhişeydi. Sanatını da sür‐
dürüyordu. Bir sahâbî onunla evlenmek istedi. Çünkü kadın, alacağı
sahâbîyi bakmayı üstleniyordu.
Bu sahâbî Allah’ın Resûlü’nden izin isteyince Yüce Allah Nûr Sûre‐
si’nin üçüncü âyetini indirdi.5
Mersed el‐Ğanevî, Mekke’deki Müslüman esirleri gizlice Medi‐
ne’ye kaçıran bir mü’mindi.
Onun Mekke’de Anak isimli fâhişe bir dostu vardı.
İşte bu Mersed şöyle anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’ne geldim ve şöylece sordum:
‐ Ya Resûlallah! Anak ile evleneyim mi? (Ne buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü bana cevab vermedi.
Bir süre sonra Nûr Sûresi’nin üçüncü âyeti inince Allah’ın Resûlü
beni çağırdı ve mezkûr âyeti bana okudu. Sonra da şöyle emir bu‐
yurdu:
‐ Anak’la evlenme.6
Kaynaklarımızda nüzûl/indiliş sebebi olarak geçen bu iki olay
yanı sıra, aşağıda sunacağımız hadisin zâhiri anlamı da, zinânın evli‐
lik engeli olduğu görüşünü doğrulamaktadır.

ﻣ ﹾﺜ ﹶﻠﺔﹸ ﺍ ﱠﻻ ﺩ ﺠﻠﹸﻮ
 ﻤ ﺍﻧﹺﻲ ﺍﹾﻟ ﺍﻟﺰﻜﺢ ﻨ ﻳ ﻻ
5
6

İ. Kesîr Nûr 3
İ. Kesîr Nûr 3
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“Zinâ suçundan sopalanarak cezalanmış bir zinâcı erkek, ancak kendisi
gibi sopalanmış bir zinâcı kadını nikâhlayabilir.”7
Zinâya pek ağır bir ceza veren ve evlilik içindeki cinsel ilişkiyi
akrabalık tesisine sebeb kılan bir dînîn zinâyı evlilik engeli görmesin‐
den daha tabîi bir şey olamaz.
Gerçi zinâyı, zinâcı olmayanla evliliğe engel kılmak tevbe edip ıs‐
lah‐ı nefs etmiş bazı zinâcılar için bir mahrûmiyet doğurur. Ancak bu
mahrûmiyet bir nesil için söz konusu olabilir. Kaldı ki bu durum zi‐
nâcıları birbirleriyle evlenmeye teşvik ederek toplumu zinâcıların
sebeb olabileceği ahlâkî tehlikelerden korur. Nitekim yukarıda sunu‐
lan hadisten açıkça anlaşılacağı üzere İslâm, zinâcıların birbirleriyle
evlenmelerini onaylamaktadır.
Allah’ın Resûlü’ne zinâ eden bir erkeğin, zinâ ettiği kadınla ev‐
lenmek istemesine ne buyurduğu sorulunca şöyle buyurmuştur:

ﻼ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﺤﺮﻡ ﺤ
 ﻡ ﻻ ﻳ ﺍﺤﺮ
 ﺍﹾﻟ ﻭ، ﹺﻧﻜﹶﺎﺥﻩﺧﺮ ﺁ ﻭﺳ ﹶﻔﺎﺡ ﻪ ﻭﹸﻟ ﹶﺍ
Başlangıcı zinâdır. Ancak sonu helâl olan evliliktir. Haram olan zinâ
(zinâcılar arasında) helâl olan evliliği engellemez.8
Sonuç

İslâm, sosyal yargı bakımından cinsel suçların fâilleri olan erkek‐
le kadın arasını ayırmaz. Erkeği suçladığı gibi kadını da suçlar. Kadı‐
nı cezalandırdığı gibi erkeği de cezalandırır. Birini, diğeri aleyhine
olacak şekilde korumaz.
Bu gerçeği delillendirecek pek çok misali aşağıdaki bahislerde
göreceğiz.

7
8

Ebû Davûd Nikâh 5 (Avnül‐Mabûd 6/50)
Revâiül‐Beyân 2/50.

Hadd ve Ta’zîr

Cinsel suçların cezalarını tek tek açıklamaya başlamadan önce, açıkla‐
malarda sık sık geçecek olan “hadd” ve “ta’zîr” terimlerini açıklamakta yarar
ve de zarûret görüyoruz.
İslâm Cezâ Hukûku’nda, İslâm Dînî’nden çıkmak, insan öldürmek, zi‐
nâ, zinâ iftirası, hırsızlık, (içki içmek), yol kesmek ve meşrû İslâmî toplum
düzenine başkaldırmak gibi suçların cezaları belirlidir. Kur’ân ve Sünnet’in
belirlediği bu cezalara hadd denir. Hadd cezaları değiştirilemez vasıfta olup,
İslâm’ı ve mü’minleri bağlar.
Hâkim kararına dayalı hadd cezaları, İslâmi yönetimler tarafından dahi
affedilemez. Ancak hadd ve aşağıda açıklanacak tazîre konu suçların‐
günahların cezalarının ilk defa işlenmiş olmaları durumunda tövbe ile düşe‐
bileceği, bazı İslâm bilginleri tarafından ileri sürülmektedir.
Cezaları ve keffâretleri Kur’ân ve Sünnet’le belirlenmemiş bulunan suç‐
lara uygulanacak cezalara da ta’zîr adı verilir.
Ta’zîr cezâları uyarı, dövme, hapis, sürgün, memuriyetten azil, para ce‐
zası ve bazı bilginlerin katılmadığımız görüşlerine göre ölüm gibi pek çok
çeşide ayrılır. Ta’zîr cezalarını takdîr, tesbît, değiştirme, ilân ve infaz yetkisi
İslâm Devleti Başkanı (Halife‐i Müslimin)nın, yetkili yöneticilerin ve hâ‐
kimlerindir.Ta’zîr suçlarında aracılık ve af geçerlidir.
Çocuk tarafından işlenen bazı suçların uyarı ve hafif dövme şeklindeki
ta’zîr cezaları babası tarafından belirlenebilir. Ayrıca âdet hali ve hastalık
gibi dînî ve tıbbî bir mâzereti olmaksızın kadınlık görevlerini yapmaktan
kaçınan ve zinâ şüphesi doğurucu ilişkiler kuran kadına verilebilecek uyarı,
baskı ve onuru sarsıcı hafifçe dövme şeklindeki ta’zîr cezaları da koca tara‐
fından takdîr ve tatbîk olunabilir.

Zinâ Suçlaması/İftirası (Kazif) Cezası

Rabbimiz Kur’ân’da zinânın, Allah’a ortak koşmak ve insan öl‐
dürmekten sonra gelen en büyük günah olduğuna işaret buyurmak‐
tadır.1
‐ Allah şanını artırsın‐ Sevgili Peygamberimiz de “Zinâdan uzak
mı uzak olan Müslüman kadınlara zinâ iftira etmeyi,” helâk edici yedi
büyük günahtan biri olduğunu açıklamaktadır.2
Anlaşılacağı üzere zinâ, azîm bir günah ve suç olduğu gibi kadın
veya erkek bir kişiye zinâ iftira etmek; onu zinâcı olarak vasıflandır‐
mak da cezayı gerektirir büyük bir suç ve günahtır.
Bu sebeble zinâ ile suçlayıp, sonra da bunu dört şâhitle ispatla‐
yamayan kişi, günahkâr suçlu olarak cezalandırılır.Nûr Sûresi’nin
dördüncü ve beşinci âyetleri ilgili cezayı şöylece açıklar:
“Muhsanâta/Namuslu kadınlara zinâ suçlamasında bulunup
da, sonra bu iddialarını doğrulayacak dört şâhit bulup getireme‐
yenlere seksen celde/sopa vurun. Onların şâhidliklerini de asla
kabul etmeyin. İşte onlar, Allah’a itâat etmez ve insana saygı duy‐
maz adamların ta kendileridir. Ancak yaptıkları iftiradan sonra
tövbe edip kendilerini düzeltenlerin şâhidliklerini kabul edebilir‐
siniz. Çünkü Allah, çok çok bağışlayandır ve pek çok merhamet
edendir.”3

1
2
3

Furkan 68.
Buharî Vesâya 23.
Nûr 4, 5.
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İslâm Hukûku’nda bir kimseye, ayıplamak veya cezaya uğrata‐
rak mağdûr etmek maksadıyla zinâ isnad etmek/zinâ ile suçlamak
suçunun hukûkî adı “Kazif”dir. “Kazif” suçunun seksen celdeden ve
yargıda şâhidliğin red olunmasından ibâret olan cezasına da Hadd‐i
Kazif denir.4
İslâmî yönetim altında bulunan bir ülkede akıllı, ergenliğe ermiş,
irâde hürriyetine sâhip bulunan bir kişi; akıllı, ergin, ve zinâdan uzak
Müslüman veya Ehl‐i Kitab bir kişiye zinâ suçunu isnad eder, sonra
da bu isnadını dört şâhitle isbat edemezse, ona seksen sopa vurulur.5
Mahkemelerde şâhitliği kabul olunmaz.
Bu cezanın amacı insanların onurunu ve toplum düzenini koru‐
maktır.
Eğer zinâ isnad edilen kişi cinsel ilişkide bulanamayacak derece‐
de cinsel kusurlarla illetli ise veya bir defa da olsa zinâ yapmış ve
kendisine zinâ cezası uygulanmışsa, o kişiye, zinâ suçu atılmasından
ötürü yukarıda açıklanan ceza uygulanamaz.
Hanefî mezhebi müctehidlerine göre Kazif dâvası hâkime intikal
ettikten sonra düşmez ve düşürülemez. Cezanın infazı gerekir.

4

5

Bazı İslâm hukûkçularına göre, kişinin homoseksüellikle suçlaması da Kazif’tir ve Kazif
cezasını gerektirir.Bk Mevdûdi Tefhîmül‐Kur’ân Nûr 4, (3/436)
Ehl‐i Kitab da Muhsanât Olabilir:
Allah, Müslüman hür kadınlar yanı sıra evlenilecek Ehl‐i Kitap kadınların ve (Müslüman)
esîr veya zulmedilerek köleleştirilmiş esîr kadınlar olan câriyelerin Muhsanât/namuslu
kadınlar olması şartını getirmekte, böylece onların da namuslu olabileceklerini açıklamak‐
tadır. (Nisâ 4/25, Mâide 5/5) Rabbimiz, Nûr sûresinin 4.âyetiyle de ayırım yapmaksızın
Muhsanât’a zinâ iftirasından söz etmektedir. Bu ölçülere göre geleneksel fıkhımızın kabu‐
lünün aksine, Muhsanât olan Ehl‐i Kitap (Yahûdî‐Hıristiyan) kadınlara ve câriyelere isnad
edilip de dört şâhidle kanıtlanamayan zinâ iftirasına da, zinâ iftirası cezası uygulanması
gereği açıktır. (Geleneksel fıkhımız için bak. İslâm Fıkhı Ansiklopedisi 7/375; Tefsîr‐u
Âyâtil‐Ahkâm M.Ali el‐Sayis ve arkadaşları 3/232.)
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Mâlikî ve Şâfiî mezhebi hukûkçularına göre hadd‐i kazifin infazı
kendisine zinâ isnad edilen kişinin talebine bağlıdır. Eğer affederse
ceza düşer.6
Kazif cezası infaz edilirken; başa, yüze ve cinsel organlara vu‐
rulmaz. Ceza yaralayacak şekilde değil, elem verecek şekilde uygula‐
nır.
Anlamları sunulan ilgili âyetlerden ve açıklamalarımızdan anlaşı‐
lacağı üzere kazif cezasının bir bölümü de bu suçu işleyenlerin şâhit‐
liklerinin kabul edilmemesidir. Âyetler üzerindeki yorum farklılıkları
sebebiyle Hanefî mezhebi müctehidleri, kazif suçunu işleyenlerin
ölünceye kadar şâhitliklerinin kabul olunmayacağı görüşündedirler.
Diğer üç büyük mezheb bilginleri ise, tövbe edip kendilerini ıslah
etmeleri/düzeltmeleri halinde şâhitliklerinin kabul olunacağı ictiha‐
dında bulunmuşlardır.
Konuyu bitirmeden öneminden ötürü burada bir noktaya daha
işaret etmek isteriz:
Genel olarak kişilerin zinâ yapıp yapmadığını araştırmak
Kur’ân’ın yasakladığı Tecessüs olarak haramdır. (Hucurat 12) Bu sebeple
zinâ isnadı ve onun dört şâhitle isbatı, zinânın toplumda alenî olarak
yapılması durumunda mümkündür.Tepki verilmediği ve yargıya
gidilmediği için zinânın alenî olarak yapılabilmesi, insanlık için utanç
verici bir ahlâkî çöküş olsa gerektir.
Tecavüze Uğrayan Kadınının Zinâ İsnadı

Dört şâhid ile ispatlayamaksızın zinâ isnadı, cezayı gerektirir bir
suç olmakla birlikte tehdîd edilerek veya bilfiil zor kullanılarak ilişki‐
ye girilen kadın, uğradığı tecavüzü dile getirmek için mütecavizinin
yaptığı zinâyı, yetkili önünde ortaya koyabilir. Ondan dört şâhidle
isbat istenemez.

6

Geniş bilgi için bak İslâm Fıkhı Ansiklopedisi 7/367 ve devamı.

576

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Bunun ana sebebi, Kur’ân’da pozitif bir ayırımcılıkla cezayı ge‐
rektirir zinâ isnadının namuslu kadınlara yapılmış olmakla sınırlan‐
dırılmasıdır. Bir diğer anlatımla kadının ispatla yükümlü tutulmayı‐
şıdır. Örneğin namuslu hâmile bir kadına yapılacak zinâ iftirasının
neden olacağı ailevî, hukûkî ve sosyal problemler düşünülürse ayı‐
rımcılığın sebebi anlaşılabilir.
Bir diğer önemli sebebi de zulme uğrayanın şikâyetini duyurma
hakkıdır.Aksi takdîrde saldırgan cezasız kalır, toplumsal düzen ve
güven sarsılır. Saldırıya uğrayanların aleyhe dâva açma haklarını
bildirmek içindir ki Rabbimiz Nisâ sûresinin 148. âyetinde şöyle bu‐
yurmaktadır:
“Allah, kötü/günah/suç nitelikli sözlerin dillendirilmesini sev‐
mez. Fakat saldırıya uğrayan/canı yanan kimse, hakkını aramak
için bunu açıkça söyleyebilir. Allah her şeyi bilici ve görücüdür.”
Homoseksüellik ve Kadınlaşmış Olma İftirası

Yukarıda mâhiyetini ve cezasını açıkladığımız kazif, zinâ isna‐
dı/suçlamasıdır.
Bir kişiye yapılan ve ispatlanamayan homoseksüellik ve kadın‐
laşmış olmak isnadının cezası ise, aşağıda sunacağımız hadîse göre
yirmişer celdedir.
İbn‐i Abbas, Allah’ın Resûlü’nün şöyle emir buyurduğunu açık‐
lıyor:

ﻦ ﺸﺮﹺﻳ
 ﻋ ﻩ ﻭﻠﺪ ﺟ ﻨﺚﹸ ﻓﹶﺎﺨ
 ﺎ ﻣ ﹺﻞ ﻳﺮﺟ ﻠﺟ ﹸﻞ ﻟ ﺮ ﺍﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ
ﻦ ﺸﺮﹺﻳ
 ﻋ ﻩ ﻭﻠﺪ ﺟ ﻲ ﻓﹶﺎ ﻃ ﺎ ﹸﻟﻮ ﹺﻞ ﻳﺮﺟ ﻠﺟ ﹸﻞ ﻟ ﺮ ﺍﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻭ
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“Bir adam diğer bir adama; ‘‐Ey kadınlaşmış kişi!’ dediği zaman ona
yirmi sopa vurunuz. Bir adam diğer bir adama; ‘‐Ey eşcinsel kişi! dediği za‐
man ona da yirmi sopa vurunuz.”7
Kişinin Eşine Zinâ Suçlaması/İftirası ve Li’ân (Lânetleşme)

Kişinin dört şâhidle kanıtlayamaksızın yaptığı zinâ suçlaması ve
cezasını yukarıda inceledik. Ancak bu genel kuralın bir istisnası var‐
dır o da kişinin kendi eşidir. Kişi dört şâhidle ispatlamaksızın, zinâsı‐
na tanık olduğu eşine, ‐Li’ân’a gitmeyi kabulü şartıyla‐ yargı önünde
zinâ suçlamasında bulunabilir.
Yukarıda özel başlığı altında Li’ânı incelemiştik. Burada Li’ân’ın
kaynağını oluşturan Nûr süresinin 6‐9. âyetlerinin anlamlarını sun‐
makla yetineceğiz. Rabbimiz şöyle buyurur:
“Ezvâcını/Eşlerini zinâ ile suçlayıp da kendilerinden başka şâ‐
hidleri olmayanların tanıklığı, kendisinin doğru sözlülerden oldu‐
ğuna Allah’ı dört defa şâhid tutmasıyla olur. Beşinci tanıklığında, ‐
eğer yalan söyleyenlerden ise‐ Allah’ın lânetinin kendisi üzerinde
olmasını ister.
Kocası tarafından kendisi zinâ ile suçlanan kadın ise dört kere,
kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah’ı tanık gösterir. Bu
tanıklığı, kendisini zinâ cezası olan el‐Azab’tan kurtarır. Beşinci ta‐
nıklığında da, ‐eğer kocası doğru söyleyenlerden ise‐ Allah’ın
gadabının üzerine olmasını, diler.”8

7
8

İ. Mâce Hudûd 15 (Hn. 2568)
Allah’ın Resûlü’nün bu emri ve ceza uygulaması ile ilgili diğer bütün emirleri İslâm Top‐
lumu’nun yetkili organlarınadır.

Zinânn Cezas (Haddi)

“Zinâ eden kadn ve zinâ eden erkekten her
birine yüz celde/sopa vurun. Allah’a ve Âhiret
Günü’ne inanyorsanz Allah’n dînînin ge‐
rektirdiği cezalar uygulamada sakn acma
duygusuna kaplmayn. Mü’minlerden bir
topluluk da onlara uygulanan Azab’a; cezaya
şâhid olsun.”
(Nûr, 2)

Zinâ; evlilik bağ olmakszn ergin bir erkeğin ergin bir kadnla
veya ergin bir kadnn ergin bir erkekle isteyerek yaptğ üreme or‐
ganlarn girdirmeyi içeren cinsel ilişkidir.1
Zinâ, İslâm Dîni’nde baş cinsel haram olup Allah’a ortak koşmak
ve insan öldürmekten sonra gelen üçüncü büyük günahdr.
İslâm Dîni; kişisel, ailevî ve sosyal pek büyük zararlar içeren zi‐
nây, büyük günah olduğunu bildirmekle ve Cehennem azabna uğ‐
ratacağn duyurmakla brakmamş, ona dünyevî cezalar da takdîr
etmiştir.
Biz bu cezalar beş madde halinde özetleyecek, sonra da ana ko‐
nu etrafnda gerekli açklamalar yapacağz:
1. Yarg önünde itiraf veya dört şâhidin şâhidliği ile belirlenen
zinânn cezas, mü’minlerden bir grubun önünde yüz sopadr. (Nûr 2)
Genişçe anlatlacaktr.

1

Bak. Et‐Teşrîül‐Cinâil‐İslâmî 2/329.
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2. Koca tarafından yargıya başvuru ile yapılan zinâ isnadının ka‐
dın tarafından kabulü ile kadın için sâbit olacak ceza da yüz sopadır.
Kadının zinâyı red emesi sonucu lânetleşmeye giden karı kocanın
cezası, yargı yoluyla evliliklerinin sona erdirilmesidir.Li’ân bölü‐
münde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Oraya bakınız.
3. Yüz sopalık ana ceza yanı sıra bir ceza da, bu cezanın uygu‐
lanması sonrasında tövbe edip kendilerini düzeltinceye ve bunu çev‐
relerine kanıtlayıncaya kadar zinâcıların yalnızca kendi aralarında
evlenebilmeleri; zinâya bulaşmamış namuslu insanlarla evlenemeyiş‐
leridir. (Nûr 3) Evleneceklerin açık ve gizli zinâdan korunmuş olmaları
gereği Kur’ân hükmüdür. (Nisa 24‐25; Mâide 5/5)
4. Kocası tarafından zinâsına tanık olunan fakat değişik sebepler‐
le yargıya gidilemeyen kadın için bir ceza da hâmile olup olmadığı‐
nın anlaşılması için koca kararı ile bir süre kendisiyle ilişkiye giril‐
memesi ve kocası tarafından yaralanmayacak şekilde dövülebilir ol‐
masıdır.2
5. Zor kullanılıp tecavüz edilerek yapılacak zinâda, yukarıda
açıklanan cezalar yanı sıra, verilecek zarar ölçüsünde Kısas uygulan‐
masıdır. Bu bölümün sonunda Kısas ile ilgili bilgi verilecektir.
Sunulan bu özet bilgiden sonra sübûtundan başlayarak zinânın
ana cezasını açıklayabiliriz.
Zinânın Sübûtu

Zinâ üç şekilde sabit olur:
a‐ Zinâ, zinâ yapan kadının veya erkeğin hâkim huzûrunda dört
ayrı celsede/oturumda veya bir celsede dört ayrı defa ikrarı (itirafı) ile
sâbit olur.

2

Nisa 34;Tirmizî Reda’11.
Cinsel Kıskançlık veya Bir Başka Sebeple Kadın Dövülebilir mi? bölümüne bakınız.
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Konu ile ilgili aşağıda sunulacak Mâiz hadîsi ve benzerleri, Al‐
lah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in, Kur’an’ın Nûr Sûresi’nin, zinânın
cezasını belirleyen ikinci âyetinin indirilişinden önce recim uyguladı‐
ğını ve zinânın itirafla sabit olabileceğini açıklamaktadır3
Mâiz isimli sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (sav) geldi ve şu itirafta bu‐
lundu.
‐ Ya Resûlallah! Ben zinâ yaptım. Gereken cezayı bana uygulayın.
Allah’ın Resûlü (sav) Mâiz’in bu itirafını önemsemedi ve ona ilgi
göstermedi.
Fakat Mâiz aynı itirafı dört defa tekrarladı. Beşinci defa itirafta
bulununca Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
‐ Zinâ mı yaptın?
‐ Evet (Ya Resûlallah!)
‐ Zinânın ne olduğunu biliyor musunuz?
‐ Evet biliyorum. Bir erkeğin meşrû yolla yaptığını, ben bir kadı‐
na haram işleyerek yaptım.
‐ Bu sözlerle itiraf edip durmakla ne istiyorsun Ya Mâiz?
‐ Beni zinâ günahından arındırmanı istiyorum Ya Resûlallah!
‐ Milin sürmedanlığa ve kovanın kuyuya girip kaybolduğu gibi senden
ona bir şey girip kayboldu mu?
‐ Evet.
(Bu sorgulamadan sonra) Allah’ın Resûlü (sav) Mâiz’in recm olun‐
masını emretti.

3

Bak. Ebû Davûd, Hudûd 24.

CİNSEL SUÇLARIN CEZALARI

581

Mâiz taşlanınca dayanamayıp kaçmaya başladı. Elinde deve çene
kemiği bulunan bir adam ona yetişti. Kemikle vurarak onu yere yıktı
ve Recm edildi. Taşlandığında kaçmaya yeltenmesi Hz. Peygambere
bildirildiğinde o, şöyle buyurdu:
‐ Onu bırakmanız gerekirdi; keşke bıraksaydınız.4
b‐ Zinâ dört akıllı, ergin, hür görür Müslümanın hâkim huzû‐
runda bir araya gelerek cinsel organların iç içeliğini gördüklerine
şâhitlik etmeleriyle sübût bulur.
Zinânın bu yolla sübûtu hemen hemen mümkün değildir. Bunun
içindir ki kişinin karısının zinâsını bizzat görmüş olması, Li’ân yoluy‐
la ayrılabilmeleri için yeterli kılınmıştır.5
Allah’ın Resûlü’nün döneminde şâhitler yoluyla sübût bulmuş ve
ceza uyulanmış bir zinâ olayı olmamıştır.
Zinânın sübûtunun dört şahidin şehâdetine bağlanması, asıl
amacın korku siyâseti ile bu günahın‐suçun işlenmesine engel olmak
olduğunu göstermektedir.
c‐ Zinâ, kocası olmayan veya kocası çocuk olan kadının hâmileli‐
ği ile de sübût bulur.

4

5

İ. Kesîr Hucurat 12; İ. Mace Hn.2554
Peygamberimizin “Keşke Bıraksaydınız” Uyarısı
Allah’ın koyduğu cezaları uygulamada son derece duyarlı olan Allah’ın Resûlü’nün
Mâiz’le ilgili olarak “Onu bırakmanız gerekirdi; keşke bıraksaydınız,” buyurması, kendisine
Recm ile alakalı bir hüküm indirilmediğini; Tevrat’a göre uygulama yaptığını göstermek‐
tedir. Rivayetler de bunu kanıtlamaktadır. Onun bu ifadelerini “Şüpheli durumlarda Had
cezalarını düşürünüz.” buyruğu kapsamında değerlendiremeyiz… Çünkü uygulama sıra‐
sında duyulacak acı sebebiyle oluşacak durumlar şüphe görülemez. Aksi takdirde ne hır‐
sızlık ne de kısas cezaları uygulanabilir… (Müslim Fedâil 79, K.Hafâ Hn.166)
Hz.Peygamberin Ceza Uygulaması
Tek başına karısının zinâsına tanık olan kişi, li’âna başvurmak için zinâ ihbarında buluna‐
bilirse de, yalnız başına şâhid olduğu başkasına ait zinâyı ihbar edemez. Çünkü dört
şâhidle ispatlayamayacağı için kendisine zinâ iftirası cezası uygulanır. Ancak kişi önleni‐
lebilmesi için zinâ yapılacağına dair edindiği kesin bilgiyi isim tasrîh etmeksizin yetkili
mercilere duyurabilir. Bak. Ebû Davûd, Edeb 37.
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Ancak hâmilelik tek başına bir sübût sebebi değildir. Çünkü ka‐
dın zorla tecâvüz edilerek veya girdirilmeksizin cinsel organ üzerine
fışkırtılarak da hâmile bırakılmış olabilir.
Görülüyor ki zinâ daha çok ikrarla sübût bulan bir günah‐suçdur.
Nitekim Allah’ın Resûlü’nün döneminde uygulanan zinâ cezalarının
hepsi de itirafa dayalı infazlardır.
Yukarıda açıkladığımız yollarla sâbit olmayan zinâ yalnızca şüp‐
he ile dâva ve ceza konusu edilemez. Şüphe ne derece gerçeğe yakın
olursa olsun, durum değişmez. Zinânın Kur’ânî cezası belirlenmeden
önceki uygulamayı yansıtan aşağıdaki hadîs bu hakikati açıklamak‐
tadır:
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“‐ Eğer delilsiz olarak bir kişiyi Recm edecek olsaydım, filanca kadını
mutlaka Recm ederdim. Çünkü konuşmaları, davranışları ve kişilerin evine
girip‐çıkmaları sebebiyle onda şüphe, elle tutulur gözle görülür gibi olmuş‐
tur.”6

6

İ. Mâce, Hudûd 11 (Hn. 2559).

Kur’ân’da Zinânın Cezası ve Recm Olmadığının Kanıtları

Bekâr‐evli ayırımı yapılmaksızın; akıllı, ergin ve hür kişiler için
Kur’ân’ın Nûr Sûresi’nin ikinci âyetinde belirlediği ceza yüz celde
(sopa) olarak şöylece açıklanmaktadır.1
“Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten her birine yüz cel‐
de/sopa vurun. Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanıyorsanız Allah’ın
dînîni tatbîk hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın.
Mü’minlerden bir topluluk da onlara uygulanan Azab’a; cezaya
şâhid olsun.”
Kur’ân‐ı Kerîm, zevki ciltte duyulacak zinâya acısı da ciltte duyu‐
lacak yüz celde/sopa ceza belirler. Bu cezanın dışında, örneğin Recm
gibi bir cezanın olmadığını da vurgular.Şimdi bu gerçeği beş madde
halinde açıklamaya çalışacağız:
a. Zinânın cezasını belirleyen Nûr sûresinin 2. âyetinde evli‐bekâr
ayırımı yapılmaksızın bütün zinâ eden erkekleri ve kadınları içine
alacak şekilde Elif‐Lam’lı olarak el‐Zânîyetü ve el‐Zânî ism‐i fâil kip‐
leri kullanılır. “El/Elif‐Lam“ takısı bütün zinâ edicileri içine alacağın‐
dan buradaki zânileri bekârlara tahsîs edici bir karîne yoktur.

1

Zinâ Cezası, Laik Yönetimlerde Uygulanamaz
Pek tabîidir ki zinâ cezası Kur’ân ve Sünnet yasalarına göre yönetilen, İslâm inancı ve
kültürünü yayan, çıplaklık, kadın‐erkek karışımı ve seksüel neşriyat gibi zinâya götürücü
yolları açtırmayan; açık olanları kapatan, devlet bütçesinden evlenemeyen bekârlar için
fon ayıran, kadına geçim güvencesi veren ve özel şartları içinde birden fazla kadın almaya
ruhsat çıkaran İslâm cemiyetinin zinâcıları içindir…
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b. Kur’ân’da (Nisa 25, Ahzab 30, Nûr 2, 8) zinânın (yüz sopadan oluşan)
cezası el‐Azab olarak geçmektedir. Nûr sûresinin ikinci âyetinde zi‐
nâcı erkek ve kadına yüz sopa vurulması emredildikten sonra
“…Mü’minlerden bir topluluk da onlara uygulanan Azab’a; cezaya
şahid olsun,” buyrulmaktadır.
Kocası tarafından hâkim huzurunda kendisine zinâ isnad edilen
kadının, kocası gibi Li’ân’da; lânetleşmede bulunmasının ondan el‐
Azab’ı gidereceğini yani zinânın cezasını düşüreceğini açıklayan Nûr
sûresinin sekizinci âyeti, evlilerin cezasının da ikinci âyette açıklanan
“Azabehuma”daki Azab olduğunu açıklamaktadır. Azab olarak, ni‐
telenen ceza ise yüz sopadır ve sekizinci âyetteki el‐Azab’la ikinci
âyetteki Azab da aynıdır:
“Kocası tarafından kendisi zinâ ile suçlanan kadının dört kere,
kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah’ı tanık göstermesi,
kendisini zinâ cezası olan el‐Azab’tan kurtarır. Kadının beşinci
tanıklık ifadesi, ‐eğer kocası doğru söyleyenlerden ise‐ kendisinin
Allah’ın gadabına uğramayı, dilemesi olacaktır.”
c. Evli mü’min câriyelerin zinâ cezasının hür kadınların zinâ ce‐
zasının/Azab’ının yarısı olduğunu açıklayan Nisâ sûresinin 25. âyeti
de evli‐bekâr ayırım yapılmaksızın zinânın cezasının yüz sopa oldu‐
ğunu pekiştirmektedir. Zira taşlanarak ölüm olan Recm cezasının
yarısı olmaz.
Ahzab sûresinin 30. âyetinde Peygamberimizin eşlerine ilişkin
olarak varsayım şeklinde geçen ve zinâ anlamına gelen Fâhişey‐i
Mübeyyine’ye verilecek ceza olan Azab’ın, onlar için iki katı olacağı
ifade edilmektedir ki Recm olacak Azab’ın yarısı olmayacağı gibi iki
katı da olmaz.2

2

Fâhişey‐i Mübeyyine’nin anlamı için bak. Zeccac, Meânil‐Kur’ân Nisâ 19, İ.Kesîr Nis’a 19,
Tirmizi Reda’ 11.
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d. Zinâ iftirası cezasını belirleyen Nûr sûresinin 4. âyetinde,3 bağ‐
lamına göre evli veya bekâr kadınlar mânasına gelen “Muhsanât”
kelimesi, her iki grubu da içine alacak tarzda “el” takısıyla “el‐
Muhsanât” şeklinde kullanılmaktadır. (Nisa 24, 25)
Kur’ân’da bu âyetle, bekâr kadınlar gibi evlileri de içine alan el‐
Muhsanât’a zinâ iftirasında bulunanlara 80 sopa ceza verilmesi, evli‐
bekâr ayırım yapılmaksızın zinâya da 100 sopa verileceği hükmünü
pekiştirmektedir.Çünkü zinâ isnad eden kişinin dört şâhidle zinâyı
kanıtlaması halinde evlilere de şâmil olan el‐Muhsanât nitelikli ka‐
dınlara verilecek ceza 100 sopadır.4
e. Kur’ân ileri sürüldüğü gibi evlilerin zinâ cezasını bekârların
zinâ cezasından istisna ederek Recm’e onay verseydi, uyguladığı sis‐
tem gereği bunu açıklardı.
Mesela, Kur’ân namuslu kadınlara zinâ isnadını dört şâhidle ka‐
nıtlayamayan kişilere 80 celde/sopa vurulmasını emrederken kişinin
kendi karısına zinâ isnadını bu ana hükümden istisna ederek Li’ân
yolunu açmış, ama bunu lafzen de açıklamıştır. (Nûr 4‐6) Aynı yöntem‐
le kocası ölen kadınların iddeti dört ay on gün olarak belirlenmiş iken
hâmile kadınların iddeti doğumla irtibatlandırılarak istisna edilmiş,
ama bu istisna lafzî olarak da açıklanmıştır. (Bakara 234, Talâk 4) Zinâ ce‐
zasında ise evlileri istisna eden bir açıklama yapılmamıştır.

3

4

“el‐Muhsanât/namuslu kadınlara zinâ suçlamasında bulunup da, sonra bu iddialarını
doğrulayacak dört şâhit bulup getiremeyenlere seksen celde/sopa vurun. Onların
şâhidliklerini de asla kabul etmeyin. İşte onlar, Allah’a itâat etmez ve insana saygı
duymaz adamların ta kendileridir. Ancak yaptıkları iftiradan sonra tövbe edip kendile‐
rini düzeltenlerin şâhidliklerini kabul edebilirsiniz. Çünkü Allah, çok çok bağışlayan‐
dır ve pek çok merhamet edendir.” Nûr 4.
Zinâ iftirasında bulunan kişi ile dört şâhidin şâhidliği yani toplamda beş kişinin şâhidliği
100 sopalık zinâ cezasına eşit düşmektedir.Kişi, kendisinin zinâ isnadı ile beşte bir ceza
olan 20 sopayı düşürdüğünden getiremediği dört şâhide karşılık gelen ve beşte dört ceza
olan 80 sopa cezasına uğratılmaktadır. İncelendiğinde görüleceği üzere Li’ân’da da du‐
rum aynıdır.Bir diğer anlatımla Li’ân’da erkek de kadın da kendileri dışında dörder defa
şâhidlikte bulunmaktadırlar.

586

İSLÂM’A GÖRE CİNSEL HAYAT

Sünnet’de Zinânın Cezası

Bu konuda iki görüş vardır.
A‐ Zinânın Evliler ve Bekârlar İçin Sünnet’teki Cezası, Kur’ânî
Cezanın Aynıdır

Yukarıda tercümesi sunulan Nûr sûresinin ikinci âyetinin indiri‐
lişinden sonra şanlı Peygamberimizin evlilere de şâmil olan Kur’ânî
cezanın dışında farklı bir ceza, örneğin Recm uyguladığı sabit olma‐
mıştır. Bu, sebeple yürürlükteki Sünnet’te zinânın cezası, Kur’ânî
cezanın aynıdır. Bir diğer ifadeyle yüz sopadır.
B‐ Zinânın Sünnet’teki Cezası Recm’dir

Sevgili Peygamberimizin zinâ cezası olarak yaptığı uygulamayı
Kur’ânî cezayı belirleyen Nûr sûresinin ikinci âyetinin indirilişinden
öncesi ve sonrası şeklinde bir ayırıma yer vermeksizin belirleyen ve
çoğunluğu oluşturan klasik dönem İslâm bilginlerine göre evlilik
geçirmemiş bekâr erkek ve kadınlar için zinâ cezası yüz sopadır. Cin‐
sel ilişkiyi içeren bir evlilik geçirmiş olan erkek ve kadının cezası ise
Recm= taşlanarak ölümdür.
Onları bu şekilde değerlendirmeye yönelten Kur’ân’da Recm’in
olmayışı fakat Sünnet’te yer almasıdır. Ancak yukarıda değinildiği
üzere Hz. Peygamberin Recm uyguladığı kesin olmakla birlikte, bu
uygulama, Nûr sûresinin zinânın cezasını 100 sopa olarak belirleyen
2. âyetinin indirilmesinden önce Tevrat hükmü olarak yapılan uygu‐
lamadır.
Peygamberimiz kendisine Recm hükmü indirildiğini söyleme‐
miş, yukarıda değinildiği üzere uygulamayı Tevrat hükmü olarak
yaptığını açıklayarak Allah’a hamd etmiştir. Böylece örneğin Tev‐
rat’ta yer alan “Kısas yasası” ve “Âdet hali ilişkisi yasağı” Kur’ân’la
pekiştirilirken Recm de kaldırılmıştır.
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Burada hatırlatılması gereken bir diğer önemli husus da şudur:
Suçla ceza arasında ilişki aranır. Bekâr da, evli veya evlilik geçir‐
miş kişiler de cinsel arzuları ve zinâya düşme zaafları olan insanlar‐
dır. Bekâra 100 sopa cezası verilirken evliye ölüm cezası verilmesi
Kur’ân mantığıyla da insan doğası ile de çelişir. Kaldı ki İslâm’da
inanç, ibâdet, görev, haram, cihad, mîras ve kısas gibi hiçbir alanda
bekârla evli arasında farklı kılınmış hükümler yoktur.

Kur’ânî Cezanın Sünnet’teki Kanıtları

“Zinânın Evliler ve Bekârlar İçin Sünnet’teki Cezası, Kur’ânî Cezanın
Aynıdır” gerçeğini kabül ile yüz sopa cezasını benimseyen İslâm bil‐
ginleri görüşlerini Sünnet’ten de hareketle gerekçelendirmektedirler
ki, öteden beri tartışmalı olan bu konuda doğru olan görüş de budur.
Şimdi bu kanıtları görelim.
1‐ Buharî, Sahîh’inin Kitabul‐ Hudûd’unun iki babında tâbiinden
Şeybanî ile sahâbî Abdullah b. Ebî Evfa arasında geçen diyaloğu anla‐
tır. Şeybanî, Abdullah’a sorar:
‐ Hz. Peygamber Recm cezası uyguladı mı?
‐ Evet uyguladı.
‐ Recm uygulaması, zinânın cezasını yüz celde olarak belirleyen
Nûr sûresinin ikinci âyetinin indirilişinden önce miydi, yoksa sonra
mıydı?
‐ Onu bilmiyorum.1
Abdullah b. Evfa’nın uzunca yaşamış ve Allah’ın Resûlü Hz.
Muhammed’den 95 hadîs rivayet etmiş bir yüce sahâbî olduğunu
hatırlatalım.
2‐ Hz. Peygamber İslâmî hükümlerin ilâhî vahiy Kur’ân tarafın‐
dan henüz konulmadığı alanlar ve dönemlerde önceki peygamberle‐
rin şerîatlerinin Allah tarafından nesih olunmamış (kaldırılmamış)

1

Buhârî Hudûd 21, 37.
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hükümleriyle amel ettiği için, Hz. Mûsa şerîatinde yer alan Recm ce‐
zasını uygulamıştır. Yoksa kendisine Recm ile ilgili ‐okunmayan tür‐
den olsun‐ bir vahiy gelmiş değildir. Üstelik o,kendisine baş vuru‐
luncaya kadar Tevrat’taki Recm cezasını da bilmiyordu.Nitekim ilk
Recm cezasının Tevrat hükümlerine göre bir Yahûdî erkek ve kadına
uygulanmış olduğu sahîh rivayetlerle bilinmektedir. Buharî’nin bu
konudaki rivayeti şöyledir:
Yahûdiler, zinâ eden bir Yahûdi erkek ve kadını beraberce Al‐
lah’ın Resûlü Hz. Muhammed’e götürdüler ve (hafif bir ceza vereceği
ümidiyle) onlar hakkında hüküm vermesini istediler. Hz. Peygamber
onlara şöyle buyurdu:
‐ Kutsal Kitabınız Tevrat’da zinânın cezası nedir?
Şöyle dediler:
‐ Hahamlarımız, zinâcıların yüzlerinin siyaha boyanmaları ve
ters yüz edilerek hayvanlara bindirilmeleri ve böylece dolaştırılarak
aşağılanmaları şeklinde bir ceza belirlediler.
Yapılan açıklamaya şâhid olan Yahûdi asıllı Tevrat bilgini sahâbî
Abdullah b. Selam itiraz eder ve “Tevrat’ın getirilmesini emret, Ya
Resûlullah!” der. Tevrat getirilir. İlgili kişi elini Recm âyeti üzerine
koyarak öncesi ve sonrasını okuyunca Abdullah b. Selam “Elini kal‐
dır,” uyarısında bulunur. Böylece Recm ayeti ortaya çıkar ve okunur.2
Hz. Peygamber, “Allahım! Ben Yahûdilerin uygulamadan kaldırdıkla‐
rı hükmünü tatbîk edenlerin öncüsü olacağım” diyerek hamd eder. Sonra
da emir verir, zinâcı erkek ve kadın Recm edilir.3

2
3

Buharî Hudûd 24, Ebû Davûd Hudûd 26.
İ.Kesir, Mâide 43‐44. Peygamberimizn bu hamdi, ona Recim’le ilgili bir hüküm indirilme‐
diğini, uygulamanın Tevrat’ın hükmüne göre yapıldığını kanıtlamaktadır.
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Burada Hz. Peygamber döneminin Tevrat nüshalarında olduğu
gibi yaşadığımız dönemin Tevrat nüshalarında da zinânın cezasının
ölüm olduğunu hatırlatalım:
“Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa hem kadınla
yatan adam, hem kadın ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksı‐
nız.”4
3‐ Ayrıca Recm delilleri olarak ileri sürülen ve Recm’in uygulan‐
dığını gösteren hadîslerde bu cezanın Nûr Sûresi’nin ikinci âyetinin
belirlediği Kur’ânî cezadan sonra tatbîk edildiğini gösterir bir açıklık
bulunmamaktadır. Ama Kur’ânî cezadan önce uygulandığını gösterir
argümanlar vardır. Buhârî’nin şu rivayetini işaret olarak; hatta apaçık
bir delil olarak değerlendirmek mümkündür.5
Aramızda Allah’ın Kitabına göre hüküm ver
Aralarında hüküm verilmesi için iki kişi Allah’ın Resûlü’ne gelir‐
ler. Onlardan biri şöyle der:
‐ Aramızda Allah’ın Kitabına göre hüküm ver.
Daha bilgili ve kavrayışlı olan diğeri de, aynı şekilde “Aramızda
Allah’ın Kitabı’na göre hüküm ver,” diyerek talebini sunar ve ar‐
dından “Konuşmama izin veriniz,” der. Hz. Peygamber, buyur ko‐
nuş, deyince de şöyle anlatır:
‐ Benim oğlum bu kişinin yanında ücretle çalışan bir işçiydi. Ka‐
rısıyla zinâ etti. Durum açığa çıkınca, bana oğlunun cezası Recm (taş‐
lanarak ölüm)’dir, denildi. Ben de oğlumu kurtarmak için yüz koyun
ve bir hizmetçi kızı fidye olarak verdim. Daha sonra konuyu araştıra‐
rak bilginlere sordum. Onlar bana, oğlunun cezası yüz celde (sopa)
ve bir yıl sürgün, zinâ edilen kadının cezası da Recm’dir, dediler.

4
5

Tesmiye Bab 22, Cümle 22. Ayrıca bak. Levililer Bab 20, Cümle 10.
Buhârî Hudûd 21.
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Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
‐ Canım kudreti altında bulunan Allah’a yemin ederim ki aranızda Al‐
lah’ın Kitabıyla hüküm vereceğim:
Koyunların ve hizmetçilerin sana geri verilecektir.
Allah’ın Resûlü daha sonra zinâcı gence yüz celde vurdurdu ve onu bir
yıl sürgüne gönderdi.”
Sahâbî Üneys el‐Eslemî’ye de, zinâ ettiği iddia edilen kadına git‐
mesini ve suçunu itiraf etmesi halinde onu Recm etmesini, emretti.
Üneys gitti ve kadın itiraf edince de onu Recm etti.
Buhârî’nin Kitabül Hudûd’unda dört ayrı babta (30, 35, 38, 46) ri‐
vayet ettiği Recm uygulandığını gösterir bu olayı tahlîl edelim:
Allah’ın Resûlü’nün yemin ederek kendisiyle hüküm vereceğini
açıkladığı Allah’ın Kitabı, Kur’ân ise, Kur’ân’da Recm cezası yoktur.
Eğer Tevrat ise Tevrat’da Recm vardır. Bu da Allah’ın elçisi Muham‐
med’in Recm cezasını Kur’ân‐ı Kerîm’in Nûr sûresinin zinânın ceza‐
sını açıklayan ikinci âyetinin indirilişinden önce Tevrat’a göre uygu‐
ladığını gösterir.
Kaldı ki Recm uygulandığının en güçlü delillerinden biri olarak
değerlendirilen bu hadîs, son bölümü ile çelişki içermektedir. Yuka‐
rıda sunulan Mâiz hadîsinde görüldüğü üzere, onu, huzurunda dört
defa zinâ itirafına yönelten Peyamberimizin, Üneys el‐Eslemi’ye, ka‐
dının bir defa itirafıyla Recm uygulamasını emretmiş olması da
mümkün değildir. Çünkü böylesi bir emir, Nûr sûresinin, cezanın bir
topluluk önünde uygulanmasını emreden 3. âyeti ile, dört defa itirafı
gerektiren 8. âyetine ve kendi uygulamasına aykırı olurdu. Üstelik
Peygamberimiz, Mâiz’in zinâ ettiği kadını araştırmadığı gibi, zinâ
cezası uygulanan Ğamidî’li kadının zinâ ettiği erkeği de araştırma‐
mış, dolayısıyla ceza da uygulamamıştır. (Dârimî Hudûd 17)
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Başta zinâ iftirası Kazif, Îlâ ve Zıhar olmak üzere, yemin keffâreti
ve ihramlı iken avlanma yasağı gibi pek çok hüküm Kur’ân’la konu‐
lurken ölüm cezası olan Recm gibi bir cezanın Kur’ân ölçüsünde ilâhi
bir koruma altında olmayan Sünnet ile konulduğunu ileri sürmek
kabul edilebilir bir argüman değildir.Kaldı ki Kur’ânın hüküm indir‐
diği bir alanda Sünnet’in farklı bir hüküm teşrî etme/koyma yetkisi
yoktur.6
Üstelik Peygamberimiz Recmi Tevrat hükmü olarak uygulamış
ve bunun için de Allah’a hamd etmiştir.7
Hz. Peygamber döneminde üç‐dört defa uygulanmış Recm’in yüz
celdeyi içeren Kur’ânî ceza ile birlikte uygulamadan kaldırıldığı hu‐
susunun tespîtinde nasıl yanılgıya düşülmüş olabilir şeklindeki yö‐
neltilebilecek mâkul soru ise şöylece cevaplandırabilir:
Müt’a nikâhı ve kaldırılış zamanı ile boşalmaksızın ilişkinin
gusülü/boy abdestini gerektirip gerektirmeyeceği gibi bütün mü’min‐
leri ilgilendiren konularda gerçeği tespit edemedikleri için ihtilafa
düşen sahâbîlerin, bu konuda da gerçeği tespît edememiş olmaları
tabîidir.8
Zinânın cezası konusunu, gerçeği pekiştiren bir hadîsle bitirelim:
“Ey İnsanlar!Allah’n koyduğu yasaklayıcı sınırlardan kaçınmanın za‐
manı geldi. Kim (zinâ türü) pis işlerden birini yaparsa Allah’ın örtüsüyle
örtünsün; (tövbe etsin.) Çünkü açıkça zinâ ederek bize yüzünü gösterene,
Allah’ın Kitabı’nı uygularız.9

6
7
8
9

Yûnus 15, Hakka 44.
İ.Kesir Mâide 43‐44.
Bak. Buhârî Hudûd 21, 24, Tecrîd‐i Sarih 9/317, Ebû Davûd, Hudûd 24
Muvatta Hudud 2/12
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Cezanın Uygulanması

Celde cezası; orta kalınlıkta budaksız, düğümsüz ve kenarsız bir
sopa ile ‐yaralayıp sakatlamak için değil‐ ızdırap vermek için uygu‐
lanır. Bu sebeble başa, yüze ve cinsel organlara vurulmaz. Yüz sopa‐
nın bir kısmı bir günde, diğer bir kısmı başka bir günde vurulabilir.
Hâmilenin cezası doğumdan sonraya bırakılır. Çocuğun bakıcısı
yoksa ceza çocuğun anaya ihtiyacı kalmayacağı döneme kadar erte‐
lenir.
Evlilik Engeli Olan Kişilerle; Mahremlerle Yapılan Zinânın Cezası

Kur’ân’ın Nisâ sûresinin 23.âyetiyle belirlenen evlenilemeyecek
mahrem kişilerle yapılacak zinânın fâillerinin öldürülebileceği ve
mallarına el konulabileceği görüşü, bazı bilginlerce ileri sürülmekte‐
dir.10
Onlar, Allah’ın Resûlü’nün; oğlunun kızını nikâhlayan kişiye, ka‐
yınvâlidesi ile zinâ eden şahsa ve babasının karısını nikâhlayan ada‐
ma ölüm cezası verdiği şeklindeki rivayetlere dayanmaktadırlar. An‐
cak rivayet edilen bu ölüm cezasının, yüz sopa cezasını öngören Nûr
Sûresi’nin ikinci âyetinin indirilişinden önce veya sonra uygulandığı‐
nı gösteren kesin deliller olmadığı için bu görüş genel kabul görme‐
miş ve yaygınlaşmamıştır.11
Zinâ Cezasını Yalnızca İslâmî Yönetim Uygulayabilir

Meselâ, kişi zinâ halinde yakaladığı karısını ve âşığını cezalandı‐
ramaz. Cezanın uygulanabilirliği için mutlaka hâkim kararı gerekli‐
dir. Hâkim kararı olmaksızın kendi başlarına aldıkları kararlarla zinâ‐
cıları öldürenler, Kısas yoluyla öldürülerek cezalandırılırlar.12

10
11

12

Bak. et‐Tac 3/28.
Bak. M. Zevâid 6/269, İ. Mâce Hn. 2607, Şevkânî Nisa 22.
Mukayese için bak. Tevrat Levililer 20/11, 12
Bâkire Çıkmayan Eş Kişisel Olarak Cezalandırılamaz
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Zinâ Cezası Âhiret Azabını Düşürür

Dünyada uygulanan zinâ cezası tövbe edilmesi halinde âhiret
azabını düşürür.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır:
“Kim zinâ eder veya hırsızlık yapar da kendisine işlediği suçun cezası
uygulanırsa, uygulanan ceza, günahına kefâret olur. (Günahını örter ve
giderir.)
Kim böyle bir suç işler de Allah dünyada onu örterse, o suçun cezası Al‐
lah’ın takdîrine kalmıştır. Kıyamet Günü’nde dilerse kulunu azablandırır,
dilerse onu bağışlar.”13
Çocukla İlişkinin Cezası

Henüz bülûğa ermemiş çocukla ilişkiye giren kadına ta’zîr cezası
uygulanır.
Âdet görmemiş kız çocuğu ile ilişki kuran kişiye de ta’zîr cezası
uygulanır. Ancak Şâfiî müctehidler bülûğa ermediği halde vücûdu
büluğa ermiş kızlar gibi gelişmiş olan kız çocuğu ile ilişki kuran kişi‐
ye zinâ haddi (cezası) uygulanacağı görüşündedirler.14
Zinânın cezası konusunu bitirirken…

Amacımız, İslâm’ı ana kaynaklarına göre olduğu gibi; aslî mahi‐
yeti ve güzelliği içinde sunmaktır. Allah’a ısyanı yaşam felsefesi
edinmiş modern dünyanın kirli yargıları bizi bağlamamaktadır.

13
14

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında açıkça anlaşılacağı üzere, bâkire çıkmadığı gerekçe‐
siyle eşini öldürmeye kalkışanlar, Âhiret hayatlarına da zarar verecek pek büyük bir hata
yapmaktadırlar.
Burada bilvesîle beyan etmek isteriz ki; bâkire olduğu inancıyla evlendiği kadını bâkire
bulamayan erkeğin dînî ölçülere yapması zorunlu görevleri yok, fakat kullanabileceği
hakları vardır.
Boşayabilir, hâmilelik tespîti yaptırabilir, mahkeme yoluyla nikâhı fesh ettirebilir. Ancak
kadın aleyhine zinâ dâvası açamaz. Her hangi bir yolla cezalandırma yapamaz.
Duruma göre, bir hatanın örtülmesi sevabına erdireceği için mevcut olguyu içine sindir‐
mesi, bir fazilet olarak da değerlendirilebilir.
M. S. Müslim Hn. 1050, Buhârî Hudûd 8.
Bak. Et‐Teşrîül‐Cinâî… 2/357

Homoseksüelliğin, Seviciliğin ve Hayvanlarla
İlişkinin Cezası

İslâm Dîni’nde zinân gibi baş cinsel haramlardan biri de homo‐
seksüelliktir.
Dînimiz zinâ gibi homoseksüelliği/eşcinselliği de haram kılmıştır.
Ancak onun uğratacağı âhiret azabını bildirmekle yetinmemiş, ona
ağır bir ceza da düzenlemiştir.
Kur’ân’da Homoseksüelliğin Cezası
Yaratılış düzenini bozan, nesli kesen ve aile hayatını sarsan bu
ağır suçun cezasına Kur’ân‐ı Kerîm’in Nisa Sûresi’nin 16. âyetinde
şöylece açıklık getirilmektedir:
“Sizlerden eşcinsellik yapanların ikisini de ıstırap verecek şe‐
kilde cezalandırın; şiddetle yerin. Eğer tövbe edip uslanırlarsa, ar‐
tık üzerlerine gitmeyin. Çünkü Allah yürekten tövbeleri kabul
eden ve merhameti pek çok olandır.”1
Açıklanan bu Kur’ânî cezanın, meşrû/helâl görülerek ve sürekli
olarak yapılması halinde ve örgütlü bir şekilde baş kaldırılması du‐
rumunda ölüme kadar bir açılım gösterebileceğine de Hûd Sûresi’nin
82‐3. âyetleri işaret etmektedir:

1

Müfessir Mücahid bu âyetin eşcinsellikle ilgili olduğu görüşündedir. (İ.Kesîr Nisâ 16)
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“Azap emrimiz gelince, yaşadıkları ülkenin altını üstüne çevir‐
dik. Üzerlerine Rabbin katında işâretlenmiş kızgın taşları sağanak
halinde yağdırdık.İlâhî azap, cinsel haramları işleyerek nefislerine
zulmedenlerden hiçbir zaman uzak kalıcı değildir.”2
Homoseksüellik Kur’ân dilinde Münker bir işlem/İslâm ve ortak
akılla çelişen bir fiildir. Bütün münkerler ile çok yönlü mücadele
Kur’ân’ın emridir. Bunun için etkin yöntemlerle homoseksüellikle de
mücadele edilmelidir.3
Bir İslâm Peygamberi olan Hz.Lût’un, karşıt kültürel mücadelesi
bizim de örneğimizdir.
Sünnet’te Homoseksüelliğin Cezası

Allah’ın Resûlü, kendisine intikal eden bir olay olmadığı için, zi‐
nâda olduğu gibi homoseksüeliğe bilfiil ceza uygulamamıştır. Bu
sebeple Kur’ân âyetlerinin işaret edilen açılımı ve konu ile ilgili ölüm
dahil, ceza öneren hadîslerin sübûtu ve anlamı üzerinde görüş birli‐
ğine varılamadığı için, sahâbîler ve müctehidlerimiz, homoseksüelli‐
ğin cezasına ilişkin farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Homoseksüelle‐
ri zinâcı olarak niteleyen bir hadîse dayanarak onlara zinâ cezası ön‐
görenler olduğu gibi ağır bir ta’zır cezası önerenler de olmuştur.4
Seviciliğin Cezası

Mü’minûn Sûresi’nin altıncı ve yedinci âyetlerine göre kocası dı‐
şındaki bir kişiye veya kadına cinsel amaçla vücûdunu açan kadın,
ilâhî sınırları çiğneyenlerdendir.

2

3
4

Bu âyet, önceki şerîatlerde meselâ Tevrat’ta homoseksüelliğin cezasının da taşlanarak
ölüm (Recm) olduğuna işaret etmektedir. Bilindiği gibi mevcut Tevrat nüshalarında zinâ‐
nın cezası gibi homoseksüelliğin cezası da ölümdür. (Bak. Levililer Bab 20, Cümle 10, 14.)
Ankebût 28‐29, Al‐i İmran 104.
Ebû Davûd Hudûd 29; Beyhakî 8/233. Kur’ân, zinâyı da homoseksüelliği de Fâhişe olarak
niteler. A’râf 80; İsra 32.
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Bu tür çiğnemenin bir türü olan seviciliğin haram olduğunu, Al‐
lah’ın Resûlü de “Kadınlar arasındaki sevicilik zinâdır.”5 buyurarak açık‐
lamışlardır.
Sevicilikte girdirme olmadığı, yalnızca sevişme ve sürtüşme ol‐
duğu için zinâ ve homoseksüellik gibi değildir. Bu sebeble seviciliğe,
yabancı bir erkekle girdirmeksizin yalnızca oynaşan kadına verildiği
gibi ta’zîr cezası verilir.
İslâm hukûkçuları sevicilerin şâhidliğinin kabul olunmayacağı ve
onlara ta’zîr cezası verilebileceği husûsunda görüş birliği içindedir‐
ler.6
Yukarıda sunulan görüşleri beyan eden İslâm âlimlerine aykırı
olarak Nisa Sûresi’nin 15. âyetini sevicilikle ilgili gören İslâm bilgin‐
lerine göre seviciliğin cezası bu âyette açıklandığı üzere evlerinde
gözetim altında tutulmaktır:7
“Kadınlarınız, fâhişeyi (sevicilik) yaparlarsa, onlara karşı içi‐
nizden dört şâhid getirin. Eğer onlar şâhidlik ederlerse sevicilik
yapan kadınları ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için
(düzelme ve evlilik gibi) bir yol açıncaya kadar evlerinde gözetim
altında tutun.”
Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
Hayvanlarla İlişkinin Cezası
Hayvanlarla ilişkiyle ilgili Kur’ânî bir ceza olmadığı gibi Pey‐
gamberimize aidiyeti ve anlamı üzerinde birleşilmiş hadîse dayalı bir
ceza da yoktur. Ancak İslâm Hukukçuları haram kılınan bu fiile tazîr
cezası uygulanabileceği hususunda görüş birliği içindedirler.8

5
6

7
8

el‐Câmâşüs‐Sağîr,es‐Sihâku…
Homoseksüellik ve seviciliğin cezası için bak. Şerh‐u Fethül‐Kadîr 4/150; Revâiül‐Beyân
2/45; İslâm Fıkhı Ansiklopedisi 7/364; el‐Teşrîül‐Cinaî… 2/357;T.D.V. İslâm Ansik. 37/169.
F. Razî et‐Tefsîrül‐Kebîr Nisâ 15.
Tevrat’a göre hayvanla ilişkiye giren kişi ve ilişkiye girilen hayvan öldürülür.
Bak.Levililer Bab 20,Cümle 15.

Oynaşmanın ve Diğer Cinsel Suçların Cezası

Aralarında evlilik bağı bulunmayan erkekle kadının oynaşması,
cinsel bir haramdır ve suçtur.
Girdirme olmaksızın yapılacak bütün cinsel eylemler, oynaşma‐
nın kapsamı içinde değerlendirilir. Bu gibi suçların hâkime intikal
ettirilmemesi asıldır.1 Ancak bakışmak, bir arada yalnızca kalmak ve
bedensel temasda bulunmak gibi üç yönlü bir haramı ihtiva eden bir
suçun özellikle yargıya intikal ettirildikten sonra cezalandırılması
gerekir. Ne var ki hakim, Peygamberlerimizin aşağıda gösterilecek
uygulaması çizgisinde yerme şeklinde bir ceza ile de yetinebilir.2
Hatanı gizle
Ka’b b. Amr El‐Ensarî (r.a) başından geçen olayı şöyle anlatıyor.
Pazarda hurma satıyordum. Benden para ile hurma satın almak
için tezgâhıma bir kadın geldi. (Kadından hoşlandım.) O’na, evimde
bundan daha güzel hurmalar var, dedim.
Benimle beraber geldi ve eve girdi. Ben de ona yaklaştım (Ancak
cinsel ilişkide bulunmaksızın) onu öpüp okşadım.

1

2

Hatayı Örtmek: İçki içmek gibi başkaları tarafından gizlice işlenen haramların öğrenildi‐
ğinde açığa vurulmaması ve yapılabiliyorsa öğüt verilip uyarıda bulunulmakla yetinilme‐
si, İslâm ahlâkının gereklerindendir. Çünkü Peygamberimiz: “Gördüğü gizli hatayı örten ki‐
şi, diri diri gömülen bir kız çocuğunu kurtarmış kişi gibi (sevabta)dır.” buyurmuşlardır. Bu ha‐
dis ve sahâbe tatbikatından güzel bir örnek için Bk. Ebû Davûd, Edeb 45.
et‐Teşrîü‐Cinâî… 2/351. Bazı müfessirler Mümtehine Sûresi’nin 12. âyetinde “Elleri ve
ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri” ifadesiyle yasaklanan fiilin oynaşma
olduğu görüşündedirler. Bak. Kurtûbî Mümtehine 12.
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Sonra da yaptığıma çok pişman oldum. Hz. Ömer b. Hattab’a ge‐
lerek durumumu arzettim, ne yapmam gerektiğini sordum. Bana: ‐
Allah’dan kork, hatanı gizle, hiçbir kişiye de açıklama, dedi.
Fakat içim içime sığmıyor, yaptığım hatanın ezikliği rûhumu te‐
dirgin ediyordu. Dayanamadım. (Gereken cezayı görmeden, güna‐
hıma keffâret olacak ameli yapmadan sükûnet bulamayacaktım.)
Bu sebeple Hz. Peygamber’e geldim ve hatamı arzettim. Bana
şöylece sitem etti:
‐ Allah yolunda gazaya çıkan bir mü’minin geride bıraktığı ailesine bu‐
nu yapabildin mi?.3
Allah’ın Resûlü’nün (sav) ızdırabımı daha da artıran bu yerici
sözlerine muhatap olunca, Cehennem’liklerden olduğumu sandım da
o ana kadar Müslüman olmasaydım, şeklinde temennide bulundum.
Allah’ın Resûlü (sav) bir süre sükût buyurdu. Bu sırada vahiy
meleği Cibrîl, Hûd Sûresi’nin şu anlamdaki 114. âyeti ile indi:
“Günüzün iki tarafında (öğle ve ikindi) gecenin de (batışa ve
doğuşa) yakın saatlerinde (akşam, yatsı ve sabah) dosdoğru namaz
kıl. Zira (başta cemâatle kılınan beş vakit namaz olmak üzere) güzel‐
likler, kötülükleri (günahları) giderir? Bu iyi düşünenlere bir öğüt‐
tür.”
Hz. Kâ’b anlatımını şöyle sürdürüyor:
Hz. Peygamber’in huzûruna geldim. Bana bu âyeti okudu.
Bu âyetin başımdan geçen ve Resûlullah’a arzetmiş olduğum
olay sebebiyle indirildiğini öğrenen bir sahâbî sordu:
3

Sahâbîler de Günah İşleyebilir:
Biz mü’minler, Şanlı Peygamberimiz’in sahâbîlerinin her birini –edeb olarak‐ gökteki
yıldızlar gibi görür ve saygı duyarız. Ancak unutmamak lâzımdır ki İslâm’dan önce onlar
başta putperestlik olmak üzere çok yönlü sapıklıklar içinde yaşıyorlardı. Yüce Peygambe‐
rimiz’in terbiyesinde yetişmeleri de yıllar içinde gerçekleşmiştir. Bu sebeble bazı
sahâbîlerde görülen ve samimi tevbe ile sonuçlanan durumlar karşısında “Bir sahâbî nasıl
böyle yapar?” şeklinde bir düşünceye kapılmak doğru değildir. Kaldı ki sahâbî olmak, be‐
şerî duygulardan soyutlanmak ve Melek olmak değildir.
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‐ Ya Resûlallah! Bu âyetin hükmü bu kardeşe mi hasdır/özgüdür, yoksa
bütün mü’minleri içine almakta mıdır?
‐ Bütün mü’minleri içine almaktadır.4
Cinsel Haramların Yayılmasında Aracılık Yapanların Cezası

Nûr Sûresi’nin ondokuzuncu âyetinde Yüce Allah şöyle buyurur:
“(Zevk veya çıkar ya da çağdaş olmak için…) Mü’minler arasın‐
da “fâhişe”nin yayılmasını sevip isteyenlere; onlara dünyada da
âhirette de acı verici bir ceza/azab vardır. Fâhişenin yayılmasındaki
zararları gereğince Allah bilir, siz bilmezsiniz.”
Fâhişe; Kur’ân‐ı Kerîm’e göre zinâ, eşcinsellik ve kazif gibi suç‐
lardır. Ayrıca her türlü cinsel çirkinlikleri de içerir.
Fâhişe’nin mü’minler arasında yayılmasını arzulamak kalben
olabileceği gibi, sözlü ve fiilî olarak da olabilir.
Bu sebeble her türlü tahrik edici cinsel makale, roman, hikâye,
piyes, resim ve filmi, bunların üretimini, yayılmasını, gösterime so‐
kulmasını ve satılmasını “Fâhişenin yayılmasını arzulamak” kapsamına
almak mümkündür.
Bu genel nitelikli suçun Rabbimizin buyruğuna göre dünyada da
cezalandırılması gerekeceğinden fâillerine ta’zîr uygulanır.
“Fâhişenin yayılmasını arzulamak” kapsamına alınabilecek bir
cinsel suç da kavadlıktır.
Erkeklerle kadınlar veya homoseksüeller ya da seviciler arasında
aracılık yapan kavadlara (seksüel prodüktör) şiddetli bir ta’zîr cezası
uygulanır. Bu ceza, hâkim kararıyla toplumda teşhir edilmek sûretiy‐
le de uygulanabilir.5

4
5

M. İ. Kesîr, Hûd 114. Özeti için bak. Ebû Dâvûd Hudûd 32 (Hn. 4468)
H. İ. ve İ. F. Kamûsu 3/320‐2.
Nûr 19’ un Açıklaması
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Bu arada yazılı ve görsel medyanın “Fâhişenin yayılmasını arzu‐
lamak” ve kavadlık yapma suçlarının baş failleri arasına girebilmekte
olduğuna da işaret etmek isteriz.
Diğer Cinsel Suçlar

Rontgencilik, teşhircilik, eşe arka organından ilişki, muhataplara
kahpe‐fâhişe‐homo demek, evli kadınla evlilik, kadınlaşmak, nikâhlı
eşle ilişkiye girmemek ve benzeri cinsel niteliki fiiller günah olmanın
yanısıra suçturlar. Yargıya intikali durumunda suçluya yukarıda an‐
lamı verilen Nûr sûresinin 19. âyeti gereği ta’zîr cezası uygulanır.
Burada bir daha değinelim:
Ta’zîr cezaları değişkendir. Zamana, mekâna, şartlara ve yöne‐
timlere göre değişebilir. Tarîhî dönemlerde ta’zîre konu olmuş bazı
suçlara ceza verilmeyebilir.6

6

Tefhîmül‐Kur’ân’da Nûr Sûresi’nin ondokuzuncu âyetinin tefsîrinde merhum Mevdûdî
şöyle der: Âyetin doğrudan tefsiri, yer aldığı metne göre şöyledir:
“İftira atanla, kötülüğü propaganda edenler ve yayanlar ve İslâm mâneviyat ve ahlâkına güvensiz‐
lik getirenler cezayı hak ederler.”
Metinde geçen kelimeler, kötülüğün propagandası için kullanılabilecek tüm biçimleri
kapsamaktadır. Bunlar genelevleri açma olabilir, şehvet kamçılayıcı (erotik) hikâyeler,
şarkılar, tablolar, film ve piyesler yazma, yayınlama, söyleme ve gösterme olabilir. Veya
halkı ahlâksızlığa iten kulüp ve otellerde her türden karışık toplantılar olabilir.
Kur’an, bütün bu yollara başvuranların, yalnızca ahirette değil, dünyada da cezayı
hakeden suçlular olduğunu ilân eder. O halde, tüm bu ahlâksızlığı yayma ve propaganda
etme araçlarını ortadan kaldırmak İslâmî bir görevdir. Ceza hukûku, Kur’ân’ın kamu ah‐
lâkına karşı işlenmiş suçlar saydığı ve işleyenlerini cezaya müstehak gördüğü tüm bu ey‐
lemleri ceza gerektirici suçlardan saymak zorundadır.
Ta’zîr cezaları ile ilgili olarak bak. A.Udeh et‐Teşrîül‐Cinaî; Ö. N. Bilmen H. İ. ve I.
Fıkhıyye Kâmusu.

Üreme Organna ve Cinsel Câzibesi Olan Organlara
Tecâvüzün Cezas

“Ey gerçek akl sahipleri! Bire bir karşlk olan
Ksas’da sizin için hayat koruyucu caydrclk
vardr. Çünkü böylece (tecavüzlerden) korun‐
muş olursunuz.”
(Bakara, 179)

A‐ Ksas

İslâm Ceza Hukûku’na göre kasden insan öldürme, yaralama ve
sakatlama fiillerinin cezas cana can ve organa organ olarak tanmla‐
nabilecek “Ksas”dr. Ksasn cana can olan ksm, Bakara sûresinin
178. âyetiyle şöylece yasallaştrlmştr:
“Ey İnsanlar! Kastla insan öldürmelerde bire bire bir ceza olan
Ksas size farz klndnd. Buna göre hür insann öldürülmesine
karşlk hür, esire karşlk esir ve kadna kaşlk da kadn öldürü‐
lür. Katil, öldürdüğü kişinin velisi/varisi tarafndan affedilirse k‐
sas düşer. (Affetme, diyet şartyla olursa) affeden diyeti örfi kurallar
içinde kabul etmeli, affedilen de güzelce ödemelidir. Bu seçenekli‐
lik Rabbinizin bir kolaylaştrmasdr ve acmasdr. Kim bundan
sonra snrlar aşarak kendince uygulama yapmaya kaklşrsa ac
verici bir azaba uğratlacaktr.”
Kur’ân’n cana canla birlikte organa organ cezasn içeren Ksas
hükmü, Mâide sûresininin Kur’ân çağ insanlğna da teşmil edilen
45. âyetiyle konulmuştur.
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Tecavüze uğrayan kişinin talebi ile kısas uygulanır. İslâm Devleti
kısası affedemez.
Kısas ancak öldürülen kişinin varislerinin veya tecavüze uğrayan
kişinin talebi ile uygulanır. Kısas, İslâm Devleti tarafından değil, an‐
cak varisler veya mağdurlar tarafından doğrudan veya tazmi‐
nat/diyet alınarak affedilebilir.
Geniş bir mevzu olan Kısas’ı, konumuz özeline indirgeyerek
özetleyelim:
İki organ arasında eşitliğin bulunması, eksikliğe ve fazlalığıa se‐
bep olmaksızın cezada eşitliğin sağlanabilir olması şartlarına uyula‐
rak mesela baldırlara tecavüz edenin baldırlarına, memelere tecavüz
edenin memelerine, üreme organı ve testislere tecavüz edenin üreme
organı ve testislerine yargı yolu ve tıbbî operasyon yöntemiyle kısas
uygulanır.
Değinildiği üzere kısas cezası doğrudan affedilerek veya di‐
yet/tazminat alınarak düşürülebilir. Diyet konusunu da şöylece açık‐
layabiliriz.
B‐ Diyet

İslâm Ceza Hukûku’nda kişinin öldürülmesi veya bir organının
sakat bırakılması ya da yaralanması karşılığında ödenen mikdarı be‐
lirli malî cezalara diyet denir.
Diyet, tam diyet ve yarım diyet şeklinde kısımlara ayrılır.
Bir kişinin tam diyeti yüz deve veya iki yüz sığır ya da iki bin ko‐
yundur. (Yaşadığımız Türkiye şartlarında yaklaşık Bir Milyon Türk
Lirası) Diyet, altın ve gümüş üzerinden de hesaplanabilir.
İnsanda çift olan organlardan her ikisinin diyeti tam bir diyettir.
Tek olanların her birinin diyeti de tam bir diyettir.
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Bu sebeble testislerin ve memelerin diyeti tam bir diyet olduğu
gibi, cinsel organın diyeti de tam bir diyettir.
Örnekler:
a‐ Testisleri burularak hadımlaştırılan kişinin diyeti tam bir diyet‐
tir.
b‐ Kökünden veya haşefesi (sünnet işlemi ile derisi alınan kısmı)
kesilen cinsel organın diyeti de tam bir diyettir.
Hadım edilen veya cinsel organı kesilen savaş esirinin diyeti ise
hürriyetine kavuşturulmaktır.1
c‐ Daimi cinsel iktidarsızlık doğuran veya cinsel organda kadına
nikâhı fesh dâvası açmak imkânını veren kusurlar oluşturan tecâvüz‐
ler de tam bir diyeti gerektirir.
d‐ Kadınların memeleri ve meme başları çift uzuvlardan sayıldı‐
ğından, iki memenin diyeti tam, bir memenin diyeti de yarım diyettir.
Diyetlerle ilgili bir hadislerinde Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“… Her kişi için bir diyet, yüz deve… verilir. Testisler için tam bir di‐
yet verilir. Cinsel organ için de tam bir diyet verilir…”2
Yapılan açıklamalar ışığında açıkça anlaşılacağı üzere İslâm Dîni
kişiyi cinsel iktidardan/güçten yoksun kılmayı, onu öldürmek ölçü‐
sünde bir cinâyet olarak değerlendirmektedir.3

1
2
3

İ. Mace, Diyat 29.
Bak. et‐Tac 3/15.
Bak. H. İ. ve I. F. Kamusu 3/12; et‐Teşrîul‐Cinal… 2/124, 227; H. Karaman M. İslâm Hukû‐
ku 137; Vehbe Zuhayli,İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 8/121‐123.
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Sihir ve Cinsel Sihrin Cezas

“Yarattğ varlklardan gelebilecek kötülük‐
lerden; karanlğ çöktüğünde gecenin şerrin‐
den; düğümlere üfleyen büyücülerin fenal‐
ğndan; kskançlğa kapldklarnda çekemez‐
lerin hasedinden karanlğ yarp sabah ortaya
çkaran Rab olan Allah’a sğnrm.”
(Felek, 1)

Aşağda açklanacağ üzere sihir haram bir fiil olduğu için zarar
verici sihir ta’zîri gerektirir büyük bir suçtur.
Sihir Haramdr

Cinsel hayatla da yakndan ilgisi bulunan sihir, Allah’n Resû‐
lü’nün diliyle bildirilmiş yedi büyük günahtan biridir. Her biri
Kur’ân’da ayr ayr olarak açklanan bu büyük günahlar/haramlar,
bir arada açklayan hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyururlar:
‐ Felâkete götürücü yedi büyük haramdan saknn.
(Sahâbîler tarafndan büyük bir alâka ile) Soruldu:
‐ Ya Resûlallah! Bunlar nelerdir, açklar msnz?
Allah’n Resûlü helâk edici yedi büyük haram şöylece bildirdi:
a‐ Allah’a ortak koşmak. (Allah’tan başka varlklarda yaratc güç
olduğuna inanmak, insanlarda Allah’n koyduğu kanunlarla çatşa‐
cak yasalar koyma hakkn görmek vs.)
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b‐ İslâm Hukûku’na göre ölüm cezası verilen kişiyi sorumlu bir görevli
olarak öldürmenin dışında Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı
öldürmek.
c‐ Faiz alıp‐yemek.
d‐ Yetim malını (zimmetine geçirmek ve) yemek.
e‐ (İslâm Dîni’nin egemenliği ve İslâm vatanının korunması uğ‐
runda yapılan savaşta) çatışma günlerinde ordudan kaçmak,
f‐ Emel ve eylem olarak zinâdan uzak mı uzak olan mü’min kadınlara
zinâ iftira etmek,
g‐ Sihir yapmak.1
Sihir/Büyü Nedir?

Sihirin el çabukluğu ve illüzyon/yanılsatma gibi teknikleri içerdi‐
ği için büyüden daha kapsamlı olduğuna işaret ederek soralım.
İslâm bilginlerinin bir kısmının Bakara Sûresi’nin yüz ikinci âye‐
tinden delil getirerek kötülüğünden korunulabilmesi için öğrenilme‐
sini câiz gördükleri sihir nedir?
Sihir nevine göre el çabukluğuna, maddenin fiziksel ve kimyasal
özelliklerinden yararlanmaya, istihbârâta ve fiziksel özellikleri sebe‐
biyle süratle bilgi edinilebilen cinlerin, şeytanlaşmış sihirbaz dostla‐
rına aktardıkları geçmişe ve hale ait bilgi kırıntılarına dayanan bâtıl
bir ilim‐sanat dalıdır.
Sihrin temelde bir hakikati yoksa da, tabîat kanunlarından yarar‐
landığı ölçüde gerçekle bir irtibatı da vardır.
Sihir hakikate dayanmaz. Ancak görülür, duyulur ve yaşanır te‐
siri bir hakikattir. Yapılan sihirle bir Peygamber olan Hz. Musa’nın
yüreğine korku salınabildiğini Kur’ân bildirmektedir.2

1
2

Ebu Davud Vesaya 10, Buharî Vesaya 23, Müslim İman 145
Tâhâ 67

CİNSEL SUÇLARIN CEZALARI
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Bunun içindir ki Yüce Allah sihirbazların şerrinden kendisine sı‐
ğınmamızı emretmiştir.
Sihir hakkı bâtıl, bâtılı hak, hakîkati hayal, hayali hakîkat göste‐
rebildiği için insan üzerinde korku hatta fiziksel tezâhürler gösteren
bir dehşet vücûda getirebilir, nefret oluşturabilir, insanın irâdesini
olumsuz yönde etkileyebilir, aklen illetlendirebilir. Hatta ölüme ka‐
dar da götürebilir. Özetlersek sihir, sihir yapılan kişi üzerinde derin
bir psikolojik etki yapmaktadır.
Pek tabîidir ki sihrin zararları, Kurân’da açıklandığı üzere ancak
Allah’ın izni ve yaratmasıyla vücûda gelebilir:
“… Allah’ın izni olmadıkça sihirbazlar sihirle hiçbir kimseye
zarar verecek durumda değillerdi…”3
Cinsel Sihir

Sihrin ana konumuz olan cinsellikle ilgisi, onun karı‐koca arasını
ayırıcı gücüdür. Kur’ân‐ı Kerîm’de sihrin zarar vericiliğine dâir veri‐
len tek belirgin örnek de budur.
Bakara Sûresi Âyet 102:
“… Harût ve Marût isimli iki melek, “Biz ancak bir imtihan
aracıyız. Sakın inkârcı olma” demedikçe hiç kimseye bir şey öğ‐
retmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden, kişi ile karısının ara‐
sını ayıracak şeyler öğreniyorlardı…”
Sihir, Karı Koca Arasını Nasıl Açabilmektedir?

Bunun bildiğimiz iki şekli vardır ki, bunlardan biri tecâvüze yö‐
nelebilecek kadar köklü bir nefreti oluşturabilmesidir. Diğeri de cin‐
sel organın intişarını (ereksiyonunu) engelleyerek, ilişkiye mâni ol‐
masıdır.

3

Bakara 102. Sihir için bak. Hak Dîni Kur’ân Dili 1/441, Revâiül‐Beyân 1/163…
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Buradaki fiziksel tesir nasıl vücûda gelmektedir?
Bunu bilmiyoruz. Daha doğrusu tam bir açıklık getiremiyoruz.
Ne var ki asıl önemli olan sihir vâsıtasıyla eşlerin birbirlerinden ko‐
parılabileceği hakikatidir. Kur’ân‐ı Kerîm’de haber verildiği için, biz
de bu gerçeğe inanmakla mükellefiz.
Burada bilvesîle ifade edelim ki ister sihir yoluyla, ister dediko‐
duculuk, söz taşıyıcılığı ve iftira yoluyla olsun, koca ile karısının ara‐
sını açmak günahların en büyüklerindendir. Eşlerin arasını açmanın
harâmlığını da açıklayan bir hadîslerinde Allah’ın Resûlü şöyle bu‐
yurmuştur:

ﺎﻭ ﹺﺟﻬ ﺯ ﻋﻠﹶﻰ ﺃ ﹰﺓﻣﺮ ﺐ ﹺﺇ
 ﺒﺧ ﻦ ﻣ ﺎﻣﻨ ﺲ
 ﻴ ﹶﻟ
“Kadını kocası aleyhine aldatıp, fikrini çelenler biz(im inancımız ve
yaşayışımız üzerinde olanlar)dan değildirler…”4
Cinsel Sihrin Cezası

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere sihir, yedi büyük haram‐
dan biridir ve özellikle koca ile karısının arasını açmakta, onları bir‐
birlerine düşman etmekte etkili bir işlemdir.
Yaptıkları sihirlerle aile fertlerinin aralarını açan, böylece cinsel
nitelikli olan veya olmayan çeşitli zararlara sebebiyet veren sihirbaz‐
lar (büyücüler), hiçbir pişmanlık duymaksızın sihirlerini sürdürmek‐
te devam ederler de, faâliyetleri üzerinde yakalanırlarsa kendilerine
ağır bir ta’zîr cezası verilebilir. Ölüme sebebiyet verilmesi halinde
ta’zîr şeklindeki bu ceza, Halîfe‐i müsliminin olan İslâm Devleti baş‐
kanının takdirine göre “ölüm” cezasına dönüştürülebilir.5

4
5

Feyzül‐Kadîr Hn. 7682 (5/385); M. Mesâbîh Hn. 3262.
H. İ. ve İ. F. Kamûsu 3/315, Revâiül‐Beyân 1/85‐86, T. D. İ. Ansiklopedisi 37/170…

Ondördüncü Bölüm

DÖRTLE SINIRLI ÇOK KADINLA EVLİLİK
(TAADDÜD‐İ ZEVCÂT)

Sınırlı Çok Kadınla Evlilik İslâmîdir

“Yetimlerin mallarını verin, size ait olan kötü malları onlara ait
olan iyi mallarla değiştirmeyin ve mallarınızı mallarına katarak
yemeyin, çünkü bu, çok büyük bir günahtır.
Eğer yetim kızlar/yetim kızlar konumunda olan kadınlar hak‐
kında (mehir, nafaka ve ilgi yönüyle) adil davranamamaktan korka‐
cak olursanız, size helâl kılınan beğenebileceğiniz kadınlardan
ikisi, üçü ve dördü ile birden evlenebilirsiniz.
Eğer onların arasında da adaletli davranmamaktan korkacak
olursanız, biriyle ya da yasal olarak sahib olduğunuz (savaş esiri‐
niz) ile evlenin. Çünkü bu, haksızlık etmemeniz için en uygun
olandır.” (Nisâ 2‐3)
Rabbimizin Kur’ânî emirleri ve yasaklarında ve Sevgili Peygam‐
berimizin (sav) bu emir ve yasaklara getirdiği açıklamalarda
müslüman erkeklerin birden fazla eş almalarıyla ilgili bir yasak ol‐
madığı gibi, bir emir ve öğüt de yoktur. Yasaklanmadığı için yapıla‐
bilir bir işlemdir. Ancak ileride açıklanacak şartlarde görüleceği üzere
sınırlandırılmış ruhsat nitelikli bir işlemdir.
Dörtle sınırlı çok kadınlılık olan ve Taaddüd‐i Zevcât olarak da
isimlendirilen bu evlilik kurumunun meşrûiyeti yukarıda anlamı
sunulan Kur’ân’ın Nisâ sûresinin 3. âyetiyle sabittir. Bu âyetin içeriği,
olağanüstü durumlarda ergin yetim kızlarla veya zayıflıkları sebebiy‐
le yetim kızlar konumunda olan kimsesiz kadınlarla ya da yetimleri
olan dul kadınlarla evliliğe yönlendirici emir‐öğüt olarak değerlendi‐
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rilebilirse de, diğer kadınlara şamil olacak şekilde genelliği içinde ka‐
bulüne bir engel de yoktur.1 Üstelik kabul edilmesini gerektiren “…
size helâl kılınan beğenebileceğiniz kadınlardan …” şeklinde özgün bir
ifade de vardır.
Bu kurumu gereksiz ve gayr‐ı medenî görmek, Allah’a acz isnad
etmekdir ki, bu isnad Müslümanı kâfirlerden kılar.
Pratikte hiç işletilmese bile, her Müslümanın bu kurumu yüce
bilmesi gerekir. Savunmayı içerir bir üslûbla yaptığımız incelememi‐
zin asıl amacı, bu mukaddes kurumun yüce bilinmesini sağlamak ve
böylece îmanların korunmasına yardımcı olmaktır. Yoksa İslâm Dî‐
ni’nin öğütlemeksizin özel şartları içinde yalnızca ruhsat verdiğini
bilfiil uygulamaya teşvik değildir.

1

Nisâ 3 deki “Kadınlar” olarak çevrilen en‐Nisâ’yı, Nisâ 127 çizgisinde kadınların yetimleri
(kimsesizleri) veya anne, teyze ve abla gibi yetimleri korumak ve büyütmek konumunda
olan kadınlar olarak da anlayabiliriz…

Dörtle Sınırlı Çok Kadınla Evlilik (Taaddüd‐i Zevcât)

Sınırlı Çok Kadınlığın/Taaddüd‐i Zevcâtın Önemi

Taaddüd‐i Zevcât; (birden fazla ve dörde kadar kadınla evlenebil‐
me) insan cinselliği üzerinde gerçekçi olan İslâm Dîni’nin insanlığa
sunduğu âbidevî bir yapıdır.1
Bu muhteşem sosyal kurum ilk nazarda zannedildiği gibi yalnız‐
ca erkek cinselliğine hizmet sunan bir kurum değildir. Bu kurum da‐
ha çok kadın cinselliğini koruyan, en olumsuz şartlarda bile kadın
cinselliğinden gayr‐ı hukûkî bir şekilde ve ahlâk dışı bir biçimde ya‐
rarlanılmasını engelleyen bir kurumdur.
Taaddüd‐i zevcât; cinsel ihtiyaçları karşılayacak, böylece başta zinâ
olmak üzere cinsel suçlardan koruyacak baş kurumdur.
Taaddüd‐i zevcât; değişik ferdî, ailevî ve ictimaî sebebler dolayısıy‐
la yıkılmaya yüz tutabilecek aile binalarını payandalayacak temel
kurumdur.

1

Ahzab 52; Nisâ 24, 25; Tirmizî Îman 11.
Bu bölümde geçecek bazı terimler ve açıklamaları:
Taaddüd‐i Ricâl: Bir kadının cinsel ilişki kurduğu erkeklerin birden fazla, birçok olması‐
dır.
Taaddüd‐i Nisâ: Bir erkeğin meşrû veya gayr‐ı meşrû yolla cinsel ilişki kurduğu kadınla‐
rın birden fazla, birçok olmasıdır.
Taaddüd‐i Zevcat: Bir erkeğin evlilik yoluyla ilişki kurduğu kadınların yani eşlerinin
birden fazla ve dörtle sınırlı olmasıdır.
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Taaddüd‐i zevcât; her zaman ve mekânda ilgiye ve aile yuvasına
muhtaç olacak fakat bekâr erkeklerle evlenemeyecek ileri yaşlardaki
kızlara ümit menbaı ve güvence ocağı olacak kurumdur.
Taaddüd‐i zevcât; cinsel sömürüye, kadınların fâhişeleştirilmesine
ve yaygın dulluğa karşı çıkacak, cinsel ahlâk ve istikrara tâlip olacak
her bir toplumun işletme ihtiyacını duyacağı kurumdur.
Taaddüd‐i zevcât; çıplaklıktan zinâya, cinsel duyguları tahrik edici
mûsîkiden eşcinselliğe kadar genişçe bir cinsel haramlar dizisini içe‐
ren, cinsel haramlara da değişik cezalar düzenleyen İslâm’ın cinsel
nizamına amelî hayatta geçerlilik kazandıracak yardımcı bir müesse‐
sedir
Taaddüd‐i Zevcât Kurumunu Tanıyabilmek İçin Gerekli Şartlar

Böylesine önemli ve görkemli olmasına rağmen, ne acıdır ki taad‐
düd‐i zevcât Müslümanların bile şuurlu bir şekilde kavrayıp, içine
sindiremedikleri bir kurum olmuştur.
Hiç şüphesiz bunun yegâne sebebi, taaddüd‐i zevcât aleyhine
oluşturulan kültür birikimi değildir. Ana sebep; mü’minlerin yeterli
bilgiden yoksunluğudur. Çünkü bu mukaddes kurumu yeterince
tanıyabilmek için İslâm’ın cinsel nizamını bir bütün halinde bilmeye,
insanın cinselliğini öğrenmeye ve tarihî dönemlerden devrimize ka‐
dar devam edegelen cinsel hayatı izlemeye ihtiyaç vardır.
İnsan, Allah’ın (c.c) erkek ve kadın olarak cinsel organlar ve cin‐
sel duygularla yarattığı bir varlıktır. Bu sebeble her erkek ve kadında
tatmin bulmak isteyen cinsel arzular vardır.
İlk insan toplumundan zamanımıza kadar insanlar bu arzularını
gerçekleştirmek ihtiyacını duymuştur, meşrû veya gayr‐i meşrû ola‐
rak cinsel eylemlere koyulmuşlardır. Öylesine koyulmuşlardır ki de‐
nenebilecek her şekli denemişler, girilebilecek her yola girmişlerdir.

DÖRTLE SINIRLI ÇOK KADINLA EVLİLİK (TAADDÜD‐İ ZEVCÂT)

615

Zinâ, homoseksüellik ve sevicilik dâhil her türlü cinsel eylemi
belgeleyen arkeolojik eserler, yazılı metinler ve Kur’ân‐ı Kerîm, in‐
sanlığın yaşadığı bu çok yönlü cinsel hayata, daha doğru bir ifadeyle
cinsel azgınlık ve sapıklığa açıklık getirmektedir.
Sözü edilen arkeolojik eserler, ülkemiz dâhil hemen hemen her
ülkenin kapalı ve açık müzelerinde teşhir edilmektedir. Mitolojiler
cinsel serüvenlerle doludur. Şirkin en korkunç türlerini örneklendi‐
ren Eski Yunanlıların çok tanrıcılık şeklindeki sapık inançlarında fâ‐
hişe tanrıçalar bile yer almaktadır.
Kur’ân‐ı Kerîm’de başta Lût kavminin sapıklığı olmak üzere, pek
çok tarihî toplumun cinsel azgınlıklarına değinilmekte, insanlık haya‐
tını yorumlayan bu âyetlerde çöküşlerin çok tanrıcılık yanısıra cinsel
taşkınlık sebebiyle oluştuğu açıklanmaktadır.
Devrimize kadar gölgelerini salan değindiğimiz bu tarihî gerçek‐
leri müşahhaslaştırmamız da mümkündür.
İslâm Öncesi Yedinci Asır Câhiliyetinde Cinsel Hayat

İslâm Dîni’nin Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilmeye baş‐
landığı yedinci asır başlarında cinsel hayatın nasıl bir seyir takib etti‐
ğini Arab Yarımadası’dan vereceğimiz köklü ve sıhhatli bir örnekle
açıklayacağız.
Vereceğimiz korkunç boyutlarda ki bu örneği Eski Yunan’a ve ta‐
rihî Roma’ya da teşmil edebiliriz.
Hz. Âişe (r. anha) şöyle anlatıyor.
Câhiliyet döneminde erkek‐kadın ilişkileri dört çeşitti.
a‐ Bu dört çeşitten biri mü’minler tarafından devrimizde uygula‐
nan şekildir:
Kişi gider, diğer bir kişiden velisi olduğu kadını veya kızını ister.
Mehri belirler. Sonra da onunla evlenirdi.
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b‐ Bir diğer uygulama da şöyleydi:
Âdetinden temizlendiği zaman kişi karısına şöyle derdi:
Git falanca soylu adamla yatıp çocuk peydahla. Döl alması için
gönderdiği adamdan hâmile kaldığı belli oluncaya kadar kişi karı‐
sından ayrılır, onunla cinsî münâsebette bulunmazdı. Gebe kaldığı
belli olduktan sonra ise istediği zaman karısı ile yatardı.
Kişi bunu, çocuğunun soylu olmasını arzu ettiği için yapardı.
Bu tür cinsel ilişkiye çocuk talebi ilişkisi (döl nikâhı) denirdi.
c‐ Üçüncü bir şekil de şöyleydi:
Üç ilâ dokuz arası erkek grubu bir kadına giderler, kadının rıza‐
sıyla her biri onunla cinsî münâsebette bulunurdu.
Kadın hâmile kalıp doğurduğu ve doğumu üzerinden bir kaç ge‐
ce geçtiği zaman, kendisiyle yatan erkeklere haber salardı. Onlardan
hiçbiri gelmemezlik edemezdi. Yanında toplanırlar, o da onlara şöyle
derdi:
Yaptığınız işin sonucunu gördünüz‐bildiniz.
Daha sonra onların içinden sevdiğinin ismini ortaya atarak do‐
ğurduğum bu çocuk senindir derdi. Böylece çocuğun nesebi o adama
bağlanırdı. O kişi de çocuğu kabullenmekten kaçınmazdı.
d‐ Dördüncü tarz ilişki de, herkese açık fâhişelerle olan ilişkiydi.
Fâhişeler nişan olması için kapılarına bayrak asarlardı. Pek çok
insan da bunlarla fuhuş yapmaya gelir, bunlar da gelenlerin her bi‐
riyle yatmaktan çekinmezdi. (Sözün özü, arzu eden kişi bunlarla ya‐
tabilirdi.)
Fâhişelerden biri gebe kalıp çocuğu doğurduğu zaman, onunla
yatan erkekler yanında toplanırlar, kendilerince doğru birtakım usûl‐
lerle sözde çocuğun kimden olduğunu tesbit edebilen kişileri de yan‐
larına çağırırlardı.
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Bu kişiler çocuğu, üzerinde ittifak ettikleri şahsa nisbet ederlerdi.
Artık çocuk o adamın oğlu olur, onun adıyla çağrılırdı. O da ba‐
balıktan kaçınmazdı.
Hz. Muhammed Peygamber olarak gönderilince devrimizde uy‐
gulanan meşrû nikâhın dışındaki câhiliyet dönemine ait bütün cinsel
ilişkileri yıkıp yasakladı.2
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü’nün eşi Hz. Âişe
vâlidemizin bu açıklaması cinsel hayatın dört şeklini açıklamaktadır.
Diğer hadislerin ve Kur’ân‐ı Kerîm âyetlerinin açıkladığı bir üç
şekil daha vardır ki onlar da Müt’a’ nikâhı, eş değiştirme ve gizli dost
tutmadır.3
Kur’ân‐ı Kerîm âyetlerinde ve hadislerinde yer aldığına göre,
yaygın olmasa bile Arabistan Yarımadası’nda homoseksüelliğin, se‐
viciliğin ve hayvanlarla temasın da bilinip yapıldığı söylenebilir.

2
3

Buhârî Nikâh 36 (6/132), Umdetül‐Karî (Aynî) 20/121‐2.
Müt’a nikâhı için ilgili bölüme bakınız.

Yirminci Asır Câhiliyetinde Cinsel Hayat

Arabistan Yarımadası’nda gördüğümüz cinsel anarşinin devri‐
miz câhiliyetinde daha büyük boyutlar içinde yaşandığı her düşünür
insanın kabul edeceği gerçektir.1 Bu bakımdan müşahhas örnekler
vermeye gerek görmüyoruz.
Evet yirminci asır cinsel hayatının çok daha sapık ve yaygın ol‐
duğu husûsu açık bir gerçektir.
Zira târihî dönemlerde fuhuş böylesine organize edilememiş,
böylesine sömürücü bir ticarî yatırım alanı haline getirilememiştir.
Sinema, televizyon, görsel medya, özel ve genel birleşme evleri
v.s. yoluyla asrımızdaki gayr‐ı meşrû cinsel hayatın boyutları Müs‐
lümanlar dâhil hemen hemen bütün insanlığı içine alacak kadar ge‐
nişlemiştir.
İslâm’a göre kadının saçlarını teşhir etmesinin ve birbirlerine ya‐
bancı ekekle kadının cinsel amaçlı tokalaşmasının da birer cinsel ha‐
ram olduğu hatırlanırsa, sözlerimizde mübâlağa olmadığı anlaşılır.
Yirminci asır cinsel anarşisinin sapıklığı ve yaygınlığının bir di‐
ğer önemli tezâhürü de aile yuvasından koparılarak çalışmaya mec‐
bûr bırakılan kadınların; işçi, memur, sekreter v.s. şeklinde istihdam
olunarak, cinselliklerinin alabildiğine sömürülebilmesidir. İslâm’a
göre cinsel haramlarla artık belirli kadınlar değil, kadınların büyük
çoğunluğu irtibatlıdır.

1

Araştırmalara göre kişiler, Finlandiya’da 22, Fransa’da ortalama 14, Almanya ve Ameri‐
ka’da 12 cinsel partner edinebiliyor. (Özgür Bolat 05 Kasım 2009 Hürriyet)
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Yedinci ve yirminci asır câhiliyetlerinden aldığımız, yaşanmış ve
yaşanacak bütün câhiliyetlere de teşmil edebileceğimiz bu misaller ve
bizzat kendi hayatımız, cinsel hayatın durmayacağını açıkça göster‐
mektedir.
Cinsel Hayat Durmayacaktır

Meşrû veya gayr‐i meşrû cinsel hayat hiçbir devirde durmadı,
durmuyor ve durmayacak.
İslâm Dîni’nin cinsel yasaları Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli ola‐
cağına göre, durmayacağı Kur’ân’la ve Sünnet’le de sâbittir.
Yaratılış düzeni ve ilâhî deneme devam edeceği için durdurula‐
mayacağı bir yana, cinsel hayatın durdurulması matlub da değildir.
Rabbimiz ve Peygamberimiz tarafından durdurulması istenilmediği
içindir ki, hadımlaşmaktan, mâzeretsiz bekârlıktan ve evlilik içinde
cinsel yaşamdan çekilmekten men olunduk. Evlilikle emrolunduk.
Taaddüd‐i zevcâtla da ruhsatlandık.
Yapılacak bir tek şey vardır. O da cinsel hayatın akışını kontrol
altına alıp, helâl yollara kanalize etmektir. Böylece cinsel hayatı prob‐
lemlerin, ızdırabların sebebi ve Cehennem’in yolu olmaktan çıkar‐
maktır; istikrarın, huzûrun ve de âhiret saâdetinin vesîlesi kılmakdır.

Taaddüd‐i Zevcâtı Zarûrîleştiren Sebebler

Düşünür kişilerin takdir buyuracağı gibi, fert ve cemiyet hayatı
her zaman normal şartlar altında cereyan etmez. Ferdî, ailevî ve sos‐
yal hayatın akışı birden fazla kadınla alâka kurmayı ve bu alâkayı
evlilikle meşrûlaştırmayı gerektirebilir. Tecrübeler buna tanıklık et‐
mektedir.
Birden fazla kadınla ilişki kurmaya sevkeden sebebleri, ferdî ve
ailevî olanlarından başlayarak şöylece hülâsa edebiliriz:
a‐ Kadının, yaratılıştan cinsel iktidarsızlığa marûz bulunduğunun or‐
taya çıkması,
b‐ Kadının, zevcelik vazîfesini yapabilmesine engel müzmin veya tedâ‐
visi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanması,
c‐ Kadının kısır olması veya cinsel kudretinin erkeğe nazaran on‐onbeş
yıl erken zayıflaması ve bu devrede ‐var olanlarının ölümleri sebebiyle ‐
çocuk arzu edilebilmesi,
d‐ Kadının erkeğe nazaran oldukça yaşlı olduğu evliliklerde, zamanla
daha genç bir kadına ihtiyaç hissettiren ölçüsüz ve dengesiz bir durumun
ortaya çıkması,
f‐ Maddî bakımdan iktidarlı, cinsî bakımdan çok güçlü olan kişilerin,
sosyal, ruhî ve fizikî zorlamalar altında bir tek kadınla yetinmesinin çeşitli
buhranlar doğurabilecek bir karaktere bürünmesi,
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g‐ Cinsel ilişkinin âdet günlerinde ve lohusalık devrelerinde dînen, gebe‐
liğin husûsuyle son haftalarında tıbben mahzurlu olması sebebiyle kadının
zevcelik görevlerini yapamamasının bazı erkeklerde problem halini alması,
h‐ Kadın sayısının erkek sayısına nazaran fazla olması: İstatistikler
açıkça göstermektedir ki, muhtelif müessirler sebebiyle bazı ülkelerde kadın
sayısı erkek sayısına nazaran fazladır. Zaman zaman da fazla olacaktır.
Peygamberimiz bir mûcizevî hadislerinde bu gerçeği şöyle açık‐
lamaktadır:

ﻪﺒﻌﺘ ﻳ ﺪ ﺣ ﺍﺟ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﻮ ﺮ ﻯ ﺍﻟﻳﺮﻭ ﺎﻥﹲﺯﻣ ﺱ
ﺎ ﹺﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻦ ﻴﺗﺄ… ﹶﻟﻴ
ﺎ ِﺀﻨﺴﺓ ﺍﻟ ﺮ ﻭ ﹶﻛ ﹾﺜ ﺎ ﹺﻝﺮﺟ ﺔ ﺍﻟ ﻗ ﱠﻠ ﻦ ﻣ ﻪ ﻳﻠﹸ ﹾﺬ ﹶﻥ ﹺﺑ ﺃ ﹰﺓﻣﺮ ﺍ ﻮ ﹶﻥﺑﻌﺭ ﺃ
“İnsanlar öyle bir dönem yaşayacaktır ki o dönemde, erkeklerin azlığı ve
kadınların çokluğu sebebiyle cinsî ilişki kurmak için kırk kadının bir erkeğin
ardına düştüğü görülecektir.”1
İnsanlık tarihinin her devrinde olduğu gibi, asrımızda da devam
eden harplerin kadın sayısını erkek sayısının pek çok üstüne çıkara‐
rak, hadîsde bildirilen dönemi sık sık yaşatacağı açık bir gerçektir. Bir
erkeğe iki veya üç kadının düştüğü bir toplumda tek kadınla evlen‐
mek mecbûriyeti, pek tabî‐i ki o cemiyetteki kadınların mühim bir
kısmını meşrû cinsel hayattan yoksun bırakacaktır.
ı‐ Sosyal ve ekonomik şartların mecbur etmesi:
Özellikle, sosyal yardım imkânlarının pek kıt olduğu geri kalmış
ülkelerde, iffetinden fedakârlık yapmaksızın geçimini sağlayacak bir
iş edinemeyecek yetim, dul ve yaşlı kadınların, bir aile bünyesi içinde
himaye altına alınması zorunluğu da, birden fazla kadınla meşrû iliş‐
kiyi gerekli kılabilir.

1

et‐Tac 2/40.
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i‐ En mazbut toplumlarda bile vukûu muhtemel cinsel menşeli günahla‐
rın, cinâyete ve fuhşa sürüklenmek veya ilgiye muhtaç bir bîçare olarak orta‐
da kalmak gibi daha büyük felâketlere dönüşme emarelerini göstermesi.
j‐ Bunların dışında daha değişik sebeblerin ortaya çıkması:
Cemiyetten cemiyete ve aynı toplumun bünyesinde devamlı bir
değişiklik gösteren sosyal olaylar, şüphesiz sürekli ilişkiye başvurul‐
masını zarûrî kılan daha nice ictimaî/sosyal sebepler ortaya çıkarabi‐
lir.
İslâm Dîni, çeşitli kıtalarda ve değişik ülkelerde yaşayan, farklı
vasıflardaki bütün insanlara ve tüm toplumlara hitab eden bir dindir.
O, hayalî idealizmi reddedip insan fıtratını ve hayatın gerçeklerini
makul gören bir düzen olduğu içindir ki, beşer hayatında, birden
fazla kadınla ilişki kurmayı gerekli kılan açıklamaya çalıştığımız
sebeblerin mevcûdiyetini tabîi görür. Tecrübelerin de varlığını doğru‐
ladığı bu sebeplerin her devirde ve her toplumda zuhur edebileceğini
de kabul eder.
Bu kişisel, ailevî ve sosyal sebebler karşısında yapılacak tek iş,
başka değil aşağıda sunacağımız şekillerden birini tercih etmek ola‐
caktır.
a‐ Açıklanan zarûrî kılıcı mezkûr sebebleri yok farzedip, buna‐
lımlarına katlanmak ve mağdûr durumda olan eşe sabır tavsiye et‐
mek,
b‐ Boşanmak,
c‐ Ferdî, ailevî ve ictimaî pek çok zararlar tevlid eden, hukûkilik
ve ahlâkîlikten yoksun bulunan, kadınlık haysiyetini ve haklarını
çiğneyen taaddüd‐i nisâyı, daha açık bir ifadeyle zinâyı meşrûlaştır‐
mak,
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d‐ Hukûkî ve ahlâkî olan, sürekli vazîfeler ve haklar doğuran,
pek çok da ferdî ve ictimaî yararlar sağlayan taaddüd‐i zevcât ruhsa‐
tını benimsemek…
Şimdi bu şekillerin her birini ayrı ayrı inceleyelim.
A‐ Mezkûr Sebebleri Yok Farzetmek ve Mağdûr Eşe Sabır Tavsiye
Etmek

Teoride benimsense bile, bu şeklin pratikte geçerliliği yoktur.
Çünkü insanlık tarihinin her bir döneminde taaddüd‐i nisâ, /çok ka‐
dınlılık insanlığın cinsel hayatının değişmez bir gerçeği olmuştur ve
olmaktadır. Ne var ki taaddüd‐i nisâ çoğu kez zinâ yoluyla varlığını
sürdürmüş, bâzen de taaddüd‐i zevcat yoluyla ortaya çıkmıştır.
Mağdûr durumda olan eşe sabır tavsiye etmek elbette mümkün‐
dür. Edilmelidir de. Zira bu gibi ferdî ve ailevî zarûretler içerisinde,
erkeğin ilk kadını ile yetinmesi ve hanımına vefa göstermesi pek tabî‐
idir ki bir fazîlettir. Ancak bu fazîleti herkesten beklemek insafsızlık
olur ve toplum yararları bakımından buna zarûret de yoktur.
B‐ Boşanmak

Birden fazla kadınla ilişki kurmanın zarûrî görüleceği yerde, bi‐
rinci kadını boşayarak yeni bir izdivaç yapma yolu da denebilir. Kuş‐
kusuz bu yol ‐İslâm Aile Hukûku’na görede meşrû bir yoldur. Ancak,
ciddî ve tarafsız bir mantıkla incelendiğinde görülecektir ki, tek hu‐
kûkî çıkar yol olarak boşanma, kadın menfaatleri açısından her za‐
man tercih edilebilir âdil ve yararlı bir yol değildir.
Nafaka ve eşlik ilişkilerinde adâlet gözetilmesi şartıyla, yukarıda
açıklanan kusurlarla illetli ve boşanma halinde bekâr bir erkekle ikin‐
ci bir evlilik yapabilme ihtimâli zayıf bir kadın için, boşanmanın veya
gayr‐ı meşrû bir hayat süren ilgi ve şefkat gösteremez bir kocanın
karısı olma halinin, her zaman onurlu ve menfaatli olacağı ileri sürü‐
lemez.
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C‐ Taaddüd‐i Nisâ’yı (zinâyı) Meşrûlaştırmak

Zinâyı meşrûlaştırmak, toplumda belirli sayıdaki kadını kumalı
duruma düşmekten korumak için, aynı veya daha fazla sayıdaki ka‐
dını eşlik ve analık haklarından yoksun kılmak ve onları; vücûdu
sömürülen, itip kakılan, orta malı haline düşürmektir.
Kumalı duruma düşecek kadınlar korunması gereken kadınlardır
da, fuhuşa sürüklenecek kadınlar korunması gereken kadınlar değil
midir?
Zinâyı tabîi görmek, aynı zamanda evlilik yanında fuhşu, nesebi
sahih çocuk yanında veled‐i zinâyı meşrûlaştırmak, zührevî/cinsel
hastalıklara ve kürtaja da kapı açmaktır. Ayrıca ailenin kudsiyetini
zedelemek, evlilik yolunu tıkamaktır. Gereksiz harcama ve düzensiz‐
liklere yol açmaktır.
İster Müslüman olsun, ister materyalist bir lâik, hiçbir düşünür
insan, zinâyı alternatif olarak göremez.
Yukarıda bir kısmına değindiğimiz sakıncaları sebebiyledir ki, İs‐
lâm Dîni zinâyı da, ona götürücü eylemleri de şiddetle yasaklamış,
fâillerini cezalandırmıştır.
D‐ Taaddüd‐i Zevcât Ruhsatını Benimsemek

Açıklanan şekillerin hiçbirisi âdil, kalıcı, güvenilir ve sağlam ol‐
madığı içindir ki İslâm; yani onun yasalarının koruyucusu ve insanın
yaratıcısı olan şanı yüce Allah (c.c), mü’minlere şekillerin en güzeli ve
yolların en doğrusu olan taaddüd‐i zevcât ruhsatını vermiştir. Bu
ruhsatı da dörtle sınırlamıştır.
Bu bereketli ruhsatı açıklayan Nisâ Sûresi’nin üçüncü âyetinde
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Eğer yetim kızlar/yetim kızlar konumunda olan kadınlar hak‐
kında (mehir, nafaka ve ilgi yönüyle) adil davranamamaktan korka‐
cak olursanız, size helâl kılınan beğenebileceğiniz kadınların ikisi,
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üçü ve dördünü birden alarak nikâhlayın/evlenin. Eğer onların ara‐
sında da adaletli davranmamaktan korkacak olursanız, biriyle ya
da yasal olarak sahib olduğunuz (savaş esiriniz) ile evlenin. Çünkü
bu, haksızlık etmemeniz için en uygun uygulamalardır.”
Bu âyetin hükmünü pekiştiren ve tamamlayan Nisâ Sûresi’nin
yüzyirmi dokuzuncu âyetinde de şöyle buyrulmaktadır:
“Yürekten isteseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlayamazsı‐
nız. Bâri bir tarafa büsbütün meyledip de ötekini (ne dul, ne kocalı
bir durumda) askılı bırakmayın. Eğer, nefsinizi düzeltir ve (haksız‐
lıktan) sakınırsanız, (biliniz ki) Allah, şüphesiz bağışlayan ve mer‐
hamet edendir.”
Hemen hemen hepsini kitabımızda incelediğimiz cinsel haramla‐
rı koyan ve insanın tabîi ihtiyaçlarını gerçekçi bir yaklaşımla değer‐
lendiren İslâm Dîni’nin taaddüd‐i zevcâtın dışında bir uygulamayı
benimsemesi pek tabîidir ki mümkün olmazdı.
Taaddüd‐i Zevcât Laik Bir Mantıkla da Yerilemez

İslâm Dîni’nin emir ve tavsiye etmeksizin yalnızca başvurulabilir
bir hukûkî ve ahlâkî kurum haline getirdiği taaddüd‐i zevcâtın, laik
bir mantıkla da olsa tarafsız ilmî bir düşünce adına eleştirilip yeril‐
mesi mümkün değildir. Çünkü târihî asırlardan devrimize kadar
taaddüd‐i nisâ bir hayat gerçeği olmuştur ve olmaktadır. Taaddüd‐i
zevcât ise taaddüd‐i nisânın sınırlı, ahlâkî ve sakıncasız şeklidir. Bu
sebeble taaddüd‐i zevcâtın eleştirilip yerilmesi ciddiye alınamaz.
Ancak biz alalım, “Kadın haklarına tecavüze ortam hazırlayan istis‐
mar edilebilir bir kurum” olduğu şeklindeki iddia üzerinde düşünelim.
Ne gariptir ki İslâm’da kadının cinsel ve cinsellik dışı haklarını
koruyucu yönü gâlib bir kurum olan taaddüd‐i zevcât, kadın hakları‐
nın ihlâline ortam hazırlamakla yargılanmaktadır.
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Yaratılış düzenleri onaylamadığı halde hayatî zarûretler sebebiy‐
le ve kendi arzularıyla ikinci veya üçüncü bir eş olmayı kabullenen
kadınlar kadın değil de, yalnız birinci eşler kadındır mantığından
hareketle ileri sürülen bu iddia doğru olabilir mi?
Açık ve kesin bir cevap verelim:
Dînî ve ahlâkî bakımdan mazbût olmayan fertlerin uygulama‐
sında bile olsa, taaddüd‐i zevcâtın değil kadınlar aleyhine istismar
edilmesi ‐kadınlar istemedikçe‐ işletilmesi bile pek güç, hemen he‐
men de imkânsızdır.
Şimdi imkânsızlığa gölgesini salan bu güçlüğü doğurucu maddî
ve manevî şartları beş madde halinde özetlemeye çalışalım.

Taaddüd‐i Zevcâtın İstismarını Engelleyen Unsurlar

a‐ Mehir

İslâm toplumunda, her erkek evleneceği kadına, kadının istediği
mehri (taşınır veya taşınmaz mal ya da altın ‐gümüş‐para) vermekle
yükümlüdür.1
Sınırlandırılamayacağı ve kadının razı olabileceği bir mikdar ola‐
cağı için, sembolik bir vasıf taşımayacak olan mehrin, takdir buyuru‐
lacağı üzere yeni bir evlilik için maddî, fakat ciddî bir engel olacağı
açıktır. Mehrin belirlenmemiş olması onu düşürmez.
b‐ Nafaka

İslâm Aile Hukûku’na göre, mü’min erkek, herbir eşinin normal
ölçüler içerisinde nafakasını sağlamakla mükelleftir. Birinci zevcesi‐
nin ve ondan doğan çocuklarının nafakasını ancak temin edebilen bir
kişinin, nafaka yükümlülüğü sebebiyle yeni bir evliliğe yönelemeye‐
ceği açıktır.
Kur’ân ve Sünnet’in yapılandırdığı İslâm Aile Hukûku’na göre,
mü’min erkek, herbir eşinin toplum örfüne göre nafakasını sağlamak‐
la mükelleftir.2 Birinci zevcesinin/eşinin ve ondan doğan çocuklarının
nafakasını ancak temin edebilen bir kişinin, nafaka yükümlülüğü
sebebiyle yeni bir evliliğe yönelemeyeceği açıktır.

1
2

Nisâ 24‐25
Nisâ 34
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İslâm Aile Hukûku’nda, nafakası temin edilmeyen zevcenin, hu‐
kûken kabul görecek boşanma talebinde bulunabilme hakkının mev‐
cut olduğu da hatırlanırsa, nafaka yükümlülüğünün taaddüd‐i
zevcâtı engelleyecek mühim bir mânia olabileceği anlaşılır.3
c‐ Kadının Boşama ve Boşanma Hakkı

Kur’â’n ve Sünnet’e göre kadın aldığı mehri geri verme koşuluyla
istediğ zaman yargı kararıyla boşanabilir.4 Kadın mehrini iade etmek‐
sizin de şartlı olarak boşanabilir. Çünkü kadın, nikâh akdi sırasında
ileri süreceği bir şartla, kocasının evlenmesi halinde, kendisini veya
alınan kadını boşama hakkını elde edebilir. Koca, nikâh akdî sırasın‐
da veya daha sonra verdiği bu hakkı geri alamaz.5
Özellikle nikâh akdinde kabul olunacak şartlara riâyet olunması‐
nı öğütleyen bir hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Akitlerinizdeki/sözleşmelerinizdeki şartların en ziyade uygulanması
gerekeni, kadınlarınızı nikâhladığımızda koştuğunuz şartlardır.”6
Genelleştirilmesinde hiçbir dînî sakınca olmayan değindiğimiz
hukûk görüşüne dayanarak elde edeceği hakkı kullanması halinde
İslâm Kadını, aleyhine işletilebilecek taaddüd‐i zevcât müessesesini,
istismar edilemez bir sosyal kurum haline getirebilir.
d‐ Kadın Fıtratı (Yaratılışı)

Kadın fıtratı, erkeğin ikinci bir kadın almasına razı olmayacağı
gibi, normal şartlar altında evli bir erkekle evlenmeye de rıza göster‐
mez. İslâm Aile Hukûku’na göre ister bâkire ve ister dul olsun kadın
istemediği bir evliliğe zorlanamaz. Zorlandığı takdirde hukûken bu‐
3
4
5

6

H. İ. ve I. F. Kamusu 2/446, 464
Bakara 229, et‐Tac 2/345
H. İ. ve I. F. Kamusu 2/38, 39.”Üzerine evlenmek ve evlendiği surette kendisi veya ikinci kadın
boş olmak şartıyla bir kadını tezevvüc (nikâhlama) ve şart muteberdir.” Hukûk‐i Aile Kararna‐
mesi, Madde 38.
İbn‐i Mâce, Nikâh 41 (Hn. 1954).
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na engel olunur. Tahakkuk etmiş evlilik de kadının arzu etmesi ha‐
linde geçersiz kılınır.7
Görüldüğü gibi kadınlar aleyhine olduğu ileri sürülen taaddüd‐i
zevcât ruhsatının istismarına engel olunması husûsu, tamamen ka‐
dınların tutum ve tasarruflarına bağlıdır.
İslâm Dîni’nin emrettiği mânâda eğitilecek İslâm Kadını, kadınlık
duygusu ve onuru ile birden fazla kadın alabilme ruhsatının istisma‐
rına mâni olabilir, yapılacak ikinci evlilikleri hukûken geçersiz kılabi‐
lir ve bu ruhsatı yalnızca kendi menfaatleri doğrultusunda kullandı‐
rabilir.
e‐ Adâletli Olma Gereği

“Yürekten isteseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlayamazsı‐
nız. Bâri bir tarafa büsbütün meyledip de ötekini (ne dul, ne kocalı
bir durumda) askılı bırakmayın. Eğer bozulan ilişkilerinizi düzel‐
tir, haksızlık etmekten sakınırsanız biliniz ki Allah, çok bağışlayan
ve pek çok merhamet edendir.”
Nisâ Sûresi’nin anlamını sunduğumuz 129. âyetinin ve ilgili ha‐
dislerin zevceler/kadın eşler arasında yedirme, içirme, giydirme, ba‐
rındırma ve gecelemede gösterilmesini emrettiği ve sorumluluğuna
değindiği fakat tam anlamıyla gerçekleştirilemeyeceğine de işaret
ettiği adâlet şartı da, âhiret mutluluğunu arzulayan mü’minlerin,
gereksiz olarak birden fazla kadın alma temayüllerini giderecek güç‐
tedir.
Peygamberimiz bu konudaki hadislerinde şöyle buyururlar:

ﺋﻞﹲﺎ ﻣﺷ ﱡﻘﻪ ﻭ ﺔ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﺎ َﺀﺎ ﺟﻫﻤ ﺍﺣﺪ ﺍ ﺍﻟﹶﻰ ﺎ ﹶﻝﻥ ﹶﻓﻤ ﺎﺃﺗﻣﺮ ﺍ ﺖ ﹶﻟﻪ
 ﻧﻦ ﻛﹶﺎ ﻣ

7

Ebu Davud Nikâh 24‐26, H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/38. Madde 159.
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[“Bir erkeğin nikâhında iki kadın bulunur da bunlardan birine meyl
eder aralarında adâlet göstermezse, Kıyamet Günü’nde bir tarafı felçli olarak
ilâhî huzûra gelir.”

ﺕ
 ﺍﻗﹶﺎﻭ ﹶﻻ ﺍﻟ ﹼﺬﻭ ﲔ
 ﻗ ﺍﺐ ﺍﻟ ﱠﺬﻭ
 ﺤ
 ﻳ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﻻﺗﻌ ﺍ ﱠﻥ ﺍﷲ
“Allah, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez.”]8
Çok Kadınlı Evlilik İzni İstismar Edilebilir

Yukarıda açıkladığımız, birden fazla ve dörde kadar kadın ala‐
bilme ruhsatının istismarına gerçekten mâni olabilecek ciddi engelle‐
re rağmen bu dînî ruhsat, inancı zayıf, ameli kısır mü’minler tarafın‐
dan yine de kötüye kullanılabilir.
Bu mümkündür. Nitekim bütün düzenlerde kötü niyetli istismar‐
cı kişilerin en kuvvetli kanunları ve kurumları bile suiistimâl edebil‐
dikleri bir vâkıadır.
İşte zinâ ve rüşvet. Yürürlükteki cezayı içeren kanunlarla bu fiil‐
ler önlenebilmiş midir? Bırakınız önlenmelerini, giderek artışlarına
engel olunabilmiş midir? Önlenemiyor diye, bu yasaklayıcı yasaların
kaldırılmasını öneren bir sağ duyulu toplum var mıdır?
Şimdi, bazı sakıncaları olabilir diye, sosyal ve ahlâkî faydaları
pek çok olan taaddüd‐i zevcât ruhsatını ön yargılarla yermek; akılcı,
gerçekçi ve toplumcu bir davranış olabilir mi?
Elbette olamaz.
Akılcı, gerçekçi ve toplumcu olmak için zinâya karşı çıkmanın
yanısıra İslâmî ölçüler içerisinde bu müesseseyi savunmak lâzımdır.
Laik bir toplum içinde yaşansa ve laik bir kafa taşınsa bile sa‐
vunmak lâzımdır.

8

Sırasıyla bak. Ebu Davud Nikâh 24‐26, Darimî Hn. 2216, Nesâî 7/63, el‐ Camiüs‐ Sağir 1/30

DÖRTLE SINIRLI ÇOK KADINLA EVLİLİK (TAADDÜD‐İ ZEVCÂT)

631

Taaddüd‐i Zevcâtı Kadınlar da Savunmalıdır

Bu savunma öncelikle de kadınlara düşer. Çünkü kadınlar, kadı‐
nın; zevceliğin hukûkî haklarından ve ahlâkî onurundan faydalandı‐
rılmaksızın yararlanılan bir dişi duruma düşürülmesini taaddüd‐i
zevcâtla önleyebilirler. Diğer bir ifadeyle kendilerinden bir zümrenin
erkeksiz yalnızlığa itilerek veya fuhşa sürüklenerek bedbaht olması‐
nı, ancak taaddüd‐i zevcâtla engelleyebilirler. Çünkü onlar, toplum
şartlarına göre bekâr veya dul bir erkekle evlenmek imkânlarını bü‐
yük ölçüde yitirmiş bulunan hem cinslerine, ancak zinâ yasağı ve
taaddüd‐i zevcât yoluyla evlilik imkânı sağlayabilirler.
Burada “Kadın fıtratı taaddüd‐i zevcâtı nasıl savunabilir?” şek‐
linde bir itiraz vâki olabilir. Ancak iyice bilinmelidir ki taaddüd‐i
zevcât müessesesini savunmak, kocanın ikinci bir eş almasını savun‐
mak değildir.
Kadının serbest ticareti savunması, memur olan kocasının bilfiil
ticaret yapmasını istemek olmadığı gibi, taaddüd‐i zevcâtı savunmak
da kendi kocasını çok kadınlığa teşvik değildir.
Taaddüd‐i zevcât’ın/dörtle sınırlı çok kadınla evlilik izninin
meşrûiyetine inanmak Kur’ân’a imanın gereğidir

Mü’min erkek gibi mü’min kadın da taaddüd‐i zevcât kurumu‐
nun Hak olduğuna inanmak mecbûriyetindedir. İnanmayan kâfir
olur. Kâfirler ise ebedî Cehennemlik’tir.
Ancak çok iyi bilinmelidir ki taaddüd‐i zevcât’a inanmak mecbû‐
riyetinde olan kadın, kocasının evlenmesini onaylamak mecbûriye‐
tinde değildir.
Hiçbir mü’min kadından kendi nefsi aleyhine böylesine bir tasvib
beklenemez. Hiçbir mü’min babadan, damadının ikinci veya üçüncü‐
dördüncü bir kadın almasını makul görmesi de istenemez. Çünkü
genelde kadının kıskanç fıtratı ve babalık şefkati, taaddüd‐i zevcâtı
onaylamaya engeldir.
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Allah’ın Resûlü’nün terbiyesinde büyüyen kızı Hz. Fâtıma’nın,
kocası Hz. Ali’nin evliliğine karşı çıkması îmanî za’fiyetiyle yorumla‐
namaz. Kaldı ki taaddüd‐i zevcât ruhsatının tebliğcisi ve uygulayıcısı
olan Allah’ın Resûlü de damadının ikinci evliliğini tasvib buyurma‐
mıştır.
Allah’ın Resûlü, kızının kumaya tahammül edemeyeceğine, ko‐
casına isyan ederek âhiret hayatına zarar verebileceğine kanaat getir‐
diği için ‐helâli haram kılmadığını beyan buyurmakla beraber‐ damadı Hz.
Ali’nin evliliğine izin vermeyeceğini açıklamıştır.9
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü’nün Müslüman
kız babalarının damatlarının evliliğine karşı tavır alabileceklerini gös‐
termek amacıyla, bu yolu izlediklerinde şüphe yoktur.
Öneminden ötürü bu olayı Buhârî’nin rivâyetiyle delillendirelim.
Misver b. Mahzeme (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’nü minberde şöyle konuşurken dinledim:
‐ Hişam b. Muğire oğulları, kızlarını damadım Ali ile evlendirmek için
benden izin istediler.
İyice bilmelerini isterim ki buna izin vermeyeceğim. Şimdilik ver‐
meyeceğim gibi sonra da vermeyeceğim.
Ali, kızımı boşayıp onların kızını almak istemedikçe de (hiçbir zaman)
izin vermeyeceğim. Çünkü (Ali’nin eşi kızım) Fâtıma bir parçamdır. Onun
sevip içine sindiremediğini, ben de sevip içime sindiremem. Onu üzen du‐
rum beni de üzer.10
Yukarıda yapılan açıklamalardan birinci kadının ve babasının
aleyhlerinde görülen taaddüd‐i zevcâtı onaylamamalarının mü’min
kocanın hakkını düşüreceği sanılmamalıdır.
9

10

Avnül‐Mabud 6/78.
Allah’ın Resûlü, taaddüd‐i zevcât ruhsatını tebliğ etti. Bu ruhsatı bilfiil de örneklendirdi.
Bu iki işlem, peygamberliğinin gerektirdikleriydi. Ancak bu ruhsatın belirli şahıslarda uy‐
gulanma zarûretini kabulde dînî bir mecbûriyet yoktu. Bu sebeble babalık şefkatini kul‐
landı. Kullanabilirliğini de gösterdi. Ancak beyan ettiğimiz gibi helâl olan taaddüd‐i
zevcâtı haram kılamayacağını açıkladı.
Buharî Nikâh 109, Aynî 20/211‐2.
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Bu hak düşmez ve düşürülemez. Sırf cinsel bir amaçla da olsa,
kullanılması hâlinde mü’min kadına düşen görev, oluşan durumu
kabul etmektir. Eğer gerçekten kabullenemeyecekse, kocasına ıstırap
vererek âhiret hayatına zarar vermemeli, kocasından kendisini boşa‐
masını istemeli veya yargı yoluyla boşanma yoluna gitmelidir.
Ancak birinci eş olaya yalnız kendi zâviyesinden bakmamalı,
sebeblere inmelidir. Yalnız kendisinin değil gelen kadının da kumalı
olduğunu düşünmelidir. Normal şartlar altında hiçbir kadının evli bir
erkekle evlenmeyeceğini de unutmamalıdır. Kur’ân‐ı Kerîm’de “pis”
olduğu ve ancak kendisi gibi bir “pise” uygun olduğu açıklanan pis
bir zinâcıya değil de, evlenen namuslu bir erkeğe eş olduğunun onu‐
runu düşünmelidir.11
Taaddüd‐i Zevcât Yalnızca Bir Ruhsat Kurumudur

Taaddüd‐i zevcât; çıplaklığı, kadın erkek beraberliğini, cinsel
nitelikli mûsikiyi, zinâyı, homoseksüelliği, seviciliği, röntgencili‐
ği… ve cinsel fuhuş endüstrisini yasaklayan ve yasakladıkları için
de cezalar düzenleyen İslâm Dîni’nin evlilik yanında meşrû tanı‐
dığı tek cinsel görünümlü müessesedir.
İslâm, taaddüd‐i zevcâtı ne emir ve ne de tavsiye buyurmuştur.
Yalnızca ruhsat vermiştir. Bu ruhsatı veren de bu dinin vâzıı ve
insanın yaratıcısı Allah’dır. Allah erkeklerin de kadınların da Rab‐
bidir. O, kullarından ne erkeklere, ne de kadınlara zulmedicidir.
Bunun içindir ki Allah Âdem için bir Havva yaratmıştır. Taaddüd‐i
zevcâtı örneklendiren de Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’dir. O,
yalnız erkeklerin değil kadınların da peygamberidir. O, ümmetinin
erkeklerine de kadınlarına da pek merhametlidir.
Bu sebeble taaddüd‐i zevcât bir adâlet, hikmet ve merhamet
kurumudur.

11

Nûr 3, 26
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OKUYUCU NOTLARI

Onbeşinci Bölüm

ALLAH’IN RESÛLÜ’NÜN
ÇOK EVLİLİĞİ

Allah’ın Resûlü’nün Çok Evliliği

Taaddüd‐i zevcât gibi kültürel bakımdan mü’minler tarafından
bile kavranıp rûhlara sindirilemeyen temel İslâmî meselelerden biri
de Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in çok evliliği olmuştur.
Allah’ın Resûlü Niçin Çok Evlenmiştir?

Bu suâlin açık ve kesin bir tek cevabı vardır:
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, cinsel vasıflı düstûrları dâhil;
İslâm Dîni’ni tebliğ, tefsir ve tatbikle yükümlü, evrensel bir peygam‐
ber olduğu için çok evlenmiştir.
Çok evliliğinin sebebi evrensel peygamberliğidir. O, çok kadınla
evlenmeseydi peygamberlik görevini (tebliğ, tefsir ve tatbik) tam ola‐
rak yapmış olamazdı. Her asırda milyonlarca insan tarafından her
alanda örnek alınabilecek şekilde hayatı bilinemez, izinden gidile‐
mezdi.
Evet, Allah’ın Resûlü’nün çok evliliğinin bir tek sebebi vardı. O
da Kıyâmet Günü’ne kadar devam edecek peygamberliğiydi.
İslâm bilginlerinin bir kısmının ileri sürdüğü ictimaî, iktisâdî ve
siyâsî sebepler aslında sebep değildir. Onlar, gerçekleştirilmesi zarûrî
olan taaddüd‐i zevcâtın yalnızca soyut cinsel amaçlar gözetilerek
değil, ictimaî, iktisadî ve siyasî amaçlar gözetilerek gerçekleştirildiği‐
nin belgeleridir. Yani sebep görülen ve gösterilen vesîleler olmasaydı
Allah’ın Resûlü yine de çok kadınlı aile hayatına geçmeye mecburdu.
Çünkü bunu gerekli kılan, peygamberlik göreviydi.
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Bu gerçeği iyice kavrayabilmek için üç şey gereklidir:
a‐ Her yaş, renk ve güçdeki insan cinselliği üzerinde gerçekçi ol‐
mak,
b‐ Aşağıda açıklanacak soruların cevaplarını bilmek:
“Peygamber kimdir, görevi nedir? Hz. Muhammed’in peygam‐
berler arasındaki özellikleri nelerdir? Teblîğ ettiği dînin muhtevası
nasıldır?”
c‐ Yirmi üç senelik peygamberlik dönemi içinde Kur’ânî emirler
ve yasakların nasıl bir geliş seyri takib ettiğini, yani teşrî tarihini iz‐
lemek.
İnsan cinselliği üzerindeki İslâm gerçekçiliğine yer yer değindi‐
ğimiz için, bu incelememizde (b) ve (c) bendlerindeki esaslar çerçeve‐
sinde konuya açıklık getirmeye çalışacağız.
Peygamber Kimdir?

Peygamber; Allah’ın, yaratıp yeryüzünde kulluk denemesine tâbi
tuttuğu insanlara, emirleri ve yasakları tebliğ etmesi için insanlar
içinden seçip vahiy indirerek görevlendirdiği erkek insandır.
Peygamberin Görevi Nedir?

Peygamberin görevi; Allah’ın kendisine vahiy meleği aracılığıyla
bildirdiği iman esaslarını, özel ibâdet görevlerini ve insan hayatını
ilahî iradeye göre yönlendirecek ilâhi emirleri ve yasakları tebliğ,
tefsir ve tatbik etmektir. Böylece insanları Allah’a ibâdete çağırıp,
onları Tâğût’tan; Yaratan’ın egemenliğini tanımaz insanlara, şeytanî
ilke, kurum ve düzenlere boyun eğmekten sakındırmaktır.
Bir hadise göre sayıları yüz yirmi dört bine ulaşan peygamberle‐
rin, Hz. Muhammed (sav) dışındakilerinin ortak özelliği, belirli bir
coğrafî bölgeye, muayyen bir veya birkaç topluma gönderilmiş olma‐
larıdır.
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Peygamberler Arasında Hz. Muhammed (sav)’in Özellikleri Nelerdir?

Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.
Bu sebeple O, belli bir zaman dilimi için, muayyen bir millete değil,
bütün insanlığa gönderilmiştir.
Yüce Allah, insanlık için seçip razı olduğu son kanunlarını
O’nunla göndermiştir. Bu son kanunları gibi O’nun peygamberliğini
de Kıyamet Günü’ne kadar geçerli kılmıştır.
Şanı büyük olan Allah, kanunlarının (emirleri ve yasaklarının) bir
bölümünü teşkil eden Kur’ân‐ı Kerîm’i O’na yirmi üç yıllık bir zaman
süreci içinde, sûre sûre ve âyet âyet, fakat lafız ve mânâ olarak vahiy
yoluyla indirmiştir.
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed lafız ve mânâ (Kur’ân‐ı Kerîm)
ve de yalnız mânâ (Sünnet) olarak kendisine vahyedilen ilâhî kanun‐
ları tebliğ, tefsir (sözlü açıklama) ve tatbikle mükellef kılınmıştır.
Hz. Muhammed’e indirilen ilâhî düstûrlar itikadî, ictimaî, iktisa‐
dî, hukûkî ve ahlâkî vasıfta olup, insan hayatını bütünüyle kuşatıcı ve
yönlendiricidir.
Evet bu ilâhî düstûrlar; yemek yemekten tuvalete girip çıkmaya,
evlenmekten boşanmaya, üretimden tüketime, ferdî haklardan top‐
lumsal görevlere, ahlâkî kurallardan cezâî yasalara, savaş nizamın‐
dan barış düzenine, adâletten merhamete, namazdan zekâta v. s. ka‐
dar insanla ilgili her yönü içine alıcıdır.
Allah’ın Resûlü bu ilâhî düstûrları, onları içeren Kur’ân ve Sün‐
net’le bildiriyordu.
Sünnet: Sözlü, Fiilî ve Takrîrî sünnet, olmak üzere üç kısımdı ve
her bir kısmı da vahye dayanıyordu.
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‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü Kur’ân’ı insanlara
aynen sunuyordu. Konuşmaları sözlü sünneti, işleri fiilî sünneti, gör‐
düğü ve duyduğu olaylar karşısındaki tavrı da takrîri sünneti oluştu‐
ruyordu.
Allah’ın Resûlü ilâhî düsturları içeren Kur’ân ve Sünnet’i insanla‐
ra ulaştırmak görevindeydi. Bunun için de tebliğ, tefsir ve tatbik ge‐
rekliydi.
a‐ Tebliğ

Allah’ın Resûlü kendisine lafız ve mâna olarak vahyedilen
Kur’ân âyetleri ile indirilen ilâhî yasaları aynen, yalnız mânâ olarak
indirilen ilâhî ölçüleri de kendi üslûbu ile bildirmekle yükümlüydü.
b‐ Tefsir

Tebliğ edilen ilâhî düstûrların açıklanması da gerekiyordu. Çün‐
kü Yüce Allah; Namaz, Zekât, Cihâd vs. gibi Kur’ânî emirleri mutlak
olarak veriyordu.
Namazın nasıl kılınacağını, zekâtın hangi mallardan ve ne oran‐
da verileceğini, cihâda kimlerin çıkacağını ve kimlere karşı çıkılaca‐
ğını… hep Allah’ın Resûlü açıklıyordu.
Zinâ, faiz ve rüşvet gibi Kur’ânî yasaklar da böyleydi.
Bir de ilâhî emirleri ve yasakları uygulamada tereddüde düşen
sahâbîler, sürekli sualler yöneltiyor, açıklama istiyorlardı.
c‐ Tatbik/Uygulama

Allah’ın Resûlü tebliğ ve tefsir ediyor, bizzat da uyguluyordu. Ne
var ki tebliğ ve tefsirin bazan tatbikatla yapılması da zarûrî oluyordu.
Yani Allah’ın Resûlü uyguluyor, böylece hem tebliğ hem de tefsir et‐
miş oluyordu. Uygulama çok önemliydi. İlâhî düstûrları hayata hâ‐
kim kılmak için Allah’ın Resûlü’nün bizzat uygulaması gerekiyordu.
Yaşanmayan yaşatılamazdı. Kaldı ki Allah, Peygamberi’ne de uygu‐
lama emri veriyordu.
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Bu sebeble Allah’ın Resûlü, tebliğ ve tefsir yoluyla neyi emredi‐
yor ve yasaklıyorsa, önce bizzat kendisi de uyguluyordu.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, namaz kılınız buyuruyor, biz‐
zat kendisi fazlasıyla kılıyordu. Cihad ediniz emrini veriyor, kılıcını
kuşanıp ön saflarda çarpışıyordu. Barışı öğütlüyor, sulh andlaşmaları
imzalıyordu. Adâlete yöneltiyor, adâletin üstünde af ediyordu. Hak‐
ka çağırınız mesajını veriyor, gece gündüz öğretimini sürdürüyordu.
Kibirden, lüks ve israftan sakındırıyor, tevâzuun ve sadeliğin erişil‐
mez örneklerini veriyordu…
Sözün özü odur ki, neyi emrediyor ve yasaklıyorsa onu bizzat
yaşıyordu. Çünkü yaşamak zorundaydı. Peygamberlik görevi bunu
gerektiriyordu.
Allah’ın Resûlü Tebliğ, Tefsir ve Tatbikte Yardımcılara Muhtaçtı

Allah’ın Resûlü, fert ve toplum hayatını her yönüyle kuşatan bu
ilâhî yasaları; tebliğ, tefsir ve tatbikte pek tabîidir ki yardımcılara
muhtaçdı.
İlk mü’minler muhâtaptılar. Yakın çevresini oluşturan sahâbîler
yardımcı da oluyorlardı. Ancak bu yeterli değildi. Çünkü onların her
birinin kendine özgü işleri vardı. Yatsıdan sonra da çekiliyorlardı.
Allah’ın Resûlü’nün yalnız sözleri değil, bütün işleri, gördüğü ve
duyduğu olaylar karşısındaki tavırları da dînî ölçüleri oluşturdu‐
ğundan, çok yakından ve gece‐gündüz sürekli olarak izlenmesi gere‐
kiyordu. Kaldı ki ilâhî hükümlerin bir kısmı yalnız kadınları ilgilen‐
dirdiğinden, kadınca bir alâka gerekliydi. Sonra kadınlar da sualler
yöneltiyorlardı. Onların da Hz. Peygamberle irtibat kurmaya ihtiyaç‐
ları vardı.
Evet, Allah’ın Resûlü’nün sürekli olarak izlenmesi, her sözünün,
işinin ve tavrının belirlenmesi lâzımdı. Kadınlarla arasında irtibat
kurulması gerekliydi.
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Bu sebeble yardıma ihtiyacı vardı. Bir yardımcı yetmezdi. Yar‐
dımcılar lâzımdı. Üstelik yardımcıların farklı zekâda, değişik karak‐
terde, muhtelif yaşda olması zarûriydi. Çünkü her konuya ilgi du‐
yulmalıydı. O’nun her sözüne kulak kabartılmalıydı, her tavrı belir‐
lenmeliydi. Bunun için de yardımcıların gece gündüz O’nunla bera‐
ber olmaları şarttı.
Bu Yardımcılar Kimler Olabilirdi?

Sözü edilen yardımcılar devamlı olacağından bu yardımcılar an‐
cak ve ancak O’nun eşleri olacak kadınlar olabilirdi. Hem bu yardım‐
cıların O’nun eşleri olmasını zarûrîleştiren pek mühim bir sebeb var‐
dı. O da İslâmî düstûrların bir bölümünün cinsel vasıflı olmasıydı.
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Görevleri Arasında Cinselliğin
Yeri ve Önemi

O’nun tebliğ ettiği ilâhî yasalar içinde cinsellikle ilgili olanları da
pek çoktur. Çünkü cinsel hayat insan hayatının önemli bir parçasıdır.
Yüce Allah yarattığı insanı, cinselliği ile de kulluk denemesine
tâbi tuttuğu için pek çok yasa koymuştur.
Cinsellikle ilgili olarak Hz. Peygamber’e inen ve O’nun tarafın‐
dan tebliğ olunan cinsel vasıflı emirler ve yasaklara bakıldığı zaman,
bunların oldukça büyük bir yekün tuttuğu görülür.1
Başta evlenme ve boşanmaya ilişkin pek çok yasa…

1

Ünlü fizyolog Kenneth Walker “Ne yazık ki insanlığın büyük ruhsal önderleri Îsa ve
Buddha, cinsiyetten pek söz etmemişlerdir. Söylediklerinin açıklanması da pek
güçdür”diyerek üzüntülerini dile getirmektedir. Oysa insanlık adına üzülmeye gerek yok‐
tur. Çünkü Allah’ın Son ve Evrensel Peygamberi Hz. Muhammed, cinsiyetle ilgili söyle‐
nilmesi gerekli olan her şeyi açıkça söylemiş, böylece insanlığın yolunu aydınlatmıştır.
Alıntı için de bak. Kenneth Walker, Fizyoloji Açısından Cinsiyet Varlık Yayınları 1973 sh.
91.
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Çıplaklıktan‐bakışmaya, flörtten‐zinâya, homoseksüellikten‐sevi‐
ciliğe, ilâ’dan‐zıhâr’a, âdet hali temasından azile (korunmaya) kadar
pek çok ilâhî cinsel yasak…
Cinsel ninelikli değişik Kur’ânî ve ta’zîr cezaları …
Evlendirmeden‐evlilik içi ilişkilere, vücût temizliğinden‐gusüle,
cinsel kıskançlıktan‐li’âna, örtünmeden‐kadın erkek beraberliğine
kadar pek çok ilâhî emirler ve öğütler…
Bütün bu ilâhî ölçülerin oluşturduğu cinsel nizama geçerlilik ve
hayâtiyet kazandıracak baş kurum olarak örneklendirilmesi zarûret
üstü zarûret olan çok kadınlı eşlilik…
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed, yukarıda misallendirilen, as‐
lında bu kitabımızda özetin özeti şeklinde sunulan ilâhî cinsel düstur‐
ların tebliğcisi ve açıklayıcısıydı.2
Görevi yalnız tebliğ ve tefsir de değildi. Uygulanması gerekenleri
bizzat da yapacaktı.
Uygulaması da çok yönlü olmak durumundaydı. Çünkü, bu öl‐
çüleri Kıyamet’e kadar gelecek bütün insanlara cinsel hayat nizamı
olması için tatbik edecekti. Daha açık bir şekilde ifade edersek şöyle
diyebiliriz:
O, onbeş yaşındaki henüz bülûğa ermiş bir gencin peygamberi
olduğu gibi, pîr‐i fâninin de peygamberiydi. O, sıcak iklim insanının
da soğuk iklim insanının da peygamberiydi. O, bir kadınla tatmin
bulabilecek orta bir cinsel güce sâhip olan insanın da, ancak birden
fazla kadınla tatmin olabilecek ileri derecede cinselliğe sâhip insanın
da peygamberiydi. O, sade bir insanın peygamberi olduğu gibi, etra‐
fında pek çok kadın bulunan kralların ve imparatorların da peygam‐
beriydi. Üstelik o yalnız erkeklerin değil kadınların da peygamberiy‐
2

Allah’ın Resûlü’nün evrensel peygamberliği, cinsellik dahil her şeyi açıklayıcı vasıftadır.
Bak. İ’lâmül‐Müvekiin İ. Kayyım el‐Cevziyye 4/375.
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di. Evet, Allah’ın Resûlü, insanlığın her bir sınıfının anlayacağı şekil‐
de İslâm’ın cinsel düstûrlarını tebliğ etmek ve örnek olacak şekilde
uygulamak durumundaydı.
Değişik güçlere sâhip olanlarından farklı renklere ve muhtelif ka‐
raktere sâhip olanlarına kadar bütün insanlara örnek olacak uygula‐
manın elbette çok yönlü ve zengin olması gerekiyordu.
Üstelik cinsel bilgiler kadınlara da aktarılacaktı. Onların sualleri
de cevablandırılacaktı.
Bütün bunlar, Medine İslâm Devleti kurulup geliştirilirken, yı‐
ğınla siyasî ve askerî problemlerle boğuşulurken yapılacaktı.
Bunlar, eşlerden oluşacak kadın yardımcılar olmaksızın nasıl ya‐
pılabilirdi? Evet, Allah’ın Resûlü fert ve toplum hayatını kuşatan çok
yönlü ilahî düstûrlar yanısıra, cinsel vasıflı ilâhî ölçüleri de tebliğ,
tefsir ve tatbik mevkiindeydi. Üstelik cinsel vasıflı ilâhî düstûrlar
daha bir özellik arzediyordu. Zira bunların kadınlarla ilgili olanlarına
mutlaka kadınların aracılık yapması gerekiyordu. Kaldı ki cinsel düs‐
tûrların tabîi bir mahremiyeti de vardı.
Uygulama ise mutlaka yardımcıları, hem de eşlerden oluşacak
yardımcıları gerekli kılıyordu. Çünkü kadın yardımcılar eşlerden
oluşmasa, taaddüd‐i zevcât örneklendirilemezdi. İleri bir cinsel gü‐
cün nasıl kullanılacağı, cinsel hayatta nelere ihtimam gösterileceği
duyurulamazdı. Değişik karakterde kadınların nasıl idâre edileceği
götserilemezdi. Gençken yaşlı, yaşlı iken genç kadınla evlenme
misallendirilemezdi. Kadınların özel halleri ve bu hallerindeki helâl
ve haram durumlarına açıklık getirilemezdi.
Eşlerden Oluşacak Yardımcılar Edinmek Zorunluydu

Allah’ın Resûlü cinsel vasıflı olan ve olmayan ilâhî düstûrların
tebliği, tefsiri ve tatbikinde eşlerinden oluşacak kadın yardımcılara
muhtaçtı.
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Bu yardımcıları edinebilmek için ortam müsaitti. Hiçbir engel
yoktu. Çünkü O, erkek güzeliydi. Üstün ahlâklıydı. Şanı giderek artı‐
yordu. Otorite sâhibiydi. Son peygamberdi. Âhiretin de sultanıydı.
Ona yakınlık, eşlik, şereflerin en büyüğüydü. Mâlî sorun yoktu.
Cinsel Güç ve Eşlerin Seçimi

En önemli mesele taaddüd‐i zevcâta yetecek ve örnek bir hayatı
sergiletecek cinsel güçtü. Bir de tebliğ edilen İslâmî değerleri örnek‐
lendirebilmek için eşleri isabetle seçmekti.
Allah’ın Resûlü’nün cinsel gücü normaldi. Hayatında dikkatleri
çekmiş cinsel bir özellik ve bilinen cinsel bir arzu yoktu. Çünkü O,
yirmi beş yaşlarında iken kırk yaşında bir dulla evlenmişti. Yaklaşık
yirmibeş yıl, onunla tek kadınlı olarak yaşamıştı. Hayatının cinsel
akışı sıradanlıkla açıklanabilirdi.
Eşlerinin seçiminin de çok iyi yapılması lâzımdı. Çünkü onlarla
Kıyamet Günü’ne kadar gelecek insanlığa örnekler verilecekti. Onlar
öyle seçilmeliydi ki dinin hedef gösterdiği ahlâkî, ictimaî ve siyasî
hedefler de örneklenmeliydi.
Bunun için alınacak kadınların bir kısmının yardıma muhtaç ço‐
cuklu dul, bir kısmının İslâm yolunda çile çekmiş himayesiz mazlûm
olması lâzımdı. Bazılarının ileriye dönük hizmet yapabilecek genç
yaşta ve zeki olması gerekliydi. Bazılarının İslâmî yasaların kökleşti‐
rilmesine aracı olabilecek niteliği bulunmalıydı.
Bunların yaşları ve karakterlerinin de farklı olması, örnekleri çe‐
şitlendirmek için gerekliydi. İçlerinde cinsel câzibesi olanlarla, kadın‐
sı özellikleri zayıf olanları da yer almalıydı.
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Allah, O’na Özel Olarak Cinsel Güç Verdi

Yüce Allah taaddüd‐i zevcâtın da örneklendirilmesini gerektiren
evrensel bir peygamberlik yüklediği Peygamberi’ne muhtaç olduğu
cinsel gücü verdi.
Bu gerçeği bizzat Allah’ın Resûlü’nün kendisi şöyle dile getiriyor:

ﺶ
ﺒ ﹾﻄ ﹺﺓ ﺍﹾﻟ ﺪ ﺷ ﻭ ﻉ
ﺎ ﹺﺠﻤ
ﺓ ﺍﹾﻟ ﹺ ﺮ ﻭ ﹶﻛ ﹾﺜ ﺔ ﻋ ﺎﺸﺠ
 ﺍﻟﺎ ِﺀ ﻭﺴﺨ
  ﺑﹺﺎﻟ:ﺑ ﹴﻊﺭ ﺱ ﹺﺑﹶﺎ
ﺎ ﹺﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺖ
 ﻀ ﹾﻠ
 ﹸﻓ
“Ben, cömertlikte, yiğitlikte, cinsî güçte ve bedenî kuvvette, bu dört
özellikle insanlara üstün kılındım.”3
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü’ne verilen cinsel
güç, yakın çevresindeki sahâbîlerinin ve hizmetinde bulunan Hz.
Enes’in değerlendirmesine göre, diğer insanlardan farklı ve ileri de‐
rece idi. Onların bu yargıları çok eşliliği ve eşlerinden hiç birisini ih‐
mal etmeyeceği bilgisine dayanıyordu.4
3

4

Feyzül Kadîr Hn. 5884 (4/439); M. Zevâid 8/269
Allah’ın Resûlü Son Derece Mütevâzi İdi. Kendi özelliklerini açıklamak âdeti değildi.
Ancak bazan gerçekleri dile getirmek, dille ve de bakışlarla yönetilen sualleri cevaplan‐
dırmak için mübarek husûsiyetlerini açıklardı. Çok defa da “Ben şöyle şöyleyim, fakat
övünmek yok” buyurur, bütün nimetlerin Allah’ın ikramı olduğuna dikkatleri çekerdi.
Yukarıda mânası sunulan ve bazı hadiscilerce senedi yönünden eleştirilen hadis de de‐
ğindiğimiz amaçlara yöneliktir. Rabbim cümlemizi O’nun yüce ahlâkı ile ahlâklandırsın,
âmin.
Bu ve benzeri hadislerden delil getiren İslâm Hukûkçuları ihtiyaç duyulduğu ve fayda
ümit olunduğu zaman cinsellikle ilgili konuları konuşmakta bir sakınca olmadığı
ictihadında bulunmuşlardır. (Bak. Müslim Ter. ve Şerhi 7/328, K. İyaz, K., Şifâ 1/198, el‐
Hasâısul‐Kübra B. Âyeti Fî Cimâihi 1/1749)
Buhârî Ğûsl 12 (1/71), Tecrid 1/175‐6. Bu hadisin şerhi için ayrıca bak. Aynî 3/217.
Cinsel Gücü O’nun Mûcizelerindendi:
Büyük hadis bilgini Mûnâvî, az yiyip içip az uyuyan ve son derece mazbut bir hayat süren
Allah’ın Resûlü’nün cinsel gücünün O’nun mûcizelerinden biri olduğunu açıklıyor.
(Feyzul‐Kadîr 6/303, 1/99. Ayrıca bak. Kadı İyaz Şifâ 1/195)
‐Allah şanını artırsın ‐Ona verilen cinsel güçle ilgili değinilen ve yukarıda kaynağı verilen
Buharî hadisi vesilesiyle Ahmet Naîm merhum da şu açıklamayı yapıyor:
Nefsî Arzularına da Hâkimdi:
“Nebiyyi Zîşânımız (sav) Efendimiz Hazretleri, bedenî gelişmişlikte herkese üstün ve
erkeklikte insanların en kuvvetlisi oldukları halde yine nefsi arzularına herkesten daha
hâkim idiler.
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Allah’ın Resûlü, bütün insanlığa örnek kılındığı için imanda, ibâ‐
dette, ahlâkda, adâlette, feragatte, sabırda, cesarette ve pek çok yönde
üstün kılındığı gibi değindiğimiz üzere cinsellikte de üstün kılınmış‐
tır.
Üstün cinselliğe sâhip kılınmasaydı, peygamberliğinin zarurî kıl‐
dığı örnek niteliğindeki evliliklerini yapamaz, ileri derecede cinsel
güce ve farklı imkânlara sâhip olan insanlara cinsel güçlerini helâl
yollarla ve meşrû amaçlarla nasıl kullanabileceklerini örneklendire‐
mezdi. Örnekleri içeren önderliği insanların diğer bütün problemleri
gibi cinsel problemlerini de çözümleyemeyecek bir peygamberin pey‐
gamberliği ise Hz. İsa gibi bölgesel kılınır, evrensel olamazdı. Çünkü
cinsellik, insanlığın aydınlatılması ve yönlendirilmesi gereken önemli
bir yönüdür. Bu sebeble Allah’ın evrensel elçisi kıldığı Hz. Muham‐
med’in insanların yüksek cinsel güce sâhip kılınanlarından olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak çok iyi bilinmelidir ki O, yüksek cinsel güce
sâhip kılındığı gibi, en üstün cinsel irâdeye de sâhip kılınmıştır.5

5

Câlibi dikkatdir ki hayatlarının 25. yılına kadar geçen gençliğinin ilk yıllarında kadınlarla
cinsel ilişkide bulunmamış oldukları gibi, evliliğinde, elli bu kadarıncı yaşlarına kadar
olan zamanlarını yani bütün bütün gençlik ve olgunluk yıllarını bir kadın ile geçirmişler‐
dir.
Mü’minlerin anneleri olan eşlerinin çokluğu ömrü şeriflerinin son senelerinde vâki olmuş‐
tur. Yine gariptir ki bu müddet zarfında yemek ve içmek husûsunda kanâat‐i tammeyi ih‐
tiyar ile kâh haftada iki, kâh ayda üç gün oruç tutarlar, kâh da savm‐i visâli yani bozmak‐
sızın günlerce oruç tutmayı iltizam buyururlardı. Savm‐i visâli bir aydan ziyâde idâme
buyurdukları bile vâkidir. Oruç tutmadıkları günlerde de yiyecek buldukları takdirde ka‐
rınlarını doyurmazlar, bulamadıkları zamanlarda ise sabır buyururlardı. Yoksulluktan
mütemadiyen aç kalıp açlık elemlerini duymamak için bağırlarına taş bağladıkları vardır.
İşte her iki cihetten kemal ki ‐Yahya ve İsâ aleyhisselâmdan başka‐ bütün büyük peygam‐
berlerin Şânı celîli bu idi. (Bak. S. B. M. Tecrîdi Sarih Ter. Birinci Baskı 1/176. Sadeleştirme
yapılmıştır.)
Cinsel Kudretle Zekâ Orantısı:
Konuyu fıtrat adına olduğu kadar nebiler adına da en mükemmel örneğine kavuşturan
Son Peygamber, büyük çoğunluğu İslâm’ı yayma gayesiyle de olsa, birkaç kez evlenmişti.
Ve O: “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku ve namaz” buyurmuştur.(*) Ya‐
ratıcı Kudret/Allah, cinsî ilişkinin kâinat bünyesindeki erdirici ve yaratıcı rolünü bir fıtrat
kanunu olarak tesbit etmiş olduğu içindir ki, büyük zekâ ve dehaların hepsinde cinsî kud‐
ret de büyüktür. Hattâ, tabip‐düşünür Alexis Carrel’in ilim adına yaptığı tesbiti anarsak,
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Cinsel irâdesinin en büyük delili, bütün hayatı boyunca yerilebi‐
lir hiçbir açık vermeksizin, meşrû bir hayat sürmesidir. Eşlerinin se‐
çiminde cinselliği değil, tebliğ ettiği dînin esaslarını örneklendirmeyi
amaçlamasıdır.
Cinsel irâdesinin bir diğer delili de O’nun üstün bir irâdeye sâhip
olduğunun sahâbîleri yanısıra bizzat eşleri tarafından dile getirilmiş
olmasıdır.
Hz. Âişe (r. anha) anlatıyor.

ﻲﺎﻓﻟﺤ ﻲﻲ ﻓ ﻌ ﻣ ﻞﹸﺪﺧ ﻳﻭ ﺋﺾﺎﺎ ﺣﻭﹶﺍﻧ ﺮﻧﹺﻲ ﺷ ﺎﻳﺒ ﺳﻠﹼﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﻨﺒﹺﻲﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ
ﻪ ﺭﹺﺑ ﻻ ﻢ ﻣ ﹶﻠ ﹶﻜﻜﹸ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺃ ﻨﻜ ﻭﹶﻟ ﺋﺾﺎﺎ ﺣﻭﹶﺍﻧ
Ben âdet görürken, Allah’ın Resûlü bana bedenî temasda bulunurdu.
Ben âdetli iken benimle bir örtü altına girerdi. Ne var ki O, sizin cinsel arzu‐
larına en ziyade hâkim olanınızdı.6
Yüce Allah, Peygamberi’ne özel bir cinsel güç verdi. O da eşlerini
isâbetle seçti. Allah’ın Resûlü, Zeyneb b. Cahş’ın dışındaki eşlerini
bizzat seçti. Zeyneb’i ise Allah seçip, O’na nikâhladı. (Azab 37)
Böylece O, Kıyâmet Günü’ne kadar gelecek insanlara hangi
amaçlara yönelik olarak eş seçilmesi gerektiğini de misallendirdi.

(*)
(**)
6

“cinsî kudretle zekâ ve deha arasında doğru orantı vardır” demek durumundayız.(**) Ni‐
tekim, bu fıtrat kanunu, Son Peygamber tarafından da dile getirilmiştir.
O, bir hadisinde kendisine kırk erkeğin cinsî kudretine denk bir kudret verildiğini söylü‐
yor. Hz. Peygamber’in burada vermek istediği mesaj, cinsî kudretle zekâ ve dehâ arasında
doğru orantının bulunduğu ve bu yüzden en büyük insanlar olan nebilerde bu kudretin
dikkat çekecek kadar yüksek olduğu merkezindedir. Bak. Y. N. Öztürk Din ve Fıtrat sh.
221.
Müsned, 3/128.
Carrel, l’Homme, 166‐169
Müsned 6/113
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Allah’ın Resûlü, Evrensel Peygamberliği Gerektirdiği İçin Çok Evlendi

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere Allah’ın Resûlü, evrensel
peygamberliğinin gerektirdiği ilâhî ve evrensel yasaların tebliği, tefsi‐
ri ve tatbiki için çok evlendi. Bunun ana delillerinden biri de İslâm’ın
teşrî/yasama tarihidir.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, neden peygamberliğinin ilk onüç yı‐
lını teşkil eden Mekke devrinde değil de, ömrünün son on yılını teşkil eden
Medine döneminde çok evlendi?
Niçin kadınlarını birden almadı da, Hz. Âişe’yi hicretin birinci, Hz.
Hafsa’yı üçüncü, Hz. Cüveyriye’yi beşinci, Hz. Safiye’yi yedinci yılında
(v.s.) aldı?
a‐ Allah’ın Resûlü’nün Mekke döneminde kadın yardımcılara ih‐
tiyacı yoktu. Çünkü tebliğ, îman esaslarına dayanıyordu. Hayatı ku‐
şatan yasalar henüz indirilmemişti.
b‐ Eşlerini birden almasına da gerek yoktu. Çünkü tebliğ, tefsir
ve tatbik isteyen cinsel ve cinsellik dışı ilâhî düstûrlar birden inme‐
mişti. Yardımcılara ihtiyaç giderek artıyordu. Arttıkça da Allah’ın
Resûlü eşlerini arttırıyordu.
Burada yeri gelmişken açıklanması gereken bir husus vardır.
Allah’ın Resûlü’nün taaddüd‐i zevcâtı yalnız kendi dönemini de‐
ğil, kendisinden sonrasını da amaçlıyordu. Kadınlarının bir kısmının
genç olmasının sırrı da buydu. Onlar, Allah’ın Resûlü’nün irtihalin‐
den sonra da tebliğ yapacaklardı.
Nitekim Ümm‐ü Habibe Hicri 44, Cüveyriye ve Safiye 50,
Meymûne 56, Âişe 58 ve Ümm‐ü Seleme 61 yılına kadar yaşamışlar
ve Ümmet‐i Muhammed’e başvurulur kaynak olmuşlardır.
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Allah’ın Resûlü’nün Çok Evliliğini Gereçekleştirdiği Dönemin Dînî,
Sosyal ve Ekonomik Şartları

Allah’ın Resûlü’nün çok evliliği Hicret’in birinci yılında Hz.
Sevde üzerine aldığı Hz. Âişe ile başladı ve sonra her yıl artarak de‐
vam etti. Örneğin eşlerinden Hafsa ile üçüncü, Zeynep bint‐ü
Hüzeyme ve Ümm‐ü Seleme ile dördüncü, Zeynep bint‐ü Cahş,
Reyhane ve Cüveyriye ile beşinci, Ümm‐ü Habibe ile altıncı ve Hz.
Safiye, Meymûne ve Mâriye ile ile yedinci yılda evlendi. Yedinci yılı
evliliklerinde 60 yaşındaydı.
Çok evliliğinin kademeli olarak arttığı Medine dönemi şartlarını
şöylece özetlemek mümkündür.
İslâm Devleti kurulmuş, gelişmekteydi. Kur’ân sûreleri ve âyetle‐
ri giderek artıyor, hayatı İslâmlaştıran hükümler çoğalıyordu.
Başta bâtıl inançları ve ahlâksızca yaşantıları olmak üzere çeşitli
sebeblerle Mekke’liler, Medine Yahûdileri ve pek çok Arab kabîlesi
düşmanlık üzerindeydi.
Özellikle Mekke’liler ardarda saldırmaktaydı. Onlarla üç yıl için‐
de Bedir, Uhut ve Hendek savaşları verildi. Benî Mustalik kabîlesi,
Ben‐î Nadir ve Ben‐î Kureyza Yahûdileri üzerlerine gidilmek zarûreti
duyulan düşmanlardı.
Verilen savaşlar sonunda ekonomi önce sarsılmış, sonra düzel‐
mişti. Toplum içinde de ilgiye muhtaç pek çok şehit dulları ve yetim‐
leri vardı.
Savaşlar sonunda esirler ve esîreler alınmıştı. Esirelerin bir kısmı
çok soyluydu. Mücâhidlere adâletle tevzi edilmesi gerekiyordu.
Diğer taraftan Allah’ın Resûlü dîni tebliğ etmek için Bizans, İran
ve Mısır gibi ülkelerin başkanlarına ve büyük kabîle reislerine elçiler
gönderiyordu. Onlardan gelen elçiler ve hediyelere muhâtap oluyor‐
du.
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Allah’ın Resûlü bu şartlar içerisinde peygamberlik görevinin ge‐
reği olan taaddüd‐i zevcâta/çok eşliliğe başlarken; sıhhatli, cinsel gü‐
cü mükemmel, dilediğini yapmaya, istediği kadını almaya muktedir,
dînî ve siyasî otorite sâhibi yüce bir şahsiyet olarak ne yaptı? Hangi
özellikteki kadınlarla evlendi?
Şimdi kısaca bunları görelim.

Allah’n Resûlü’nün Eşleri

“Peygamber, müminlere kendi canlarndan
daha yakn ve önceliklidir. Onun eşleri de
müminlerin anneleridir…”
(Ahzâb, 6)

Hz. Hatice bint‐i Huveylid (555‐ 620)

Hz. Hatice, Mekke’de ticarî kimliği ile bilinen erdemli bir kadn‐
d. İki evlilik yapmş üç çocuklu bir duldu. Krk yaşndayd. Peygam‐
berimiz ise yirmibeş yaşndayd. Ticaret ilişkisi sebebiyle tanşyor‐
lard. Aralarnda onbeş yaş fark vard. Evlendiler. Onbeş yl Pey‐
gamberlik öncesi dönemde olmak üzere evlilikleri yaklaşk 25/yirbeş
yl sürdü. Peygamberimiz, Hz. Hatice’nin 65 yaşnda ölümüne kadar
ikinci bir evlilik yapmad. Tek kadnl yaşad.
Hz. Hatice, evrensel Peygamber klnan eşi Hz. Muhammed’e ilk
iman eden kadn oldu. Cann ve maln İslâm’a adad. Peygamberi‐
miz, “Bana ondan daha hayrl bir kadn verilmedi.” diyerek Hz. Hatice’yi
hiç mi hiç unutmad. Onu hayat boyunca sevgi ve saygyla and.
Hz. Sevde bint‐i Zem’a (577‐ 644/Hicri 23)

İlk Müslüman kadnlardand. Eşiyle Habeişistan’a göç etmişti.
Dönüşlerinde eşi vefat etti. 50/Elli yaşnda alt çocuklu bir duldu. 52
yaşndaki Sevgili Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonraki ilk eşi
oldu. 68 yaşnda vefat etti. Beş hadis rivâyet etmiştir.
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Hz. Âişe bint‐i Ebu Bekir (605‐ 678/Hicri 58)

Allah’ın Resûlü’nün 54 yaşında iken evlendiği Hz. Âişe henüz
ergenliğe adım atmış bulunan genç bir kızdı ve eşleri arasında tek
bâkire olanıydı.Evliliğinde yaşının 14‐19 arası olduğıda ileri sürül‐
mektedir.1
Bu izdivacı Hz. Âişe’nin babası Hz. Ebû Bekir arzuladı. Allah
kendisinden razı olsun Hz. Ebû Bekir Allah’ın Resûlü’ne ilk îman
eden erkekti. O, İslâm’ın yayılması uğrunda malını bezletti. Canını
tehlikeye attı. Allah’ın Resûlü’ne hicret arkadaşı oldu. Allah’ın Resû‐
lü katında ondan daha sevgili bir sahâbî yoktu. O’nun vekiliydi, müs‐
teşarıydı. Hz. Ebû Bekir’in arzusu kırılamazdı.
Allah’ın Resûlü’nün Hz. Âişe ile evliliği Hz. Ebû Bekir’i mutlu
etmek amacına yönelik görülebilirse de, bu evlilik bize göre daha
köklü amaçlara dayanır.
Allah’ın Resûlü’nün öğretileri arasında bâkirelerin tercih edilme‐
si vardır. Bu ilkeyi örneklendirmekgerekirdi.
O’nun taaddüd‐i zevcâtının ana amacı; eşlerinin, İslâm’ın özellik‐
le kadınlara dönük tebliğinde hizmet üstlenmeleriydi. Tebliğ, hiç
şüphesiz her kadının yapabileceği bir hizmet değildir.
Tebliğ için zeki, genç, kafası ve kalbi yalnız İslâm kültürü ile dolu
dinamik eşlere ihtiyaç vardı. Kaldı ki yaşlı olup cinsel gücü yerinde
olan bir insanın, genç bir kızla evlenebileceğini ve böylece genç, hem
de kumalı bir kadının nasıl yönetilmesi gerektiğini örneklendirmek
gerekirdi. Çünkü yüz milyonları aşacak mü’minler arasında böylesi‐
ne bir evliliğin zarûretini duyacak nice mü’minler olacaktı.
‐ Doğrusunu Allah bilirbu sebeblerle Allah’ın Resûlü Hz. Âişe ile
evlendi.
1

Hz.Âişe’nin evlilik yaşı için bak. Bünyamin Erol, Hz.Âişe Kaç Yaşında Evlendi? Dokuz
mu Ondokuz mu? İslâmi Araştırmalar Der. cilt 19,sayı 4.
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Bu sebeblerin başında da hiç şüphesiz dînin tebliği gelir. Nitekim
Allah’ın Resûlü’nün sağlığında ve O’nun irtihalinden sonra dînin
tebliğinde Hz. Âişe pek büyük hizmetler yapmıştır. İslâm Dîni’nin iki
ana kaynağından ikincisi olan Sünnet’in insanlara ulaşmasında Hz.
Ebû Hüreyre’den sonra en büyük hizmeti gören Hz. Âişe olmuştur.
O’nun rivâyet ettiği hadislerin toplamı 2210/İki bin iki yüz on’dur.
Yetmiş dört yaşında vefat etmiştir.
Allah’ın Resûlü’nün Hz. Âişe ile evlenmesinin sebebinin ilâhî bir
talimata dayandığı hakikatine de işaret edelim.2
Hz. Hafsa bint‐i Ömer (604‐ 665/Hicri 45)

Bu muhterem annemiz, geleceğin İslâm devlet Başkanı olacak
büyük sahâbî Hz. Ömer’in kızıdır. Kocasının şehid edilmesinden son‐
ra 22 yaşında dul kaldı. Babası Ömer, onu Hz. Ebû Bekir’e ve Hz.
Osman’a teklif etti. Onlar kabul etmediler. Hicretin 3./üçüncü yılında,
56 yaşında olan Allah’ın Resûlü onu kabul buyurup, nikâhladı. Okur
yazar olan bu annemiz, İslâm Dîni’nin tebliğinde üzerine düşen gö‐
revi yapmış ve 60 (altmış)hadis rivâyet etmiştir. 64 yaşında vefat et‐
miştir.
Hz. Zeynep bint‐i Hüzeyme (596‐626/Hicri 49)

Üç evlilik yapmıştı. Üçüncü eşi, Allah’ın Resûlü’nün halasının
oğlu Abdullah b. Cahş idi. Otuz yaşında bir duldu ve himayesizdi.
Kadınsı hiçbir özelliği olmayan Hz. Zeyneb, hicretin 4./dördüncü
yılında, 57 yaşında olan Allah’ın Resûlü’nün eşleri arasına girmesin‐
den üç ay sonra sonra vefat etti.
Hz. Ümm‐ü Seleme/Hind bint‐i Ebî Umeyye (596‐680/Hicri 61)

İslâmî tebliğ hareketinde etkili görevler başarmış bu mübarek
kadın, faziletli bir Müslümanın eşiydi. Hicretin 4./dördüncü yılında
kocasının ölümü ile dul kaldı. Yetimleri vardı. 31 yaşındaydı. Üstelik

2

Bak. et‐Tac 3/379, Buhârî K. Nikâh B. 35 (6/131). Hadis Istılahları Prof. Talât Koçyiğit sh.
277‐8.
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pek kıskançtı. Allah’ın Resûlü onunla, onu ikna ederek evlendi.
Amacı açıktır. Çünkü O, yetimleri koruyup gözetmeyi emreden bir
dînin Peygamberi idi. Evlilikte yetimli dulların tercih edilmesi gibi
yüksek bir ahlâkî ve sosyal sorumluluk örneğini insanlara vermek
durumundaydı.
Ümmü Seleme ile bu örneği verdi.
Ümmü Seleme’nin evliliğini bizzat kendisinden dinleyelim.
Ümmü Seleme (r. anha) anlatıyor.
Ebû Seleme’nin vefatından sonra dört ay on günlük iddetim dol‐
duğu zaman Allah’ın Resûlü bizzat kendisi bana evlenme teklif etti.
Talebini içeren sözlerini bitirince şöyle dedim:
‐ Ya Resûlallah! Benim ilginizi çekecek (maddi ve manevî) hiçbir
özelliğim yoktur.
Kaldı ki ben çok kıskanç bir kadınım. Bende göreceğiniz (ve sizi
tedirgin edecek) kıskançlığın sebebiyle Allah’ın beni azâba uğratma‐
sından korkarım.
Üstelik yaşlanmış bir kadınım. Bir de çoluk çocuk sahibiyim.
Allah’ın Resûlü bu mazeretlerimi şöylece karşılayıp giderdi:
‐ Sözünü ettiğin kıskançlığını Allah giderecektir. Yaşınla ilgili olarak
ileri sürdüğün mazeretin (benim için geçerli değildir. Çünkü) senin gibi
ben de yaşlandım. Çoluk çocuk sahibiyim şeklindeki özrünü (mesele edin‐
me. Zira) senin çocukların benim de çocuklarımdır.
Ümmü Seleme diyor ki; Allah’ın Resûlü’nün bu tatmin edici beyanları
üzerine kabul edip onunla evlendim…3
Ümm‐ü Seleme anemiz 378 Hadis rivayat etmiş olup seksenbeş
yaşında vefat etmişitir.

3

Müsned 4/28.
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Hz. Zeyneb bint‐i Cahş (588‐641/Hicri 20)

Hz. Zeyneb, Allah’ın Resûlü’nün halası Ümeyye bint‐i Abdül‐
muttalib’in kızıdır. Neseb onuru gelişmiş bir ailenin kızıydı. Ailesi
onu Allah’ın Resûlü ile evlendirmek istiyordu. Fakat Allah’ın Resûlü
onu uzun yıllardır oğlu olarak çağrılan evlâtlığı ve azadlı kölesi
Zeyd’e istedi. Zeyd genç ve güzeldi. Fakat köle asıllı olması sebebiyle
Zeyneb ve ailesi onu benimsemedi. Allah’ın Resûlü ise bu evlilikle
neseb gururunu yıkmak ve köle asıllı olmanın eksiklik olmadığını
bilfiil duyurmak istiyordu. Ahzâb Sûresi’nin, “Hiçbir mü’minin Al‐
lah’ın ve Resûlü’nün tercihleri ve kararlarına karşı gelemeyeceğini” bildi‐
ren otuz altıncı âyetinin indirilmesi, Zeyneb ve ailesini Zeyd’i ‐
istemeyerek‐ kabule mecbur kıldı.
Zeyneb, kocası Zeyd’e karşı bir büyüklük duygusundan sıyrıla‐
madı. Hırçınlığı ve geçimsizliği giderek arttı. Allah’ın Resûlü’nün
hayır tavsiyelerine rağmen Zeyd, Zeyneb’i boşamak zorunda kaldı.
İlâhî kader örgüsünü örüyordu.
Yüce Allah, tarîhi asırlardan beri devam edegelen ve köklü bir
câhiliyet kurumu olan evlâtlığı kaldırmayı diledi. Evlâtlıklarını evlât
bilen mü’minler arasında bu kurumu devre dışı bırakabilmek için
Allah’ın Resûlü’nün uygulamasına gerek vardı. Bunun için olacak
Yüce Allah, Zeyneb’i Resûlü’ne nikâhladı ve bunu Kur’ânî bir vahiyle
bildirdi.
Bu evlilikte Allah’ın Resûlü’nün arzusu ve seçimi yoktu. İlâhî
emri alınca, hicretin 5./beşinci yılında 36 yaşındaki Zeyneb’i eşleri
arasına kattı.4 Kendisi 58 yaşındaydı.
Bütün peygamberlik hayatı süresince Allah’ın Resûlü’ne en ağır
gelen uygulama buydu. Yıllar boyu oğlu olarak çağrılan Zeyd’in bo‐
şadığı kadını eş olarak almak…5

4
5

İ. Kesîr, Ahzab 37 (3/491).
Nisâ Sûresi’nin yirmi üçüncü âyetinin hükmüne göre kişi, öz çocuğunun boşadığı kadınla
evlenemez. Ancak evlâtlık öz evlâd gibi değildir.
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Allah’ın Resûlü’nün çok evliliğinin evrensel peygamberliğine da‐
yandığı gerçeğini belgeleyen bu olay, öneminden ötürü Kur’ân‐ı Ke‐
rîm’de şöylece yer aldı.
Ahzab Sûresi Âyet 37:
“(Ey Muhammed!) Hani bir zaman Allah’ın kendisini nimetlen‐
dirdiği ve senin de iyiliklerde bulunduğun kimseye (Zeyd’e) “Ha‐
nımını boşama, Allah’dan kork” diyordun. Fakat (oğulluk uygula‐
masının kaldırılması için ileride Zeyneb’in sana eş kılınacağına dâir
sana vahiyle bildirilen gerçeği) Allah’ın açığa vuracağı hakikati in‐
sanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Halbuki Allah kendi‐
sinden çekinerek saygıyla korkmana daha lâyıkdı.
Zeyd karısından ilişiğini kesip boşayınca, Biz onu sana nikâh‐
ladık ki, evlâtlıkların ilişkilerini kesip boşadıkları eşleriyle evlen‐
mekte mü’minlere güçlük olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine
gelir.”
Zeynep annemiz 11 hadis rivâyet etmiş ve 53 yaşında vefat etmiş‐
tir.
Hz. Cüveyriye bint‐i Hâris (605‐670/Hicri 50)

İslâm’ın egemenliğine baş kaldırdığı için hicretin 5./beşinci yılın‐
da hezimete uğratılan Benî Mustalik kabîlesi reisi Hâris’in kızıydı.
Kocası öldürülmüştü. Babası ve kardeşleri ise kurtulmuşlardı.
Hz. Cüveyriye, kabîlesinin diğer mensubları gibi esir edildi. Ka‐
bile reisi kızı ve de güzel bir esîreydi. 24 yaşındaydı. Sâbit b. Kays’ın
hissesine düştü. O da ona yüksekçe bir bedel biçti.
Hz. Cüveyriye, Allah’ın Resûlü’ne geldi. Kocasının öldürüldü‐
ğünü, babasının ve kardeşlerinin durumunu bilmediğini, pek yüksek
biçilen fidyesini ödeyemeyeceğini anlattı ve yardım diledi. Allah’ın
Resûlü, özgürlük fidyesini vererek, onu esaretten kurtardı ve azat
etti. Geleceğini belirlemede onu serbest bıraktı.
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Babası Hâris, kızını esaretten kurtarmak için Medine’ye geldiğin‐
de, kızının kurtarılıp azad edildiğini gördü. Bu sebeble Allah’ın Resû‐
lü’ne sevgisi arttı, Müslüman oldu. Sonra da Cüveyriye’yi eşleri ara‐
sına katıp, kendilerini onurlandırmalarını Allah’ın Resûlü’nden rica
etti. O da kabul buyurdu. Hz. Cüveyriye’nin ödenen özgürlük fidyesi
mehirine sayılarak O’nun eşleri arasına katılmasından sonra sahâ‐
bîler, ‐Allah’ın Resûlü’nün eşinin mensub olduğu kabilenin fertleri
esir tutulamaz‐ diyerek esirlerini salıverdiler.
Hz. Reyhâne bint‐i Zeyd (608‐632/Hicri 10)

Peygamberimizle yaptıkları antlaşmaları çiğnemeleri ve Hen‐
dek’te arkadan kuşatma yaparak ihanet etmeleri sebebiyle hicretin
5./beşinci Ben‐i Kureyza ile savaşılmış ve esir edilmişlerdi. Alınan
esirler arasında Reyhâne de vardı. Yahûdi asıllı olan Reyhâne 19 ya‐
şında güzel ve dul bir kadındı. Peygamberimiz onu İslâm’çağırdı. Bir
süre sonra özgür iradesiyle Müslüman oldu. Peygamberimiz onu
önce özgürlüğüne kavuşturdu. Sonra da evlilik teklif etti. O da kabul
etti. Böylece özgürlük bedeli mehirine sayılarak annelerimiz arasına
katıldı. Peygamberimizle evliliği beş yıl süren Hz. Reyhâne, O’nun
ebedî aleme irtihalinden çok kısa bir süre önce 24 yaşında vefat etti.
Cenaze namazı Peygamberimiz tarafında kıldırıldı.
Hz. Ümmü Habîbe/Remle bint‐i Ebî Süfyan (593‐664/Hicri 44)

Ümmü Habîbe, Mekke ulusu ve hâkimi Ebû Süfyan’ın kızıdır. O
ve kocası Ubeydullah b. Cahş Mekke döneminde Müslüman olmuştu.
İşkencelere dayanamadıkları için Habeşistan’a hicret ettiler. Fakat bir
süre sonra kocası Hıristiyan oldu, sonra da öldü. Kocasının Hıristiyan
olmasından sonra Ümmü Habibe Habeşistan topraklarında himaye‐
siz bir dul olarak ortada kaldı. 38/otuzsekiz yaşındaydı.
Allah’ın Resûlü onun durumunu haber alınca pek üzüldü. Habe‐
şistan kralına elçi göndererek, onu vekâleten kendisine nikâhlayıp,
Medine’ye göndermesini rica etti.
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Hicretin 6./altıncı yılında gerçekleşen bu evlilik Mekke şehir dev‐
leti başkanı Ebû Süfyan’ı etkiledi. Düşmanlığını yumuşattı. İslâm’a ve
onun tebliğcisi Allah’ın Resûlü’ne bakış açısını değiştirdi. Gerçekçili‐
ğini artırdı, muhâkemesini geliştirdi. Sonuç olarak Mekke’nin fethi ile
birlikte Müslüman olmasına sebeb oldu.
Açıkça anlaşılacağı üzere Allah’ın Resûlü’nün Ümmü Habibe ile
evliliği, evrensel peygamberliği sebebine dayanan, şefkati ve siyasî
geleceği amaçlayan bir evlilikti.
65 hadis rivâyet eden bu annemiz 71 yaşında vefat etti.
Hz. Safiye bint‐i Huvey (610‐670/Hicri 50)

Hayber Yahûdileri de İslâm Dîni’nin ve bu dînin tebliğcisi Al‐
lah’ın Resûlü’nün amansız düşmanıyddı. İhanetleri sebebiyle hicretin
yedinci yılında üzerlerine gidildi. Hezîmete uğratılan bu kabîlenin
Hayber’de esir edilen fertleri arasında Hz. Safiye de vardı. Henüz on
yedi yaşında olmasına rağmen, Hayber’de öldürülen ikinci kocasın‐
dan dul kalmıştı.
Siyasî nüfûzu ve mükemmel bir fiziği olduğu için, herhangi bir
sahâbînin hissesine ayrılması, diğer sahâbîler arasında tedirginlik
uyandıracağından, Allah’ın Resûlü onu kendi hissesine ayırıp azad
etti ve ona şöyle buyurdu:
‐ İstersen hür olarak kavmine dönebilirsin. İstersen Müslüman olarak
bana eş olabilirsin.
Hz. Safiye, Müslüman olup, eş olmayı tercih etti. Özgürlük bedeli
mehirine sayıldı.6
Hicretin 7./yedinci yılında, 60 yaşında olan Allah’ın Resûlü’nün
Hz. Safiye ile evliliği, Kıyâmet Günü’ne kadar gelecek bütün Yahûdi‐
lere ön şartsız olarak İslâm üzerinde düşünebilecek ortamı oluşturdu.
10 hadis rivâyet eden bu annemiz 61 yaşında vefat etti.

6

Buharî Itk 13
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Hz. Meymûne bint‐i Hâris (594‐676/Hicri 56)

Hz. Meymûne iki kocadan dul kalmış bir kadındı. 36 yaşındaydı.
Allah’ın Resûlü’nün amcası Abbas’ın baldızıydı. Hz. Meymûne, Al‐
lah’ın Resûlü’ne kendisini nikâhlaması ricada bulundu. Böylece hic‐
retin yedinci yılında Hz. Meymûne de Peygamberin eşleri arasına
girdi. 76 hadis rivâyet eden Meymûne annemiz, 82 yaşında vefat etti.
Hz. Mâriye bint‐i Şem’ûn el‐Kıbtıyye (608‐637/Hicri 16)

Hicretin 7./yedinci yılında, Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in İs‐
lâm Dîni’ne davet etmek için mektup gönderdiği Mısır Mukavkısı
tarafından gönderilmiş hediyeler arasındaki kızkardeş olan iki câri‐
yeden biri Hz. Mâriye idi.Medîne’ye gelirken Mülüman oldu ve teset‐
türe büründü.
60 yaşında olan Allah’ın Resûlü bu iki kızkardeşden Şîrin’i şair
Hasan ile evlendirdi. Mâriye’yi de kendine ayırdı. 20 yaşlarındaydı
ve güzeldi.
Hz. Mâriye hediye olarak gönerildiği için Fey7 statüsündeydi. Al‐
lah’ın Resûlü onu azat etmeksizin nikâhlayarak eşleri arasına kattı.
Böylece kişinin kendi câriyesini nikâlayabileceğini ve nikâhlaya‐
rak özgürleştirebileceğini örneklendirdi. Allah’ın Resûlü hiçbir eşin‐
den azil yapmadığı halde, Allah, Hz. Sevde dışındaki çocuk doğura‐
bilecek konumda olan eşlerine değil de câriyesi olarak eşi kılıp özgür‐
leştirdiği Hz. Mâriye’ye çocuk ihsan etti. Böylece o, Ümm‐ü veled de
oldu. Nikâhla gerçekleşen özgürlüğü daha bir pekişti.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O’nun dördü kız, üçü erkek yedi
çocuğundan altısı Hz. Hatîce’den olmuştu. Son çocuğu İbrahim ise
Hz. Mâriye’den olmuştur.8
7
8

Fey: Savaş yapılmaksızın elde edilen taşınır ve taşınmaz mal. Fey için bak. Haşr 6, 7.
İbn Saad, et‐Tabakatul Kübra Zikr‐Mâiye,8/212
İslâm’da Nikâhsız Cinsel İlişki Yoktur.
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O’nun Çok Eşliliğine Toplu Bakış

Açıkça görüleceği üzere Peygamberimizin eşlerinin bir kısmı yaş‐
lıydı. Bazıları orta yaşlıydı. Genç olanları da vardı. Bazıları, diğerle‐
rinden daha güzeldi. Görgü ve bilgi düzeyleri farklydı. İlgi alanları
da değişikti. Çok uzun süre yaşayanları oldu. Daha da önemlisi, hep‐
si de samimi dindardı ve çevrelerine ışık saçacak ölçüde erdemliydi.
Hiç birisinde İslâmî iman ve ahlak kurallarına aykırılık görülmedi.
İleride işaret olunacağı üzere bu da mûcize benzeri bir yücelik olgu‐
suydu. Böyle olması da gerekiyordu. Çünkü Kur’ân’ın işaret
buyurduğuğu üzere, “Onlar diğer kadınlardan herhangi birisi gibi
değildi.” Onlar örnek konumundaydı.9
Taaddüd‐i Zevcât ve Allah’ın Resûlü’nün Çok Evliliğini Değerlendirme

Sağduylu bir insan ve bir mü’min olarak İslâm Dîni’ndeki taad‐
dü‐i zevcatı ve Allah’ın Resûlü’nün çok evliliğini nasıl değerlendire‐
biliriz?
a) Kur’ân‐ı Kerîm’in Nisâ Sûresi’nin üçüncü âyetiyle meşrûiy‐
yetini kazanan taaddüd‐i zevcâtın (dörtle sınırlı çok kadınlı eşlilik)
emir veya tavsiye olunan bir manevî kurum olmayıp, yalnızca bir
ruhsat kurumu olduğunda sahâbîler ve müctehidler arasında ittifak
vardır.
İslâm’da ticaret, seyahat, ilim tahsili vs. nasıl kullanma mecbûri‐
yeti olmayan fakat kullanılabilir olan bir haksa, taaddüd‐i zevcât da
böyledir.

9

İslâm’da nikâhsız cinsel ilişki yoktur. Hukûken tasarrufa yetkili sahibi ile evlenen câriyeyi
özgürleştiren, Ümm‐ü Veled olması değil, nikâhlanılıp zifafa girilmiş olmasıdır. Bu konu
ve Hz. Mariye ile ilgili olarak “Kur’ân ve Sünnet Işığında Câriyeler ve Sömürülen Cinsel‐
likleri “ isimli kitabımızın ilgili bölümlerine bakınız. Ümm‐ü Velede’e ilişkin hadisler za‐
yıftır. (İ. Mâce, K. Itk. B. 2, Hn. 2516)
Allah’ın Resûlü’nün eşleri ile ilgili bilgi almak için bak. Revaiul‐Beyan 2/328, İslâm Pey‐
gamberi 2/17‐27, Aynî 3/216, Mehmet Emin Yıldırım Hz. Peygamberin Albümü Siyer Ya‐
yınları İstanbul 2010, s. 100‐125, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; İlgili Madde‐
ler.
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Dileyen kullanabilir. Ne var ki dilemek elbette ki yetmez. Taad‐
düd‐i zevcât bölümünde açıklanan beş ana mükellefiyeti üstlenmek
gerekir.
b) Allah’ın Resûlü’nün çok evliliği taaddüd‐i zevcâtı örneklen‐
dirmek amacına da yönelik olduğundan, O’nun bu yoldaki uygula‐
masını bu ruhsatın nasıl kullanılabileceğini gösteren fiilî bir sünnet
olarak değerlendirmemizi zarûrî kılmaktadır.
Bu şekilde değerlendirmeyi gerektiren özel durumlar da vardır.
Allah’ın Resûlü evli olan hiçbir mü’mine cinsel yaşamını zengin‐
leştirmek için taaddüd‐i zevcâtı tavsiye etmemiştir.
Ama bekârı evliliğe ve de bâkire almaya teşvik buyurduğunu bi‐
liyoruz.
Allah’ın Resûlü taaddüd‐i zevcâtı örneklendiren bir peygamber
olmasına rağmen, bu dînî ruhsatın damadı Hz. Ali tarafından kulla‐
nılmasına rıza göstermemiştir.
Bu yoldaki sünneti uygulamayı gerektirseydi, buna rıza gösterir,
risâleti gereği göstermek mecbûriyetini duyardı. Aksi takdirde vahiy‐
le açıktan uyarılırdı. Nitekim bazı meselelerde uyarılmıştır
c) İslâm Dîni bir bütün olduğu için Allah’ın Resûlü’nün hayatı da
bir bütündür.
Allah’ın Resûlü’nün altmış üç yıllık hayatının otuz sekiz yılı evli‐
likle geçmiştir. Bu otuz sekiz yılın ilk yirmi beş yılı Hz. Hatice ile,
daha sonraki üç yılı da Hz. Sevde ile tek kadınlı olarak geçmiştir.
Allah’ın Resûlü’nün evlilik hayatının ilk onbeş yılını peygamber‐
lik döneminin dışında kaldığı için, değerlendirmeye almasak bile,
peygamberlik dönemindeki yirmi üç yıllık evlilik hayatının ilk on
dört yılı da tek kadınlı olarak geçmiştir.
Bunun anlamı açıktır. Allah’ın Resûlü’nün Sünnetinde asıl olan
tek kadınlı aile hayatıdır.
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Bazı bilginlerin yaptığı gibi hâşâ içinde yaşadığımız toplumun
yürürlükteki düzeni ile paralellik arzetmek amacıyla değil, ancak ilmî
kanâatimizin sonucu olarak ifade edelim ki tabîi şartlar içinde yaşa‐
yan bir mü’min için Allah’ın Resûlü’nden alınabilecek örnek, ancak
ve ancak tek kadınlı aile hayatıdır.
Allah’ın Resûlü sık sık ifade ettiğimiz gibi İslâm’ın inkılab vasfını
taşıyan cinsel nizamını tebliğ, tefsir ve tatbik etmekle mükellefdi. Bu
muhteşem ve evrensel cinsel nizama bağlı kalacak fertler, zevceliğin
hukûkî haklarından faydalandırmaksızın, çirkin veya güzel, genç
veya yaşlı, câhil veya bilgili hiçbir kadından hiçbir şekilde yararlan‐
mayacağı için, onları meşrûdan yararlanmaya götürecek şartları açık‐
lamak amacıyla çok evlendi.
Şimdi İslâm’ın henüz bilinmediği bir toplumda, dîni kadınlara
yaymak ve onlardan gelecek sualleri cevaplandırmak durumunda
olmayan, durumu gereği, siyasî, askerî ve iktisadî amaçlar gözetmek
mecbûriyetinde de bulunmayan, üstelik bir kadınla cinsel doyuma
erebilecek vasat bir cinsel güce sâhip olan mü’min için, Allah’ın Resû‐
lü’nün hayatından taaddüd‐i zevcât’a işaret almak mümkün değildir.
Ama alırsa sünneti izlemek ecrini alamaz da bir ruhsatı kullanmış
olur.
Kaldı ki şartlar ne olursa olsun hiçbir insanda Allah’ın Resû‐
lü’nde toplanan şartların birleşmesi mümkün değildir. Bunun içindir
ki O’nun çok evliliği, ona teheccüd namazının vâcib oluşu gibi kendi‐
sine özgüdür. Çünkü O’dur evrensel Peygamber olan.
O’na bir anda nikâhı altında çokça kadın bulundurabilme ruhsa‐
tını Kur’ân‐ı Kerîm’le Yüce Allah verdi. Fakat mü’minler dörtle sınır‐
landırıldı.10

10

Ahzab 50, Nisâ 3.
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İlk mü’minler, Allah’ın Resûlü’nün durumunun husûsiyetini bil‐
dikleri için O’nun nikâhı altında dokuz kadın varken mü’minlerin
dörtle sınırlandırılmalarını garibsemediler.11 Zaten garibseyemezlerdi
de. Çünkü onlar da biliyorlardı ki Allah’ın Resûlü de kendileri gibi
bir kuldur. O da emredildiklerini yapmaktadır. O da yüklenen görev‐
leri yapmakta ve verilen ruhsatları kullanmaktadır.
Allah’ın Resûlü’nün çok evliliğinin mü’minler gibi dörtle sınır‐
landırılmaması nasıl O’na özgü ise, “Kadınlarını boşayamayacağı ve
artık bir daha evlenemeyeceği…” şeklinde ilâhî bir emre muhâtap
olması da O’na özgül olmuştur.
Ahzab Sûresi Âyet 52:
“Artık bundan sonra senin için başka kadınlar helâl değildir.
Güzellikleri hoşuna gitse de onları başkaları ile değiştirmen de
câiz değildir. Ancak (silahsız savaş sonucu) sâhip olduğun kadınla
nikâhlanabilirsin. Allah her şeyi gözetim altında tutmaktadır.”12

11
12

İ. Mâce Nikâh 40 (Hn. 1953).
Aklî Mûcize:
Yalnızca bu âyet bile, Kur’ân‐ı Kerîm’in lafız ve mânâ olarak Allah’ın Kitabı olduğuna
delâlet eden bir belgedir. Bu âyette, Allah’ın Resûlü’nün mevcut eşleri üzerine yeni bir
kadın alamayacağı bildirilirken, mevcut eşlerini boşayamayacağı da hükme bağlanmak‐
tadır.
Bu hükmün ışığında O’nun eşleri olan annelerimize bakalım. Onların arasında Hz. Sevde
gibi yaşlı olanları yanısıra, Hz. Âişe, Hafsa, Cüveyriye ve Safiye gibi pek genç olanları da
vardır.
Üstelik Hz. Cüveyriye ve Safiye gibi acılı hâtıraları olanları, İslâm dışı bir kültür sistemi
içinde yetişmiş bulunanları da vardı.
Şimdi burada son derece soğukkanlı bir şekilde düşünerek, adımlarımızı aklî bir mûcize‐
ye doğru atalım.
Mezkur âyetin indirilişinden sonra O’nun eşleri olan annelerimizin îmanlı ve namuslu bir
hayat sürecekleri elbette ilk akla gelendir.
Fakat bunlardan biri putperestliğe dönemez miydi? İçlerinden biri zinâ yapamaz mıydı?
Bu durumda Allah’ın Resûlü’nün durumu nice olurdu?
Yüce Allah putperest kadınların nikâhlanmasını yasaklamıştı. Putperest bir kadın nikâh
altında bulundurulamazdı. (Bakara 221)
Allah Zülcelâl zinâcıların pis olduklarını bildirmiş, ancak kendileri gibi pislere uygun
olacaklarını da duyurmuştu. (Nûr 26)
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Allah’ın Resûlü Tek Kadınlı Aile Hayatını da Örneklendirdi

Hiç şüphe yoktur ki insanlığın hayatında asıl olan tek kadınlı aile
hayatıdır. Birden fazla kadına ihtiyaç ârızî bir haldir.
Ârızî halin örneğini vermek durumunda olan bir peygamberin
aslî olan tek kadınlı aile hayatının da en üstün örneğini vermesi gere‐
kirdi. Nitekim Hz. Hatîce ile bunu da vermiştir.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, yirmi beş yaşında iken, kırk ya‐
şında iki koca görmüş üç çocuklu bir dul olan Hatice ile evlendi.
Onun ölümüne kadar yirmi beş yıl vefalı bir eş oldu. İnsanlık târihi
böylesine bir vefa görmemiştir. O, hiçbir zaman Hz. Hatice’yi unut‐
madı. Onu sürekli olarak yad eder, överdi. Onunla ilgili bir hatırası
tazelense kalbi hüzünlenir, gözleri dolardı.
Son derece bilgili fakat o nisbette de kıskanç olan Hz. Âişe, yaşa‐
yan kumaları varken, kuma olarak görmediği Hz. Hatîce’yi kıskandı‐
ğı kadar hiçbir kumasını kıskanmadığını bizzat kendisi açıklıyor.
Çünkü Allah’ın Resûlü değil Hz. Hatice’yi onun dostlarını bile
unutmadı.
Hz. Muhammed her sınıf insanlığın peygamberidir. Hayatının hiçbir
özel akışı olmayan insanlar için elbetteki asıl olan tek kadınlılıktır. Bunun en
muhteşem örneğini de Allah’ın Resûlü vermiştir.

Evet, kadınlarını boşayamayacağına hükmolunduğuna göre bu gibi durumda Allah’ın
Resûlü ne yapacaktı? Ortada bir çıkmaz vardı.
Şimdi yeniden düşünelim. Hz. Muhammed gibi gerçekçi, cinsel hususlarda mümkünü
muhtemel gören, ileriye bakabilen bir yüce insan kendi kendisini bağlayacak ve de çık
maza sokabilecek olan bir hükmü ilân edebilir miydi?
Kaldı ki diğer bütün kadınlar gibi eşlerinin zinâya düşebileceği ihtimali bizzat Kur’ân’da
yer alıyordu. (Ahzab 30)
Peki ilân edemezdi de nasıl ilân etti?
O etmedi, ilân eden Allah’dı. O, sadece kendisine indirileni tebliğ ile yükümlüydü. Vazi‐
fesini yaptı. Hükmünü koyan Allah elbette korurdu. Nitekim korudu da.
Onlar değil Hz. Peygamber’in hayatında, O’nun âhiret âlemine irtihalinden sonra da
imanlarını ve namuslarını korudular. Kadınlar için üstün ve erişilmez yücelikte fazîletler
sergilediler.

İlahi Aşkı da Mecâzi Aşkı da Bize Allah’ın Resûlü Öğretti

Hz. Selman (r.a) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed, ilk mü’minlere tuvalete nasıl girilip
çıkılacağını, tuvalette nasıl oturulacağını, su ve taşlarla nasıl temizlik yapı‐
lacağını öğrettiğinde, putperestlerden bir grup karşılaştıkları Hz. Selman’ı
alaya aldılar da içlerinden biri alaycı bir üslûbda şöyle deyiverdi:
‐ Bakıyorum da tuvalet adâbı dâhil her şeyi size Peygamberiniz öğreti‐
yor.
Hz. Selman şu cevabı verdi:
‐ Evet, tuvalet adâbı, (girip çıkmak, oturmak ve temizlenmek) dâhil
bize herşeyi O öğretiyor…1
Bu olay, insanın yönetimini Allah’da ve O’nun Peygamberi’nde görme‐
yen modern putperestlerin târihî putperestlerin mantığı ve üslûbu ile bize de
şöyle söyleyebileceklerini hatırlattı:
Ne o, cinsel hayatı da size Peygamberiniz öğretti?
Bizim cevabımız da şu olacaktır:
Evet cinsel hayatı da bize O öğretti. ‐Salât ve selâm üzerine olsun‐ O,
bize siyasetten iktisada, fertler arası ilişkilerden devletler arası münâsebetlere
kadar hayatî olan her şeyi öğrettiği gibi, Allah’ın nasıl zikredileceğini ve
nasıl aşk yapılacağını da öğretti.
Ölüm ötesi hayatının tüm gerçeklerini bilen evrensel bir peygamberin
cinselliğin bütün inceliklerini bilmemesi mümkün müdür?
1

İ. Mâce Tahâre 16, Hn. 316

Onaltıncı Bölüm

CÂRİYELER ve SÖMÜRÜLEN
CİNSELLİKLERİ

Câriyeler ve Cinsellikleri konusu tarafımızdan “Kurân ve Sünnet Işı‐
ğında Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri” isimi 304 sayfalık kitabımızda
incelenmiştir. Okuyacağınız bölüm, bu kitabımızdan, İslâm’a Göre Cinsel
Hayat isimli kitabımız için çıkarılan özettir.

Giriş

İslâm Dîni’ni insanlık için hayat düzeni kılan Allah’tır.Bütün
Peygamberlerin ortak tebliği olan İslâm Dîni’nin son ve evrensel Pey‐
gamberi Hz. Muhammed ve son Kutsal Kitab’ı da Kur’ân’dır.
Yarattığı insanlara pek merhametli olan Yüce Allah Kur’ân‐ı Ke‐
rîm’de bütün insanlara iyilik edilmesini ve adaletli olunmasını em‐
retmiştir. Müminleri barışçı olmaya çağırmıştır. Barış sözleşmelerinin
gereğinin yerine getirilmesini istemiştir. (Mümtahine 8, Bakara 208, Tevbe 4)
İnsanların birbirleri üzerinde zalimce otorite kurmalarını engellemek
için de savaş açanlarla savaşılmasını emir buyurmuştur:
“Sizinle savaşanlarla Allah’ın koyduğu ölçüler içinde siz de sa‐
vaşın. Ancak aşırı gitmeyin. (Savaşmayanları öldürme ve esîrleri
öldürüp köleleştirme gibi) aşırılıkları Allah sevmez.” (Bakara 190)
Yüce Rabbimiz, meşrû savaş sonrasında ‐geçici süreli‐ esîr alın‐
masını onaylamıştır. Karşılıksız veya fidye/bedel karşılığı bırakılma‐
sını emrettiği esîrlerin öldürülmeleri ve köleleştirilmelerini yasakla‐
mıştır. (Muhammed 4) Câriye olarak isimlendirilen savaş esîri kadın‐
larla cinsel ilişkiye girilmesini de rızaya dayalı nikâh şartına bağla‐
mıştır.Üstelik ana babaya ve akrabaya iyilik yapılır gibi savaş esîrle‐
rine de iyilik yapılmasını emretmiştir:
“…Esîrlerinize Allah görüyor bilinci içinde iyilik yapın; güzel‐
ce ve ikramkâr davranın…” (Nisa 36)
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İşaret edildiği gibi kendileriyle nikâh sözleşmesi yapılarak ilişki‐
ye girilebilecek kadınların bir kısmını da savaş esîrleri olan câriyeler
oluşturmaktadır.
İslam Dîni’nin temel kaynakları olan Kur’ân ve Sünnet’te, câriye‐
ler konusuna genişce yer verilmektedir. Biz de vereceğiz. Çünkü
vermemizi gerektiren özel sebepler de vadır. Bunlara üç madde ha‐
linde değineceğiz:
a. Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri konusu Kurân ve Sün‐
net’e uygun olarak anlaşılamadığı veya anlaşıldıysa da kaynakları‐
mıza yansıtılıp uygulamaya egemen kılınamadığı için büyük ölçüde
istismar edilmiş, Müslümanların da îmanlarını zedelemiş ve de zede‐
lemekte olan bir konudur.
b. Câriyeler, dönemimiz kaynaklarında bile Kur’ân ve Sünnet’e
aykırı bir şekilde genelde köleler, özelde satın alınabilen cinsel part‐
ner olarak sunuldukları için kültürümüzün yerilmesine sebep olmuş‐
tur ve olmaktadır. İnternet’te yapılacak bir gezinti, sebep olduğumuz
vehameti kavratacaktır.
c. Savaşlar durmayacağı ve köleleştirilemeyecek ve odalıklaştırı‐
lamayacak savaş esîrleri olarak câriyeler var olacağı ve onlarla ilgili
Kur’ân ve Sünnet yasaları Kıyamet Günü’ne kadar varlığını koruya‐
cağı için konunun tarafımızdan bilinmesi farz‐ı kifaye görevimizdir.
Geleneksel Hukûkumuzda Câriyeler

Üzülerek ifade edelim: Geleneksel İslâm Hukûku’nda savaş esîr‐
leri olan câriyelerin köleleştirilmelerine ve odalık edinilerek kendile‐
riyle nikâhsız ilişkiye girilmesine onay verici İslâm dışı bir yapı oluş‐
turulmuştur. Gerçi uygulamada câriyelere insanca davranılmış ve
sonuçta büyük ölçüde azat edilmişlerdir. Ne var ki bu insanlık dışı
sömürücü yapı İslâm Coğrafyası yanı sıra bütün dünyada da asırlar
boyu sürdürülmüştür ve uygulamada halen de sürdürülmektedir.
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Köleleştirme ve odalıklaştırma özellikle Batı Dünyası’nda ise çağlar
boyu en acımasız bir şekilde yaşatılmıştır.Modern versiyonu hâlâ da
yaşatılmaktadır.
Kur’ân ve Sünnet’te Câriyeler

Genelde köleler, özelde köleleştirilen savaş esîrleri olan câriyeler
konusunda Kur’ân ve Sünnet’in bize söylettiği, kanıtlanabilir ilmî
doğruları yukarıda adı geçen eserimizden şöylece özetleyebiliriz:
İslâm Dîni, tarihten ve câhiliyet toplumundan devraldığı insanlık
dışı köleliği, kendine özgü insancıl kuralları olan “İslâm Savaş Esîr‐
liği Sistemi”ni kurarak “kuramsal ve kurumsal” olarak yasaklamış‐
tır.
İslâm literatüründe, Hz. Peygamber dönemine ilişkin olarak yer
alan kölelere yönelik uygulamalar, İslâm öncesi Câhiliyet dönemin‐
den intikal eden kölelerle ilgilidir. Çünkü Peygamberimizin yönettiği
İslâmî dönemde meşrû savaşlar sonucu alınan esîrlerin hiç birisi köle‐
leştirilmemiştir. Üstelik onlar kısa süreler içinde de özgürlüklerine
kavuşturulmuşlardır.
Yalnızca Allah’a kulluğa yönlendiren İslâm, tesîs etmediği fakat
zulümlerine tanık olduğu kullara kulluk düzeni olan köleliği, oluş‐
turduğu İslâm Savaş Esîrliği Sistemi ile kökten yasaklamıştır. O, kur‐
duğu sistem gereği meşrû harp sonucunda ve ancak saldırgan düş‐
manın stratejik hedefleri tahrîp edildikten sonra esîrler alınmasını ve
gereğinde İslâmî yönetimce savaşan mücahidlere dağıtılmasını onay‐
lar. Onların köleleştirilmelerini ve ‐savaş suçlusu olmayanların‐ öldü‐
rülmelerini de yasaklar.Yalnızca karşılıksız veya fidye karşılığı bıra‐
kılmalarını emreder.
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Başta isteğe dayalı görevler olmak üzere yüklediği îmanî, ahlâkî
ve hukûkî görevlerle esîrlerin salıverilmesini ilkeleştirir.1
İnsan üzerinde ilâhlaşma olan ve İslâm tarafından mahkûm edi‐
len kölelik, hiçbir şekilde yapılana benzeri ile karşılık verme olan mü‐
tekabiliyet yoluyla da meşrûlaştırılıp yasallaştırılamaz.2
Câriyeler Geçici Statülü Savaş Esîrleridir

Onlarla mülkiyet yoluyla asla ilişkiye girilemez.
Esâretleri süresince câriyelerle cinsel ilişkiye girilmesini yasakla‐
yan İslâm, onlarla belirlediği şartlar içinde evlenilmesini câiz görür.
Evlendirilmelerini ise teşvîk eder.3
İslâm Toplumu’nda kamunun veya şahısların Mâlik/Ehil olduğu
Ehl‐i kitap ve Müslüman namuslu câriyelerle ancak bekâr veya dul
olup da Müslüman hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen erkek‐
ler evlenebilir. Evlenmek için mâlikin/ehilin (hukûken tasarrufa yet‐
kili kişi) ve câriyenin izninin alınması, mehrinin câriyenin kendisine
verilmesi ve evlenecek kişinin zinâya düşme ihtimalinin de bulunma‐
sı gerekir.4
Kişinin kendi câriyesiyle ilişkiye girebilmesi için onunla evlen‐
mesi, bunun için de bekâr veya dul olması, ayrıca Yetkili Merci’ olan
kamu kurumundan (Malik/Ehil) izin alıp câriye üzerindeki mülkiyet
hakkını mehir olarak ortaya koyması îcab eder. Cinsel ilişki mülkiyet
bedeli olacağından zifaf sonrasında câriye hür olur.

1

2
3
4

Yukarıda işaret edilen kitabımızda bu görevler şu başlıklar altında incelenmiştir:
Finans kaynağı olarak Zekât kurumunu işleterek salıverme (Tevbe 60); Özgürlük sözleş‐
mesi (Kitabet )yaparak salıverme (Nûr 33); Hatâ ile insan öldürme cezası olarak salıverme
(Nisa 92); Yemin ve Zıhar keffâreti olarak salıverme (Mâide 89, Mücadele 3‐4); Allah’ın rı‐
zasını isteyerek salıverme (Beled 13…); Şiddete ve baskıya uğratılmaları sebebiyle salı
verme (Müslim Eyman 30‐33); Usûl ve fürû ilişkisi sebebiyle salıverme (İ.Mace Hn.2525);
Vasıyet yolu ile salıverme (Müslim Eyman 12); Evlendirme ve evlenme yoluyla salıverme(
Nûr 32, Nisa 3, 25)
Muhammed 4
Nisa 3, 24, 25, Nûr 32
Nisa 25.

CÂRİYELER ve SÖMÜRÜLEN CİNSELLİKLERİ

673

Hür Müslüman erkekler, Ehl‐i Kitap ve tercihan Müslüman na‐
muslu câriyelerle evlenebildiği gibi hür Müslüman namuslu kadınlar
da başkaları veya kendilerine ait Müslüman olmuş iffetli erkek esîr‐
lerle evlenebilir.
Müslüman câriyeler, hür Müslüman kadınlar gibi örtünme ile
yükümlüdürler. Çünkü onlar da örtünme emrine muhatap olan Müs‐
lüman kadınlardır ve Müslümanların kadınlarıdır.5
Esaret geçicidir, onun Kur’ân ve Sünnet toplumunda sürekli ola‐
rak yaşatılması mümkün değildir, Esîrleri köleleştirmek ise insanlar
üzerinde ilâhlaşmaktır, egemenliğinde Allah’a ortak koşmaktır.
Yerdeki ve göklerdeki varlıkların kendisi için yaratıldığı yüce bir
varlık olan insanın bir organının bile ticarete konu edilmesini onay‐
lamayan İslâm, onların satışını değil, üzerlerinde oluşmuş fidye bede‐
linin alımını amaçlayan devir işlemlerini onaylar. Devir işlemlerine
konu edilemeyecek yarı özgür câriyeler de pek çoktur.6
İnançları ne olursa olsun câriyelerin can, ırz, vicdan ve dîn hürri‐
yeti gibi temel hakları saklıdır. Mal sahibi olabildikleri gibi vâris ola‐
bilir ve mîras da bırakabilirler.
Zinâ suçu cezası ve evlilikte mâlik izni dışında, kısıtlayıcı açık bir
hüküm olmadığı için Müslüman câriyeler, genelde hür Müslüman
kadınlar gibi yükümlüdürler. Onların cuma namazı, zekât, hac ve
genel seferberlikte cihad gibi görevlerle yükümlü olmayışı ilkesel
değil, diğer hür kadınlarda olduğu gibi şartlara ilişkindir.
Gayr‐ı Müslim veya Müslüman; inançları ne olursa olsun câriye‐
lere karşı işlenen suçlar ve cezaları, hürlere karşı işlenen suçlar ve
cezaları gibidir. Evlileri için zinâ suçu cezası dışında, onların işledik‐

5
6

Ahzab 59, Nûr 31
Devir yapılamayacak câriyeler ilgili kitabımızda 12 madde halinde gösterilmiştir.
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leri hırsızlık ve insan öldürme gibi suçlar da hür kadınların işledikleri
suçlar gibi cezalandırılır.7
Savaş esîrleri olarak gelecekte de olabilecekleri için câriyelerin
alınıp satılarak ve odalık edinilerek köleleştirilemeyeceğine ilişkin
Kur’ân hükümleri, savaş esîrleri statüsü olarak Kıyamet’e kadar
geçerli olacaktır.
Genel nitelikli bu özet açıklamalardan sonra savaş esîri olan câri‐
yelerle köleleştirilerek odalık edinme yoluyla değil ancak evli‐
lik/nikâh yoluyla cinsel ilişkiye girilebileceğine ilişkin Kur’ân âyetle‐
rini açıklayarak konumuzu aydınlatmaya devam edelim.
Câriyelerle İlişkide Tek Yolun Evlilik Olduğunu Gösteren Âyetler

1‐ Nûr sûresinin 32. âyeti ile verilen evlendirme emri
Câriyelerle ilişkiye girmenin tek yolu, Kur’ân hükmü olarak evli‐
liktir. Nûr sûresinin 32. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:
“Sizden (Müslüman olan) hür bekâr ve dulları, erkek esîrleriniz
ve kadınlarınızdan/câriyelerinizden de (Müslüman veya Ehl‐i Kitap
olup) sorumluluk üstlenebilecek olanları evlendirin. Onlar fakir
iseler, Allah, lütfu ile onları yoksulluktan kurtarır. Allah bolca ve‐
rendir ve her şeyi bilendir.”
Açıkça görüleceği üzere evlendirilecek kişiler arasında erkek ve
kadın esîrler de yer almaktadır. Allah, bir taraftan şahıslara ve İslâm
Toplumu yönetimine evlendirme görevini yüklerken diğer taraftan
da örneklendirileceği üzere birleşmenin tek yolu olan evliliğe yön‐
lendirmektedir.
İyice bilinmelidir ki Allah’ın Kitabı’nda ve O’nun elçisi Hz. Mu‐
hammed’in çizgisinde esîr pazarından câriye satın alma ve nikâh ak‐
di/sözleşmesi yapmadan cinsel partner edinme şeklinde bir uygula‐
ma yoktur.

7

Nisâ 25. Evli zinâcı câriyelere, hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı (50 sopa) uygulanır.
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2‐ Nisâ sûresinin 3. âyeti ile verilen hürle veya câriye ile ev‐
lenme emri

َ ْ ِ ُ ا َ َ َب َ ُ ْ ِ َ ا ِّ َ ۤ ِء

ٰ َ َ ْ َواِ ْن ِ ْ ُ ْ اَ َّ ُ ْ ِ ُ ا ِ ا

ْ ُ ُ َ ْ ََ ْ ٰ َو ُ ٰ َ َو ُر َ ع َ َ ِ ْن ِ ْ ُ ْ اَ َّ َ ْ ِ ُ ا َ َ ا ِ َ ًة اَوْ َ َ َ َ ْ ا
ٰذ ِ َ اَ ْد ٰ ۤ اَ َّ َ ُ ُ ا
“Eğer yetimler/yetimler gibi korumasız olan kadınlar hakkında
adâleti yerine getirmeyeceğinizden korkarsanız, size helâl olan
diğer kadınlardan ikisi‐üçü‐dördü ile birden evlenebilirsiniz. Ama
onlara adâletli davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir
tanesi ile veya mâlik olduğunuz (savaş esîri câriye) ile evlenin. Adâ‐
letten ayrılmamanız için en uygun yol budur.”
Nisâ sûresinin meâli verilen bu 3. âyeti de câriyelerle ilişki için
evliliği emretmektedir.
3‐ Nisâ sûresinin 25. âyeti ile şartları belirlenerek verilen câriye
ile evlenme emri

ْ َ َ َ َ ْ ِ َ َو َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ ً اَ ْن َ ْ ِ َ ا ْ ُ ْ َ َ ِت ا ْ ُ ْ ِ َ ِت
َّ ُ ُ ِ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ِ ُ َ ْ َاَ ْ َ ُ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ُ ا ْ ُ ْ ِ َ ِت َوا ا
…وف
ِ ُ ْ َ ْ ِ َّ ُ ِ ِ ْذ ِن اَ ْ ِ ِ َّ َواَ ُ ُ َّ اُ ُ َر
“İçinizden her kim (malî veya kültürel yetersizlik sebebiyle) hür/
iffetli Müslüman kadınlarla evlenmeye güç getiremezse, o takdirde
mâlik olduğunuz (genç) Müslüman câriyelerinizle evlenebilirsiniz.
Hür de esîr de olsanız Âdem’in çocuklarısınız ve Allah, katında
değerinizi belirleyecek îmanınızı en iyi bilendir.
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O halde namuslu olan; zinâdan kaçınan ve gizli dost edinme‐
yen câriyelerle üzerlerinde hukûken tasarrufa yetkili olan ehli kişi‐
lerin/kurumların iznini alarak evlenin ve onların mehirlerini de
örfe uygun olarak verin.
Evlendikten sonra zinâ yapacak olurlarsa, onlara hür kadınlara
uygulanan cezanın yarısı uygulanacaktır.
Câriyeyle evlenme izni, içinizden zinâ ederek günaha girmek‐
ten korkanlar içindir. Bununla birlikte bekârlığa katlanmanız câri‐
yelerle evlilik yapmanızdan daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan
çok merhametli olandır.”
Nisâ sûresinin anlamı sunulan bu 25. âyeti, daha bir açıklık ge‐
tirerek câriyelerle evlilik gerçeğini pekiştirmektedir.
Bu âyete göre Müslüman hür kadınlarla evlenmeye güç yetire‐
memek, Müslüman (veya Ehl‐i Kitab) câriyeleri tercîh etmek, başka‐
larının câriyesiyle mâlikinden/ehlinden, kendi câriyesiyle de mâ‐
lik/ehil konumundaki Yetkili Merci’ olan kişi veya kamu kuru‐
mundan izin almak, câriyeler namuslu olmak, mehirlerini câriyelerin
bizzat kendilerine vermek ve zinâdan korunma amacı gütmek gibi
altı şarta uyularak câriyelerle evlenilebileceği açıklanmaktadır.
Burada işaret etme gereğini duyduğumuz bir husus da şudur:
Nisâ sûresinin 25. âyetinde değinildiği üzere hür kadınlar üzeri‐
ne câriyeler nikâhlanamayacağı gibi, câriyeler üzerine de hür kadın‐
lar nikâhlanamaz.Bir diğer anlatımla hür kadınlarla câriyeler nikâh
yoluyla da olsa birleştirilemezler.8
Bu sebeple hür kadınlar üzerine cinsel ilişkiye girilebilecek ‐değil
dilediğimiz kadar‐ bir tek câriye edinebilmek bile mümkün değildir.
Yukarıda anlamını verdiğimiz Nisa sûresinin 3. âyeti ile, meâlini su‐
8

Bak. Nisâ 3, Mü’minûn 5‐6 .Bu âyetlerde yer alan Ev edatı ve onun Veya anlamı üzerinde
düşünülmelidir.
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nacağımız Müminûn sûresinin 5‐6. âyetlerinde geçen “Veya” anla‐
mındaki “Ev” edatı, önceliği hürlere verme koşuluyla hür veya esîr
eşlerden birinin tercîh edilmesi gereğini bildirmektedir:
“Erkek veya kadın müminler üreme organları (olan Fercleri) ni
korur / zinâ, eşcinsellik gibi yasak ilişkilerden korunurlar. Onlar
karşı cinsten olan hür eşleri veya esîr eşleri ile yalnızca üreme or‐
ganlarını kullanarak (üreme organlarından) cinsel ilişkiye girerler.
Onlar sadece bu ilişkileri sebebiyle kınanmazlar.”
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve diğer Kur’ânî deliller yukarıda
adını verdiğimiz eserimizden alınabilir. Görüleceği üzere İslâm, câri‐
yelerle de olsa nikâhsız ilişkiyi onaylamamakta ve nikâh dışı ilişkileri
dünya ve âhirette cezalandırılması gereken suç/günah olarak değer‐
lendirmektedir.
Bölümümüzü bitirirken sözü Peygamberimize bırakalım.
‐ Allah şanını artırsın‐ O, kadınların yetimleri görerek bütün ha‐
yatı boyunca yakından ilgi gösterdiği ve gösterilmesini istediği câri‐
yeleri, Rabbine kavuşmadan önceki son öğütlerinde de unutmamış
ve müminleri şöylece uyarmıştır:
‐ Aman namazınıza önem verin. Yönetiminiz altında bulunan kadın ve
erkek esîrlerin haklarını gözetin; onlara güzelce davranın. Bu iki konuda
Allah’ın sorgulaması ve azabına uğramaktan korunun.9
Konuyu bitirirken aşağıdaki târihî bilgiyi vermeyi gerekli biliyo‐
ruz.

9

İ. Mace Hn. 2697
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Tarihî Bilgi

İslam dünyasında köleleştirme ve odalık kılma ‐İslâmʹa aykırılığı
ve genel olumsuzluğu içinde‐ kısmen de olsa insanî boyutlarda uygu‐
landı. Kölelere adâlet ve onları iyilik ve özgürlüğe kavuşturma, er‐
dem olarak Cennetʹe götürücü işlemler olarak görüldü.
Hz. Mûsa ve Îsa’nın öğretileri aksine Muharref Tevrat ve İncilʹde
onaylandığı,10 Aristo ve Eflatun benzeri filozoflarca doğal görüldüğü,
tarihten mîras alındığı ve sömürülebilir iş gücü kaynağı olduğu için
kölelik dünyada giderek yayıldı. Ne var ki İslam coğrafyasında yu‐
muşak bir şekilde uygulanan kölelik yeryüzünün diğer bütün bölge‐
lerinde acımasız bir şekilde yaşatıldı. Köleler mal ve hayvan gibi gö‐
rüldü. İşkence edilip öldürülmeleri bile suç olmaktan çıkarıldı.
Yeni Çağʹla ve Amerika kıtasının keşfiyle birlikte köleleştirme, ta‐
rihinin en büyük boyutlarına ulaştırıldı. Mâzilerinden aldıkları mîras‐
la İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve İtalya, ülkelerine kaçırdıkla‐
rı, bir kısmı Müslüman olan yüz binlerce Afrikalıyı köleleştirip sö‐
mürdüler.Onlar, 16‐19. asırları arasında, yerlileri imha edilen Ameri‐
ka kıtasına da, bir bölümü deniz yolculuklarında ölen milyonlarca
Afrikalı götürdüler.
Köleleştirilerek acımasızca ve ilkel şartlar altında çalıştırılan bu
Afrikalılar arasında Müslümanlar da vardı. Onlar, dört asır boyunca
yaşadıkları insanlık dışı şartlara baş kaldırıp isyan ettilerse de özgür‐
lüklerine kavuşamadılar.
Teknolojik devrimler sonucu insan gücüne ihtiyaç azalınca ve kö‐
lelerin konut, gıda ve sağlık harcamaları artınca köleliğe karşı çıkıldı.
Bir diğer anlatımla köleliğe, insanî duygulardan çok ekonomik kaygı‐
larla savaş açıldı. Böylece geleneksel kölelik kaldırılırken modern

10

Eski ve Yeni Ahidʹde köleliği meşrûlaştıran 300 ü aşkın cümle vardır. Bak.Kutsal Kitap
Dizini Kitab‐ı Mukaddes Şirketi ist.2004, sh.1337.
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kölelik dönemi başlatıldı ve halen de sürdürülmektedir.11 Bu arada
Batıʹda değil köleleştirilen kadınların XIX.yüz yılın başlarında hür
kadınların bile hakları olmadığına dikkatleri çekmek isteriz:
“XIX.Yüzyılın başlarında kadınların fiilen hiç hakları yoktu.
Babalarının ve kocalarının malıydılar. Evlilikte alınıp satılırlardı.
Oy veremezlerdi. Sözleşme yapamazlardı. Evlenince mülk sahibi
olamazlardı. Çocukları üzerinde herhangi bir hakları, kendi beden‐
leri üzerinde de denetimleri yoktu. Kocaları hiçbir hukûkî engel
olmaksızın onları dövebilirdi. Eve kapatılmadıkları zaman, gelişen
sanayileşme tarafından işçi ordusunun en aşağı kesimlerine katıl‐
mak zorunda bırakılırlardı.”12
Batıda ekonomik çıkarlar yanı sıra insan doğasının da tepkisiyle
geleneksel köleliliğe karşı çıkılırken İslam Dünyasıʹnda sessiz kalındı
ve teorik planda halen de kalınmaktadır. Çünkü İslâmʹın köleliği
önermediyse de onayladığı sanılmaktadır. Bunun içindir ki gelenek‐
sel İslam Hukûku insanlığa Cenevre sözleşmesine alternatif olacak
bir Savaş Esîrliği Sistemi sunabilecek konumda değildir. Ancak ger‐
çek bu değildir. Olmadığını yukarıda adı geçen kitabımızda ayrıntılı
bir şekilde kanıtladık.

11

12

Sylviane A.Diouf Servants of Allah, Afrkan Müslims Enslaved in the Amerkas, New York
University Pres/Allahʹın Kulları (Amerika Kıtasında Köleleştirilmiş Afrikalı Müslüman‐
lar) Beyan İst. 2010; Salvatore Bono, Schiavi Musulmani Nellʹitalia Moderna Yeniçağ İtal‐
yaʹsında Müslüman Köleler İletişim İst.2003,
A.Coote, T.Gill, Womenʹs Righs:A Practical Guide, Penguine, 1974, s.15‐16.
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OKUYUCU NOTLARI

Onyedinci Bölüm

CENNET’TE CİNSEL HAYAT

Cennet ve Cinsel Hayat

Buyur Gir Cennetime
Yüce Allah İnsanları erkek ve kadın olarak en güzel şekilde eşit olarak yaratmış‐
tır. Onları, içlerinden seçtiği Peygamberleri aracılığı ile bildirdiği İslâmî yasalarıyla
kendi Zâtına ibâdetle yükümlü kılmıştır.Yasalarına uyarak ibâdet edecekleri de
Âhiret Hayatı’nda Cennet’le armağanlandıracağını müjdelemiştir.
Hür iradeli sözlerimiz, davranışlarımız ve işlerimizi içine alan Amel Kita‐
bı’mız/Hayat Filmimiz/Yaşam Dosyamız’a göre yapılacak Kıyamet Sorgulaması
ardından Cennet’e girmeye hak kazanacakların her birine Rabbimiz şöyle buyura‐
caktır:
“Katıl güzel kullarımın arasına, buyur gir Cennetime.”*

*

Fecr 29‐30.

Âhiret Hayatı ve Cennet

Ölüm, rûhun bedenden ayrılmasıdır.
Ölen insanın rûhu, inancı ve amellerinden oluşan kabrine götürü‐
lür. Vücûdu ise toprak kabrine bırakılır.
Rûhun kabri, kişinin inanç ve amel durumuna göre ya Cennet
bahçelerinden bir bahçe, ya da Cehennem çukurlarından bir çukur‐
dur.1
Rûhun kabri Âhiret hayatına, bedenin kabri ise dünya hayatına
dönüktür.
Kabirdeki hayat, Kıyâmet denilen ve göklerle yerin yıkıma ve
değişime uğrayacağı dehşet verici olayla sona erecektir.
Önce, Allah’ın dilediği canlıların dışındaki tüm varlıklar ölecek‐
tir. Sonra da insanlar diriltilecektir.
Rûhlarla bedenler birleştirilecek, dünyadaki inançları ve amelleri
içeren Hayat Dosyalarına göre insanlar ilâhî huzurda muhâkeme
edileceklerdir.
İslâm Dîni’ne îman eden ve îmanlarının gerektirdiği güzel amel‐
leri yapan insanlar Cennet’e gireceklerdir. Bağışlanmayan günahkâr
insanlar da bir süre Cehennem’de azab görecekler, daha sonra Cen‐
net’e gideceklerdir.
Kâfirler ve Müslüman göründükleri halde kalbleriyle inkârcı olan
münâfıklar ise ebediyen Cehennem’de kalacaklardır.

1

K. Hafâ Hn. 1853.

Cennetin Mânevî Nimetleri

Cennet, Yüce Allah’ın “Sen benim rahmetimsin. Seninle istedi‐
ğim kuluma merhamet edeceğim”1 buyurduğu ebedî mutluluk yur‐
dudur.
Yüce Peygamberimizin bir hadîsinin, hiçbir kulun kendi amelle‐
riyle ulaşamayacağını, ancak Allah’ın lütfu ile varılabileceğini bildir‐
diği Cennet, yaratılmıştır. Çok çok yükseklerde, zaman ve mekânda
sınırsız bir âlemdedir.
Cennette yüz ayrı derece vardır. Her iki derece arasındaki mesafe
göklerle yer arası gibidir.
Bu derecelerin her biri müstakil bir Cennet’tir ve bu Cennet’lerin
Me’va, Adn, Naîm ve Firdevs gibi isimleri vardır. En yüksek Cennet
Firdevs’dir.
Cennet’liklerin inançları ve amellerine göre yerleşecekleri bu de‐
recelere birbirinden farklı sekiz ayrı bölümden girilecektir. Bu giriş
bölümlerinin Cihad, Sadaka ve Reyyan gibi isimleri vardır.
Âyetler ve hadîsler ışığında özetleyerek ifade edersek Cennet’te
hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin de
tasavvur edemeyeceği nimetler vardır.

1

Tirmizî Cennet 22 (Hn. 2564)
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Dünya hayatında olduğu gibi Cennet’teki nimetlerin bir kısmı
mânevîdir. Diğer bir kısmı da maddîdir. Ancak Cennet’teki maddî
nimetler manevîleştirilmiş maddî nimetlerdir.2
Kur’ân‐ı Kerîm’de bildirilen bu nimetlerin yüceliğini her bir
mü’min, rûhî gelişimi ölçüsünde idrak edebilir. Bu nimetleri şöylece
özetleyebiliriz.
Allah’ın Zâtî güzelliklerine bakmak, O’nun ebediyen sürecek
sevgisi altında bulunmak, O’nun Selâmı ve konuşmalarına muha‐
tap olmak, başta Peygamberimiz ve diğer Peygamberler olmak üze‐
re yüce şahsiyetlerle birliktelik kurmak, içten arzularla hamd ve
senalar etmek, Meleklerle selâmlaşmak ve dostluklar oluşturmak,
Cennetliklerle sohbetler yapmak, mûsiki oturumlarına katılmak,
Cehennemliklerle konuşarak kurtuluşun ve sâhip olunan nimetle‐
rin büyüklüğünün hazzını yaşamak ve Cennet’te ebediyen yaşana‐
cağı bilincinde olmak… Cennet’in mânevî nimetleri olacaktır.
Asıl büyük nimetler de bunlardır. Mânevîleştirilmiş de olsa diğer
nimetler bunlarla mukayese edilemezler.
Bu nimetlerin bazılarını özetleyelim.
I‐ Alah’ın Güzelliklerine Bakmak

Güzel olan ve bütün güzellikleri yaratan Allah’ın güzelliklerinin
izleneceği bu bakma, Cennet hayatının mânevî nimetlerindendir.
Kıyame Sûresi Âyet 22‐23:
“O gün insanlar vardır, yüzleri ışıl ışıl parlar. Onlar Rablerine
bakar dururlar.”
Allah’ın Resûlü de bu âyetlerin ışığında konumuza açıklık getiri‐
ci hadîslerinde şöyle buyurur:

2

Nesâî Zekât, Buharî Bedül‐Halk 9
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“Siz, dolunay halindeki ayı apaçık gördüğünüz gibi Rabbinizi açık ola‐
rak göreceksiniz.”
***
“Siz, önlerinde bulut engeli yokken güneş ve ayı görmekte güçlük çeki‐
yor, birbirinizi engelliyor musunuz?
İşte Rabbinizi böylece güneşi ve ayı gördüğünüz gibi açıktan göreceksi‐
niz.”
***
“Adn Cenneti’nde mü’minler, yüzünde yalnız Kibriyâ (büyüklük) ör‐
tüsü olduğu halde Allah’ın güzelliğine bakacaklar. Onlarla bakışları arasın‐
da yalnız ve yalnız, bu Kibriyâ örtüsü bulunacaktır.”
***
“… Cennet’liklerin en yüksek derecelisi, her gün iki defa Allah’ın yüzü‐
ne/güzelliklerine bakacaktır.”3
***
“Cennet’likler Cennet’e girdiği zaman Allah (c.c) şöyle buyuracaktır:
‐ Başka bir şey daha arzu ediyor musunuz? Vereyim.
Cennet’likler de şöyle diyecekledir:
‐ Bizim yüzümüzü nurlandırmadın mı? Bizi Cehennem’den kurtarıp
Cennet’e koymadın mı?
(Bitmez tükenmez Cennet nimetlerine erdirmedin mi? Daha ne
isteyelim?)

3

Kur’ân‐ı Kerîm’de açıklandığı için biz mü’minler Allah’ın “yüzü” olduğuna inanırız.
Fakat Allah yarattıklarına benzemediği için, O’nun yüzü bizim içimizde tahayyül edip
çağrışım yapabileceğimiz yüz değildir.
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Allah onların bu sözleri üzerine örtüsünü kaldırır. (O’nun güzelliğine
bakakalırlar). Cennet’liklere Rablerine bakmaktan daha çok sevebilecekleri
bir nimet verilmemiştir.”4
II‐ Rıdvânullah (Allah’ın Rızası ve Sevgisi)

Özel bir mânevî nimet olan Rıdvan’ın maddî nimetlerden farklı
ve büyük olduğu Kur’ân‐ı Kerîm’in Tevbe Sûresi’nin yetmiş ikinci
âyetinde şöyle açıklanmıştır:
“Allah, iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara altların‐
dan ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalacakları Cennet’ler ve
Adn Cennet’lerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Rıdvanullah
(Allah’ın onlardan razı olup onları sevmesi) ise hepsinden büyüktür.
İşte büyük kurtuluş budur.”
Rıdvanullah’ı açıklayan bir hadîsi kutsî ise bu mânevî nimeti bize
şöylece tanıtmıştır:
Size sevgimi veriyorum
Ebû Saîd El‐Hudrî (r.a.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü, Allah’ın kullarına şöyle buyuracağını anlattı:
‐ Ey Cennet Ehli (Kullarım!) Ey Cennet Ehli (Kullarım!)
‐ Buyur Rabbimiz! Emirlerine amadeyiz.
‐ Sizlere verdiğim nimetlerden hoşnut ve razı mısınız?
‐ Nasıl hoşnut ve razı olmayız. (Yâ Rab!) Yarattığın kullardan hiçbirine
vermediğin nimetleri bize verdin.
‐ Size verdiklerimden daha da yüce olanını vereceğim.
‐ Hangi nimet bundan daha yüce olabilir? (Yâ Rab!)
‐ Size rızamı (sevgimi) bahşediyorum. Bundan sonra size ebediyen öf‐
kelenmeyecek, sizi azablandırmayacağım.5
4
5

Hadîsler için bak. M. İ. Kesîr Kıyame 22, 23.
Tirmizî Cennet 18 (Hn. 2558). Buharî Rikak 81.
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III‐ Yücelerin Dostluğu

Cennet’te başta Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed olmak
üzere, diğer bütün peygamberler; inançları ve yaşayışlarında dosdoğ‐
ru olan sıddîklar; Allah’ın yüceliğine şahid bilinçli kullar olan
şehîdler; sözleri ve işleri İslâmî çizgide olan sâlihlerle birlikte yaşana‐
cak dostluklar, yapılacak sohbetler de mânevî Cennet nimetlerinden‐
dir. Rabbimiz şöyle buyurur:
“Allah’a ve O’nun Peygamberi Muhammed’e itâat edenler, Al‐
lah’ın kendilerini nimetlendirdiği Peygamberle, sıddîklarla, şehîd‐
lerle ve sâlihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar.”6
IV‐ Allah’ı Tesbîh ve O’na Hamd

Cennet’te sâhip olunacak mânevî ve maddî nimetlerin çokluğu,
yenilenmesi ve sürekliliği karşısında insanın benliğini dolduracak ve
onu zevklerin doruğuna yükseltecek Allah’ı anma ve O’na hamd ar‐
zusu… Yükümlü olunmaksızın içten duyulacak bu arzu da mânevî
nimetlerdendir.
Yûnus Sûresi 9‐10
“İman edip de Allah’ın ve Peygamberi’nin buyruklarına uygun
güzel ameller yapanları, Rableri, îmanları sebebiyle içlerinden ır‐
maklar akan Naîm Cennetleri’ne iletir. Onların orada duâsı şöyle‐
dir:
“Allah’ım! Sen bütün eksikliklerden berisin ve tüm yücelikler‐
le vasıflısın.”
Birbirlerine sağlık dilekleri de “Selâm”dır. Duâlarının sonu ise
“Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun” şeklinde hamd ü senâ‐
dır.”

6

Nisa 69

Cennet’in Mânevîleştirilmiş Maddî Nimetleri

Cennet’in mânevî nimetleri olduğu gibi, maddî nimetleri de var‐
dır.
Kur’ân‐ı Kerîm âyetlerinde bu maddî nimetler ayrı ayrı açıklan‐
maktadır:
Hayat Düzenimiz olan bu Şanlı Kitap’ta Cennet’in bağları,
bahçeleri, köşkleri, bu bağlar arasından ve köşkler altından akan
su, süt, bal ve şarab ırmakları, meyva ağaçları, uzayıp giden gölge‐
likleri, pınarları, inciden otağları, perdeleri, halıları, tahtları, bin
bir çeşit yemekleri, özel kaynağından doldurulup mühürlenmiş
mis kokulu lezîz, sağlıklı içkileri, altın ve gümüşten sofra takımları
ayrı ayrı anlatılmaktadır.
Kur’ân‐ı Kerîm’de Cennet’in ipekleri, rengârenk giysileri, atlas‐
tan yatakları ve yepyeni bir yaratılışta yaratılmış Cennet kadınları
ve sedeflerindeki inciler misali Vildan ve Hûr isimli hizmetçileri
insanda özlem uyandıracak tasvîrlerle sunulmaktadır.
Cennet’teki bütün bu maddî olarak nitelendirdiğimiz nimetler,
yalnızca isim olarak dünya nimetlerine benzemektedir. Cennet ni‐
metleri mâhiyet, renk, tat ve nefâset bakımından tamamen farklıdır
ve manevîleştirilmiştir.
Ana mevzûumuz gereği Cennet’te cinsel hayatı, dolayısıyla Cen‐
net kadınlarını ve erkeklerini âyetler ve hadîslerle açıklamaya başla‐
madan önce, yanlış değerlendirmelere konu olan Vildan ve Hûr isim‐
li Cennet hizmetçilerine açıklık getirelim.
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Cennet Hizmetçileri

Vildan ve Hûriler
Cennet erkekleri ve özellikle de kadınlarının Hûrileri çağrıştırdığı
bir gerçektir. Doğrularla yanlışların içe içe girdiği Hûriler konusunu
şöylece özetleyebiliriz:
Vildan genç erkek, Hûriler de kadın görünümlü Cennet hizmetçi‐
leridir. Ortak vasıfları, çevreye saçılmış‐sedefindeki saklı inciler gibi
olmalarıdır.1 Onlar, Cennet erkekleri ve kadınlarının hizmetine veri‐
leceklerdir.
“Biz Cennetliklere, iri/güzel gözlü Hûrileri eşlik edecek özel hizmetçi‐
ler/sekreterler kılacağız.” anlamındaki âyetlerin işaret buyurduğu gibi
Hûriler, Vildan’dan farklı olarak özel nedîmeler/sekreterler olacak‐
lardır.2 Onların bir hizmet türleri de mûsikî ziyafetleridir. Hûrilerin
bu görevlerine ilişkin hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuş‐
lardır:
“Cennet hûrilerinin mûsikî oturumları/ziyafetleri vardır. Hiçbir yara‐
tılmış varlığın duymadığı güzellikteki sesleriyle sık sık şu anlamdaki şarkıla‐
rı seslendireceklerdir:
‐ Biz ebediyiz, ölmeyiz. Güzeliz, câzibemizi yitirmeyiz. Severiz, öfkele‐
nip küsmeyiz. Bize ve hizmetlerine sunulduğumuz kişilere müjdeler olsun.”3

1
2

3

Vâkıa 23, İnsan 19
Duhan 54, Tûr 20.
Bu iki âyetteki, “Ba” harf‐i ceri ile kullanılan” “Zevvecna” fiililin “Karenna/Birlikte ve yan
yana kılacağız,” şeklindek anlamı için Rağib’in Müfredat’ı yanı sıra İ.Abbas, Razi, Ebus‐
Suûud, Alûsi, Şevkânî ve İbn‐i Âşûr Tefsîrlerine bakılabilir.
Tirmizî Cennet 24, et‐Tac 5/416.
Hûrilere ilişkin olarak ”Kur’ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı “ isimli eserimize bakı‐
labilir.
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Cennet’te Cinsel Hayat

Cennet’in maddî nimetleri arasında Cennet’e girmeye hak kaza‐
nacak erkekler ve kadınların yaşayacağı cinsel hayat da yer almakta‐
dır.
Cennet’te cinsel hayatın yer alması, Allah’ın yüce hikmetinin ve
muhteşem adâletinin bir gereğidir.
a‐ İnsanların bildiği ve tattığı en büyük maddî nimetlerden biri
de karşı cinsle yaşanacak cinsel hayattır. Cinsel hayat olmaksızın in‐
sanın mutluluk tasavvuru mümkün değildir.
Cennet, insanlar için yaratılmış nimetler yurdu olduğuna göre,
orada cinsel hayatın olması doğaldır. Çünkü insan, cinsel hayatsız bir
saâdet hayatı düşünemez. Yarattığı insanı en iyi bilen olduğu içindir
ki Yüce Allah, Cennet’e özlem duyulması için Cennet’e girecek îmanlı
ve amelli kadınların cinselliği içeren güzellik vasıflarını açıklayarak
Cennet’teki cinsel hayata işaret buyurmuştur.
b‐ İnsanın dünya hayatında sorumlu olduğu ve uygulamakla va‐
zîfeli bulunduğu ilâhî emirlerin ve yasakların bir kısmı cinsel hayatla
ilgili olduğu için, bazı mahrûmiyetleri içeren bu yasalara bağlılığın
mükâfatının da cinsel olması ilâhî adâletin gereğidir.
İdeal ve ebedî mutluluk yurdu olan Cennet’te yalnızca bedensel
boşalmayı amaçlayan tek düze bir cinsel hayat yaşanmayacak, cinsel
hayatın bütün güzellikleri gerçekleştirilecektir. Bunun için de Cennet
erkekleri ve kadınları tüm cinsel özellikleri taşıyacak, romantizme
açık çok renkli çevre şartları da oluşturulacaktır.
Şimdi Cennet’teki cinsel hayatı yüce bir üslûpla ve Cennet kadın‐
larının özelliklerini açıklayarak sunan Kur’ân âyetlerini görelim.
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Kur’ân ve Sünnet’te Cennet Kadınları ve Erkeklerinin Vasıfları
Kur’ân’da Cennet Kadınlarının Vasıfları

Saffat 48‐49:
“Naîm Cennetlerinde, Allah’ın halis kulları yanında, saklı deve
kuşu yumurtası gibi göz değmemiş, iri/güzel gözlü, bakışlarını
yalnızca eşlerine odaklayan kadınlar vardır.”
Sâd 52:
“Müttakilerin/İslâmî îman ve hayat çizgisinde yaşayanların
yanı başlarında bakışlarını eşlerine odaklayan, kendileri ile yaşıt
(olan kadınlar) vardır.”
Vâkıa 35‐37:
“Biz onları; (Cennet’e girecek dünya kadınlarını) yeniden yara‐
tacağız. Sonra da onları Ashabül‐Yemin için eşlerine âşık ve onlarla
yaşıt bâkirelere dönüştüreceğiz.”
Rahman 56, 58, 70, 72:
“Cennetlerde/Cennet kadınları arasında bakışlarını eşlerine
odaklayan ve kendilerinden önce hiçbir insanın ve cinnin ilişkiye
girmediği eşler vardır. Sanki onlar, Yakût ve Mercan gibidirler;
dudakları ve yanakları kırmızı, berrak ve bembeyaz dilberlerdir.”
“Cennet’te / Cennet kadınları arasında yüzü ve ahlâkı güzel mi
güzel seçkin kadınlar vardır.”
Nebe 31‐34:
“Hiç şüphesiz Müttakiler için kurtuluş, bahçeler, bağlar, göğüs‐
leri yeni oluşmuş/kadınlığa henüz adım atmış kendileri ile yaşıt
eşler vardır.”
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Açıkça anlaşılacağı üzere, Cennet’e girecek kadınlar 12 özellikle
vasıflandırılmaktadırlar. Hiç şüphesiz bu vasıfların önemli bir kısmı
fiziki câzibeyi, bir kısmı da rûhsal güzellikleri içermektedir. Bütün bu
vasıflar cinsel hayatın varlığına da işaret etmektedir. Vâkıa sûresinin
35‐37. âyetlerinde beyan edildiği üzere, yukarıda açıklanan vasıflara
sahip olabilmeleri için genç‐ihtiyar, güzel çirkin, sağlıklı‐hasta Cen‐
net’e girecek bütün dünya kadınları yepyeni bir yaratılışla ve bu va‐
sıflarla yaratılacaklardır.
Kur’ân‐ı Kerîm’in âyetlerinde vasfedilen Cennet kadınlarının ka‐
dınsı özelliklerini böylece açıklamış olduk.Cennet kadınlarının diğer
özellikleri de Peygamberimizin(sav) Sünneti’nin bir bölümünü oluş‐
turan hadîslerde açıklanmıştır.
Kur’ân’da Cennet Erkeklerinin Vasıfları

Örneklendirilerek açıklandığı üzere Kur’ân‐ı Kerîm’de Cennet’e
girecek kadınlar, cinselliği de içeren 12 güzellik vasfı ile nitelenmiştir.
Cennet’e girecek erkeklerin vasıflarına ise açıklık getirilmemiştir.
Ancak kadınlar gibi Cennet’e girecek erkeklerin de yepyeni bir yaratı‐
lışta yaratılacakları açıklanmıştır. Vâkıa sûresinin “…Sizi, bilmedi‐
ğiniz bir şekilde inşa edeceğiz” anlamındaki 61. âyeti bu gerçeği
göstermektedir.
Medenî sûrelerde Cennet kadınları yanı sıra erkeklere de şamil
olan ortak bir niteliğe yer verilmektedir. “Ezvacün Mütahharetün/mad‐
dî ve mânevî eksikliklerden arındırılmış” olma şeklindeki bu ortak nite‐
lik, erkeklerin de kadınlar gibi özelliklere sahip olacaklarına işaret
etmektedir. Güzellik vasıfları açıklanan kadınlar erkeklere eş kılı‐
nacağına göre erkekler de aynı güzelliklere sahip olacaklardır. Çünkü
Cennet armağanları kadınlara verildiği gibi erkeklere de verilecektir.
Cennet kadınlarını vasıfları gibi, Cennet erkeklerinin vasıflarının
açıklanmamasının ‐Allah bilir‐ bir sebebi, kadınların dünya hayatın‐
da olduğu gibi, âhiret hayatında da arzu edecek olmaktan çok arzu
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edilecek olmalarıdır. Bir diğer sebebi de yine dünyamızda olduğu
gibi fizikî özelliklerin erkekten çok kadın için önem arz edecek olma‐
sıdır.Bir üçüncü sebeb olarak da Kur’ân’a özgü üslûb gösterilebilir.
Çünkü Kur’ân‐ı Kerîm’de meselenin bazen bir yönü açıklanmakta,
diğer yönünün takdîri açıklığı sebebiyle muhatabın kavrayışına bıra‐
kılmaktadır.
Sünnet’te Cennet Kadınlarının Vasıfları

Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:

ﺎﺨﻬ
 ﻣ ﻯﻳﺮ ﻰﺣﺘ  ﱠﻠ ﹰﺔﲔ ﺣ
 ﻌ ﺒ ﺳ ﺍ ِﺀﻭﺭ ﻦ ﻣ ﺎﻗﻬ ﺎﺽ ﺳ
 ﺎﺑﻴ ﻯﻴﺮﺔ ﹶﻟ ﻨﺠ
 ﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﺎ ْﺀ ﹶﺍﻦ ﹺﻧﺴ ﻣ ﺃ ﹶﺓﻤﺮ ﺍ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
ﺎ ﹸﻥﺮﺟ ﻤ ﺍﹾﻟﺎﻗﹸﻮ ﹸﺓ ﻭﻦ ﺍﹾﻟﻴ ﻬ ﻧ ﻛﹶﺄ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻚ ﹺﺑﹶﺎ ﱠﻥ ﺍﷲ
 ﻟﻭﺫﹶﺍ
ﻪ ﺋﺍﻭﺭ ﻦ ﻣ ﺘﻪ ُﻷﺭﹺﻳﺘﻪﻴ ﺼ ﹶﻔ
 ﺘﺳ ﺍ ﻢ ﻪ ﹸﺛ ﻴﺖ ﻓ
 ﺧ ﹾﻠ ﺩ ﻮ ﺃ  ﹶﻟﺠﺮ
 ﺣ ﻧﻪﺎﻴﺎﻗﹸﻮ ﹸﺓ ﹶﻓﺎ ﺍﹾﻟﻓﹶﺄﻣ
Cennetliklerin kendileri gibi Cennet’e girecek kadınları içinde öyle kadın
vardır ki, bacağının beyazlığı üst üste giyilmiş dış ve iç giysileri altından
bile iliğine varıncaya kadar görülür.
İşte bu, Allah’ın “Onlar Yakût ve Mercan gibidirler” buyurarak
açıkladığı özelliktir.Bilirsiniz, Yakut bir taştır. İçinden bir ip geçirip baksan
(saydamlığı sebebiyle) onu görebilirsin.”4
“…Cennet kadınlarının tenlerinin inceliği, yumurtanın kabuğu içinde‐
ki beyaz kısmı örten şeffaf zarın inceliği gibidir.”5

ﺕ
 ﻸ
َ ﻤ ﻭﹶﻟ ﺎﻬﻤ ﻨﻴ ﺑ ﺎﺖ ﻣ
 ﺎﹶﺋﺽ ﹶﻟﹶﺄﺿ
ﺍﻟﹶﻰ ﺍﻻﹶﺭ ﹺ ﺖ
 ﻌ ﺔ ﺍ ﱠﻃ ﹶﻠ ﻨﺠ
 ﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﺎ ِﺀ ﹶﺍﻦ ﹺﻧﺴ ﻣ ﺮﹶﺃ ﹰﺓ ﻣ ﺍ ﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻭﹶﻟ …
ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻭﻣ ﺎﻧﻴﺪ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻴﺮ ﺧ ﺭ ﺎﺨﻤ
 ﻌﻨﹺﻰ ﺍﹾﻟ ﻳ ﺎﻴ ﹸﻔﻬﻨﺼﻭﹶﻟ ،ﺎ ﺭﹺﳛﹰﺎﻬﻤ ﻨﻴ ﺑ ﺎﻣ
“…Cennet’e girecek kadınlardan biri yeryüzüne doğsaydı, doğduğu bü‐
tün yerlere ışığını ve hoş kokularını yayardı. Onlardan birinin başörtüsü
dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.”6

4
5
6

Tirmizî Cennet 5 (Hn. 2535)
İ. Kesîr Saffât 49
Buharî Rikak 51
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“Cennetlik kadınlar, eşleriyle ilişki sonrasında bekâretlerini koruyacak‐
lardır”7
Sünnet’te Cennet Erkeklerinin Vasıfları

Yukarıda sebeplerine de değinildiği üzere, Kurân‐ı Kerîm’de
Cennet‘e girecek erkekler, Cennet kadınlarına da şâmil olan “Ezvacün
Mütahhara/ maddî ve manevî eksiklerden arındırılmış” olma anlamında ki
bir tek nitelikle vasfedilmişlerdir.8 Ancak Kur’ân’ın genel olarak işa‐
ret ettiği erkeklere özgü görünüm özellikleri, bir ölçüde hadîslerde
açıklanmaktadır. Örneğin Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Cennet’e ilk gireceklerin yüzü dolunay gibi parlayacaktır. Onların ar‐
dından Cennet’e gireceklerin yüzleri ise gökteki en ışıltılı yıldız gibi aydınlık
olacaktır. Cennet’e girenler orada küçük ve büyük abdeste çıkmayacaklar,
tükürüp sümkürmeyeceklerdir. Onların tarakları altındandır. Terleri misk
kokacaktır. Buhurdanlıkları tütsü yapılan ağaçlardandır. Ahlâkî hususiyetle‐
ri/yücelikleri de bir/eşit olacaktır. Cennet sâkinleri orada babaları Âdem gibi
atmış zira boyundadır.
Onların Ezvacı; kendilerine eşlik edecek özel hizmetçileri de iri gözlü
Hûrilerdir.”9
‐Salât ve selâm üzerine olsun‐ O, bir diğer hadîslerinde de şöyle
buyurmaktadır:
“Cennet’te bir araya gelinecek toplantı alanları (Sûk) vardır. (Dünya
ölçüsüyle) iki Cuma arası gibi aralıklarla Cennet’likler oraya gelirler. Esen
bir meltem, onların giysileri ve yüzlerini okşar, daha bir güzelleşirler. Dö‐
nüşlerinde ise eşleri şöyle derler:

7

8
9

İ. Kesîr, Vakıa 36. İ. Kayyım’a göre Cennet’te kişiye ikiden fazla kadın verileceğine ilişkin
sahîh bir hadîs yoktur. Bak. Tefsîr‐i Merağı 4/132.
Bakara 25, Al‐i İmran 15, Nis 57.
Buharî, Enbiya 1, İ. Mace, Zühd 39.
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‐ Allah’a yemin ederiz ki bizden bu kısa süreli ayrılışınızdan sonra bile
güzelliklerinize güzellik katmışsınız.
Erkekler de kadınlarına, yemin ederiz, siz de öyle, daha bir güzelleşmiş‐
siniz, diyecekler.”10
Yukarıda sunulan âyetler ve hadîslerden açıkça anlaşılacağı üze‐
re Cennet kadınları ve erkekleri tasvîr edilemez manevî zevkler yanı
sıra, ileri derecede bir cinsel hayat yaşayabilmeleri için güç ve arzu
gibi bütün özelliklere de sâhip kılınacaklar, gerekli çevre şartları ve
güzelliklerine de erdirileceklerdir.Onların özelliklerini açıklayan bir
hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Cennet’e girecek her bir mü’min (erkek ve kadına) yemek içmek ve de
cinsel arzu ve eylem yönünden yüz insan gücü verilecektir…”11
Cennet’te Kıskançlık Olmayacaktır
Cennet’e girecek dünya erkekleri ve kadınları, Cennet’e girerken
yepyeni bir şekilde üstün ve câzibeli olarak yaratılacakları, eşleri tara‐
fından büyük bir ilgi görecekleri, doyumsuz bir aşkla sevilecekleri ve
yücelik makamlarına erdirilecekleri için derecesi daha yüksek olan
Cennetliklere kıskançlık duymayacak, mutluluğun doruğunda yaşa‐
yacaklardır. Çünkü Cennetlikler, kin ve hased gibi duygulardan
arındırılarak Cennet’e konulacaktır.12
Bekârlığın olmayacağı Cennet, yalnızca güzelliklerin ve arzu edi‐
leceklerin yaşanacağı tam bir mutluluk yurdu olacaktır:

10

11

12

Müslim, Cennet 5, Hn.2833.
Bu hadîs, Cennet’te şehirler ve bu şehirlerde devasa toplantı salonları olacağına da işaret
etmektedir.
Dârimî, Rikak 104 (Hn. 2828), M. Zevâid 10/416.
Cennetlikler ebediyen sürecek Cennet hayatına uyum sağlayacak yepyeni bir bedenle
yaratılacakları için onların her bakımdan daha güçlü olacakları açıktır. Hadîsteki
“100/yüz” ifadesi çokluğu ifade etmek içindir.
Araf 43; Hıcr 47.
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“…Çok bağışlayıcı ve pek merhametli olan Allah’ın bir ikramı
olarak Cennet’te canlarınızın arzuladığı her şey sizindir. Orada size
istedikleriniz de verilecektir.”13
Cennet’te Her Şey Olacaktır
Bu sebeple, Cennet’te şu var mı, öyle olacak mı, bu da gerçekleşe‐
cek mi şeklinde sorular yöneltmeye gerek yoktur.Orada yasak olma‐
yacak, istenebilen her şey gerçekleştirilecektir.14
Kitabımı düşündüğüm şeklinden daha birinci derece kaynaklı,
daha doyurucu ve güzel olarak bitirmeye beni muvaffak kılan Al‐
lah’ıma hamd ve sena ediyorum.Onu, bütün dünyaya yaymasını,
asırlar boyu yaşatmasını ve benim için sadakay‐ı câriye kılmasını
keremi bol Zât’ından diliyorum.Hiç şüphesiz bütün nimetler
O’ndandır ve O, dilediğine sınırsız veren Rab’dir.15

13
14

15

Fussılet 31‐32.
Cennet’in mânevî ve maddî nimetleri konusunda daha geniş ve doyurucu bilgi almak
isteyenler, “Kur’ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı” isimli eserimize baş vurabilirler.
Kitabı ellerinden bırakmadan, okuyucularımdan kitabın baş tarafında yer alan “Mühim
Bir Hatırlatma” başlığı altındaki açıklamayı bir daha okumalarını rica ederim.
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OKUYUCU NOTLARI

LÜGATÇE

‐A‐
Âbid: İbâdet eden.
Âdâb: Edebin çoğulu; bilinmesi ve gözetilmesi gereken kâideler.
Alenî: Açık.
Aseksüel: Cinsel arzu ve eğilimi olmayan.
Ashâb‐ı Kiram: Yüce arkadaşlar. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i mü’min olarak
görenler ve îmanları üzerinde ölenler.
Avret: Ön ve arka organlar ve yakın çevresi. Kur’ân ve Sünnet’e göre erkekte ve
kadında örtülmesi gereken yerler.
Âyet: Kur’ân sûrelerinin her bir bölümü.
Azîm: Büyük.

‐B‐
Bîçare: Çaresiz.
Bid’at: Kur’ân’a, Sünnet’e aykırı olan. Dinde sonradan ortaya çıkan.
Biseksüel: Hünsa; hem kendi cinsini ve hem de karşı cinsi arzulayan kişi.
Bulûğ: Ergenlik.

‐C ‐
Câiz: Yapılmasında dinî yönden sakınca olmayan.
Câzibe: Çeken, alımlılık, sevimlilik.
Cebbar: Allah’ın isimlerinden, büyük, yücelik sâhibi.
Cibrîl: Cebrâil; peygamberlere vahiy getiren büyük melek.
Cihanşümûl: Evrensel.
Cünüb: Ğusül abdesti alması gereken erkek ve ya kadın kişi.
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‐D‐
Derûnî: İçe yönelik, kalbî.
Diyalog: İki veya daha fazla kişinin konuşması.
Düstûr: Kânun, kâide, prensib.

‐E‐
Ensar: Peygamberimize îman etmiş ve O’na Ashab olmuş Medine’nin yerlisi olan
Müslümanlarla Mekkeli muhacir mü’minlerin dışındaki bütün sahâbîler.

‐F‐
Fâhişe: Zina, eşcinsellik, sevicilik, zina iftirası ve cinsel kaynaklı çirkinlikler.
Farîze: Farz, Allah’ın ve Peygamberi’nin yapılması gereken kesin emri, hükmü.
Farz‐ı Ayın: Her bir mü’min tarafından bizzat yapılması gereken Allah ve Peygam‐
ber emri; namaz ve oruç gibi.
Farz‐ı Kifaye: Bazı mü’minlerin yapması ile diğer mü’minlerden düşen farz görev;
cenaze namazı gibi.
Fıtrî: Yaratılıştan.
Fitne: Karışıklık, fesat, azdırma, Hakk’dan sapma.
Flört: Aşıkdaşlık.
Fetva: Bir mesele veya dâva hakkında İslâm Hukûku’na uyun olarak müftü veya bir
İslâm bilgini tarafından verilen hüküm; karar.

‐G‐
Ganîmet: Müslüman askerlerin düşmandan aldığı herbir şey.
Gayr‐ı hukûki: Yasal olmayan.
Gayr‐ı medenî: Medenî olmayan.
Gayr‐ı meşrû: Meşrû olmayan.
Gayr‐ı müslim: Yahûdi, Hıristiyan.
Gazve: Savaş, akın, askerî sefer.
Gıybet: Kişiyi arkasından hoşlanmayacağı tarzda anmak.
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‐H‐
Hadd: Bak.
Hadîs: Hz. Peygamber’in sözü.
Halîfe‐i Müslimîn: İslâm Toplumu’nun devlet ve hükûmet başkanı.
Halvet: Kadın‐erkek bir arada yalnızca kalmak.
Haram: Allah’ın Kur’ân‐ı Kerîm ile ve Peygamberimiz Hz.Muhammed’in Kur’ân
çizgisinde ve ona bağlı olarak açık ve kesin bir şekilde yasakladığı söz, davranış
ve iş.
Hetereseksüel: Karşı cinsle ilişkiye giren.

‐İ‐
İctihad: İslâm Dînî’nin iki ana kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet’ten belirli esaslar için‐
de hüküm çıkarmak.
İctimaî: Sosyal.
İhlas: Yapılanı yalnız ve yalnız Allah için yapmak.
Îkaz: Uyandırmak, uyarmak.
İktisab: Kazanmak.
İlga: Yürürlükten kaldırmak.
İrşad: Doğru yolu göstermek.
İstişare: Danışma.
İtikadî: İnançla ilgili.

‐K‐
Kâfir: Kur’ân ve Sünnet’le belirlenmiş îman esaslarının, ilâhî emirler ve yasakların
bütününe veya herhangi birine inanmayan kişi, laik insan.
Kâhin: Gelecekle ilgili haber verme iddiasındaki kişi.
Kerâhet: Mekrûh.
Kerahet‐i Tahrimiye: Harama yakın olan mekrûh.
Kısas: Yargı kararı ile işlenen suçu bire bir cezalandırma.
Kitab: Kur’ân. Hadîs kaynaklarında yer alan her bir ana bölüm.
Kültür: Bir milletin veya ümmetin manevî varlığını meydana getiren inançların,
geleneklerin, adetlerin; hayat tarzının bütünü.
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‐L‐
Lağiv: Dünya ve Âhiret Hayatı’na yararı olmayan ve bu sebeble kaçınılması gereken
söz veya iş.
Laik: Dînî veya dîni olmayan. Kur’ân ve Sünnet yönetimini kabul etmeyen.
Lânet: Allah’ın rahmetinden uzak olmak.
Lûtî: Homoseksüel. Lûtî sözcüğü İslâm literatüründe Lût Peygamber’in inkârcı ve
isyancı toplumunun yaptığı çirkin işi yapan eşcinsel kişi anlamında kullanıl‐
maktadır.

‐M‐
Mahrem: Kendisiyle evlenilmesi dinen yasaklı olan kadın veya erkek.
Masiyet: Günah, isyan.
Materyalist: Maddeci.
Mehir: İslâm Aile Hukuku’nda kadının zevcelik bedeli olarak aldığı para, menkul
veya gayr‐ı menkul (taşınır veya taşınmaz) mal. İki tarafın rızasıyla belirlenen
mehire mehr‐i müsemma, peşin olarak verilip alınana mehr‐i mü’accel,
ertelenine mehr‐i müeccel denilir. Nikâh akdi sırasında mehirin belirlenmemesi
mehiri düşürmez. Kadının benzerleri için verilen mehir, mehr‐i misil olarak ger‐
çekleşir.
Mekrûh: İslâm Dînî’nde yalnızca sübût veya delâlet yönünden kesinlik arzedici Al‐
lah veya Peygamber emri ile yasaklanan söz, davranış ve iş. Haramdan aşağı
derecede yasak. Mekrûhdan kaçınan sevaba erer.
Meni: Erkek veya kadından şehvetle ve fışkırarak gelen sıvı.
Mesaj: Bir haber veya bir şey göndermek.
Meşrû: Helâl, hukûkî.
Müctehid: İçtihad yapan.
Mitoloji: Tarih öncesine dayanan efsaneyi inceleyen bilgi.
Motif: Unsur, asıl amaç.
Müessir: Tesir eden; etki yapan.
Müfessir: Kur’ân‐ı Kerîm’i açıklayan, yorumlayan.
Mükellef: Yapmakla sorumlu, yükümlü.
Münafık: Kafası ve kalbiyle kâfir olduğu halde sözleri ve tavırlarıyla Müslüman
olduğu izlenimini veren ve Müslüman olarak bilinen kişi.
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Münevver: Aydın, entellelktüel.
Müstağni: İhtiyaç duymayan.
Müşkülpesent: Titiz davranan, bir şeyi kolay beğenip karar veremeyen.

‐N‐
Na mahrem: Kendisiyle evlenilmesinde dinî bir sakınca olmayan kadın veya erkek.
Nezîh: Kötülük ve çirkinlikten uzak.
Nükte: Gizli işaret, ince mesele, derin nokta.

‐O‐
Otorite: İtâat ettirme hak ve iktidarı. Bir sahada derinleşmiş kişi.

‐P‐
Pedofili: Çocuklara cinsel yönelim.
Pîri‐Fânî: İleri derecede yaşlı
Profan: Dinle, kutsalla ilgisi olmayan.

‐R‐
Recm: Zina cezası olarak taşlanarak ölüm.Kur’ân’da Recm cezası yoktur. Peygambe‐
rimiz, evli ve bekâr ayırımı yapılmaksızın zinanın cezasını 100 celde/sopa olarak
belirleyen Kur’ânî ceza (Nûr 2) indirilmeden önce Tevrat’a göre Recm uygula‐
mışsa da bizi bağlayam yürürlükteki Sünnet’te de Recm cezası yoktur. Doğrula‐
rı en iyi bilen Allh’tır.
Resûlullah: Allah’ın Peygamberi Hz.Muhammed.
Rivâyet: Sözü, haberi bir başkasına nakletmek. Hadîs terimi olarak rivâyet, hadîsi bir
başkasına aktarmaktır.

‐S‐
Sadaka‐i Câriye: Sevabı kişinin ölümünden sonra da devam edecek, yol‐çeşme‐cami,
duâcı evlât ve ilmî eser gibi kalıcı hayır.
Sahâbî: Hz. Muhammed’i mü‘min olarak görmüş ve mü’min olarak ölmüş kişi.
Salât: Namz. Hz. Muhammed’in şanını artırmasını, Cennet’teki en yüksek makam
olan Makam‐ı Mahmûd’u ve ümmetine şefâat etme hakkını kendisine vermesini
Yüce Allah’dan dilemek.
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Sûre: Kur’ân‐ı Kerîm’in yüz on dört bölümünden her biri.
Sünnet: Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in sözleri, işleri ve tasvîb buyurduklarının
bütünü.
Statü: Nizam, tüzük.
Strateji: Orduyu düşman karşısında yönetmek sanatı.

‐Ş‐
Şâmil: Kapsamı içine alan
Şerîat: Kânu. Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in insanlar için koyduğu kâ‐
nunların; emirler ve yasakların bütünü.
Şer’î Mesken: Kocanın evliliği fiilen başlatabilmesi için maddî durumuna göre eşine
sağlaması gereken konut.
Şümûl: Kapsam, içine almak.

‐T‐
Tahâret: Küçük veya büyük abdestten sonra su ile temizlenmek.
Takvâ: Allah’ ortak koşar olmaktan arınmış olarak Allah’a ve diğer İslâmî inanç
esaslarına inanmak; Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına bağlılık;
Kur’ân ve Sünnet yasalarına aykırılıktan korunma.
Tasarruf: Mâlik veya sâhib olmak, kullanmak, tutum.
Tasrîh: Açıklama.
Tavzîf: Görevlendirmek.
Ta’zîr: Kur’ân ve Sünnet’in belirlememediği; İslâmî yönetim veya yasama ya da
yetkili hâkimce konarak uygulanacak ceza.
Tecelli: Görünmek, açığa çıkmak, belirmek.
Techîz: Gerekli olanla donatmak.
Tecvîz: Caiz görmek, olabilir kılmak.
Tedrîc: Derece derece, merhale merhale sonuca gitmek.
Tefrîk: Ayırmak.
Tekeffül: Üstlenmek.
Tenasül: Üremek.
Teyemmüm: Su bulunmadığı veya kullanılmadığı takdirde cünüplüğü veya abdest‐
sizliği gidermek için elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir maddeye
sürüp yüzü ve dirseklere kadar kolları meshetmektir.
Transeksüel: Ameliyatla kadınlaşmış erkek.
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Transparan: Şeffaf, saydam, apaçık.
Travesti: Kadın kılığında gezen ameliyatsız erkek.

‐V‐
Vahiy: Kavram olarak Allah tarafından peygamberlere lafız ve mâna olarak veya
yalnız mâna olarak doğrudan doğruya, ya da Cibril isimli melek aracılığı ile in‐
dirilen ilâhî buyruklar.
Vasat: Ortam, orta.
Vecîbe: Farîze, farz.

‐Y‐
Ya Resûlâllah: Ey Allah’ın peygamberi.

‐Z‐
Zarûrî: Mecbûrî, zorunlu.
Zâviye: Açı.
Zührevî: Üreme organlarında bulunan ve daha çok cinsel birleşme yoluyla bulaşan
cinsel nitelikli hastalık.
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Hz. Ümmü Habîbe, 658
Hz. Ümm-ü Seleme, 654
Hz. Zeyneb, 235, 654, 656
Hz. Zeynep, 654
‐İ‐
İddet, 360, 366, 368, 372
İhramlık ve Cinsel İrade, 300
İhramlının
Sevişmesi
ve
Cinsî
Münâsebette Bulunması, 298
Îlâ Nedir, 287
İlişki ve sevişme itikâfı bozar mı?, 296
ilişkiden yoksun kılarak, 286
ipek, 184, 482, 492
İslâm dışı din ve ideoloji, 484
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İslâm Savaş Esîrliği Sistemi, 671
İslâmî yönetim, 354, 574, 593
İstenildiği Zaman Cinsel İlişkide
Bulunmak, 312
İşveli Kadın Sesi, 514
‐K‐
Kabirdeki hayat, 683
Kadın Dövülebilir mi?, 396
kadın erkek dengesi, 90
Kadın fıtratı, 628, 631
Kadın Giyimi ve Giysisi ile İlgili Kur’ânî
Buyruklar, 468
Kadın için yalnız başına yolculuk, 502
Kadın Nasıl Boşanır?, 355
kadın okuyucular, 512
Kadın-Erkek Beraberliği, 170, 499
Kadın-Erkek teması ve tokalaşması, 505
Kadını toplum hayatından dışlamak, 486
Kadının başlıca görevleri, 125
Kadının boşama ve boşanma hakkı, 628
Kadının Boşanma Hakkı, 362
Kadının Cinsel Görevden Kaçınması,
270
Kadının cinsel hakları, 75
Kadının Cinselliği, 70
kadının güzelliği, 139
Kadının kokulanması, 190
kadınları terk etmek, 99
kadınlarla tokalaşarak, 506
Kadınlık görevinden kaçınan kadın
suçludur!, 273
kan, 32, 65, 68, 229, 255, 258, 259, 356,
388, 499
Karma eğitim ve çalışma düzeni, 501
Karmaşık yürüme düzeni, 503
kavadlık yapma, 601
Kısırlaşmak, 86
Kısırlaştırmak, 86
Kız - Kadın Sünneti, 158
Kız sünnetinin mâhiyeti, 159

Kızlarda ve Kadınlarda Çıplaklık, 462
Kişi karısını zinâ ederken yakalasa…,
402
Klitoris, 161
Klitoropeksi, 162
kocalarına âşık, 207
kocanın balcağızı, 43
Kocası tarafından kendisi zinâ ile
suçlanan kadın, 577
kocayla ilişkiye girmemek, 601
Korunma Tedbirlerine Başvurmak, 225
Korunma ve cinsellik, 240
Kur’ân ve Sünnet’te Câriyeler, 671
Kur’ân’a Göre Boşama, 358
Kur’ân’da evlendirmeye teşvîk, 115
Kur’ân’da homoseksüellik, 425
Kur’ân’da zinâ yasağı, 413
Kur’ân-ı Kerîm’de evlilik, 105
Kur’ânî Cezanın Sünnet’teki Kanıtları,
588
Kusurlar, Cinsel Mahrûmiyet Sebebi
Kılınamaz, 333
Kürtaj, 243
‐L‐
Li’ân, 381, 387, 395, 399, 400, 402, 403,
404, 405, 577, 579, 581, 584, 585
Libasüt-Tekva, 168
‐M‐
lûtîlik, 263, 425, 523
Mahremiyeti Korumak, 173
makyaj, 143, 185, 367, 443
makyajlanarak süslenmek, 432
Malî Güç, 94
Malî yardım, 116
Mastürbasyon, 292, 454
Mastürbasyon Haram mıdır?, 455
Mastürbasyon/Elle boşalma, 454
Mazohizm, 267
Mehir, 120, 344, 627

İNDEKS

melekler, 32, 196, 199, 218, 219, 272, 326,
460
meme, 476, 604
Meni, 298, 319
Meveddet, 128, 129
mezi, 32, 223, 319, 320, 329
muhannes (kadınsı kişi), 523
Mûsikî, 510, 513, 514
Müt’a Nikâhı, 422
‐N‐
nasıl aşk yapılacağı, 666
Nasıl bir birleşme, 208
Nasıl Yıkanılır?, 327
Niçin Yıkanılır?, 326
Nifas (lohusalık), 258
Nişanlılık, 501
‐O‐
odalıklaştırma, 671
Olumsuz ortamlar ve arkadaşlar, 170
Oral İlişki, 222
orgazmı sağlamak, 114, 127, 163, 201
Oruçlu
İken
Cinsel
Yaklaşımda
Bulunmak, 292
oynaşmanın kapsamı, 598
‐Ö‐
Örtünme, 184, 466, 470, 475, 478, 479,
480, 488, 497, 534
Örtünmenin Amacı, 486
Örtünmesi gereken yerler, 471
özel ve genel birleşme evleri, 618
‐P‐
parfüm, 37, 191
piyes, 525, 600
porno filmlerin çekilmesi, 266
prezervatif, 157, 226, 321
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‐R‐
rahmin dışına boşalma, 35
Recm, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588,
589, 590, 591, 592
roman, 525, 600
Röntgencilik, 446, 447, 448
ruhbanlık, 80
‐S‐
Saçlar da örtülmelidir, 472
Sadizm, 223, 267
sanatçı kadınlar, 512
seks plâkları ve kasetleri, 516
seksüel neşriyat, 44
selâm vermek ve almak, 516
seviciliğe fidelik, 442
Seviciliğin Sebebleri, 440
Sevicilik, 438, 439
sevişip-oynaşacağı, 111, 114
sevişme çağrısı, 54
Sevişmede Bir Sınır Var mıdır?, 208
Sevişmek, 132, 201, 206, 211, 248, 253,
298, 318, 329
Sevişmek; Kadının Hem Hakkı, Hem de
Görevidir, 206
Sevişmeksizin ilişki, 202
Sırları Korumak, 174
Sigara, 182
Sihir, 605, 606, 607
Sinema, 618
Siyab, 480
soyunuk bir halde iken, 218
spiral, 226
Sünnet Olmak, 155
Sünnet’de Zinânın Cezası, 586
Sünnet’te evlilik, 105
Sünnet’te homoseksüellik, 428
Sünnet’te zinâ yasağı, 413
süs, 184, 432, 469, 475, 478, 482, 483, 484,
492
Süslenmek, 132, 183
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‐Ş‐
şâirler, 529
Şehvetle Bakmak, 434, 495, 498
Şeytan’dan Allah’a Sığınmak, 196
Şiir yolu ile anlatım, 528
‐T‐
Taaddüd-i zevcât, 613, 614, 624, 625, 631,
633, 637, 662
Teberrüc Nedir?, 491
Tecavüze Uğrayan Kadınının Zinâ
İsnadı, 575
Tek Kadınlı Aile, 665
Televizyon ve basın, 170, 171
testislere tecavüz, 603
Teşhircilik, 450, 453
Teyemmüm, 35, 67
tıbbî sebepler, 95
Topluca Yapılan Zinâ, 417
‐U‐
Utanma, 206, 378, 488
Uzun bacaklı olmak, 493
‐Ü‐
Ümmü Süleym, 40, 41, 143, 181

‐V‐
Verdiği
Mal
Karşılığında
Boşamak, 343, 383
Vildan ve Hûriler, 690
vücûdunu kokla, 143, 181

Kadını

‐Y‐
Yûsuf, 92
Yüksek topuklu ayakkabılar?, 492
yüz celde/sopa ceza, 583
‐Z‐
Zıhâr Yapmak, 248, 289
Zinâ evliliğe engeldir, 569
Zinâ Suçlaması/İftirası, 573, 577
zinâ ve eşcinsellik, 30, 55, 300, 381, 421,
538
Zinâcı erkekle zinâcı kadın, 568
Zinâdan da tövbe edilebilir, 420
Zinânın azabı, 419
Zinânın Cezası, 578
Zinânın Nevileri/Türleri, 415
Zinânın Sübûtu, 579
Zinâya genel bakış, 410
Zînet, 470
Zînet olan vücûdu açığa vurma, 477
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