
EVLİLİĞİN DİNİMİZDEKİ YERİ  

(Basılmadı) 

Temeli sağlam olmalı 

İnsan, yaratılmışların en üstünü, en şereflisidir. Dünya ve dünyanın içindekiler, canlı cansız 
herşey insan için yaratılmıştır. İnsan neslinin devamı da, erkek ve kadının evliliği ile ailenin 
kurulması ile mümkün olmaktadır. 

Âilenin temelini karı-koca teşkil eder. Kadını zelil, erkeği sefil ve rezil etmeden, toplum 
içindeki yerlerini almasını sağlayan İslamiyettir.  

Kadın ve erkeğin bir arada bulunmasının en güzel şekli, İslamiyete uygun bir evliliktir. 
Kurulan yuvanın başlangıçtan sonuna kadar huzurla devamı, erkek ve kadının görevlerini bilip 
buna göre  yaşamaları ile mümkün olabilir.  

İslamiyet, her hususta olduğu gibi bu hususta da yapılması gerekenleri açıkca bildirmiştir. 
Bunlara uyanlar rahat etmiş uymayanlar her  zaman, perişan olmuştur. 

 Yuvanın sağlam olabilmesi, karı-kocanın dine uymalarına bağlıdır. Aksi halde, evlilikten 
beklenilen fayda tam ve noksansız elde edilemez. O halde kadın ve erkeğin İslami ölçülere azamı 
dikkat eden  kimseler olması lâzım gelmektedir.Temel sağlam olursa kurulan yuva da sağlam 
olur. Dünya ve ahıret huzuru sağlanmış olur. 

Evlenmek istiyen bir erkeğin, nikahın önemini, nasıl yapılacağını, alacağı kızı seçerken nelere 
dikkat etmesi lazım olduğunu ve hanımına, çocuklarına ve akrabasına karşı vazifelerini, önceden 
öğrenmesi lazımdır. 

Bu vazifeler ana hatları ile aşağıda bildirilmiştir. 

İçindekiler: 
1-Erkeğin ve kadının hayırlısı 
2-Gayrı müslim ile evlenmek 
3-Birden fazla kadınla evlilik 
4-Anneden gelinlik kızına mektup 
5-Evlenmek mi evlenmemek mi iyi? 
6-Evlenmekten maksad 
7-Eşcinsellik =Homoseksüellik [lezbiyenlik ve zina günahı] 
8-Evlenmenin mesuliyeti 
9-Kadında aranan özellikler 
10-Kadının erkeği üzerindeki hakları 
11-Erkeğin hanımı üzerindeki hakları 
12-Kız isteme,nişan ve çeğiz 
13-Düğün nasıl olmalı? 
14-Evlat hakkı ve çocuğun yetiştirilmesi 
15-Kadınmlara ait hayz, nifas bilgileri 
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Erkeğin ve kadının hayırlısı  
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
 "Mü'minlerin imanca en olgunu, ahlak itibariyle en güzel olanıdır. Sizin hayırlınız, 

kadınları için hayırlı olanlarınızdır" 
 "Sizin hayırlınız, aile fertlerine hayırlı olanınızdır. Ben ehlime, aileme hayırlı olmada 

sizin en hayırlınızım"  
Güzel ahlaklı ve aile fertlerine karşı iyi niyetli olan kimse hayırlı bir erkektir. 
Bir erkek, alacağı kadının hayırlı olmasını isterse onda şu hususları aramalıdır:  
Cenab-ı Hakka ibadetini bırakmayan, kocasına itaatte ve hürmette kusur etmeyen, onun 

kazancını saçıp savurmayan, dünyaya getirdiği çocuğunu İslami terbiye üzerine yetiştiren, iffet 
ve haya sahibi bir hanım olmalıdır.  

Zamanımızda bir çok kimseler, alacağı kadının serveti veya maaşı olup olmadığını 
araştırmaktadır. Hadis-i şerifte ise, 

"Kadın, ya malı için veya güzelliği için, yahut dini için alınır. Siz dini olanı alınız! Malı 
için alan, malına kavuşamaz. Yalnız güzelliği için alan, güzelliğinden mahrum kalır." 
buyurulmaktadır. 

Din ile güzellik birlikte olması çok iyi olur. 
Büyük velilerden Ebu Süleyman Darani hazretleri şöyle demektedir:  
“Dünya n’metlerinin en kıymetlisi, saliha olan kadındır. Îmanı olan ve İslamiyete uyan 

kimseye salih denir. Saliha kadın, kocasını haram işlemekten korur. İyilik ve ibadet yapmasına 
yardımcı olur. Saliha olmıyan kadın, zararlı olur.” 

Resulullah efendimize: 
- Ey Allahın Resulü, kadının hayırlı olanı hangisidir? diye sorulmuştu. Resul-i Ekrem 

efendimiz buyurdular ki: 
- Kocası yüzüne baksa onu memnun eden, bir şey emretse itaat eden, nefsinde, malında, 

hoşlanmıyacağı bir işle, kocasına karşı gelmiyendir.  
Asık suratlı, geçimsiz ve her zaman tartışmaya yol açan bir kadın, hayır getirmez. Hz. 

Lokman oğluna şöyle öğüt vermiştir: 
 "Oğlum! Kötü, huysuz kadından sakın. O seni vaktinden evvel kocatır." 
 İnsanın en çok takdir edilecek yönü, göze hoş görünen cihetleri değil, gönlün seveceği 

taraflarıdır. Bu sebeple bir kadında en fazla takdir edilecek meziyyet iffet, haya ve güzel huydur. 

Gayrı müslim ile evlenmek 



 İslam hukukuna göre, Müslüman bir kadının, Müslüman olmayan bir erkek ile evlenmesi 
caiz değildir. Gayri müslim ile evlenen hatta evlenmeye niyet eden kadın dinden çıkar.  

 Müslüman bir erkeğin kitap ehli bir kadınla evlenmesi caizdir. Fakat tahrimen mekruhtur. 
Ancak bir mecburiyet karşısında evlenmek uygun olur. Zira gayri müslime bir kadının din 
anlayışı ile, bir Müslümanın din anlayışı farklıdır. Kadının yetiştiği çevre ve aldığı terbiye, İslam 
esasları ile uyuşmaz. 

Kadın, kilise veya havraya gidecek olsa, kocası onu ya serbest bırakacak, yahut oraya kadar 
götürüp karısı içeride istavroz çıkarırken kendisi dışarıda beklemek zorunda kalacaktır. 
Müslüman erkek, Allahın tek olduğundan bahsederken, hıristiyan hanım, üçlü ilah inancı ile 
itiraz edecek! Netice olarak erkek Müslümanlık esaslarından taviz verirse, kalbinin nuru, 
vermezse evinin huzuru ve geçimi bozulacaktır. 

Bu hususta  izin verilmiş olmasına rağmen, bir erkek, en iyi yolu seçmek isterse Müslüman 
kadınla, Müslümanın da saliha, dindar olanı ile evlenmeyi tercih etmelidir. 

Birden fazla kadınla evlilik  
 İslam dininde tek kadınla evlilik asıldır. İslam hukukunda, birden fazla kadınla evlilik ise 

zaruretlerin ortaya çıkardığı istisnai bir hükümdür. Bu, bir izin olmakla beraber, asla bir emir 
mahiyetinde değildir.  

 İslamiyetten önce, evlenmede bir sayı tahdidi yoktu. Herkes istediği kadar kadın alabilmekte 
ve onların üzerinde her türlü tahakküm yapılmakta idi. İslam dini geldiği zaman insanların 
davranışlarına, toplum hayatına ve insanoğlunun her türlü ilişkilerine ve davranışlarına ulvi bir 
ahenk getirdi. Bu cümleden olarak erkeklerin hususi hallerini ve fıtri kabiliyetlerini gözönüne 
alarak, bir erkeğin nihayet dörde kadar evlenebileceği hükmünü koydu. Bundan fazlasını 
yasakladı.  

Kur'an-ı kerimde bu hususta mealen şöyle buyurulmaktadır: 
"Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremiyeceğinizden korkarsanız sizin için 

helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin. Şayet bu suretle 
de adalet yapamıyacağınızdan endişe ederseniz o zaman bir hanım ile yetinin" (Nisa 3 ) 

 Görülüyor ki, İslam dini bu izni, yetim kızların malını, mehir ve benzeri hususlarla ilgili 
haklarını korumak gibi ahlaki ve sosyal zaruretleri dikkate alarak vermiş bulunmaktadır. 

Lohusalık, hamilelik, yaşlılık sebebiyle nesilden kesilmek gibi arızalar; kadını, kocasının tabii 
ve fıtri ihtiyaçlarını temin edemez hale getiriyordu. Bu gibi haller karşısında fuhşun yayılmasını 
önleyebilmek, nüfusun meşru bir şekilde artmasını temin etmek ve kadınları mahrumiyetten 
korumak için, bu izin verilmiş bulunuyordu. 

Yüz binlerce erkeğin hayatına mal olan büyük savaşların dul bıraktığı kadınları ve yetim 
kalan çocuklarını düşünmek zarureti doğuyordu. Bunların maddi ve manevi ihtiyaçlarını dikkate 
alan İslam dini, taaddüd-i zevcata yani birden fazla evliliğe müsade etmiş, izin vermiş bulundu. 

Çok evliliğin ortaya çıkardığı mesuliyet ve yükümlülükler vardır. Bunların başında hanımlar 
arasında her bakımdan adaleti tatbik etmek zarureti gelmektedir. 

 Bu sebeple hanımları arasında adalet göstermeyecek bir erkeğin, birden fazla kadınla 
evlenmesinin caiz olmayacağı açıktır. Hatta alacağı kadının nafakasını temin etmeyecek ve 
haklarını gözetmeyecek ise, onun bir kadınla bile evlenmesi uygun görülmemiştir. 

 Sözü özetlemek gerekirse, tek kadınla evlilik asıldır ve adaleti tatbik bakımından daha 
elverişlidir. 



Anneden gelinlik kızına mektup! 
Genelde, evdeki kız çocuğu annesini örnek alır. Bunun için anne, her hali ile kızına örnek 

olmalıdır. İşte bütün genç kızlarımıza, asırlar önce yaşamış, hali vakti yerinde, soylu bir aileye 
mensup Ümame Hanımın, gelinlik çağındaki kızına yazdığı örnek mektubu sunmak istiyoruz. 
Bilhassa zamanımızda her genç kızın çok ihtiyacı olan bir nasihat bu: 

 Sevgili Kızım! 
Bir kızın, annesi ve babası zengin, asil diye evlenmeye ihtiyacı olmasaydı, senin ve benim 

hiçbir zaman evlenmeye ihtiyacımız olmazdı. Fakat, durum böyle değildir.  
Yavrum! 
Şimdi sana kırk yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bu 

tavsiyelerimi iyice öğrenip gerektiği şekilde hareket edersen, hayatın boyunca rahat edersin. 
Kocanla aranız hiçbir zaman bozulmaz. Bu dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi ahirette de 
ebedi saadete ulaşırsın. 

1- Kanaatkar ol! Yani, kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek herşeyi memnuniyetle, 
severek kabul et. Çünkü, kanaat, kalbi huzura kavuşturur. 

2- Söylenenleri daima iyi dinle ve her zaman kocanın meşru sözlerine, isteklerine itaat üzere 
bulun. Kocana itiraz etme, karşı gelme. Onunla kaynaşmaya gayret göster. Bu şekilde 
hareketlerin aynı zamanda, Cenab-ı Hakkın rızasına da uygun olur. 

3- Kocanın göreceği her yere, itina ve ihtimam göster. Gözüne çirkin bir şeyin ilişmesinden 
sakın. Dış görünüş içe, kalbe de tesir eder. Evin her zaman temiz, bakımlı ve güzel kokulu olsun. 

4- Eşinin yemek saati ile uyku saatine dikkat etmelisin. Yemeğini adeti nasılsa ona göre 
hazırlamalısın. Vaktinde uyuması için işlerini zamanında bitir. Çünkü açlık insanı huysuz eder. 
Uykusuzluk ise, öfkelenmeye sebep olur. 

5- Evinin mallarını ve eşyasını iyi koru. Mal ve eşyayı koruman senin iyi iş bildiğini gösterir. 
Yaptığın işleri, iyilikleri başına kakma! Başa kakarsan, iyilik fayda yerine zarar getirir. 

6- Eşinin yakınlarına iyi davranışta bulun. Güzel davranışta bulun ki, o da senin yakınlarına 
iyi davransın. Gülü seven dikenine de katlanmalıdır. Zaten dünyada ni'metler ve sıkıntılar beraber 
bulunur. Kocanın evde, çocuklarına, yakınlarına karşı otoritesini sarsacak, onu küçük düşürecek 
söz ve hareketlerde sakın bulunma!  

7- Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme. Eğer sırlarını etrafa yayacak olursan, sana darılır. 
Vefasızlık etmeyeceğinden bile emin olmaz. Sevgide azalma olur. 

8- Eşine hürmette, isteklerini yerine getirmede kusur etmemelisin. Sözlerinin aksini 
söyleyerek, ona karşı gelmemelisin. Eğer karşı gelir, isyan edersen, kızıp öfkelenmesine, hatta 
düşmanca hareket etmesine sebep olursun. Eşinin, üzüntülü ve kederli zamanlarında sen de öyle 
görün! Onun üzüntüsünü onunla paylaş. O neşeli ise sen de neşeli görünmeye çalış. 

9- Kocana ne kadar hürmet ve tazimde bulunursan, kendini ona o kadar çok sevdirirsin. 
Rızasına ne derece uygun hareket edersen, o nisbette sevgisini kazanırsın. 

10- Kocandan, almakta zorlanacağı, gücünün yetmiyeceği şeyleri isteme! Bu hem senin, hem 
de onun helakına sebep olur. Nitekim sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: 

"Bir zaman gelir ki, adamın helakı, hanımının, ana- babasının ve çocuğunun elinden 
olur. Onu fakirlikle ayıplarlar, gücünün yetmediği tekliflerde, isteklerde bulunurlar. 
Böylece o kimse, bu istekleri temin için dininin gideceği yollara sapar ve helak olur."  



11- Kadının güzel huylusu, saliha olanı, eşine Cennet nimetidir. Kötüsü, şerlisi de Cehennem 
azabından sayılır. Sen kocana Cennet ni'meti ol! Azab çektirme! 

Bunları yapabilmen ancak, onun isteklerini kendi isteklerine, onun rızasını kendi arzularına 
tercih etmenle mümkün olabilir. Hep kendi istek ve arzularını ön plana çıkartırsan, bu nasihatları 
tutabilmen mümkün olmaz.  

Evlenmek mi iyi evlenmemek mi?  



Evlenmenin daha iyi olduğunu bildirdiği gibi, bekar kalmanın daha iyi olduğu da bildirilmektedir. 
İnsanlar, zamanlar ve haller başka başka olduğu için, haberler de, başka başka olmuştur. Eshab-ı kiramın 
ve Tabiinin zamanları ve halleri, evlenmenin daha iyi olduğunu gösteriyordu.  

Bunda, üç sebep vardı:  
1-  Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam zamanında, dünyayı hıristiyanlık kaplamıştı. İsa 

aleyhisselamın ruhaniyeti daha çok olduğu için, onun Eshabının ve ümmetinin haline ve zamanına, 
bekarlık, ruhbanlık, yalnızlık yakışırdı. Papazlar, herkese rahib olmayı, yalnız yaşamağı emrediyordu. 
Allah yolunda bulunabilmek ve Allahü tealaya yaklaşabilmek, ancak ruhbanlıkla, yani evlenmemekle olur 
sanıyorlardı.  

Muhammed Mustafa,  ruhi ve maddi hakikatlerin, üstünlüklerin hepsini kendinde topladığı için, Onun 
Eshabına ve ümmetine, yalnızlık da, çokluk da, bekarlık da, evlilik de faydalı olmaktadır. Bunlara her 
ikisi de ve ikisi arasındaki orta hal de yakışmaktadır. Papazlar herkese ruhbanlığı, yalnız, bekar yaşamağı 
emrettiğinden, bunu önlemek için Peygamberimiz,  Eshabının, bekar yaşamasını yasak etti. "İslamiyette 
ruhbanlık yoktur" buyurdu. Bir hadis-i şerifte de, "Nikah yapmak, benim sünnetimdir. Sünnetimi 
yapmıyan kimse, benden değildir" buyurdu. Daha nice hadis-i şerifler, zihinlerdeki yanlış fikirleri 
kaldırdı. Allahü tealanın yolunda, yalnız ruhbanlıkla gidilebilir düşüncesini gönüllerden çıkardı. Eshab-ı 
kiramın ve Tabiinin ve Tebe-i tabiinin zamanı olan ikiyüz sene içinde yaşıyanlar, bu hadis-i şeriflerin, 
papazların bozuk sözlerini çürütmek için söylendiğini biliyorlardı. 

 Bu zaman geçince, insanın haline göre, bekarlığın da, evliliğin de iyi olduğunu bildiren hadis-i şerifler 
meydana çıktı. Resul,  "İkiyüz yılından sonra, sizin en iyiniz, hafifülhaz olandır" buyurdu. Hafifülhaz 
nedir dediklerinde, "Hanımı ve çocuğu olmıyandır" buyurdu. 

Bişr-i Hafi, Bayezid-i Bistami ve Ebül-Hüseyn Nuri gibi büyük alimler bekar idi. Hicretin ikiyüz 
senesinden sonra gelenler arasında, bunların ve bunlar gibi olanların şereflerini, üstünlüklerini, bu hadis-i 
şerif haber vermektedir. 

2- Eshab-ı kiram, Tabiin ve Tebe-i tabiin, en hayrlı, en iyi bir zamanda yaşadıkları için, imanları, 
sabırları, zühdleri ve tevekkülleri çok kuvvetli, pek kıymetli idi. "Zamanların en hayırlısı, benim 
asrımdır. Ondan sonra kıymetli olan, benim asrımdan sonra gelen asırdır. Daha sonra kıymetlisi, 
onlardan sonra gelen asrın Müslümanlarıdır. Bunlardan sonra, yalancılık yayılır. Şahit olmaları 
istenmediği halde, yalancı şahitlik yapılır" hadis-i şerifi, onları methetmektedir.  

O büyükler, Resulullahın sohbetinde bulunmakla, Ona yakın olmakla, zühdleri, tevekkülleri ve rızaları 
arttığı için, evlendikleri zaman, nefsleri dinimizin beğenmediği sebeplere bağlanmaz, haram kazanmaya 
eğilmezdi. Sonra gelenler ise, böyle olmadı. 

3- Peygamberimiz,  peygamberlik nuru ile ve doğru firaseti ile biliyordu ki, İslam dinini, İslam 
milletini, dünyaya, Eshab-ı kiram ve Tabiin ve Tebe-i tabiin yayacaktır. İman kalesini koruyacakların ve 
İslam dinini yayacak olanların çoğalması için ve onlar ile dinin kuvvetlenmesi için, nikah yapmağı, yani 
evlenmeyi teşvik buyurdu. 

Bu üç sebebden dolayı, Sahabe-i kiram ve Tabiin ve Tebe-i tabiin zamanlarında, evlenmek lâzım 
geliyordu. Bunlardan sonra gelenlerin ise, bekar kalması da iyi idi. Bunun içindir ki, Süfyan-ı Sevri, 
yukarıda yazılı hadis-i şerifi işitince, (Vallahi, bekar kalmak, şimdi helaldir) dedi. Bişr-i Hafiye sordular 
ki, (Niye evlenmiyorsun?). (Öyle nefsim var ki, önce, onu boşamaya uğraşıyorum. Ona başkasını nasıl 
ekleyebilirim?) buyurdu. 

Şimdi, helal lokma bulmak azaldı. Haramdan kendini kurtarmak güçleşti. Başkasının da harama 
düşmesine ön ayak olmak, dine de, akla da uyar birşey değildir.  

Bununla beraber, bir kimsenin şehveti azarsa, oruç tutarak, ateşini azaltmaya çalışmalıdır. Oruç ile 
şehvetini kıramazsa, bunun nikah etmesi, yani evlenmesi farz olur. Zulmetmek korkusu varsa, bunun 
evlenmesi tahrimen mekruh olur.  

Açık gezen, mahrem yerlerini erkeklere teşhir eden aşağı kadınların arasına düşerek, nefslerine 
aldanmaktan, haram işlemekten korkanların da bir afif, temiz Müslüman kız bulup evlenmesi farz 
olur. 

 Böyle sıkışık durumda olmayan gençlerin, ilim ve ahlak edinmek için çalışması, ancak hayz ve nifas 
bilgilerini öğrendikten sonra evlenmesi uygun olur. Evlenme vakti gelmesi için önce,dini öğrenmek, nefsi, 
di h l ti k ö ül hibi l k ü tü kl l l k l d O d ü ti



4 -Kötü huy ve iffetsizlik ile adı çıkıp, kendini ve kocasını dillere düşüren kadından 
kaçınmalıdır. "Gübrelikte biten gülleri koklamayınız!" hadis-i şerifi, sütü bozuk, ahlaksızlarla 
evlenmeyi yasak etmektedir.  

Buhara'da Ahmed bin Hafs isminde bir genç evlenmişti. Birinci gecesi, Kız buna, "Hayz 
ilmini öğrendin mi?" dedi. "Hayır" deyince, kız: "Allahü teala, Kendinizi ve emrinizde olanları 
ateşten koruyun! buyurdu. Cahil olan nasıl koruyabilir?" dedi. Bu söz gence hoş geldi. Hanımını 
Allaha emanet ederek, Merv'de onbeş sene ilim tahsil edip İmam-ı Muhammed'den de ders aldı. 
Altı senede de bunları ezberledi. Âlim olarak, zevcesinin yanına döndü. Hocası, buna Ebu Hafs-i 
Kebir ismini koydu. 

Nikahlanmak istiyen, birkaç defa istihare etmeli. Hak tealaya sığınmalı. Nefsin ve kötü 
kimselerin araya katılmasından koruması için, yalvarmalıdır. 

Hz. Abdullah İbn Mes'ud: "Ömrümden on gün kalsa bile, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bekar 
çıkmamak için yeniden evlenmek isterdim", demiştir. 

Beşir İbn Haris, "Evlenmek sünnettir, bu sünneti niçin terkettin?" denilince, "Farz ile meşgul 
olduğum için" diye cevap vermişti. Öldükten sonra dostlarından biri onu rüyada gördü ve 
"Rabbin sana nasıl muamele etti?" diye sordu. "Rabbim beni Cennet'ine soktu. Fakat, evli olan 
ulular derecesine yükselemedim", dedi. 

Süfyan bin Uyeyne: "Çok kadınla evlenmek dünyadan değildir. Çünkü, Hz. Ali, Ashab-ı 
kiramın en zahidi olduğu halde dört hanımı vardı" demiştir. 

Hz. Ebu Bekir : "Her şehvet kalbi karartır, ancak, ailesi ile olan beraberlik kalbi safileştirir", 
buyurmuştur. 

 Evlenmekten maksad 
 Evlenmekten maksad,çocuk edinmektir. Asıl maksad da budur. Çünkü, insan cinsinin baki 

kalması ve bu emr-i Hak adetinin cari olması, erkek ile kadının birleşmesi ile olur. Şunu da 
bilmelidir ki, çocuk sahibi olmak dört cihetle Allaha yakın olmaktır. 

1- Allahü tealanın rızasını kazanmaya muvaffak olur. 
2- O'nun Resulünün (aleyhisselam) sevgisini kazanmış olur ki, Resulullah (aleyhisselam):  
    "Ben, kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar ederim."  
   "Kadın, şehvet için değil, evlad için mubah olmuştur" buyuruyor. 
3- Evlad hayatta kaldıkça, sevab da devam eder. 
4- Evlad küçük iken ölürse, ana-babasına şefaat ederek Cennete götürür. 
 Müslümanların çocukları Arasat denilen yerde toplu olarak durdukları bir sırada, Cenab-ı 

Hak, Meleklere: "Bunları Cennete götürün" diye emreder. Melekler, bunların yanına gelip, 
"Merhaba ey Müslümanların çocukları, haydi Cennete giriniz, sizin için hesap yok" 
dediklerinde:  

- Nerededir bizim analarımız, babalarımız. derler  
Melekler:  
- Analarınız, babalarınız sizin gibi değiller, onlar günahkar kimseler olduğu için hesab 

olunacaklardır, derler. 
Bunun üzerine, o çocuklar Cennet kapısından çağrışmaya başlarlar. Melekler bunun üzerine 

Cenab-ı Hakka: "Ey Rabbimiz! Bunlar, Müslümanların çocuklarıdır. Biz, anamız, babamız 



olmayınca Cennete girmeyiz" diyorlar derler. Cenab-ı Hak da, onlara: "Analarının, 
babalarının ellerinden tutup, Cennete götürün" buyurur. 

Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Bir kimsenin üç çocuğu baliğ olmadan ölse, 
Cennete girer." Eshab-ı kiram, "Ya Resulallah! İnsanın iki çocuğu ölse de, Cennet'e girecek 
mi?" dediler, Resulullah , "Evet" buyurdu. "Bir çocuğu ölürse, yine aynı mıdır?" diye sorulunca, 
Resulullah yine "Evet" cevabını verdi. 

Bir kadın, Hz. Peygamber'e gelip: "Ya Resulallah!  Benim üç çocuğum vefat etti. Dua etde 
Cennet'e gireyim" deyince Resulullah : "Sen, zaten Cenneti hazırladın" buyurdu. 

"Bir kimsenin bir oğlu öldüğü zaman sabrederse, Cenab-ı Hak onun defterine Uhud 
dağı ağırlığınca sevab yazar. İki evladı ölür de sabrederse, ona Cehennem köprüsünün 
karanlığınnda bir nur verir, Sırat'ı aydınlık içinde geçer. Üç evladına sabreylerse, ona 
Cehennem kapısı kapanır."  

"Bir kimsenin çocuğu öldüğü zaman Allah teala meleklerine: "Kulum, kalbin meyvası olan 
çocuğunun ruhu alınınca ne dedi?" diye hitab eder. Melekler: "Ey Rabbimiz! Sana hamd etti" 
derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: "Bu kuluma Cennette bir köşk inşa ediniz ve ona, 
(Beytü'l-hamd = Hamd evi) ismini veriniz", buyurur."  

Evlilik, dünya ve ahiretin bir çok cihetlerine bir misal, bir örnektir. Ahiretteki lezzetler, 
zevkler, dünyanın da lezzet ve zevkleridir. İşte, nikah ahiret lezzetine kandırmak için meşru 
kılınmıştır. Ayrıca, nikah şehveti haramdan korumak içindir. Çünkü, şehvet, insana galip olunca 
kadınlarda olduğu gibi akıl ve din mağlup olur. Hz. Peygamberin  şöyle buyurduğu rivayet 
olunur: "Biriniz bir kadın görür de kalbine, onun hakkında kötü bir şey düşerse, ailesine 
gelip,cima etsin. Çünkü, bu hal, onun kalbine girmiş olan kötülüğü uzaklaştırır."  

Cima yani cinsi münasebet, insanın kalbindeki bozukluğu giderir. 
Resulullah  şöyle buyurmuştur:  
"Yabancı kadının yüzüne bakmak, şeytanın oklarından bir oktur. Bir kimse, gözünü 

harama bakmaktan men ederse, Allahü teâlâ onu ibadet ile rzıklandırır. İbadetin lezzetini 
bulur."  

"Bir kimse, dünyada yasak edilen bir şeyi terkederse, Allahü teâlâ ona hayır verir."  
"Ey ümmetim! Harama bakmaktan çekinin. Haram kalbe şehvet getirir."  

Zina günahı 
Zina etmek büyük günâhtır. Nitekim Kur'an-ı kerimde mealen, "Zinaya yaklaşmayın! 

Çünkü o, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur" buyuruldu. (İsra 32) 
Zinaya yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, 

yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara 
bakmayın, demektir. Açık saçık giyinmek, kötü işlere yol açabilir. Kur'an-ı kerimde mealen 
buyuruldu ki: 

"Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın." (Günahların zina gibi büyüğü olsun, 
bakmak gibi küçüğü olsun hiç birine yaklaşmayın!) (En'am 151) 

Hadis-i şeriflerde buyurulduki: 
"Sizin için en çok korktuğum şey zinadır."  
"Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi, sevgisi gider, soğukluk başlar."   
"[Bilhassa] zina eden ihtiyar lanete uğrar." 



"Zina fakirliğe yol açar." 

Göz Zinası 
Yabancı kadınlara bakmak gözü zayıflatır, kalbi karartır. Kur'ân-ı kerimde mealen 

buyurulduki: 
"Ey Resulüm, mü'minlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan 

korusunlar! Müslüman kadınlar da zinetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarına 
kadar örtsünler!" (Nur 31) 

Peygamber efendimiz de "göz zinası" hakkında buyuruyor ki: 
"Azab-ı ilahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin 

tadını duyurur.)  
"Harama bakmıyan gözler, Cehennem ateşi görmez."  
"Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır." 
"Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on 

kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina 
günahları da böyledir."  

"Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!"  
"Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir."   
Sadece bakmanın cezası budur. Dokunmanın veya zinanın zararı ve cezası daha büyüktür. 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
"Yemin ederim ki, birinin başına demir çivi sokulması, yabancı bir kadına 

dokunmasından daha hafiftir."  
"Allah indinde zinadan büyük günah yoktur."  
Erkekler, iffetsiz [ya'ni namussuz] olursa, karıları, kızları da kötü yola düşebilir. Hadis-i 

şeriflerde buyuruldu ki: 
"Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur." 
"Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin! İyi bilin ki, namusunu koruyana 

Cennet vardır."  
"Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir." 
"Zina eden, aynı şeye maruz kalır." 
 Kadınlar zaruret olmadıkça namahrem erkeklerle konuşamaz. Hadis-i şerifte buyurulduki: 
"Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmıyanlarla 

konuşmayın!"  
Erkeğin erkek için ve kadının kadın için avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Bir kadın, başka bir 

kadının, göbek ile diz arasına bakamaz. Zaruretsiz bakarsa, haram işlemiş olur. Kadının yabancı 
erkek için avret yeri, el ve yüzünden başka, bütün bedenidir. Başkasının avret yerine, lüzum 
yokken, şehvetsiz de bakmak haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

"Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakamaz, helal değildir." 
"Erkeğin kadına, kadının da erkeğe (şehvetle) bakması haramdır." 
Hz. Ümm-i Seleme validemiz anlatıyor: 



Resulullahın yanında iken, iki gözü de görmiyen İbn-i Ümm-i Mektum hazretleri, izin isteyip 
içeri girdi. Resulullah bize, "İçeri girin" buyurdu. "O a'ma değil mi, bizi görmez" dedim. "O sizi 
görmüyorsa, siz onu görüyorsunuz" buyurdu.  

Zinanın Zararı  
Zina eden, dünyada üç zarara uğrar: Rızkı noksanlaşır, ömrü kısalır, yüzünde nur kalmaz. 

Âhırette de üç zarara uğrar: 
1- İlahi gazaba uğrar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 
"Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar."  
2- Hesabı çetin olur. Allahü teâlâ Musa aleyhisselama, "Zina edene giydirilecek olan 

ateşten gömlek, bir dağa atılsa, dağ yanıp kül olur" diye vahyetti. 
3- Cehenneme atılır. Zina edip tevbe etmeden ölen, ahirette büyük azablara düçar olur. Hatta 

Cehennemdekiler bile bunlardan rahatsız olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 
"Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir."   
Zararın neresinden dönülürse kardır. "Allah artık beni affetmez" diyerek günahlara devam 

etmemelidir! Günahım çok diye tevbeden kaçmamalıdır. En büyük günahların da tevbesi olur. 
Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: 

"Ey günahı çok olan kullarım, Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah 
günahların hepsini affeder. O, sonsuz magfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir." (Zümer 
53)  

Eşcinsellik = Homoseksüellik, Lezbiyenlik ve Zina günahı 
Erkeklerin eşcinselliğine livata,homoseksüellik; kadınlarınkine lezbiyenlik denir. 
Kalb, göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. Kalb, harama 

dalarsa, günahlardan sakınmak güç olur. O halde, imanı olanların, haram işlememesi, harama 
bakmaması lazımdır. Erkeklerin eşcinsel olması, haram olduğu gibi, kadınların da eşcinsel olması 
haramdır. Kadının da herhangi bir kadına şehvet ile dokunması ve bakması haramdır. Hadis-i 
şeriflerde buyuruldu ki: 

"Kadının kadına yaklaşması [lezbiyenlik, safizm] zinadır."  
"Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır."  
"Erkek erkekle, kadın kadınla (zaruretsiz) aynı yatakta yatamaz." 
"Erkek erkekle, kadın kadınla yetinirse, ümmetim helak olur." 
"Erkek erkekle, kadın kadınla (uygunsuz iş için) beraber olamaz." 
"Ahır zamanda eşcinsel üç kısım olur: Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla, diğeri, 

tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar. Allahın laneti 
bunların üzerine olsun! Eğer ki tevbe ederlerse, tevbe edenin tevbesini Allahü teâlâ kabul 
eder." 

Kadınların, kadınlara şehvet ile bakması ve dokunması, kocasından başkasına, erkek ve 
kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri caiz değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

"Bir kadın, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir toplumun 
yanından geçerse, ona da, bakana da, zina günahı yazılır." 



Erkekle kadın, başka cinsten oldukları için, bir araya gelmeleri nisbeten güçtür. Kadının 
kadına yaklaşması ise daha kolaydır. Bunun için kadının kadına bakması ve dokunması, erkeğin 
kadına ve kadının erkeğe bakmasından daha kötü olabilir.  

Kadınların, Kur'an-ı kerim, mevlid, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır, 
hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise mekruh olur. (Tergibüssalat, Hadika) 

Evliliğin mesuliyeti 
Aileyi meydana getiren fertlerin bazı mesuliyetleri vardır: Ailenin reisinin bazı mesuliyetleri 

vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 
1- Aile efradının iaşesini helal kazanç ile temin etmek.  
Bir ailenin, bir toplumun, bir ekibin başı olmak, kıyamet günü çok mesuliyetli bir iştir. 

Çünkü, yarın kıyamet günü haram rızıkla beslenen çoluk çocuğu, ayaklanarak: "Ya Rab! 
Hakkımızı bunlardan al, bize sarfettikleri nafakaları nereden kazandıklarını biz bilmiyorduk", 
diyeceklerdir. Bir hadis-i şerifte: "Hepiniz çobansınız. Her çoban sürüsünden mesul 
olacaktır" buyuruluyor. Nasıl ki, bir çoban bütün sürünün muhafızı olması dolayısiyle o sürüden 
mes'ul tutuluyorsa, bir ailme reisi de, aile efradının nafakaları, dini terbiyeleri hususunda 
sorumludur. Bunun içindir ki Hz. Ali : "Tuba, (Cennet'te bir ağaç) dünyada çoluk-çocuğu 
olmayan kimseler içindir" demiştir. 

Ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruluyor: "Evet kişinin kaçacağı gün; kardeşinden, 
anasından, babasından, karısından ve oğullarından, o gün bunlardan herkesin  bir derdi, 
belası vardır" (Abese 34-37)  

Bu sınıf insanların birbirinden kaçmaları:  Ana ve baba oğullarından, "Ne için bize itaat 
etmedin?" Kadın, kocasından, "Niçin hakkımı ifa etmedin?" Çocuklar, babalarından, "Niye bize 
dinimizi öğretmedin, irşadda bulunmadın?" diye istemelerinden ötürüdür. 

2- Hanımının haklarına riayet etmek. Erkeklerin, kadınların haklarına riayet etmemeleri, 
ahiret günü için bir mes'uliyettir. Ailesini, çocuklarını yüz üstü bırakıp kaçan kimse, büyük günah 
işlemiş olur. Cenab-ı Hak onun ne namazını, ne de orucunu ailesine dönmedikçe kabul etmez. 

3- Ailesinin hakları yanında Hak teâlânın da haklarını yerine getirmek.  
Hanım ve evlad, insanların dünyada sevdiklerinin başında gelir. Onlara muhabbet ve ünsiyet 

etmekle, ibadetten geri kalacağı tabiidir. Böyle olunca da Cenab-ı Hakk'ı, tefekkürden ve 
zikirden uzaklaşır. Tefekkürsüz ve zikirsiz geçen ömür ise, zayi olmuş demektir. Bir gün eshab-ı 
kiramdan Hz. Hanzala, sokağa çıkmış, kendi kendine: "Demek Hanzala münafık oldu ha!" diye, 
konuşa konuşa giderken Ebu Bekir ile karşılaşır. Ebu Bekir:  

- Ey Hanzala! Sen kendini kendine neler konuşuyorsun?   
- Ey Ebu Bekir! Ben, artık münafıklaştım. Resulullahın huzurunda iken, dünyayı, çoluk 

çocuğumu unutuyor, manevi bir zevk içerisinde kalıyorum. Evime gelip de bunlara karışınca, 
zevk-i manevi bende kalmıyor. Bu hal benim münafıklığıma delalet etmez mi? cevabını verince, 
Ebu Bekir:  

- Hele bakalım, Resulullaha  kadar gidip soralım. Ben de öyleyim ey Hanzala!  
Aralarında geçen konuşmayı Resulullaha  anlattılar. Peygamber efendimiz:  
- Ey Hanzala! İnsan her zaman bir hal üzerinde bulunmaz. Bazan öyle, bazan böyle 

olur. Allahın Resulünün yanında iken duyduğun o hal sende devam etmiş olsaydı, sokakta 
gezerken melekler seninle musafaha ederlerdi, buyurur. 



Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:  
"Ümmetimin başına bir zaman gelecek ki, insanın helaki karısının, çocuklarının, anası 

ve babasının elinden olacak. Çünkü, bunlar onu fakirlikle ayıplarlar. Gücü yetmiyecek 
şeyleri teklif ederler. Teklif edilen şeyleri helal yoldan elde edemeyince, meşru olmayan 
kazanç yollarına tevessül eder. Bu yüzden helak olur."  

Kadında aranan özellikler 
Evlenilecek kadında bir çok aranır. Bunlardan en mühimi kadının dindar olmasıdır. Kadının, 

dini zayıf ise, erkeğine ve kendi nefsine zarar verir. Yüzünü kara eder. Resulullah efendimiz:  
"Bir kimse, bir kadını malı, güzelliği için almış olsa, hem malından, hem de 

güzelliğinden mahrum kalır", buyurmuştur.  
Bu hadis-i şeriften maksat, alınacak kadının dindar olması lüzumuna işarettir. Dindar 

olmayan ile evlenmek caiz değildir. Bütün iyi sıfatları üstünde toplamış olan bir kadınla 
evlenmek, pek tabii daha makbuldür. 

İyi kadın, padişahın başındaki tac gibidir. Kötü kadın ise, ihtiyar kimsenin üzerindeki yük 
gibidir.  

"Ey Rabbimiz! Dünyada da, ahirette de hasene (iyilik) ver" mealindeki ayette geçen 
haseneden maksad, Hz. Ali'ye göre, dünyada saliha, iyi huylu kadındır. Dünyada Cehennem 
azabı, kötü huylu kadınla evlenmektir. 

Bir beldede iyi erkek veya iyi kadın bulunsa, onların sebebi ile Allahü teâlâ orada 
bulunanların dualarını kabul edip halkını memnun ve o beldeyi büyük belalardan muhafaza eder. 
Bir adam, saliha bir kadına iyilik etse, yetmiş kişiye iyilik etmiş gibi sevab kazanır. 

Evlenecek kimsenin eşinin, kendisinden yaş, boy, mal, soy  ve tahsilde aşağı olması şart değil 
ise de iyi olur.Geçim kolay olur. Dört şeyde de erkek, kadından üstün olmalıdır. Güzellikte, 
edebde, huyda ve takvada. 

Peygamberimiz  şöyle buyurmuştur: 
"Huyu iyi, yüzü güzel olan kimseyi Cehennem yakmaz."  
Evlenecek kız hakkında kendisinden bilgi alınacak kimse, doğru söyleyen bir şahıs olmalıdır. 

Kıza garazı olan kimselere kızın hali sorulmamalıdır. 
Şu üç sıfat kadının iyi olduğuna alamettir:  
a) Güzel huylu olmak,  
b) Allahü teâlâdan korkar olmak. 
c) Kanaatkar olup, Cenab-ı Hakkın verdiğine razı olmak. 

Erkeğin hanımına karşı davranışları nasıl olmalı? 
Hanımının güzel huylu olmasını istiyen, önce kendisi güzel huylu olmalıdır! Kur'an-ı 

kerimde, insana gelen musibetlerin, günahları sebebiyle geldiği bildirilmektedir. O halde, 
dinimizin emir ve yasaklarına riayet eden, hanımı ile iyi geçinir.  

Fudayl bin İyad hazretleri buyuruyor ki: "Dine uygun olmıyan bir iş yaptığımı, hanımımın 
huysuzluğundan anlardım. Hemen o işime tevbe ettiğim zaman, hanımımın huysuzluğu da 
giderdi. Böylece tevbemin kabul edildiğini de anlardım." 

Aliyy-ül Havas hazretlerine hanımı küsmüştü. Hanımı, kocasına muhalefet etmek için ayrı 
testi, ayrı bardak kullanıyordu. Aliyy-ül Havas hazretleri, birgün yanlışlıkla hanımının testisinden 



su içince, hanımı hemen testiyi kırmıştı. Hazret, "Testiyi niçin kırdın?" bile dememiş, hiçbir şey 
olmamış gibi davranmıştı. 

İbni Ebil Hamayil-i Sevri hazretlerinin hanımı huysuzdu. Kocasına ağzına geleni söyler, onu 
rahat bırakmazdı. Yine birgün hanımının yaptığı huzursuzluktan kurtulmak için uçarak kaçmıştı. 
Hanımı arkasından bakıp, "Hele şuna bak, uçup kaçmakla elimden kurtulacağını sanıyor." diye 
söylenmişti. Bizim gibilerin uçması mümkün olmıyacağına göre, kavgadan kaçmak, 
münakaşadan uzak durmaya çalışmalıyız. Haklı olduğumuzu isbata kalkışmamalıyız! 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
"Bir mü'min, hanımına kızmasın! Kötü huyu varsa, iyi huyu da olur." 
"Kadın, zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmemeye 

çalışın!"  
"Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı, hanımına, en iyi, en 

lütufkar davranandır." 
"Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda 

hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim." 
"Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olun, 

iyilik edin!"  
"Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azad etmiş sevabı yazılır." 
"Hanımının ve çocuklarının haklarını ifa etmiyenin namazları, orucları kabul olmaz."  
"Haksız olarak hanımını dövenin, Kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını döven, Allah 

ve Resulüne asi olur." 
Eve gelince hanımına selam verip hatırını sormalı, üzüntü ve sevincine ortak olmalıdır. 

Çünkü, o başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış bulunan dostu, dert ortağı, kendini 
neş'elendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve çeşitli ihtiyaçlarının gidericisidir. Kur'an-ı kerimde 
mealen buyurulduki: 

"İyi kadınlar, Allaha ita'at eder ve kocalarının haklarını gözetir. Kocaları yokken, 
onların namuslarını ve mallarını, Allahın yardımı ile korurlar." (Nisa 34) 

Kendini Kusurlu Bilmek 
Erkek, hep kendini kusurlu görmeli, "Ben iyi olsaydım, o böyle olmazdı" diye düşünmelidir. 

Hanımının iyiliğini, iffetini Allahü teâlânın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına 
iyilikle muamele etmeli, iyiliği çoğalıp, her işi seve seve yapınca, ona dua etmeli ve Allahü 
teâlâya şükretmelidir. Çünkü, uygun bir kadın büyük bir ni'mettir.  

İyi davranmak, sadece hanımı üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak 
demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara 
sabreden Hz. Eyyüb gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, 
Hz. Âsiye gibi sevaba kavuşur."  

İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı kerimde de, "Onlarla iyi, 
güzel geçinin!" buyuruluyor. (Nisa 19) 

Aklı olan karı-koca, birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. 
Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. 
Sinirler bozulunca, çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, 
se'adeti sona ermiş demektir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun 



dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona, alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. 
Bütün bu felaketlere, bitmiyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de, 
ne yazık ki, bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde, hayat arkadaşına yapılacak huysuzluğun, 
işkencenin zararı kendine olur. Ona karşı, hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır! Bunu 
yapabilen, rahat ve huzur içinde yaşar, Rabbinin rızasını da kazanır! 

Erkeğin otuz vazifesi  
Erkeğin kadına karşı vazifelerini İslam kitabları uzun uzun yazmaktadır. Biz, buraya uygun, 

kısa ve faideli olduğunu görerek, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin (ölümü: 1195: Siirt, 
Tillo), Marifetname kitabında olanı aynen aşağıda bildiriyoruz: 

Ey aziz! Erkeğin hanımıyla görüşmesinde, otuz şeyi yapması lazımdır: 
1- Ona karşı her zaman, güzel huylu olmalıdır. 
2- Ona karşı her zaman, yumuşak davranmalıdır. 
3- Eve gelince hanımye selam vermeli (yani selamün aleyküm demeli) ve nasılsın? diye 

hatırını sormalıdır. 
4- Onu tenhada neşeli görünce, saçlarını tutup okşamalı, gülerek bus etmeli ve sarılmalıdır. 
5- Tenhada üzüntülü görünce, onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip, halini sormalı, tatlı 

şeyler söylemelidir. 
6- Yapamıyacağı şeyleri bile, söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o, evinde kapalı, 

başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, dert ortağı, ekmek vericisi, kendini 
neş'elendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve ihtiyaçlarını gidericisidir. 

7- Çocukları terbiyede; ona yardım etmelidir. Çünkü, bebek, anasına gece-gündüz ağlayıp, 
hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde, ona imdat edene, Allahü teâlâ 
yardım eder. 

8- Hanımına, memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydermelidir. Ev 
içinde, her istediği güzel şeyleri giydirmelidir. Sokağa çıkarken, bunları da örtmeli, yabancıya 
göstermemelidir. 

9- İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise, helal olan herşeyi almalıdır. Ona geniş, kullanışlı, sıhhi 
ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis ta'am te'min etmeyi, kendine borç bilmelidir. 

Nafakasını sıkmamalı, israf da etmemelidir. Ailenin nafakasına verilen paranın sevabı, sadaka 
sevabından daha çoktur. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki: (Gaza için 
sarfedilen, köle azad etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için 
sarfedilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı, evin nafakasına verilen altının 
sevabıdır.) Hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir. Yemeği yalnız yememelidir, çoluk - 
çocukla yemek sevabtır. En mühim şey, nafakayı, helalden kazanıp, helalden yedirmektir. 

10- Hanımını hiç dövmemelidr. Dünya işlerindeki kusuru için, acı, sert söylememelidir. 
Kadınların kalbleri ince, nazik ve akılları farklı olduğundan, birbirlerine haset edenleri çoktur. Bu 
bakımdan, bilhassa yeni evliler, uyanık olmalı, ana, kızkardeş ve başka kadınların, hanımsini 
çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylemesine fırsat vermemelidir. Böyle sözlere 
uyarak, hanımsini incitmekten çok çekinmelidir. 

Anası, kızkardeşleri için hanımsinin söylediklerine karşı da uynık olmalı. Anaya eziyyet 
olunmasına hiçbir suretle göz yummamalıdır. Anasına, kendisi, hanımsi ve çocukları, herhalde 
saygı göstermelidir. Ana-babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci 



vazife olmalıdır. Büyüklerin rızasını, duasını almağa çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç 
bilmelidir. 

11- Allahü teâlâ'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuri için, bir günden çok dargın 
durmamalıdır. 

12- Hanımının huysuzluklarını, yumuşak karşılamalıdır. Çünkü, kadınlar, eğri kaburga 
kemiğinden yaratılmıştır. Akılları ve dinleri erkeklerden azdır. Erkeğe emanet olunmuşlardır. 
Gülerek tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. 

13- Hanımının ahlakında bir değişiklik görürse, kabahati kendinde bulup, ben iyi olsaydım, o 
da böyle olmazdı, diye düşünmelidir. Evliyadan birinin hanımsi, huysuz idi. Buna hep sabreder, 
soranlara derdi ki, eğer onu başarsam, ona sabredemiyen biri alır da, ikisinin birden felakete 
düşmelerinden korkarım. Büyükler buyurmuş ki, bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse, 
altı şey ziyandan kurtulur: Çocuk dayaktan, tabak-bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, 
kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. 

14- Hanımı kızınca, susmalıdır. Böylece kadın, pişman olup, özür dilemeğe başlar. Çünkü, o 
zayıftır. Susunca mağlup olur. 

15- Hanımının iyiliği çoğalıp, her işi seve seve yapınca, ona dua etmeli ve Allahü teâlâ'ya 
şükür etmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük ni'mettir. 

16- Hanımı ile öyle olmalıdır ki, kocam beni herkesten çok seviyor, bilsin! 
17- Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalı. Evin idaresinde, onun fikrini 

sormalı. Dışarıdaki büyük işleri söyleyerek, onu üzmemelidir. 
18- hanımının cahilce hareketleri için, daima uyanık bulunmalıdır. Çünkü Âdem babamız, 

ehli olan Havva anamızın daveti üzerine, yanlış iş işledi. Evde hakim, amir, erkek olmalıdır. 
Kadın değil. 

19- Hanımının, günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah iş ve sözden 
vazgeçmesini ve namaza, oruca ve gusül abdesti almağa devam etmesini tatlı ve yumuşak 
sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını va'dederek ibadetleri 
yaptırmalı, günahlarını önlemelidir. 

20- Hanımının ayıplarını, sırlarını, herkesten gizlemelidir. 
21- Hanımına latife, şaka yapmalı ve kadının seviyesine inip onu hoşnud etmelidir. Nitekim, 

Allahü teâlâ'nın sevgilisi "sallallahü aleyhi ve sellem", ezvac-ı mutahharasına karşı, insanların en 
zarifi idi. Hatta bir kerre Âişe radiyallahü anha ile yarış etti. Âişe validemiz geçti. Bir daha yarış 
ettiklerinde, Server-i alem (sallallahu aleyhi ve sellem) geçti. Müslümanın ehli ile oynaması, boş 
ve günah değildir, sevaptır. 

22- Hanımını cadde üstünde, parklara, oyun yerlerine, spor sahalarına, mekteplere karşı olan 
evlerde oturtmamak, yabancı erkekleri görmesine, onlarla konuşmasına sebep olmamaktır. 
Müslümanlar, ailesini, iyi havalada, çayırlara, su kenarlarına, haram bulunmayan, kalabalık 
olmayan yerlere götürerek gezdirmeli, hava aldırmalıdır. Ta'til günlerinde, kalabalık zamanlarda 
gezdirmemelidir. 

23- Hanımınıi tahsile, vazifeye, fitneye sebep olan yerlere göndermemektir. 
24- Hanımına Kur'an-ı Kerim okumasını, farzlardan, haramlardan ona lazım olanları, 

öğretmelidir. 
25- Cinsi münasebette, hanımı rahatlanmayınca feragat etmemelidir. Dört geceden fazla ara 

vermemelidir.. Hayız halinde, yani adet zamanında, ona takarrüp, yaklaşmak haramdır. Büyük 



günahtır. Âdet (regle) on günden sonra kesilirse, gusül etmese bile, münasebet caiz olur. On 
günden önce, adet tamam olunca kesilirse, gusül ettikten veya bir namaz vakti geçtikten sonra 
caiz olur. On günden ve adetten önce kesilirse, gusül etse dahi adeti olan günler tamam oluncaya 
kadar, ailesi ile münasebet caiz olmaz. Fakat, bu zaman içinde namaz kılması ve oruç tutması 
lazımdır. 

26- Hanım, yalnız evde, kocasına karşı süslenip, başka kimselere süslenmemelidir. 
27- Hanımından izinsiz sefere, hatta nafile hacca gitmemelidir. Sefer, insanın adi yürüyüşü ile 

üç gün, üç gecelik yani 104 km.lik yoldur.  
28- Hanımı namaz kılıyor ve erkeğine itaat ediyorsa, ondan başka evlenmemelidir. Zira 

hanımleri arasında adalet ve müsavat yapmıyanlar Cehenneme gideceklerdir. Peygamberimiz 
(sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "İki hanımsi olup da, ikisine eşit bakmayan kimse, 
kıyamet günü, mahşer meydanına yarısı eğrilmiş olarak gelecektir." 

29- Hanıma, gamını, kederini, düşmanlarını, borçlarını söylememelidir. 
30- Ona, yanında ve yanında olmadığı zamanlarda, hep hayır dua etmeli, fena dua 

etmemelidir. Çünkü, gece-gündüz onun için çalışmaktadır. Onun ekmekçisi, aşçısı, terzizi ve 
hamamcısı ve malının bekçisi ve yoldaşı ve munisi ve yarı ve nigarıdır. Ma'rifetnamenin yazısı 
burada tamam oldu. 

İmam-ı Gazali buyuruyor ki, "Erkeğin vazifelerinden onikincisi, hanımsini boşamamalıdır. 
Zira Allahü teâlâ, bütün mübahlar [yani izin verdiği şeyler] içinde yalnız, talak vermeyi [yani 
boşanmayı] sevmez, zaruret olmadıkça, birini incitmek caiz değildir." 

Dinini bilen ve seven erkekler, her hareketinde dine uyarak, hem kendilerine, hem de aile ve 
akrabasına ve bütün mahluklara hayırlı ve faideli olur. Bunun için, kızını seven ve onun dünyada 
ve ahirette mes'ud olmasını isteyen, kızını Müslüman ve salih kimselere vermelidir. Mal ve 
apartman ve mevki sahibi değil, din ve ahlak sahibi damat aramalıdır. Peygamberimiz  buyurdu 
ki, "Bir kimse, kızını fasıka verirse, Allahü teâlâ'nın emanetine hiyanet etmiş olur. emanete 
hiyanet edenlerin gideceği yer, Cehennem'dir." Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kızını 
fasıka veren kimse, mel'undur." 

Fasık, kendini ve ailesini haramlara, günahlara sokan kimsedir. 
 

Erkeğin hanımı üzerindeki hakları 
Erkeğin de hanımı üzerinde hakkı çoktur. Kadın kocası ile iyi geçinmelidir! Hadis-i şerifte 

buyuruldu ki: (Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.) [Taberani] 
Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyliyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. 

Peyamber aleyhisselam, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki: 
 (Hanımına selam söyle, yarı şehid sevabına kavuştuğunu haber ver!) [Şir'a] 
[Aşağıda siyah harferle yazılanların hepsi hadis-i şeriftir] 
Kadınların Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydır. 
(Kadın, beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına 

muti olursa, Cennete girer.) [İbni Hibban]  
Erkeğini razı eden kadın için korku yoktur: (Kocası razı olduğu halde ölen kadın Cennete 

girer.) [Tirmizi] 



Kadına zinet eşyası mubahtır. Zinet almak için kocasını müşkül duruma düşürmemeli, 
yabancılara zinetlerini göstermemelidir! Böyle olunca zinetleri Cennete girmelerine ma'ni olmaz. 
(Cennette kadınların az olduğunu gördüm. Sebebini sordum. "Onları altın ve zinet eşyası 
meşgul etti." dediler.) [İ. Ahmed] 

Kocasına, elinden geldiği kadar güler yüzlü davranıp, sevgi göstermeli, dili ile de onu 
incitmemelidir. (Kıyamette Allahü teâlâ, kocasına dili ile eziyet eden kadının dilini 70 arşın 
uzun yapıp, boynuna dolar. Kocasına kötü gözle bakan kadını da başı kesik ve bedeni 
parçalanmış hale çevirir.) [Şir'a]  

(Senden ne gördüm) diyerek küfran-ı ni'mette bulunmamalıdır! (Eğer kocalarına karşı 
küfran-ı ni'mette bulunmasalar, namaz kılanlar hemen cennete girerdi.) [Şir'a] 

(Cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebi de, çok la'net 
ederler ve kocalarına karış küfran-ı ni'mette bulunurlar.) [Buhari] 

Kocasına bir iyilik yapmışsa, başına kakmamalıdır. Yeme ve giyme gibi hususlarda kocasını 
üzmemeli, yapamıyacağı şeyi ondan istememelidir! Kocasının şerefini korumalı, her işte onun 
rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır!  

(Kocanın hanımı üzerindeki hakkı, benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. O halde 
kocasının hakkını gözetmiyen, Allahın hakkını gözetmemiş olur.) [Şir'a] 

Kadın, kocasını üzmemelidir. Birgün Hz. Fatıma, ağlıyarak babasının huzuruna geldi. 
Resulullah buyurdu ki:  

- Ya Fatıma, niçin ağlıyorsun? 
- Kasıtsız söylediğim bir sözden Ali bana kızdı. Özür diledim. Fakat onu üzdüğüm için 

ağlıyorum. 
- Kızım, bilmez misin, Allahü teâlânın rızası kocanın rızasına bağlıdır. Ne mutlu o 

kadına ki daima kocasının rızasını arar, kocası ondan razı olur. Kadınlar için en üstün 
ibadet, kocasına ita'attir. Erkek, hanımından razı olunca, o kadın istediği kapıdan Cennete 
girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın, onu razı edinceye kadar, Allahü teâlânın 
la'netinde olur.) [R. Nasıhin] 

 

Kız isteme  nişan ve çeyiz  
Bir kimsenin alacağı kızı bizzat kendisinin talip olup velisinden istemesi caizdir. Hz. Ali, 

Fatıma validemizi bizzat giderek Peygamber Efendimizden istemiştir. 
Evlenecek kız ve erkeğin iyi araştırılması lazımdır. Gençlerin kendi aralarında görüp 

konuşması,araştırması  hissi olduğundan araştırma neticesi sağlıklı olmayabilir. Bunun için ana-
baba veya diğer büyükler tarafından araştırmak daha sağlıklı olur. Hele dinimizce de haram olan, 
flört ederek tanışmak,görüşmek hiç iyi netice vermez. Çünkü bu esnada her iki taraf da en iyi 
taraflarını ortaya çıkarır. Birbirlerine rol yaparlar. Gerçek durum ancak evlendikten yani iş işten 
geçtikten sonra ortaya çıkar.Bunun için flört  yolu ile  gerçek durumun tespiti mümkün değildir. 
Tabii halini tespit ancak onun önceki tabii halini bilen tarafından yapılabilir. Bu da kızı veya 
erkeği iyi bilen kimselerden istifade ederek öğrenilebilir. 

Araştırmalarda,üzerinde durulacak en önemli husus; düzgün bir imana,itikada sahip olup 
olmadığı ve namazını kılıp kılmadığı olmalıdır. Evlendikten sonra, namazımı kılarım veya 
örtünürüm sözlerine aldanmamalıdır.Namazını kılacak kadın veya erkek, örtünecek kadın 



şimdiden bunları yapmalıdırlar.Yaparım ederim deyip de evlendikten sonra büyük sıkıntkılara 
hatta ayrılıklara sebep olan az değildir. 

Eğer toplumda yanlış anlaşılmayacak ise dindar bir genç bulunduğunda, kız tarafının da talep 
etmesinde bir mahzur yoktur. Hz. Ömer kızını teklif etmiştir. 

Bu işin bir aracıya gördürülmesi de caizdir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde 
şöyle buyurmaktadırlar: "İki kimse arasında evlenme hususunda aracılık yapmak şefaatin 
üstün olanındandır." 

 Dilimizde bu kimseye dünür, yaptığı hizmete de dünürcülük adı verilmektedir. Bu gibi iş 
gören şahısların dikkat edeceği bazı hususlar vardır. Şöyle ki:  

a) Kötü kimselere aracılık yapmamalı. 
b) Dünürcülük yaparken yanlış beyanda bulunmamalı. 
c) Bir kimsenin talip olduğu kadın veya kıza, o şahıs vazgeçmedikçe veya izin vermedikçe 

dünür göndermemeli ve aracılık yapmamalıdır. 
Bir de kocası ölmüş bir kadına, dört ay on günlük iddet içerisinde; yahut kocasından 

boşanmış bir kadına, boşanma iddetini beklediği sırada açıkça talip olmak dünür göndermek caiz 
değildir. 

İslam dininde her şeyin bir edebi vardır. Helaya hangi ayakla girilip hangi ayakla 
çıkılacağından tutunuz da, en basit görünen hususu bile dinimiz bir edebe raptetmiştir. 

Cemiyet içinde yaşamak mecburiyetinde olan bizlerin, birbirimizle olan münasebetleri, bu 
muaşeret kaidelerine göre tanzim etmemiz, cemiyetin ahenkli bir hayat sürmesine hizmet eder. 
Aksi halde bu yüzden kırgınlık ve dargınlık baş gösterir. Bu hususta tedbirsizlik bazan müessif 
hadiselere bile sebebiyet vermektedir. 

Nişan dini bir emir değildir. Adettendir. Nişan merasimi, hiçbir zaman nikah sayılamaz. Birer 
yüzük takılması ve karşılıklı hediyeler verilmesi, evlenme vadinde bulunulması üzerine nikah 
kıyılmış olamaz.  

Nikah, usulü dairesinde, icab ve kabulün gerçekleşmesi ile tahakkuk eder. Yoksa vad ile söz 
verme nikah hasıl olmaz.  

Nişanlılar nikahlı sayılamayacağı için, bir odada başbaşa kalamaz, elele tutuşamaz, beraber 
seyahata çıkamazlar. Bir erkekle evlenme vadinde bulunan bir kadın, onunla nikahlanmış 
sayılamayacağından, başka birisi ile evlenebilir. 

Zamanımızda bilhassa okullarda gençlerin kendi aralarında nikah yapma adeti ortaya çıktı. Bu 
birçok yönden mahzurludur. Nikah yapılınca, dinimizce o iki genç karı-koca hükmündedirler. 
Karşılıklı vazifelerini yerine getirmek mecburiyetindedirler.Geçici olarak, nefslerini 
eğlendiğrmek için yapılmış ise bu da uygun değildir. Nikah ciddi bir iştir.Şakası, geçicisi 
olmaz.Nikah oyuncak haline getirilemez. 

 Bu şekilde yapılan nikahın önemli bir tehlikesi de şudur: Okul bitince gençler 
memleketlerine dönüyorlar. Birbirlerinin izlerini kaybediyorlar. Böyle durumda kız hala nikah 
altında olduğu için, erkek boşamadıkça dinen başka biri ile evlenemez. Evlendiği takdirde bir 
ömür zina yapmış olur. 

Nişanlılar veya bunlardan bir taraf vazgeçseler veya nikah kıyılmazdan önce birisi ölse, mihre 
mahsuben nişanlısına verdiği şeyler elde mevcut ise geri alınabilir. Velev ki, o eşya kullanılmış 
olsun. Kadın tarafı da gönderdiği şeyleri mevcutsa geri alabilir. 



Erkek, nişan için gönderdiğim şeyler mehr idi dese, kadın ise, hediyye idi dese, yinecek şeyler 
hediyye olur. Başka şeyler, mehr olur. Kızın babasının veya akrabasının, nikaha veya kızı 
vermeğe razı olmaları için damaddan istedikleri para veya mal, rüşvet olur. Damad, verdiklerini 
düğünden sonra, onlardan geri alabilir. Kendiliğinden düğün masrafı verirse, caiz olur. Verdiği, 
kız için sarf edilir. Bir kimse, kızına düğünlük verdiğini geri alamaz. 

Çeyiz, isim altında yapılan eşya kadının malıdır. Kocası da yapsa babası da yapsa hüküm 
budur. Bu sebeple kadının müsaadesi olmadan, kocası ondan faydalanamaz. 

Bir baba, büluğ çağına ulaşmış bulunan kızına, çeyiz olarak aldığı eşya kızının malı olur.  
Artık ne babası ne de onun vefatından sonra diger varisleri, onu geri alamazlar. 

Hz. Fatımanın çeyizi 
Hz. Ali'nin vermiş olduğu mehrin bir kısmı ile Hz. Fatıma validemiz için alınan çeyiz ve ev 

eşyası on sekiz parçadan ibarettir. 
Resul-i Ekrem . 400 dirhemlik mehirden Hz. Ebu Bekir'e 63 dirhem vererek, çeyiz satın 

almak üzere, onu çarşıya gönderdi. Bunların taşınmasına yardım etmek üzere Hz. Selman ile Hz. 
Bilal'i yardımcı verdi. Alınan on sekiz parça eşya şunlardır:  

3 adet minder, 1 adet seccade, 1 adet içi hurma lifiyle doldurulmuş yüz yastığı, 2 adet el 
değirmeni, 1 adet su tulumu, 1 adet su testisi, 1 adet meşin su bardağı, 1 adet elek, 1 adet havlu, 1 
adet koç postu, 1 adet alaca kilim, 1 adet sedir [divan], 2 adet Yemen işi alaca elbise, 1 adet 
kadife yorgan. 

 Hz. Ebu Bekir bunları getirdiğinde, cihanın Fahr-i Ebedisi Hz. Muhammed yaşlı gözlerle 
şöyle dua etti: "Ya Rabbi, senin sevmediğin israftan çekinen kimselere bu eşyayı hayırlı 
kıl."  

 İşte Hz. Fatıma, bir ev için en zaruri ihtiyaçlardan bulunan bu kadarcık bir ve eşyası ile gelin 
oldu. 

Zamanımızda yapılan düğünlerde o derece lüks ve israfa kaçılmaktadır ki, bir yuvayı kurmak 
pahasına oğlan ve kızın babaları çökmektedirler. Birçok aile de istenilen eşyalarının fazlalığı 
yüzünden çocuklarını evlendirememektedir. Müslümanların bu konuda çok anlayışlı olması 
lazımdır. 

Çoğu zaman yapılan eşya ile bir tuhafiye ve konfeksiyon mağazası açmak mümkün olabilir. 
Bunların hepsini giymeğe bir ömür kafi gelmez. İnsan daraldığı zaman satayım dese, kıymeti 
üzerinden müşteri bulması mümkün değildir. Bunların çoğu sandıklarda çürür ve bozulur gider. 

Masraf ihtiyaca göre yapılacak iken, bu ölçü terk edilerek, irada göre sarfiyata gidilmekte ve 
hatta çoğu zaman bunu da aşmaktadır. 

Bizlere örnek olması için Hz. Âişe validemizin ev eyasını da bildirelim: 
1 adet sedir, 1 adet hasır, 1 adet yatak, 1 adet yastık, 2 adet çanak (un ve hurma koymak için), 

1 adet su kabı, 1 adet su tası. 
 

Düğün nasıl olmalı? 
Düğün, nişan merasimlerinde esas olan haram işlememektir. Haram işlememek şartıyla 

mahalli adetlere uygunher türlü merasim yapılabilir. Kadınlar kendi aralarında def çalıp 
oynayabilir. Düğünde içki vermek çalgı çalmak kadın- erkek karışık olmak haramdır. Osmanlılar 



zamanında,düğün yemeği perşem günü ve gecesinde verilir o gece yani cuma gecesi zifafa 
girilirdi.Yatsı namazından sonra hoca efendi ile beraber, mahallenin ileri gelenleri,damadın 
yakınları damadı evine götürür, evde Kur'an-ı kerim okunup dua edildikten sonra evden 
ayrılırlardı.  

Düğünde, az veya çok ziyafet vermek sünnettir. Resul-i ekrem aleyhisselam evlendiği zaman, 
ziyafet vermiş. Eshab-ı kiramdan olan Abdurrahman İbn Avf'a evlenince, "Bir koyun kesmek 
sureti ile de olsa ziyafet ver" buyurmuştur.  

Düğünde, zenginleri de, fakirleri de davet etmelidir. Resulullah aleyhisselam: "O düğün 
ziyafeti ne kötü bir ziyafettir ki, zenginler davet edilir de, fakirler mahrum bırakılır" 
buyurmuştur.  

Günah işlenmeyen düğünlere icabet etmek vacip ise de, yemek yemek mecburiyeti yoktur. 
Diğer davetler sünnettir. Düğünde içki, çalgı gibi dinen yasak olunan şeyler yapılıyorsa, icabet 
edilmez. Eğer,uygun olmayan şeylere müdahale etmeye gücü yetiyorsa müdahale eder. 
Topluluğa, alimlerden, salihlerden olan biri gelince, hürmeten ayağa kalkmalıdır. 

Bir hadis-i şerif'te şöyle zikredilmiştir: "Ziyafete davetsiz giden, hırsız gibi girer, yağmacı 
olarak çıkar." Ziyafet sahibi, davetsiz gelenleri de gönül hoşluğu ile kabul ediyorsa, izinsiz 
gitmekte beis yoktur. Davetliler giderken ev sahibi, misafirlerini kapıya kadar uğurlamalı, 
gidenler de ev sahibinden izin istemelidirler.  

Bir kimsenin evine misafir giden, eve girerken de, çıkarken de selam vermelidir. İzin almadan 
eve girmemelidir. Davet edenler, iki veya daha fazla olursa, en evvel davet edene veya yakın 
olana gitmelidir. Davet olunan kimse davet yerinde dine muhalif bir halden veya haram ve 
yasaklanmış eğlencelerden şüphelense veyahut yol uzak, sahibi de fasıklardan biri ise, davete 
gitmek  vacip değildir.  

Gerek düğün sahibi, gerekse herhangi bir kimse, haramdan hediye kabul etmemelidir. Bir 
adamın malının çoğu haram değilse, onun hediyesini kabul etmek caizdir. 

Kadınların düğünde evde kendi aralarında eğlenmeleri def çalıp oynamaları caizdir.Erkeklerin 
oynamaları,eğlenmeleri uygun değildir.Gelinin gelinliği iç kıyafet olduğu ve dini açıdan uygun 
olmadığı için eskiden yabancı erkeklere gösterilmez,dışarı gelinlikle çıkartılmazdı.. 

Zifaf (gerdek)adabı: Her şeyin adabı olduğu gibi, ailesine yakın olmanın da adabı vardır:  
İlk gece kız erkek Allah rızası için iki rekat namaz kılıp namazdan sonra, evliliğin haklarında 

hayırlı olması için Cenab-ı hakka niyaz etmelidir. Sonra oturup sohbet etmeli fazla olmamak 
şartıyla ufak tefek şeyler yiyerek varsa heyecan yatıştırılmalıdır. Yatağa girmede acele 
etmemelidir. Cimada ,yani cinsi münasebet esnasında üstleri kapalı olmalıdır. Üstleri açık olarak 
yapılan cimadan hasıl olacak çocuk hayasız olur. Çok yaygın olan, mutlaka ilk gece nitece 
alınma arzusu çok yanlıştır. Bir genç kız o yaşa kadar ilk gecinin korku ve hecanı ile gelir. Bu 
gecede yapılacak güzel bir hareket bir ömür boyu unutulmaz. Yine bu gecede yapılan yanlış bir 
hareket bir ömür boyu üzülerek hatırlanır. Bunun için işi aceleye getirmemeli, psikolojik açıdan 
kız rahat değil ise ertesi güne tehir etmek çok isabetli bir hareket olur. Erkek tek taraflı olarak 
egoistce hareket etmemelidir. Dinimizde yeri olmayan, bazı yerlerde yapılan çarşaf kontrolü çok 
çirkin bir adettir. Buna müsaade etmemelidir. Doktorlar, az da olsa ilk temasta kan 
gelmeyebileceğini bildirmektedirler. 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:  
"Sizden biriniz hayvanların yaptığı gibi, şakalaşmadan, konuşmadan, öpmeden ailesi ile 

birleşmesin."  



Bu konuda uzmanlar şu tavsiyede bulunmaktadırlar:  
"Tam bir şehvetle meydana gelecek çocuğuk  gürbüz olur. Aynı zamanda kadının da nefsinin 

tatmin edilmiş olur. Kadının nefsi tatmin edilmeyince, zinaya sevkedilmiş olur. Acele etmemeli, 
kadının da rahatlaması tatmin olması beklenmelidir.Kadının tatmin olması erkeğe göre daha geç 
olur.  

Bu da ancak cimanın,münasebetin uzatılması ile sağlanabilir. Erkek boşalma olacağını 
hissettiğinde zihnini başka şeylerle meşgul eder, konuyu dağıtırsa mesela ertesi gün yapacağı 
işleri, alacağını vereceğini düşünürse konuyu dağıtmış ve boşalmayı geciktirmiş olur. Boşalınca 
da hemen bırakmamalıdır, kadınının da boşalmasını beklemelidir. Böylece kadının da 
rahatlamasına  imkan vermiş olur. Bu çok önemlidir. Birçok yuvanın yıkılmasının, aile 
huzurunun bozulmasının altında bu husus yatar.  Ömründe hiç orgazm, tatmin olmamış 
milyonlarca kadın vardır. Bunun için bu husus ihmal edilmemelidir."  

Zaten hadis-i şerifte de bu hususun önemi açıkca ifade edilmektedir.  
Karın tok olmamalıdır. Yemeği tamamı ile hazmedip, bedeni ne pek sıcak, ne de pek soğuk 

olmalı. Şehveti tam kıvama geldiğinde cimada bulunmalıdır. 
Cima'da şu faydalar vardır: Bedeni kuvvetli, kalbi mesrur, aklı ziyade yapar.Cima' mahallinde 

çocuk bulunmalıdır. 
Bir adam, karısının güzel olduğunu başkasına söylememeli, kadın da gördüğü güzel kadınları 

kocasına açmamalıdır. Çünkü, bu gibi sözler fitneye sebep olur. 
Kadın ve erkek arasındaki sırları, fayda umulmadıkça söylemek mekruhtur. 
Fazla cinsi münasebet hem bedene, hem de göze zafiyet getirir. Hz. Ali : "İtidal üzere olan 

cima'da, , gözlere nur, bedene kuvvet sağlanır", demiştir. 
Her şehvetin neticesi, kalbi kararttığı ve bunalttığı halde, meşru olarak yapılan cima,cinsi 

münasebet, kalbde ferahlık, ruh ve bedende sükunet ve rahatlık temin eder. Cimadan asıl maksad, 
nesil üretme gayesidir ve bundaki zevk de, böyle bir maksada binaen lütf-i İlahi olarak 
verilmiştir. 

 Âdabına riayet ederek cimada bulunan eşler, bununla ibadet sevabı da kazanır. Nikahlı olarak 
yapılan beraberliğe "cima" denir; nikahsız olana "zina" denir. Kadının meşru mazeretsiz olarak 
ilişkiyi kabul etmemesi büyük günahtır.  İhtiyaç olduğunda, kadın hayz halinde iken de, öpmekte 
okşamakta, diz ile göbek arası dışındaki yerlerinden istifade ederek boşalmakta mahzur yoktur.. 
Bir kavle göre de, yalnız edep yerinden istifade edilemez, baldırlardan istifade edilebilir.. 

Şunlara dikkat etmek iyi olur:  
1- Cimaya Euzü-Besmele'yle başlamalıdır. Niyeti kendini ve hanımını zinadan korumak ve 

hayırlı evlat yetiştirmek olmalıdır! 
2- Cima başlamadan önce, kadınla kafi miktarda oynaşmak ve kadında kuvvetli bir arzu 

belirdikten sonra başlamak gerekir. Böyle bir başlangıç olmadan cimada bulunmanın, kadın için 
cefa olacağı hadis-i şerifte belirtilmiştir. 

3- Cima anında acele etmemeli, kadının tatmin olmasını da beklemelidir! 
4- Cima bitince hemen çekilmemeli, biraz daha birlikte kalmalı; kadının zevkinin ifası için bir 

miktar daha beklemelidir.  
 5- Cimadan sonra tekrar beraber olmak veya uyumak için, hemen avret yerlerini yıkamak 

faydalıdır. Ayrıca abdest almak veya gusletmek lazım değilse de iyi olur. 
Cimanın pazartesi ve cum'a geceleri olması iyidir. Diğer geceler de caizdir. 



Cimada şunları yapmamak iyi olur:  
1- Cima esnasında kıbleye ayaklar kıble istikametinde olmamalıdır.  
 2- Yorgan ve benzeri bir örtü olmadan, açık olarak çırılçıplak cima etmemelidir.  
3- Tam cima halindeyken konuşmak, gülmek, sesi yükseltmek uygun değildir. Bu halin çocuk 

için konuşma aksaklığına sebep olacağı söylenmiştir. Bu konuşmalar, cima zevkini kısar ve 
tatsızlık doğurur. Konuşma ve fısıldaşmalar, başlangıç sırasında olmalıdır. 

4- Eşinin ve kendinin avret uzvuna bakmamalıdır. İhtiyaç halinde karı koca birbirine tepeden 
tırnağa bakabilir.Haram değildir. 

5- Kameri ayların ilk, orta ve son gecelerinde cima etmemek iyi olur.İhtiyaç olursa, 
şehvetlenip haram işlemek mesela yabancı kadında şehvetle bakma tehlikesi varsa cima etmek 
lazım olur. Eşler arasında geçen cinsi ilişkilerle ilgili mahrem sırların başkalarına ifşa edilip 
yayılması haramdır.  

 Bazı adab kitablarında, cima vakitleriyle ilgili zamanlardan ve bu vakitlerin doğacak 
çocuklar üzerindeki te'sirlerinden bahsedilmiştir. Bunlar dini bakımdan uyulması gereken 
bağlayıcı hükümlerden değildir. Fakat bahsedilen vakitlerin gözetilmesi zararlı olmaz, faydalı 
olur. 

Cima için tavsiye edilen vakitler: Pazartesi, salı, perşembe, cum'a geceleri ve gündüz öğleden 
önce. Tavsiye edilmeyen vakitler: 1- Hafta içinde pazar gecesi ve çarşamba gecesidir. 2- Kameri 
aylarının birinci, onbeşinci ve sonuncu geceleri. 3- Ramazan bayramı ve Kurban bayramı 
geceleri, 4- Berat gecesi; 5- Yola çıkılacak gece; 6- Gündüz öğleden sonra. 

Bunlar da bir tavsiyedir. Şehvetlenip haram işlemek mesela yabancı kadında şehvetle bakma 
tehlikesi varsa mekruh olmaz. Bilakis beraber olmak lazım olur. Güne, zamana bakılmaz. Cima 
için münasib görülmeyen haller: 1- Zevcenin rızası yoksa. 3- Abdesti sıkışıksa.4- Fazla tok, hasta 
ve yorgun ise. 5- Çok soğuk ve çok sıcaksa. 

 Kendini haramdan korumaya, halal ile yetinmeye niyet etmeli, cima ederken şeytandan 
Allahü teâlâ'ya sığınıp, (Bismillahi Allahümme cennibna-ş-şeytane ve cennibi-ş-şeytane ma 
razaktena) demelidir. Bu durumda hamile kalırsa, şeytan ona zarar vermez. 

Pek yaşlı bir kadınla, çok küçük yaşta bir kızla ve hasta kadınla cima' etmemelidir. Kadıla 
hayz (aybaşı hali), nifas (lohusalık) halinde münasebette bulunmak haramdır. Helal olduğuna 
inanan, dinden çıkar, kafir olur. 

Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: 
 "Bir kimse, karısıyla dübüründen (arkasından) cima' etse, Allahü teâlâ ve melekleri 

ona lanet ederler ve Allah'ın rahmetine ulaşamaz." 
Lezbiyencilik, kadının, kadınla münasebeti de asla caiz değildir. Böyle yapan kadınlar, zina 

yapmış olurlar. Oral yol ile muamele de dinimizce uygun görülmeyen çirkin bir şeydir. 
Erkek ve kadın cima'dan sonra elini ve uzvunu yıkamalıdırlar. 
Çocuk olmaması için tetbir almakta bir mahzur yoktur.Hatta tetbir almak ihtiyaç haline 

gelmiştir. Çünkü, zamanımızda islam terbiyesinde çocuk yetiştirmek zorlaşmıştır, hatta imkanmiz 
hale gelmiştir.  

 

Evlad hakkı 



1- Bir kimse, çocuğu olduğu vakit müjdelenince onu bir nimet bilip, Allah'a hamd etmeli, 
Hadis-i şerifte: "Evlad kokusu, Cennet kokusudur." "Evlad dünyada nur, ahirette 
sürurdur", buyurulmuştur. Çocuğu beyaz elbiselere sarmalı. Çocuğun ağlamasından, anası ve 
babası üzülmemelidirler. Çünkü, ağlaması, anasına bbasına tesbih, tehlil, dua ve istiğfar olur. Bir 
hadis-i şerifte: "Mü'minin evladı dört ay "La ilahe illallah", dört ay "Muhammedür 
Resulullah", dört ay "Ya Allah! Beni, anne ve babamı mağfiret et" der. 

 Erkek çocuk olunca sevinip de, kız olunca üzülmek yersizdir. Çünkü, bunların hangisinin 
daha hayırlı olacağını Alla'tan başka kimse bilemez. Aksine olarak, kız çocuğunda daha fazla 
memnuniyet göstermek lazımdır. Zira, Kur'an-ı Kerim'de Allahü teâlâ, çocuktan bahsederken, kız 
çocuğunu takdim ederek, mealen şöyle buyurmuştur: "Allah, dilediğine kız, dilediğine erkek 
evlad verir." Bu ayet-i kerime, kız çocuğunun erkek evladdan hayırl olduğuna delalet eder.  

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Bir kimsenin bir kız evladı olsa da, onu İslam 
adabı ile terbiye etse ve Allah'ın kendisine verdiği nimetlerle büyütse, Allahü teâlâ, o kişiyi 
Cehennem ateşinden korur." "Bir kimsenin üç kızı olup da, onları besler, merhamet eder, 
terbiye ederse, Cennet on vacib olur." 

 Kızını ve kızkardeşini besleyenler hakkında şöyle buyurulmuştur: "Bir kimsenin bir kızı ve 
iki kızkardeşi olup, onlara ihsanda bulunursa, Cennet'te ben onunla beraber olurum." 

 Resulullah aleyhisselam, bunu söylerken şehadet parmağı ile orta parmağını göstermiştir; 
yakın olacağından kinayedir. Diğer hadis-i şerifte: "Birinin, üç kızı ile üç kızkardeşi olur da 
onların ezalarına sabrederse, Allahü teâlâ o kimseyi Cennet-i alaya (en yüksek makama) 
ulaştırır", buyurunca, bir adam: "Ya Resulallah! İki kızı olsa da Cennet'e girer mi?" dedi. 
Resulullah aleyhisselam: "Bir olsa da yine Cennet'e girer" buyurdu. 

2- Çocuk dünyaya gelince, sağ kulağına ezan,sol kulağına ezan okumak. Hz. Peygamber'in 
aleyhisselam torunu Hz. Hasan dünyaya geldiği zaman kulağına ezan okuduğu rivayet edilmiştir. 
Bir çocuk dünyaya geldiği zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması, bu çocuğa bir 
çok fayda sağlar. Resulullah aleyhisselam bir çocukla karşılaşınca şu duayı okurdu: "Ya Allah! 
Bunu hayırlı ve Allahtan korkanlardan eyle ve onu güzel bir surette yetiştir." 

Anneler, babalar çocuklarının yüzlerine bakınca Sure-i İbrahim'deki Hz. İbrahim'in 
aleyhisselam duası olan şu mealdeki duayı okumalıdırlar: "Hamd olsun o Allaha ki, bana 
ihtiyarlık halimde İsmail'i, İshak'ı ihsan buyurdu. Şüphe yok ki, Rabbim her halde duayı 
işitiyor." 

3- Çocuğa güzel isim koymak. Çünkü, kıyamette herkes ismi ile çağırılacaktır. Hadis-i şerifte: 
"Allah indinde sevgili olan isimler, (Abdullah, Abdurrahman)'dır" buyurulmuştur. Mehmed, 
Ahmed gibi medhi anlatan isimlerle çocuklara ikramda bulunulması; meşru olmayan (çirkin 
mana taşıyan) isimlerin değiştirilmesi hakkında hadisler rivayet edilmiştir. (Çocuklara kafir 
isimleri verilmemelidir. Bir de uydurma isimlerden de sakınmalıdır. Cengiz, Temuçin, Atilla, 
Ateş, Alev, Özbay gibi ) 

4- Çocuğu olanın bir hafta sonra, başındki tüyleri kırkıp altın veya gümüş para ile tartarak o 
parayı fukaraya tasadduk etmesi. Çünkü, Hz. Hasan dünyaya gelince Resulullah aleyhisselam, 
kızı Fatıma'ya, tüyünü kırkıp, o zamanın parasiyle tartmasını ve onu tasadduk etmesini emir 
buyurdu. Yedinci günü sünnet edilebilir. Çünkü, çocuk taze iken yarası çabuk iyileşir. Yedinci 
gününden yedi yaşına kadar sünnet etmek müstehaptır. 



İmam Muhammed'e göre, akika kurbanı kesmek vacibtir. İmam Şafii'ye göre ise, sünnettir. 
Diğer imamlara göre, müstehaptır. Kesilecek kurban, erkek için iki koyun, kız çocuk için bir 
koyun olmalıdır. Resulullah aleyhisselam, akikayı keserken şu mealdeki duayı okurdu: 

 "Ya Allah! Bu filan oğlu filanın akikasıdır. Kanı, kanına; eti, etine; kemiği, kemiğine; 
kılı, kılına; derisi, derisine mukabildir. Ya Rab! Bu akikayı oğlum için Cehennem'e feda 
kıl." 

 Akikanın kemiklerini kırmamalı ve koyunun bir budunu ebe kadına verip, kalan kısımlarını 
fukaraya tasadduk etmelidir. Akikayı yedinci veya ondördüncü günde yapmalı, çocuğun ismini 
de bu müddet içinde takmalıdır. Çocuk, Allah tarafından anaya, babaya her hususta temiz olarak 
verilmiş bir emanettir. Ebeveyn, çocuklarını terbiye hususunda dikkatli davranırsa, çocuklarını 
maddi manevi yüksek mertebelere çıkarmış olurlar.  

Aksi takdirde, çocuklarını helake sürükleyecekleri gibi, kıyamet gününde kendileri sorumlu 
olacaklardır. Hadis-i şerifte rivayet edildiğine göre, çocuğun anası ve bbasının üzerindeki 
haklarından biri de kendisine iyi ve güzel ad takmalarıdır. Çocuğuna dünyada iyi edep 
öğretmemek günahtır.  

Âile efradını, çocuklarını terbiye etmeyip, İslami hususlarda cahil brakan ana ve babadan 
çocuklar Allah huzurunda davacı olacaklar ve şöyle diyeceklerdir: "Bizi, anamız, babamız cahil 
bıraktı. Haram lokma yedirdi. Haram elbise giydirdi. Biz, bunları bilmiyorduk. Hakkımızı 
onlardan al."  

İnsanın, evladına verdiği en büyük hediye, terbiyedir." Doğan çocuk, bir süt anaya 
verilecekse bunun iyi, akıllı, kanı temiz, huyu güzel, itaatkar bir kadın olması uygun olur. Çünkü, 
kadının sütü çocuğun huyuna tesir eder. Bir hadis-i şerifte: "Evlad, emdiği süte göre hallenir" 
buyuruluyor. Nitekim, insanlarda yemeklere göre hal değişikliği olur. Yani haramdan haramzade 
olur. Nasıl ki, tohum iyi olursa, ekin de iyi olur. Hadis-i şerifte: "Haramdan çekinin. Çünkü, 
haramın binası er geç harab olur" buyurulmuştur.  

Çocuğu ilk defa anası emzirmelidir. Sünnet olan budur. Sonra, süt anaya verilir. Çocuk 
konuşmaya başladı mı, evvela kelime-i tevhidi, yani (La ilahe illallah, Muhammedün 
Resulullah ) cümlesini öğretmeli. Mü'minun suresinin yüz onaltıncı ayetini yedi defa, sonra 
Âyete'l-Kürsi'yi, Haşr suresinin on üç ayetini okutmalıdır. Çocuğa bunları okutmakta şu faydalar 
vardır: 

 Çocukta haya alameti belirir; aklı, anlayışı, damarları bunların nuru ile aydınlanır ve iyi 
evlad olur. Çocuğa küçük iken, öğretimesi lazım gelen hususlar da şunlardır: Yemeğe besmele ile 
başlamasını, sağ eliyle ve önünden yemesini, lokmasını küçük yapmasını, çok çiğnemesini, elini 
elbisesine sürmemesini, çok yemenin zararlı olduğunu anlatmak, az yemenin faydasını medh 
etmek, gibi. Ana, baba çocuğuna eski elbise giydirmemeli, bazı aşk maceralarının hususi hallerini 
öğretmemeli, menkıbelerini medh ve hikaye etmemelidir. Çünkü, bunların menkıbeleri çocuğun 
yoldan çıkmasına, sefahete düşmesine sebep olur. (Çocuklara zararlı kitapları okutmamalıdır.) 

Bu hususta seçilecek yol, Peygamber'in aleyhisselam sözlerini, alimlerin, iyi kimselerin 
hallerini hikaye etmektir ki, bunlar onun kalbine tesir eder, alim olmak veya iyi insanlardan 
olmak hevesi uyanır ve onlara karşı sevgi beslemeye başlar. 

 Çocuk, yaramazlık yaptığında onu azarlamamalı, bazı zamanlarda yaptığı kötülüğü 
görmezlikten gelmelidir. Çünkü her zaman azarlanacak olursa, buna alışır, yüzgöz olur; 
tehditlerin, azarlamaların tesiri kalmaz. Anası çocuğu, "Kabahatlerini babana söylerim" diye 
korkutmalıdır. Çocukların tembel olmaması için yumuşak yatak üzerine yatırılmaması daha 



uygun olur. Arkasını açmaktan, çabuk yürümekten, akran ve emsallerine karşı elbiseleri ile, 
yediği yemekler ile böbürlenmekten, kibirlenmekten kat'iyyetle men etmelidir.  

Başkasından bir şey alınca ona kızıp, bir daha almaması için şiddetle azarlanmalıdır ki, 
böylece belki kalbi yumuşar. Kötü huyların fenalıklarından, para ve madde sevgisinin 
zararlarından bahsetmelidir. Kahvehanelerde oturmaktan, fena meclislere, [tiyatrolara, 
sinemalara, moda defilelerine, kokteyllere, balolara, plajlara, çıplak gösterilere] gitmekten men 
etmeli, insanların yanında gerinmekten, esnemekten, parmaklarını çıtlatmaktan, çok 
konuşmaktan, otururken arkasını başkalarına çevirmekten, ayak ayak üstüne koyup oturmaktan, 
ellerini çenesinin altına koymaktan, bağdaş kurup oturmak gibi, edebe aykırı hareketlerden men 
etmelidir.  

Bundan başka, yemin etmekten, herkesten evvel söze başlamaktan çekinilmesi lazım geldiğini 
öğretmelidir. Kur'an dinlemeğe teşvik etmeli, lüzumsuz şeylerle vakit geçirmenin doğru 
olmadığını, kötü şeylerden, fena kimselerden uzak kalmanın kendisi için selamet yolu olduğunu, 
sefih insanların meclisine gitmenin zararlı, köt ahlakın sirayet edici olduğunu söylemelidir. 

 Dini terbiyesine ve nasihata medar olacak alimlerin meclisine göndermelidir. İnsanların feyz 
menbaı olan Kur'an-ı Kerim'i ve lüzumlu bütün ilimleri öğretmelidir. Her türlü atıcılık, binicilik, 
yüzücülük gibi faydalı şeyler anlatılıp öğretilmelidir. Resul-i ekrem aleyhisselam bunların 
öğretilmesini emretmiştir.  

Kadınlara ait hayz bilgileri  
Her müslüman erkek ve kadının ilmihal bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bu bilgiler içinde, Hayz 

ve Nifas bilgileri de çok önemlidir. Abdest, namaz, Kur'an-ı kerim, hac, balig olmak, evlenmek 
gibi işler için kadın hallerini bilmek şarttır. Bunları bilmiyen, harama düşer, ibadeti sahih olmaz. 
Herkesin bilmesi lazım olanlar, Hanefi mezhebine göre kısaca şöyle:  

Hayz müddeti en az 3 gün, en fazla 10 gündür. 10 günden sonra gelen kana İstihaza kanı 
denir. Bu hastalık kanıdır.  
 Beyazdan başka her renge Hayz kanı dır. Kan görüldüğü andan, kesilene kadar olan 
günlerin sayısına adet zamanı denir. Âdet zamanı en çok 10, en az 3 gündür. Diğer üç mezhebde 
en çoğu 15 gündür. Hayz kanı devamlı akmayabilir. Hergün az miktar kan görülmesi hayz halinin 
devam ettiğini gösterir.  
 İki adet arasında en az 15 gün temizlik hali olur. Kan, en az 15 günlük temizlikten sonra 
gelip 3 günden önce kesildiğinde, namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar bekler. Sonra 
gusletmeden yalnızca abdest alıp, o namazı kılar ve önce kılmadıklarını kaza eder. O namazı 
kıldıktan sonra kan yine gelirse, namaz kılmaz. Yine kesilirse vaktin sonuna doğru abdest alıp, o 
namazı kılar ve kılmadıklarını kaza eder. 3 gün tamam oluncaya kadar böyle yapar.  

Adetin değişmesi 
Üç gün kan gelip, normal adet süresinden önce kesildiğinde, namaz vakti sonuna kadar 

bekler, kan görmezse gusledip, o namazı kılar. Kılmadıklarını kaza etmez. Normal adet zamanı 
geçinceye kadar bekler.  

Âdet zamanı belli olan kadın, bir defa başka sayıda hayz kanı görse, adeti değişmiş olur. 
Temiz gün sayısı da böyledir. Mesela, adeti 5 gün, temizlik hali 20 gün olan bir kadın, hayz 
halini 7 gün görse adeti değişmiş 7 gün olmuş olur.  
Âdeti 7 gün olan kadının kanı, 8 gün devam eder sonra kesilirse, adeti 8 güne çıkmış olur. Fakat 



11. gün tekrar gelirse, 7 günden sonrası istihaza kanı olur. 7 günden sonraki namazlarını kaza 
eder. Normal adeti 7 gün iken 5 günde kan kesilirse, gusledip namazını kılar.  

Âdetin başlayış ve bitiş vaktini bilmek çok önemlidir. Mesela, adeti 5 gün olan kadının özrü, 
10 günü 3 dakika aşmış olsa, adet zamanı olan 5 günden sonra gelenler, istihaza kanı olur. 10 gün 
geçmeden ya'ni 10 günden birkaç dakika önce kesilmiş olursa, hepsi hayz olur. Bunun için her 
kadının, kendi hayz ve temizlik gün sayısını ezberlemesi gerekir. 

Ramazanda, sahurdan sonra, hayzdan veya nifastan kesilen, o gün yiyip içmez. Fakat, o günü 
kaza eder. Hayz veya nifas gündüz başlarsa, o gün yiyip içer. Hayz olmayıp istihaza kanı gelen 
kadın, idrarını tutamayan veya bir yerinden devamlı kan akan kimse gibi özürlü olur. Kan aksa 
da, namazını kılar, orucunu tutar. Özürlü olduğu için, her namaz için, o namazın vakti girince 
abdest alması lazımdır. Fakat Maliki'yi taklid ederse, abdesti bozulmuş olmaz. 

Nifasın en çoğu 40 gündür. Daha sonra gelen kan istihaza kanıdır. Nifasta da adet günü 
vardır. Mesela, nifas adeti ilk çocuğunda 25 gün ise, bundan sonraki çocuğunda 25 gün olur.  

Hayzlı veya nifaslı şunları yapamaz:  
 1- Namaz kılamaz. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki: (Müstehaza [özürlü kadın] hayzlı iken 
namaz kılamaz, hayzı bitip özrü devam ederken kılar.) [E.Davüd]  
 2- Oruç tutamaz. [Hz. Âişe validemizin naklettiği hadis-i şerifte, hayzlı iken tutulamayan 
orucu kaza etmek gerektiği, kılınmayan namazları kaza etmek gerekmediği bildirilmiştir. 
(Buhari)  
 3- Kur'an-ı kerim okuyamaz. Hadis-i şerifte, (Hayzlı, cünüp olan, Kur'andan birşey 
okuyamaz) buyuruldu. (Tirmizi)  
 4- Mushafa el süremez. Çünkü Kur'an-ı kerimde, (Ona [Kur'an-ı kerime] temiz olanlardan 
başkası dokunamaz) buyuruluyor. (Vakıa 79) Peygamber efendimiz de, (Kur'ana ancak temiz 
olan dokunabilir) buyurdu. (Nesai)  
 5- Camiye, giremez. Hadis-i şerifte, (Cünüp ile hayzlıya mescide girmek helal olmaz) 
buyuruldu. (İbni Mace)  
 6- Ka'beyi tavaf edemez. Çünkü tavafta abdestli olmak lazımdır. Hadis-i şerifte, 
(Beytullahı tavaf etmek, namaz kılmak gibidir) buyuruldu. (Tirmizi)  
 7- Zevciyet muamelesinde bulunamaz. (Bekara 222)  
Hayzlı kadının, tesbih çekmesinde, salevat-ı şerife, kelime-i tevhid, istiğfar ve dualar ile, 
Rabbena atina gibi dua ayetlerini ezberden okumasında mahzur yoktur. Fatiha'yı dua niyetiyle 
okuyabilir. Hayzlı saç ve tırnak kesebilir. Cünüp olan saç ve tırnak kesemez. Cünüp kadın, 
göğsünü yıkadıktan sonra ağlıyan çocuğunu emzirebilir. Mümkünse her zaman abdestli 
emzirmeye çalışmalıdır! (Hadika) 

Dinimize göre nikah 
İslam nikahının sünnete uygun olması için, salih Müslüman erkekleri toplamalıdır. Erkekler 

arasında hiçbir kadın bulunmamalıdır. Düğünde de erkekler ayrı evde, kadınlar başka evde 
toplanmalıdır. Gelini, kapalı bile olsa, hiçbir yabancı erkeğe göstermemelidir. Harama 
ehemmiyet vermiyen kafir olur. Nikah bozulur. Önce erkek ve kadın tarafından birer kişi 
konuşma yapmalıdır. Konuşma biter bitmez, kadının velisi veya vekili: 

Bismillahi velhamdü lillahi vessalatü ala Resulillah, dedikten sonra, damada karşı: (..........) 
nın kızı (..........) yı, sana hanımliğe verdim. Velisi (veya vekili) bulunduğum (.........) kızı (..........) 
yı, (mesela on Reşad altını) muaccel yani peşin) mehr ile, sana hanımliğe verdim, der. Damad 



yok ise, bunları damadın vekiline söyler ve söylerken, sana demeyip (..........) oğlu (..........) ya 
verdim, der. Bu sözlere (İcab) yani teklif denir. Sonra damad şöyle cevap verir: 

Ben bu nikahı, söylenen bu mehr ile, kendim için kabul ettim. Eğer, damad yoksa, vekili 
cevap vererek, ben bu nikahı, vekili blunduğum (..........) oğlu (..........) için söylenen bu mehr ile 
kabul ettim der. Mehr miktarını söyleyerek cevap verilmesi iyi olur. Bu cevaba (kabul) denir. 
Böylece, (icab) ve (kabul) ile en az iki erkek şahidin huzurunda İslam nikahı tamam olur. 

Not: Sünnete uygun nikahın eksiksiz olarak nasıl yapılacağı Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye 
kitabında geniş olarak yazılıdır. 

İslamiyete kadınının yeri 
İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir 

din, hiçbir düşünce vermemiştir. İslam kadınına; erkek akrabasından, fitre verecek kadar zengin 
olanlardan, en yakın bulunanı, bakmağa mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, 
(beytülmal) yani devlet, her türlü ihtiyaçlarını vermeğe memurdur. 

 İslam kızı, İslam kadını, geçim derdinden, düşüncesinden muaftır. O, çalışarak, didinerek, 
para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onn ayağına gelecektir. Din-i İslam ona bu kıymeti 
vermiştir. Fakat, kadının, İslamiyeti, dinini, imanını, farzaları, ibadetleri, haramları öğrenmesi 
farzdır. Babasının veya kocasının ona bu ilimleri öğretmesi lazımdır. 

 Öğretmezlerse büyük günaha girerler. Kadının, gidip dışarıdan öğrenmesi lazım olur. Kadın, 
erkekten izinsiz hiçbir yere gidemez iken, bu ilimleri öğrenmek için gidebilir. İslamiyetin ilme ne 
kadar kıymet ve ehemmiyet verdiği burdan da anlaşılmaktadır. Müslüman kadını, ticaret, fen, 
sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de, bunlarl meşgul olması, para kazanması yasak 
ve günah değildir. Yalnız bunlarla meşgul olurken ve ilim öğrenirken, erkekler arasına 
girmemesi, onlara açık görünmemesi, haramdan sakınması lazımdır.  

Sure-i Nisa'nın otuzbirinci ayet-i kerimesinde, kadınların kesbedeceği kazançlarından nasib 
alacaklarını, Allahü teâlâ bildirmektedir. Haticet'l-Kübra İslamiyetten evvel ve sonra, ticaretle 
meşgul olurdu, katipleri, memurları, hizmetçileri çoktu. 

 Hatta bir kerre, Muhammed aleyhisselamı ticaret kafilesine reis tayin etmişti. Kadının 
yapacağı günahlardan dolayı, ona izin veren erkekleri de, ceza görecektir. İslamiyyette, kadın 
harbe de gitmez. Dünyada rahat ve mes'ud olduğu gibi, onun Cennet'e gitmesi de çok kolaydır. 
Üç şeyi yapan, yani, kocasına hiyanet etmeyen, beş vakit namaz kılan ve onsekiz erkekten 
başkasına görünmeyen kadın, Cennet'e gidecektir. Onsekiz mahrem erkekten yedisi: Baba, oğul, 
kardeş, kızkardeş oğlu, erkek kardeş oğlu amca ve dayıdır.  

Yedisi de, bunların (süt ile) olmasıdır. Din-i İslamda, aynı kadından, iki buçuk yaştan küçük 
iken süt emen bir kız ile yabancı bir oğlan, bir damla emseler bile, süt kardeş olur ki bunlar, 
hakiki kardeş gibidir. Birbiri ile evlenmeleri haram olur. Süt ile olan amca, dayı ve yedi erkek, 
hep böyledir. Böyle olduğuna inanmayan, kafir olur. Onsekiz mahrem erkekten dördü de, üvey 
oğul, üvey baba, kayınpeder ve damaddır. Bunlar, kendi oğlu, kendi babası gibidir. 

Peygamber Efendimizin hicretin onuncu yılında, son hacları esnasındaki hutbesindeki 
sözlerinden, son nasihatlarından biri: (Kadınlarınıza eziyyet etmeyiniz! Onlar, Allahü 
teâlâ'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!) olmuştur. İslamiyette 
evlenmek, bir kızı mes'ud etmek, ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevabdır. 

Kadınların örtünmesi 



 Mükellef olan, yani akıl ve balig olan insanın nemaz kılarken açması veya her zaman 
başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin 
ve kadının avret mahallini örtmesi, hicretin üçüncü senesinde gelen, (Ahzab) ve beşinci 
senesinde gelen (Nur) surelerinde emir olundu. 

Hür olan kadınların ellerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, bilekleri, sarkan saçları ve 
ayaklarının altı, nemaz için e avretdir. 

 Erkeğin veya kadının avret uzvlarından herhangi birinin dörtde biri, bir rükn açık kalırsa, 
nemaz bozulur. Azı açılırsa bozulmaz. Nemazı mekruh olur. Mesela, ayağının dörtde biri açık 
olan kadının nemazı sahih olmaz. Kendisi açarsa hemen bozulur. 

 Avret yerini örtmek, namazda da, namaz dışında da farzdır. Yalnız iken kılarken de, örtmek 
farzdır. Temiz elbisesi bulunan kimsenin karanlıkda, yalnız iken de çıplak kılması caiz değildir. 

 Kadınların, namaz dışında, yalnız iken, diz ve göbek arasını örtmesi farz olup, sırtını ve 
karnını örtmesi vacib, başka yerlerini örtmesi edebdir. Evde yalnız iken, başı açık dolaşabilir. 
Görünmesi caiz olan onsekiz erkek yanında, ince baş örtüsü örtmeleri evladır. İyi olur. Yalnız 
iken avret yeri, ancak özr ile açılabilir. Mesela halada açılır. Yalnız olarak gusl abdesti alırken 
açmak mekruh olur veya caizdir veya küçük yerde caiz olur da denildi. Namaz dışında, necasetli 
elbise ile de örtünmek lazım olur. 

 Kadınların, yabancı erkeklere yalnız yüzünü ve avuçlarını açması caiz ise de, erkeklerin, 
Müslüman olsun, kafir olsun, yabancı kadınların yüzlerine ve avuçlarına şehvet ile bakması caiz 
değildir. 

 Kadınların bakması caiz olan yerlerine, mesela yabancı kadınların yüzlerine, avuçlarına ve 
avret yerlerinin resmlerine ve konuşan çocukların avret yerlerine, lüzumsuz olarak şehvetsiz 
bakmak mekruhdur. Konuşmağa başlamamış olan küçük çocukların avret mahalli, yalnız 
sev’eteyndir. 

 Erkek çocukların, on yaşına kadar, kızların ise, gösterişli oluncıya kadar galiz avretlerine, 
bundan sonra, bütün avret yerlerine bakmak caiz değildir. Oğlanların yüzüne şehvet ile bakmak 
da haram olup, şehvetsiz bakmak, güzel olsalar da caizdir.  

 (Üç şey, göze cila verir: Yeşilliğe, akar suya ve güzel yüze bakmak) ve (Üç şey gözü 
kuvvetlendirir. Sürme çekmek, yeşilliğe ve güzel yüze bakmak) hadis-i şerifleri, bakması 
halal olan kimselere bakmanın faidesini bildirmekdedir. Yoksa, yabancı kadınlara, kızlara 
bakmak, gözü zaifletir ve kalbi karartır. 

Hadis-i şerifte, (Yabancı bir kızı görüp de, Allahü teâlânın azabından korkarak, başını 
ondan çeviren kimseye Allahü teâlâ ibadetlerin tadını duyurur) buyuruldu. İlk görmesi 
afolunur. Bir hadis-i şerifde, (Allah için yapılan cihadda düşmanı gözleyen veya Allah 
korkusundan ağlıyan veya haramlara bakmıyan gözler, kıyametde Cehennem ateşini 
görmiyeceklerdir) buyuruldu. 

Yedi veya on yaşında olan gösterişli kızlar ve onbeş yaşını dolduran veya baliga olan bütün 
kızlar, kadın hükmündedir. Böyle kızların başları, saçları, kolları, bacakları açık olarak, yabancı 
erkeklere görünmeleri ve erkeklere teganni etmeleri, onlarla yumuşak, cilveli konuşmaları haram 
olur. Kadınların, yabancı erkeklerle, alış veriş gibi, ihtiyac olduğu zaman, fitneye sebeb 
olmıyacak şekilde, sert konuşması caizdir.  

Erkekler arasında yüzünü açmaları da böyledir. Kadınların, başı, saçı, kolları, bacakları açık 
sokağa çıkmaları ve yabancı erkeklere, lüzumsuz yere, seslerini duyurmaları, erkeklere şarkı 



söylemeleri, plak ile, film ile de duyurmaları, Kur’an-ı kerim, mevlid, ezan okuyarak duyurmaları 
büyük günahdır. 

Kadınların, kızların ince, dar veya kürklü örtü ile ve küpe, gerdanlık gibi zinet eşyası açık 
olarak ve erkekler gibi giyinerek ve saçlarını erkekler gibi traş ederek sokağa çıkmaları haramdır. 

 Bunun için, geniş bile olsa, pantalon ile örtünmeleri de caiz değildir. Pantalon, erkek 
elbisesidir. Hadis-i şeriflerde, (Örtülü olan çıplaklara ve erkek gibi giyinen kadınlara ve 
kadın gibi giyinen, süslenen erkeklere la’net edildi).  

Hele dar pantalon, erkeklere de caiz değildir. Çünkü, kaba yerleri dışardan belli olmakdadır. 
Bundan başka, kadınların pantalon giymeleri eskiden de, şimdi de islam adeti değildir. 

 Dinsizlerden, islam tesettürünü bilmiyenlerden gelmekdedir. Haramlar yayılsa, yerleşseler 
de, islam adeti olamazlar. Kafirlere benziyenin, onlardan olacağı, hadis-i şerifde bildirilmişdir. 
Pantalon, manto altına giyilebilir ise de, mantonun pantalon yokmuş gibi dizleri örtmesi lazımdır. 
Şalvar, çok geniş olduğu için, adet olan yerlerde, kadınlar için de, iyi bir örtü olur.  

Âdet olmıyan yerlerde fitneye sebeb olursa, kullanması caiz olmaz. Geniş manto ile örtünmek 
adet olan yerlerde, kadının çarşafla sokağa çıkması da böyledir. Ayrıca, islam örtüsü ile alay 
edilmesine sebeb olarak, günah da olur. Nemazda ve nemaz dışında, avret yerini başkalarının yan 
taraflardan görmemeleri için, örtmek farz olup, kendinden örtmesi farz değildir. 

 İnsanların, birbirine görünmesi ve bakması, dört dürlüdür: Erkeğin kadına, kadının erkeğe, 
erkeğin erkeğe, kadının kadına bakmasıdır. Erkeğin kadına bakması da dörde ayrılır: Erkeğin 
yabancı hür kadına, kendi hanımsine ve kendi cariyelerine ve bakması caiz olan onsekiz 
akrabasına, başkalarının cariyelerine bakmasıdır. 

Erkeklerin yabancı kadının yüzünden ve avuçlarının içinden ve dışından başka yerine 
bakmaları dört mezhebde de haramdır. Kızların yüzlerine şehvet ile bakmaları da haramdır. 
Bunun için, kızların yüzlerini de örtmeleri lazımdır. Hasi, ya’ni burulmuş, husyeleri çıkarılmış 
olanın bakması da haramdır. İnsanı burmak yani kısırlaştırmak haramdır. Hayvanı, ancak 
semizletmek için caizdir. 

Erkeklerin, erkeğin göbeği ile dizi arasına bakmaları haramdır. Bunun dışına, şehvetsiz 
bakmaları caizdir. Zevcesine  tepeden tırnağa kadar, şehvet ile dahi bakması ve bunların ona 
bakmaları caizdir. 

Erkek, nikahla alması ebedi, sonsuz haram olan onsekiz kadının başına, yüzüne, gerdanına, 
kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetden emin ise, bakabilir. Göğüslerine, koltuk ve yanlarına 
[böğürlerine], uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. Kadınların buralarına da (Galiz) ya’ni (Kaba 
avret) yerleri denir. Her kadının, buralarını nemazda, yabancı erkeklerin yanında, şekli belli 
olmamak üzere geniş olarak örtmeleri lazımdır.  

İslam kadınları, şimdiki manto ile örtünmekde idi. Çarşafla örtünmeleri, sonradan adet oldu. 
Geniş, uzun manto, kalın baş örtüsü ve uzun çorap, şimdiki çarşaflardan daha iyi örtmekdedir.  

Kafirler, zındıklar, müslüman hanımlarını aldatmak için, (İslamiyyetin başlangıcında kadınlar 
örtünmezdi. Peygamber zamanında, Müslüman kadınları, başları,kolları açık gezerlerdi. 
Sonradan, kıskanç din adamları, kadınların örtünmelerini emr etdiler. Kadınlar, sonradan 
kapandı. Umacı gibi oldu) diyorlar. 

 Evet, kadınlar açık gezerdi. Fakat, hicretin üçüncü senesinde (Ahzab) ve beşinci senesinde 
(Nur) sureleri gelerek, Allahü teâlâ örtünmelerini emir eyledi.  

Bakması caiz olan yere, şehvetden emin olanın dokunması da caizdir. Bir hadis-i şerifde, 
(Ananın ayağını öpmek, Cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir) buyuruldu. Fakat, yabancı 



genç kadının eline ve yüzüne bakmak caiz olduğu halde, şehvetden emin olsa dahi, dokunmak, 
tokalaşmak caiz değildir. 

 Herhangi kadın ile zina etmek veya herhangi bir yerine şehvet ile dokunmak, unutarak veya 
yanılarak bile tutsa, hanefide ve hanbelide (Hurmet-i musahere)ye sebeb olur. Ya’ni, o kadının 
neseb ile ve süt ile olan anası ve kızları ile o erkeğin evlenmesi, kızın da, oğlanın oğlu ve babası 
ile evlenmesi ebedi haram olur. Bir baba ile kızı arasında hurmet-i musahere hasıl olursa, kızın 
anası ile, ya’ni adamın hanımsi ile adam arasındaki nikah bozulmaz. Kadın başkası ile 
evlenemez. Adamın bu kadını boşaması lazım olur. Bu kadın ile evli kalması ebedi haram olur. 

 Damad ile kayın validesi arasında hurmet-i musahere hasıl olursa, damadın hanımsini 
boşaması lazım olur. Damad, bu kadın ile, sonsuz olarak, bir daha evlenemez . Kızlar, 
kendilerinden emin olsalar da, yabancı erkeklere dokunmaları caiz değildir. Şehvet ile 
dokunurlarsa, hurmet-i müsahere hasıl olur. Kızın ve ihtiyarların şehveti, kalbinin meyl etmesi 
demekdir. Şehvete sebeb olmıyacak derecede ihtiyar kadınla müsafeha etmek [tokalaşmak] ve 
elini öpmek, kendinden emin olana caiz ise de, yapmamak daha iyidir. 

Yabancı kadın çok olsa da, halvet olur. Çok ihtiyar kadınla ihtiyar erkek sefere çıkar ve yalnız 
kalabilirler . Ebedi mahrem olan onsekiz kadından biri ile halvet caiz ise de, yalnız süt kardeş ile 
ve genç kaynana veya gelin ile, fitne şübhesi olunca, mekruhdur. Yabancı genç kadınla, zaruret 
olmadan, konuşmak caiz değildir. Mescid gibi dışarıdan içerisi görünen umuma açık yerlerde 
[nakl vasıtalarında, dükkanlarda] yalnız kalmak, halvet olmaz. Bir evin iki odası bir yer sayılmaz. 

İmam-ı Ebu Yusüfe  göre, ekmek pişirmek, çamaşır yıkamak [ve kaba olmıyan avret 
yerlerinin açık olması lazım gelen başka işler] için ücretle çalışmağa mecbur kalan muhtac, esir, 
kimsesiz kadınlar [işçi ve me’murlar], iş icab etdirdiği kadar, ayaklarını ve kollarını açabilir. 
Erkeklerin, bunları, iş için görmesi ve şehvetsiz bakması caiz olur.  

Baldız ve yenge de yabancı kadındır. Bunların da saçına, başına, koluna, bacağına bakmak 
haramdır. Bunlar gibi yabancı akraba evine gidince veya onlar gelince, kadın erkek birlikde 
oturmak, gülüp neş’elenmek caiz değildir. Beraber oturmak adet olan ve haram olduğuna 
ehemmiyyet verilmiyen yerlerde, fitne çıkarmamak ve akraba arasında düşmanlıklara yol 
açmamak için, kadınlar erkek akraba yanında ve sofrada örtülü olarak, kısa zaman oturur.  

Ciddi konuşulur. Bu görüşmenin kısa sürmesine ve seyrek olmasına ve bilhassa bir yerde 
yalnız bulunmamalarına çok dikkat etmelidir. Dinini bilen ve uyan, bilgili ve halis Müslümanlar, 
böyle birlikde hiç oturmamalıdır. Cahillerle münakaşa etmemeli, dinimiz böyle emr ediyor diye 
israr etmemeli, dünya işlerini ileri sürerek, tatlı söyleyip, akrabayı darıltmıyarak, haramdan 
kaçınmağa çalışmalıdır. 

Evlenmek istediği kızı, şehvet korkusu olsa bile, bir kerre görmeleri ve doktorun, ebenin, 
sünnetcinin, lavman yapanın, lazım olduğu kadar bakmaları caizdir.  

Kadınların birbirlerine avret yeri, erkeğin erkeğe avret yeri gibidir. 
Şehvetden emin olan kadının yabancı erkeğe bakması, erkeğin erkeğe bakması gibidir. Şehvet 

ile bakması haram olur. 
 Gayr-ı müslim ve mürted kadınların [ve mürted amca ve dayının], Müslüman kadınlarına 

bakması, ya’ni Müslüman kadınların bunlara görünmeleri, yabancı erkeklere görünmeleri gibi, üç 
mezhebde de haramdır. Bunlar Müslüman kadınlarının bedenine bakamazlar. Hanbeli 
mezhebinde caizdir. 



Bedendeki bakması caiz olmıyan yerler, bedenden ayrılırsa, öldükden sonra dahi, bunlara 
bakmak caiz değildir. Kadınların saç ve başka kılları, ayak tırnakları [el tırnakları değil] ve 
kemikleri vücuddan ayrıldıkdan sonra, bunlara bakılamaz. 

Kadınların bakılması haram olan yerlerinin aynadaki veya sudaki görüntülerine şehvetsiz 
bakmak haram değildir. Çünkü, kendileri değil, aksleri, benzerleri görülmekdedir. 

 Aksleri, resmleri, kendileri değildir. Bunları görmek, kendilerini görmek olmaz. Resmlerine, 
sinemadaki ve televizyondaki görüntülerine bakmak, aynadaki hayallerine bakmak gibidir. 
Hepsine şehvetsiz bakmak caiz olup, şehvet ile bakmak veya şehvete sebeb olacak görüntülerine 
bakmak, böyle sesleri dinlemek haramdır. Bunlara şehvet ile bakan elbette vardır. Şehvete, 
harama sebeb olan resmleri yapmak, basmak, resm etmek haram olur. 

Kadınların avret yerlerine cam, herhangi gözlük ve su arkasından şehvetsiz de bakmak ve su 
içindeki kadına bakmak caiz değildir, haramdır. 

Vücude yapışık olmıyan, dar olmıyan elbise ile örtülü kadına şehvetsiz bakmak caizdir. Kaba 
avret yerleri dar elbise ile örtülmüş kadına, şehvetsiz de bakmak haramdır. Yabancı kadının iç 
çamaşırlarına şehvetle bakmak haramdır. Sıkı, dar örtülmüş, kaba olmıyan avret yerlerine 
şehvetle bakmak haramdır. 

Kadınların açık ve süslü olarak sokağa çıkmaları haram olduğu gibi, mahrem olmıyan erkeğin 
bulunduğu yerlere böyle girmeleri de haramdır. Avret yeri açık olarak cami’ içine girmek, daha 
büyük günahdır. Avret mahalli açık olan kimselerin bulunduğu yere veya haram işlenen her yere 
(Fısk meclisi) denir. 

 Müslümanların, zaruret olmadıkça, fısk meclislerinde, yani fasıkların toplandığı yerde 
oturmalarının ve hanımlerini göndermelerinin caiz olmadığı (Bezzaziyye)de yazılıdır.  

Îmanı olan hanımların, sokağa çıkarken baş, saç, kol, bacak gibi kaba olmıyan avret yerlerini 
de örtmeleri bildirildi. Îmanın gitmemesi için, haramdan çok korkmalıdır.Yalnız keyflerini, 
zevklerini düşünenler, zevklerine kavuşmak için, başkalarının zarara, felakete düşmelerinden 
çekinmiyenler diyorlar ki: (Umacı gibi örtünmüş kadını görmek, insana sıkıntı veriyor. Süslü, 
açık, güzel kadına, kıza bakmak ise, insana ferahlık, neşe veriyor. Güzel bir çiçeğe bakmak, 
koklamak gibi tatlı oluyor). 

 Halbuki, çiçeğe bakmak, onu koklamak ruha tatlı gelmekdedir. Ruhun Allahü teâlânın 
varlığını, büyüklüğünü anlamasına, Onun emrlerine uymasına sebeb olmakdadır. Kokulu, 
tuvaletli, açık kıza bakmak ise, nefse hoş gelmekdedir. Kulak, renkden zevk almaz. Göz de 
sesden zevk almaz. Çünkü, anlamazlar. Nefs Allahü teâlânın düşmanıdır. Zevklerine kavuşmak 
için her kötülüğü yapmakdan çekinmez. İnsan haklarını, kanunları çiğner. Onun zevklerinin sonu 
yokdur. Kıza bakmakla doymaz. 

 Onunla buluşmak, her zevkını yapmak ister. Bunun içindir ki, bütün kanunlar, nefslerin 
taşkınlıklarını önlemekdedir. Nefsin taşkın zevkleri, insanı sefalete, hastalıklara, aile faci’alarına, 
felaketlere sürüklemekdedir. Allahü teâlâ, bu faci’alara mani’ olmak için, kızların açılmalarını, 
yabancı erkeklere yaklaşmalarını, içkiyi, kumarı yasak etmişdir. Nefslerinin esiri olanlar, bu 
yasakları beğenmiyorlar. Bunun için, Ehl-i sünnet alimlerinin ilmihal kitablarını kötülüyor, 
gençlerin bu kitabları okuyarak se’adete kavuşmalarına mani’ oluyorlar. 

 

Örtünün şekli 



Kadınların vücut hatlarının [kaba avret yerlerinin şekli ve rengi] belli olmıyacak herhangi bir 
elbise ile örtünmesi farzdır. İslam dini, kapanmayı emretmiş, fakat belli bir örtü şekli 
bildirmemiştir.  

Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın mübarek hanımları, çarşafla örtünmemiştir. 
Hiçbir kitapta çarşaf giydikleri bildirilmemiştir. Milhafe, ferace, fistan, entari giydikleri birçok 
kitapta bildirilmiştir. İmam-ı Rabbani hazretleri de, böyle değişik elbise giydiklerini 313. 
mektubunda bildiriyor. Bu hususlar, Cami'urrumuz ve Hidaye kitabında da bildiriliyor. 

Kapanması gereken yerleri örtmek ve yukarıda bildirilen vücut hatlarını belli etmemek şartı 
ile kadınlar, bulunduğu şehrin adetine uygun giyinir. Çünkü elbise gibi mUbahlarda, şehrin 
adetine uymamak tahrimen mekruhtur. Zaruret olmadıkça, haramlarda hiçbir yerin adetine 
uyulmaz.  

Peygamber efendimiz, ayaklarına kadar uzun gömlek, yani entari giymiştir. Şalvar ve 
pantalon giymemiştir. Bunları giymek adette bid'attir. Âdette bid'at olan şeyi yapmak günah 
değildir. Taksiye, uçağa binmek de adette bid'attir. Bunları yapmak günah değil dinin emridir. 
Bunun için adet olan yerlerde, kafirlerden gelmiş olsa bile, kadınların çarşaf ve erkeklerin bol 
pantalon veya şalvar giymeleri caizdir, günah olmaz. Elbisenin şekli ibadet değil, adettir. Çünkü 
Peygamber efendimiz, papaz ayakkabısı, Rum elbisesi giymiştir.  

Peygamber efendimizin böyle adet olarak yaptığı şeylere Sünnet-i zevaid denir. Bunları 
terketmek günah olmaz.  

(Bir kavme benziyen onlardandır) hadis-i şerifi, ibadetlerde benzemenin tehlikesini 
bildirmektedir. Mesela papaz zünnarı ve haç takmak böyledir. Dikiş makinası, daktilo, elbise gibi 
şeyler ise adettir. Âdetlerde kafirlere benzemek günah olmaz. 

Peygamber efendimiz, her zaman belli bir elbise giymezdi. Ba'zan Rum, ba'zan Arab elbisesi 
giyerdi. Kolları dar Rum cübbesi de giymiştir. (Tirmizi) 

Ahzab suresinde kadınların cilbab giymesi emredien Cilbab nedir? 
Cilbab, erkeklerin de, kadınların da giydikleri bir elbise, bir gömlektir. Zevacir ve 

Berika'daki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
(Haramdan cilbab [gömlek] giyen erkeğin namazları kabul olmaz.) [Bezzar] 
(Haya cilbabını [örtüsünü] çıkarandan [aleyhinde] söz etmek gıybet olmaz.) [Beyheki] 
Bu hadis-i şeriflerde bildirilen cilbabın çarşaf demek olmadığı, herhangi bir örtü olduğu 

açıkça görülmektedir. Cilbabın çarşaf değil, dış elbise olduğu tefsir kitaplarında da yazılıdır. 
Birkaçı şöyle: 

Cilbab, baş örtüsünden daha geniş ve gömlekten kısa olan örtüdür. Yüzü ve bedeni örten her 
örtüye denir. (Ebüssü'ud tefsiri) 

Cilbab, kadınların giydileri tek parça örtüdür. (Celaleyn) 
Cilbab, göğse kadar inen baş örtüsüdür. (Ruh-ul-beyan) 
Cilbab, bedeni baştan aşağı örten çarşaf, ferace, car gibi dış kisvedir. (Elmalılı) 
Cilbab, dışa giyilen örtüdür. (Tibyan) 
Cilbab, milhafe, uzun entari veya baş örtüsü demektir. (El-Envar) 
Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde, (Kadınlar, baş örtülerini yakalarının üzerine 

örtsünler) buyuruluyor. Eğer kadınlar çarşaf giyselerdi, baş örtüsünü yakanın üzerine örtmekten 
bahsedilmezdi. 



Erkeğin hanımına vermesi vacib olan nafaka, yemek, elbise ve meskendir. Kisve ise, himar ve 
milhafedir. (Bahr) 

Himar, baş örtüsü, Milhafe, dış örtü demektir. Buna eskiden ferace denirdi. Şimdi ise manto 
deniyor. Erkeklerin giydiği örtüye de milhafe denmektedir. Hz. Enes'in rivayet ettiği hadis-i 
şerifte, (Resulullah, milhafesini evde giyerdi) buyuruluyor. (Hatib) 

Herkesin çarşaf giydiği bir yerde, birkaç kadının manto giymesi fitneye sebep olacağından 
uygun olmadığı gibi, manto giyilmesi adet olan yerlerde de çarşaf giyilmesi uygun olmaz. Çünkü 
bir yerde adet olan şeyler giyilmezse, gösteriş ve şöhret olur, fitneye sebep olur. Hadis-i şerifte 
(Fitneyi uyandırana la'net olsun) buyuruldu. (Hadika) 

Nefsimize zor gelse de, dinimizin emirlerini yapmaya çalışmak lazımdır. Hadis-i şerifte 
buyuruldu ki: (Nefsini hor gören dinine değer verir, nefsini aziz gören dinini horlamış olur. 
Dinin ise aziz olması gerekir. Nefsini besliyen dinini zayıflatmış, dinini besliyen, dinini de 
nefsini de beslemiş olur.) [Ebu Nuaym] 

 Tesettürle ilgili ayet-i kerimeleri Peygamber efendimiz açıklamış, alimler de bizlere 
bildirmiştir. Bu husustaki tartışmalar kasıtlıdır. 

Kur'an-ı kerimde genel olarak herşey, kısa olarak bildirilmiştir. Bunları Peygamber efendimiz 
açıklamış, o günden beri uygulanmıştır. 

Kur'an-ı kerimde (Sakın ana-babana öf deme) buyuruluyor. (İsra 23) 
Bir kimse, ana-babasına öf demese, fakat sopa ile dövse, sonra da (Ben öf demediğim için, 

Kur'anın emrine uydum) dese, bu kimse Kur'ana uymuş mu oluyor? Âyet-i kerimenin ma'nası, 
(Ana-babanızı üzmeyin hatta onlara öf bile demeyin) demektir. (Beydavi) 

Bunun için Kur'an-ı kerimdeki bir ayetin hükmünü öğrenmek için Kur'an tercümesine bakmak 
çok yanlış olur. Herkes Kur'an-ı kerimden hüküm çıkarabilseydi, hadis-i şerifler lüzumsuz 
olurdu. 

 Hırsızlık suçtur. Bir hakim, kanunları esas almadan, sırf Anayasa'ya göre bir hırsıza ceza 
veremez.Çünkü hırsızlığın cezası açıkça Anayasada bildirilmemiştir. Birçok hükümler kanunlarla 
açıklanmıştır.  

Bunun gibi, dinimizin bir hükmünü öğrenmek için herkes Kur'an-ı kerime bakıp anlıyamaz. 
Kur'an-ı kerim, hadis-i şeriflerle açıklanmıştır. Hadis-i şerifleri de anlamak büyük ilim işidir. 
Bunları da İslam alimleri açıklamıştır. Onun için hiç kimseye Kur'an tercümesi okumasını tavsiye 
etmiyoruz. Bir okuyucu "Kur'an tercümesi, okuyarak dinsiz oldum" diye acı bir itirafta 
bulunmuştu. 

Tıp kitabı okuyarak, ilaç yapmak ve hastaya teşhis koymak yanlıştır. Kur'an tercümesinden 
hüküm çıkarmak bundan daha büyük yanlıştır. Çünkü yanlış ilaç kullanan ölebilir. Fakat yanlış 
hüküm çıkaran imanını kaybedip, sonsuz azaba düşebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(Kur'anı kendi görüşü ile açıklıyan, doğru olsa bile, muhakkak hata etmiştir.) [Nesai] 
(Kur'anı kendi görüşüne göre tefsir eden kafir olur.) [M.Rabbani] 
Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki: [yabancı erkeklere bakmaktan] sakınsınlar, ırzlarını 

korusunlar, [el, yüz gibi] görünen kısmı hariç, zinetlerini [zinet takılan yerlerini] 
göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar [saç, kulak ve gerdanlarını] örtsünler!) [Nur 
31] 

Bu ayet-i kerimeden kadınların başörtüsünü sadece yakasına örteceği, baş ve vücudunun diğer 
yerlerini örtmenin lazım gelmediği anlaşılabilir. Gözünü neden sakınacak, ırzını nasıl koruyacak, 



zinetten maksat nedir? Kına, sürme boya mıdır, altın, gümüş gibi zinetler midir? Bu hususlar açık 
değildir, hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bir ayet-i kerime de şöyle: (Ey Nebi, hanımlarına, 
kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına [dışarı çıkarken] cilbablarını [dış elbiselerini] 
giymelerini söyle! Bu, onların tanınıp, eza edilmemelerine daha uygundur.) [Ahzab 59] 

Bu tercümeye bakıp "Kadın, tanınıp eza edilmemesi için dış elbise giyer. Tanınıp eza 
edilmezse, çıplak gezebilir" diyenler çıkmıştır. Bu ayetleri Resul aleyhisselamın nasıl 
açıkladığına bakmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:  

(Kadının [yüz ve iki elinden başka] bütün bedeni avrettir) [Mecma'ul-enhür, El-mugni]  
Bu hadis-i şerifte kadının tesettürü açıkça, bildiriliyor. Kur'an-ı kerimin 17 yerinde 

Resulullaha (De ki, bana tabi' olun) buyuruluyor. Allahü teâlânın Resulüne tabi' olup O'nun 
bildirdiği şekilde tesettüre riayet etmelidir!  

Hz. Esma, ince elbise ile gelince, Resulullah baldızına bakmadı. Mübarek yüzünü çevirip (Ya 
Esma, bir kız, namaz kılacak yaşa gelince, yüz ve elleri hariç, vücudunu erkeklere 
gösteremez) buyurdu. (Ebu Davüd) 

Hz. Âişe buyurdu ki: (İlk muhacir kadınlara Allah rahmet etsin! Tesettür ayeti inince, 
hemen futalarını yırtıp başlarını örttüler) buyurdu. (Buhari, Nesai) 

Kadın avrettir, tesettürü farzdır. Âyet-i kerimeyi kendi görüşüne göre tefsir edip bu farzı inkar 
etmek küfürdür. 

Bir kadın açık gezse kafir olmaz. Fakat kapanmanın lüzumsuz olduğunu söylerse kafir olur. 
Günah ile küfür farklıdır. Eyyamcı bir gazete, küfrü, günahtan çok küçük görüp, Acem 
profesörün tesettürü inkar eden yazısını yayınlama gaflet ve dalaletinde bulunmuştur. Böylelerine 
aldanmamalıdır. 

 

Örtünmenin faydaları ve kadının sosyal hayattaki yeri  
İslam kadınlarının örtünmesi, bunların namuslarını korumak için olduğu gibi, bu örtüler, 

kadınla erkeği birbirinden ayıran ma’nevi sınırlar demekdir. Bu örtülerin sayesinde, bir erkek, 
kendi evindeki kadınlardan birine karşı bile, sokakda resmi ve saygılı davranır. Bu örtüler, 
erkekle kadın arasına konulan haya perdeleridir. Örtünen kadının bir erkek hayalinde daha güzel 
canlandırılması, kadının şerefini azaltmaz, yükseltir. 

Hayvani hislere aldanmamak için, nefsi terbiye etmek lazımdır. Fakat, bu işi, yalnız nefse 
hakim olmağa bırakarak, tesettürden vaz geçmek, hiç doğru olamaz. Çünkü, tahsil ve terbiye 
gören insanlar arasında nefslerine hakim olamıyanların çok bulunduğu, gazetelerde bile sıksık 
görülmekdedir. (Nefse hakim olmak) söylemesi kolay, yapması güç olan bir şeydir.  

Yusüf aleyhisselam gibi büyük bir Peygamberin bile, (Benim nefsim kötü şeyler istemez 
demiyorum) buyurduğu, Yusüf suresinde bildirilmekdedir. Artık başkalarına ne demek düşer?  

Nefse hakim olmak ve bunun mikdarı herkes için değişir. İnsan bunu kendi bile anlayamaz. 
Hele iffet ve namus dersini dinden değil de, yalnız aklından alan kimseye göre, namusun kıymeti, 
namuslu tanınmak düşüncesinden ileri gitmez. 

 Namusun kıymeti ne kadar bilinirse bilinsin ve akıl ve düşünce ne kadar yerinde olursa 
olsun, insanın yaratılışında bulunan ve herkesi aldatabilen nefs karşısında, akl başarısız kalabilir. 
Bunun için, daha başlangıçta, nefsi kımıldatmamak ve onu tahrik eden yolları kapamak lazımdır. 
Kadının örtünmesi, bu yolları en kesdirme ve en kolay olarak kapayan bir çaredir. 



Kadınlara, sosyete hayatında olduğu gibi, başka erkeklerle de düşüp kalkmak serbestliği 
verilirse, ailesi erkeklerinin kıskanmasına ve vicdan azabı çekmesine sebeb olmakla beraber, 
erkeklerin de, sayısız yabancı kadınlardan zevk almasına yol açacakdır. Bunu kim bilmez, kim 
anlamaz? 

 İbtida’i ve gerici denilen kimseler de, bu zevkı, bu lezzeti pek iyi bildikleri halde, öte 
yandaki vicdan azabı, kendilerini frenlemekde, durdurmakdadır. Nefslerinin, isteklerine ve 
lezzetlerine dayanamıyan, iradesi gevşek kimseler, medeniyetin terakkisi, ilericilik gibi yalan 
ismlerle, vicdanların bu frenini koparmış, kendilerine pek tatlı ve yaldızlı bir sosyete hayatı 
kurmuşlardır. Nefslerinin zevkleri peşinde koşanlar, bu hayatı hızla yaymakdadırlar. 

Kadınlara hak tanınmasını, onlara hürriyyet verilmesini, kadınlardan daha çok isteyen 
erkeklere dikkat edilirse, bunlar, sokaklara taşan ve salonlarda kaynaşan kokulu, yumuşak kadın 
dalgaları arasına dalmağı ve başkalarının kadınlarından kolaylıkla zevk almağı arayan 
kimselerdir. Bu zevallılar, başka erkeklerin de, kendi kadınlarına, kızlarına ve kızkardeşlerine 
böyle serbestçe saldıracaklarını düşünmezler. Yahud o zevklerle, lezzetlerle kendilerinden 
geçerek, bu can sıkıcı zararı unuturlar, veyahud zevklerine, şehvetlerine karşı, onları feda 
etmekden de çekinmezler. 

Sosyete hayatında kazancı çok ve zararı az olanlar, yakınları arasında yüzüne bakılabilecek 
genç kadın bulunmayan erkeklerdir. İşte erkeklerin, kadınlara hürriyyet verilmesini istemeleri 
sebeblerinin başında, böyle aldatıcı ve egoist sebebler bulunmakdadır. Bu konuda biraz aşırı 
yazdığımızı söyliyenler bulunacakdır. Fakat, işin doğrusu budur. 

  Müslüman memleketinde yetişen kadınlara bu fikr, erkeklerin ilmde ve fende ilerlediklerine 
imrenmek yolu ile gelmemişdir. İlmde ve teknikde yüksek bir yeri olan afif erkeklerin 
kadınlarında, böyle bir hürriyyet arzusu görülmemişdir. Eğer erkekler, eğlence ve sefahat 
hayatına dökülmeselerdi, kadınlardan da, böyle hürriyyet isteyen görülmeyecekdi. Kadınların 
avukatlığını yapan erkekler de bulunmayacakdı. 

Kadınlara böyle bir hürriyyet verilmesini isteyen erkekler, (Gayr-i meşru’ bir şey istemiyoruz 
ki...) diyorlar. Meşru’ olarak ne istedikleri kendilerine sorulunca, cevab veremiyorlar. (Kadınları 
esaretden kurtaracağız) deyip geçiyorlar. (Nisa) suresinin otuzüçüncü ayetinde mealen, 
(Erkekler, kadınları terbiye edici ve onlara iş vericidir. Allahü teâlâ, erkekleri kadınlardan 
üstün yaratmışdır) buyuruldu.  

Kadınları, bu ayet-i kerimede bildirilen yerlerinden kurtaracaklar! Bunun neresi meşrudur. 
İslamiyyetin erkekleri kadınlardan üstün tutmasında birçok sebeb ve faide vardır. Bu üstünlük 
aile hayatının düzgün olması için de lazım ve zaruridir. 

 Bugün Avrupada, nikahlı, nikahsız kadından ucuz bir şey yokdur. Müslümanlıkdan 
uzaklaşan sosyete kadınları da, bu hale sürüklenmekdedirler. Nikahsız olanların çokluğu 
meydandadır. Şark edebiyyatında, şiirlerde şehvani düşüncelerin yayılmış olması, şarkda fuhş ve 
sefahet hayatının yok denecek kadar az olmasındandır. Şarklı bir şair, dilberin söz verdiği buseyi 
gazeline kıymet vermek için yazmak ister. Çünkü, bu görülmemiş birşey gibidir. 

 Halbuki, Avrupada, bunlar caddelerde yapılır da, aldırış eden olmaz. Dul kadınlar daha 
ucuzdur. Bugün Avrupada ve sosyetenin, kadın hürriyyetinin yayıldığı islam memleketlerinde, 
erkekler kolay evleniyor. Kadınların koca bulması ise, çok güç oluyor. Erkekler nazlı olup, 
kadında güzellik veya para arıyor. Kadın ise, erkeğin izdivaç talebini kabul etmekdedir. Ev 
kurmak için kadınların çekdiği bu güçlüklere karşılık olarak, bir veya birkaç gecelik eş arıyan 
gençlerden, pek kolaylık görüyorlar. 



Avrupada ve sosyete hayatı bulunan yerlerde aşk denilen şey yokdur. Çünkü, her tarafa 
kadınlar, kızlar serpilmişdir. Halbuki islam memleketlerinde, bir erkek, kırk yılda bir güzel kadın 
görür. Bu nadir tesadüfle, ona aşık olur. Daha güzelini ona göstermemek için, aşkın gözüne 
çekdiği perde ile etrafdaki tesettür perdesi bir araya gelir. Hatta, ikinci perdenin, değil başkasını, 
yine o kadını bile bir daha göstermemesi yüzünden aşk ateşi körüklenir. Şu hal, islam 
memleketlerinde, kadının çok kıymetli ve ehemmiyyetli olduğunu göstermekdedir. Kadını, 
ma’şukalık makamından uzaklaşdıran sosyete hayatında, kadınların ne kıymeti olabilir? 

Sosyete kadınlarının acınacak halini (madame le Lara Mardirous) adında, Fransanın büyük 
bir şair kadınından dinleyelim. Bunları Cenab Şihabüddin  (Evrak-ı eyyam) adındaki 
mecmu’asında terceme etmiştir. 

(Kadınlarınıza söyleyiniz! Se’adetlerinin kıymetini bilsinler! Kapalı yaşamağa 
alışsınlar! Kapalı yaşamak, onları öyle sıkıntılardan korur ki... Ah, şu omuzumda 
hıçkırarak ağlamış kızların adedini bilseler. Kulaklarım, sevilmiş kızların çok feci’ ve 
kalbleri yakan şikayetleri ile dolu. Evet, ışıklar ve çiçeklerle dolu bir baloya girebilmek, çok 
tatlı gibi görünür. Fakat, sevdiği kocası ile oraya gelen kadının kalbini kemiren kıskançlığı, 
ne çok elem verici bir yılandır? Bunu düşünebilir misiniz? Balo, tiyatro, bütün buluşma 
yerleri, hanımsine bağlı olan bir erkek, yahud kocasını seven bir kadın için (Seint office)’in 
bir azab hücresi, bir Cehennemdir. Bunları hanımlerinize, hemşirelerinize iyice anlatınız!) 

Müslüman olduğunu söyliyen bir kimsenin, yapacağı bir işin, dine uygun olup olmadığını 
bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa, bir ehl-i sünnet aliminden sorarak veya bu alimlerin kitablarından 
okuyarak öğrenmesi lazımdır. İş dine uygun değil ise, günah veya küfrden kurtulamaz. Her gün 
hakiki tevbe etmesi lazımdır. Tevbe edilen günah ve küfr, muhakkak afv olur. Tevbe etmezse, 
dünyada ve Cehennemde, azabını, yani cezasını çeker. Bu cezalar, kitabımızın muhtelif 
yerlerinde yazılıdır. 

Kadınların açılmalarının zararlı olduğunu uzun yazmamız, vatandaşlarımızın dünya ve ahıret 
sıkıntılarına düşmelerini istemediğimiz içindir. Onlara olan iyilik ve hizmet duygumuzdan ileri 
gelmekdedir.  

Yoksa, açık gezen kadınları ve erkekleri ve sosyete hanımlarını, aşağı, kötü, kendisini ise 
namuslu, iyi bilmek, Müslümanlık değildir. Her Müslümanın, açık gezenleri, içki içenleri, 
sosyete hayatı yaşıyanları görünce, onlara acımaları, imkan bulursa, tatlı sözle ve kitaba, kanuna 
uygun yazı ile nasihat vermeleri, hiç olmazsa, zararlı yoldan kurtulmaları için düa etmeleri 
lazımdır. Günah işliyeni görünce, kendi günahlarımızı hatırlamalıyız! Kusurlarımız, günahlarımız 
afv edilmezse, başımıza gelecek azabları düşünmeliyiz. 

 Başkalarını ayblamak, kötülemek, gıybet etmek haramdır. Onların günahlarından daha büyük 
günah işlemiş oluruz. Allahü teâlâ sabr edenleri ve iyilik edenleri sever. İnsanlara hizmet 
edenleri, nasihat verenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri sever. 
Kendini beğenenleri sevmez. Allahü teâlânın sevdiği güzel işleri yapmalıyız! Güzel huylu 
olmalıyız. Sert davranmak, can yakmak, devletin vazifesidir. 

 Müslüman dili ile, eli ile kimseyi incitmez. Başkasını incitmek günahdır ve fitne çıkmasına 
sebeb olur. Fitne çıkmasına sebeb olmak ise, ayrıca daha büyük günah olur. Müslüman, günah 
işlemez. Hükümete, kanunlara karşı gelmez. Suç işlemez. Herkesin sevgisini, saygısını kazanan 
şerefli bir insandır. 

 



Kadın- erkek mukayesesi 
Kadın erkekten akıllı mıdır? Erkek mi kadın mı üstündür? gibi tartışmalar günümüzde çok 

yapılmaktadır. Bu yanlış ve yersiz bir tartışmalardır. 
 Mühendis mi akıllı, avukat mı akıllı demek gibi bir şeydir. Avukattan akıllı mühendis, 

mühendisten akıllı avukat olur. Erkekten akıllı kadın çoktur. Cinsleri, vasıfları farklı olanlar 
arasında mukayese olmaz. Mesela elma armuttan veya armut elmadan iyidir denmez. Çünkü 
cinsleri farklıdır. Onun için elma ile armut toplanmaz denir.  

Yüz kiloluk pehlivan ile elli kiloluk pehlivanı birbiriyle güreştirmiyorlar. Her pehlivan, 
kilosundaki pehlivanlarla güreşiyor. Ağır sıkletteki bir pehlivan, rakiplerine yenilse, fakat elli 
kilodaki bütün pehlivanları yense madalya alamaz. Aynı cinsler arasında bile ba'zı vasıflar 
aranıyor.  

Çalışan kadınların maaşını öğrenmek üzere, Amerika'dan iki kişi gelse, birisi, bakanlık yapan 
bir kadının maaşını öğrense, öteki de yeni işe giren ilkokul mezunu bir kadının maaşını öğrense, 
verecekleri rapor elbette birbirinden çok farklı olur. İşçi kadının maaşı ile, bakan olan kadının 
maaşı mukayese edilmez. 

Kadınla erkek mukayese edilerek, "Kadın doğum yapıyor, erkek yapmıyor, böyle eşitlik 
olmaz" denemez. Allahü teâlâ, kadını, erkeği ayrı işler için yaratmıştır. Fiziki yapısı birbirine 
benzemez. Birbirine benzemiyen iki şey, birbiri ile mukayese edilmez. Bir erkek kalkıp da, 
"Madem kadın-erkek eşitliği vardır, ne diye kadınlar da bizim gibi yerin altında, kömür 
ocaklarında, maden ocaklarında çalışmıyor?" dememelidir. Çünkü kadının bünyesi buna 
müsait değildir. Ba'zı ülkelerde, kadın böyle zor işlerde çalıştırılıyorsa da, bu bir hak değil, 
kadına zulümdür. Herkese, bünyesine uygun iş verilmelidir! 

Cenab-ı Hak, kadını da, erkeği de her işe elverişli olarak yaratmamıştır. Kadının boksör, 
güreşçi olmaması onun değerini düşürmez. Limonun ekşi olması limon için bir eksiklik değildir. 
Çünkü limon ekşiliği için alınır. Cenab-ı Hak da kadını ağır işler yapmaya elverişli olarak 
yaratmamıştır. 

Kadın ile erkek iki ayrı cinstir. Elma ile armut mukayese edilmediği gibi, bunların da 
birbirine üstünlüğü söz konusu olmaz. Ancak vasıfları eşit olan iki şey arasında kıyaslama 
yapılır. Vasıfları farklı olan şeyler arasında kıyaslama olmaz. Mesela vapur, uçak ve otobüs binek 
vasıtası olduğu halde, birinin diğerine üstünlüğü söylenemez. Uçak, denizde yüzemediği için 
vapurdan aşağı sayılmaz. Vapur, karada gitmediği için bisikletten aşağı olduğu söylenemez. 
Vapur başka bir vapurla, uçak başka bir uçakla mukayese edilebilir. İkisi de kara vasıtası olduğu 
halde, bir tankla bir taksi mukayese edilemez. 

Tank taksi kadar hızlı gitmediği için aşağı kabul edilemez. Herbirinin vazifesi ayrıdır. 
Boksta iki kadın, ancak bir erkek kadar dövüşebilir" dense, bu, kadına hakaret olmaz. Cenab-ı 

Hak, kadını akıl ve beden yönünden erkeğe göre farklı yaratmıştır. Akıllı kadın yarattığı gibi, deli 
erkek de yaratmıştır. Kadınların da, erkeklerin de akılları aynı değildir. Biri kalkıp da, (Ya Rabbi 
insanların aklını niçin eşit yaratmadın?) diyemez. Yaratıcı sorguya çekilemez. 

Bu bakımdan kadınla erkek, birçok bakımdan mukayese edilemez, ikisi arasında her 
bakımdan bir eşitlik sözkonusu olamaz. İki erkek arasında her yönden eşitlik olmadığı gibi, iki 
kadın arasında da farklılıklar vardır. 

 Kadınla erkeğin eşit olmasında direnen ilericiler, Allahü teâlânın yapdığı anatomik ve 
fizyolojik eşitsizliği de düzeltseler ya! Bir horoz, sekiz-on tavuğu idare eder. Fakat bir tavuk 



sürüsü içinde iki horoz bir arada bulunamaz. Hayvanatın hemen hepsinde de böyledir. Koyun 
yetişdirmekle geçinen insanlar, sürünün içinde birkaç koç bulundurarak, fazlasını keser veya 
satarlar. 

Kadın ile erkek arasında her bakımdan eşitlik yokdur. Kadın, yalnız erkeği kendine çekecek 
kuvveti ile te’sir edebilir. Birçok işlerde, hep erkekden aşağıdadır. Dünyanın her yerinde, kadın 
süslenmek ister. Ne kadar muhterem olsalar, kıymetli bir eşya gibi, başkalarına aid olmak 
durumundadırlar.  

Güzel görünmek arzusunu hiçbir şeye feda edemeyen kadınlar, kendilerini erkeklerin ve 
erkekler arasında da seçilmiş olanların mükafatı gibi görürler. Ba’zı memleketlerde kadınlara 
verilen haklar, ya’ni erkeklerle müsavi tutulmaları, yaratılışdaki noksanlıklarını gideremez. 

 Erkeğin beyni, kadın beyninden büyük ve daha ağır olduğu halde, köylerde kadınlar erkek 
gibi ve onlardan daha çok çalışırlar. Fakat bu çalışmaları, onları hakim ve amir yapamamışdır. 
Kur’an-ı kerimde, erkeklerin kadınlardan üstün olduğu bildirilmişdir. Allahü teâlâ, erkekleri 
kadınlardan kuvvetli ve hakim yaratmışdır.  

Dünyaya gelecek çocuğun anası ve babası daha ziyade oğlan olmasını isterler. Bu da, erkeğin 
hayatda bir dayanak, bir kuvvet ve kadının bir noksanlık olduğunu göstermekdedir. Kadının, ne 
yaparsa yapsın, bir senede ancak bir çocuğu olur. Erkeğin buradaki fe’aliyyeti hududsuzdur. Bir 
erkek, bir sene içinde kadınlarının sayısında çocuk babası olabilir. Bu çocukların babası ve 
anaları da bellidir. Çocuk yetiştirme bakımından bir erkek, adeta yüzlerce kadına bedeldir. 

Kadın ne kadar güzel olsa, yine erkeğe karşı matlub mevki’inde görünmekden vaz geçmez. 
Hayası azalmış olanlar, kadınlığı ticaret malı haline getirir. Demek ki, kadın erkekden daha 
çekingendir. Bu çekingenlik, şehvetlerinin azlığından değil, hislerini gizlemeğe erkeklerden fazla 
muktedir olmalarındandır. Kadınlarda şehvet daha fazla olduğu gibi, hayaları da erkeklerden 
daha fazladır. Hayası azalan kadın bile, genelevde oturur. Onun ayağına kadar gelen, üstelik para 
da veren erkekdir. Dünyanın hiçbir yerinde, müşterileri kadın olan, sermayeleri erkek olan bir 
genelev yokdur. 

 

Allah indinde üstünlük 
Dinimizde üstünlük, Allah indindeki kıymete göredir. Müslüman fakir bir zenci, Müslüman 

olmıyan bir imparatordan o kadar çok üstündür ki, mukayese bile kabul etmez. 
Dinimizin, zenginlerin ve kadınların çoğunun Cehenneme gideceğini bildirmesi, zengine ve 

kadına hakaret değildir. Zenginlerin ekserisi, parasını faydalı işlerde kullanmadığı, zararlı işlerde 
kullandığı, israf ettiği için, onları ikaz etmek maksadı ile, (şunları yapmazsanız, Cehenneme 
gidersiniz) buyurulmuştur. Keza kadınlar da, erkeklere nisbetle daha fazla te'sir altında kalarak 
daha fazla günah işlediği için, (günah işlemeyin, Cehenneme gidersiniz) diye ikaz ediliyor. İyi 
kadınları ve servetini iyi yolda harcıyanları da cenab-ı Hak övüyor. Malı hayırlı şey olarak 
bildiriyor, saliha kadınları da övüyor. Kafir erkeklerin Cehenneme gideceğini bildirirken, 
Müslüman kadınların Cennete gideceğini haber veriyor. 

Şu halde, İslamiyet kadına fazla değer vermiyor demek, din düşmanlığından başka şey 
değildir. Allaha isyan eden kadın veya erkeğin Cehenneme gitmesi normal değil midir? Devleti 
yıkmaya çalışan anarşist kadınlar hapse atıldığı için, devlete, kadın düşmanı denebilir mi? 



Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok mes'uliyet yüklemiştir. Kadın, ev içinde ve 
ev dışında çalışmaya para kazanmaya mecbur değildir. Evli ise kocası, evli değilse babası, kadına 
lazım olan şeyi getirmeye mecburdur. Kimsesi olmayan kadına devletin yardım sandığı bakar. 

Boşanma 
Müslüman bulunduğu ülkenin kanunlarına uyar, suç işlemez. Çünkü, suç işleyerek cezaya 

sebep olmak günahtır. Bunun için evlenme ve boşanma işlerinde mevcut kanunlara aykırı hareket 
edilmemelidir. Resmi işlemler tamamlandan dini nikah yapılmamalıdır. Boşanmada da, hem dine 
hem de kanuna aykırı hareket edilmemelidir. Dinimize göre boşanma şöyle olmaktadır:  

Boşamak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesi ile talak yani boşama 
hasıl olur. 

Boşamak için kullanılan sözler iki çeşittir: Açık sözler ve kinayeli sözler. 
 "Sen benden boş ol", "Seni boşadım", gibi sözler açık sözdür. Bu sözler, şaka olarak veya 

şaşırarak da söylenince, anlamını bilmese bile, boşamış olur.  
"Seni bıraktım, seni terk ettim" kelimeleri, çok kullanıldığı için açık söz kabul edilir 
Evlilikte üç bağ vardır. Yani, boşama sözü üç defa takrarlanırsa, "seni boşadım, boşadım, 

boşadım" derse, veya "seni üç defa boşadım" derse üç bağı birden koparmış, geri dönüşü 
olmayacak şekilde boşamış olur. Bu sözlerden herhangi biri bir defa söylendiğinde, pişman 
olunmuş ise, (Önceki nikaha döndüm) demesi yetişir. Yahut, önceki nikaha dönmek niyeti ile 
öpmesi veya şehvetle elinden tutması da yetişir. Nikah tazelenmiş olur. 

 "Babanın evine git!", "Defol git", "Cehenneme git", "Senin kocan değilim artık", gibi, 
başka anlamlarda da kullanılan sözler kinayeli, kapalı sözlerdir. Bu sözler, boşamak niyeti ile 
söyleyince boşamış olur. Buna bain talak, yani iddet müddeti içinde geri dönüşü olmayan boşama 
denir. 

Bu şekilde boşamada, iddet müddeti geçip yeniden nikah yapılmadıkça bir araya gelinemez..  
Kayın pederine"Ben senin kızını istemem, kime ister ise varsın" demek ve hanımı gezmek 

için izin istediğinde, "Ben seni ip ile bağlamadım git" "İstediğin yere gidersin. Bana hanım 
olmazsın" veya "Artık ben seni istemem. "Seni boşamak istiyorum" gibi şeyler söylese, 
boşamak niyet etmedikce, boşamış olmaz. 

 "Şart olsun", "Dilediğini yap" sözleri, boşamak anlamında kullanılan yerlerde, hanımına 
böyle söyleyince, niyet etmese bile, bir bain talak olur 

Hanımına, anam, kızım, kardeşim demekle boşama olmaz. Fakat şimden sonra kardeşim ol 
derse, boşama olur. 

Kinayeli sözle boşamada, bain talak iddetinde, hanımının odasına giremez. Kadın 
süslenemez. İddet sonunda yeniden nikah gerekir.  

Boşamada, sayı bildirilmezse bir boşama olur. Üç veya fazla sayı söylerse, üç talak ile 
boşamış olur. "Bedenimdeki kıllar adedince" veya "Denizdeki balıklar adedince" yahut 
"Gökdeki yıldızlar kadar" veya "üçten dokuza" deyince, yine üç boşama olur. 

Hanımını boşayan erkeğin akıllı ve uyanık olması gerekir. Serhoşun, hastanın ve tehdit edilen 
kimsenin sözü ile veya mektubu ile boşama geçerli olur. Mektup kadının eline vardığı anda, boş 
olur.  

 Delinin, bunağın, baygının, uyuyanın ve hastalıkla ve kızarak dalgın olanın söylemesi ile 
boşama olmaz. Kızarak dalgın olmak, söylediğini bilmemek demektir. Bu da iki türlü olur: 



Manasını bilmeden, kastetmeden söyleyince,boşama olmaz. Manasını bilerek ve istiyerek 
söyleyip, sonra söylediğini bilmemek, hatırlamamaktır. Bu sözünü iki şahit işitip, (Evet sen böyle 
söyledin) derlerse, boşama olur. 

Bir odada veya tenha bir yerde hiç beraber kalınmamış ise, bir kere boşayınca, kadın iddet 
beklemeden başkası ile evlenebilir. 

Hanımına başka başka üç zamanda birer kere boşarsa veya "Üç kerre boşadım" derse, geri 
dönüşü olmayacak şekilde nikah bozulmuş olur. 

İddet, boşanmadan sonra, kadının yeniden evlenmesi haram olan zamandır.İlk temizlik 
başından, üçüncü hayzın sonuna kadar olan zamandır. Hayz görmüyorsa, bu müddet, talak için üç 
ay, ölüm için dört ay on gündür. 

Hanıma karşı iyi huylu, güler yüzlü olmalı. Onun yanlış hareketlerine, akla uymıyan sözlerine 
ve işlerine sabr etmelidir. Onunla tatlı konuşmalı. Onun seviyyesine ve aklına uymalıdır. Onunla 
şakalaşmalı, oynamalıdır. Yimede, giyinmede, gücü yettiği kadar eli açık olmalıdır.  

Müslümanlıkta, kadınların bilmesi farz olan şeyleri, muhakkak öğretmelidir.  
Hanımının giyinmesinde, evden dışarı çıkmasında, çok sıkı davranmamalı ve başı boş da 

bırakmamalıdır. Kendini ve hanımını şüpheye, iftiraya düşürecek hallerden sakınmaya çok önem 
vermelidir.  

Hanımını, yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere göndermemelidir.  
Ev işleri ile vakit geçirmesi, onun zevki olmalıdır. Ona sert davranmamalıdır. Şaka olarak da, 

kızgın olunca da, hiçbir zeman boşamak, ayrılmak lafını ağza almamalı, bir defa daha evlenmek 
lafı etmemelidir. 

Mubah ettiği halde, Allahü teâlânın sevmediği bir şeydir, boşanmak... 
Bir ailenin yıkılması sebep olmak büyük vebal getirir. Zaruri bir durum 
olmadığı müddetçe boşanmaya tevessül etmemelidir. 
 Hadsi-i şeriflerde buyuruldu ki: 
( Evlenin, boşanmayın. Zira talaktan,boşanmadan Arş-ı Ala titrer. )  
( Üç şeyin şakası da, ciddisi de sahihdir. Nikah, talak, talaktan dönmek.) 
(Allahü teâlânın hiç sevmediği helal şey talaktır )  
 ( Not:Tam İlmihal Sedate-i Ebediyye kitabında bu konuda geniş bilgi vardır. Detaylı bilgi 

için bu kitaba müracaat edilmesini tavsiye ederiz.) 
Boşanmaya yol açacak hallerden şiddetle kaçınmalıdır. Hanıma karşı iyi huylu, güler yüzlü 

olmalı. Onun yanlış hareketlerine, akla uymıyan sözlerine ve işlerine sabr etmelidir. Onunla tatlı 
konuşmalı. Onun seviyyesine ve aklına uymalıdır. Onunla şakalaşmalı, oynamalıdır.  

Yimede, giyinmede, gücü yetdiği kadar eli açık olmalıdır. Dinde, Müslümanlıkda, kadınların 
bilmesi farz olan şeyleri, elbette öğretmeli, dine uyan, doğru din adamlarının yazmış olduğu 
ilmihal kitabı alıp, okutmalıdır. 

 Çok hanımsi olan, aralarında adalet, eşitlik yapmalıdır. Bunların hepsi sünnetdir. Zevcenin 
giyinmesinde, evden dışarı çıkmasında, çok sıkı davranmamalı ve başı boş da bırakmamalıdır. 
Kendini ve hanımsini şübheye, iftiraya düşürecek hallerden sakınmağa çok önem vermelidir.  

Hanımıi, yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere göndermemeli, yabancıları görmesine mani’ 
olmalıdır. Ev işleri ile vakt geçirmesi, onun zevkı olmalıdır. Ona sert davranmamalıdır. Şaka 
olarak da, kızgın olunca da, hiçbir zaman boşamak, ayrılmak lafını ağza almamalı, bir def’a daha 
evlenmek lafı etmemelidir. 



 

Resulullahın kadınlarla sözleşmesi          
Peygamber efendimiz Mekke'nin fethinden sonra erkeklerle sözleşti, dine uymada nelere 

dikkat edeceklerini bildirdi. Erkekler bildirilen bu hususlara uyacaklarına dair Resulullaha söz 
verdiler. Bu sözleşmeden sonra Peygamber efendimiz kadınlarla sözleşmeğe başladı. Kadınlarla 
yalnız söz ile olup, mübarek eli, kadınların ellerine dokunmadı. Kötü huylar, kadınlarda, 
erkeklerden daha çok olduğundan, daha çabuk tesir altında kaldıklarından kadınlarla sözleşirken, 
erkeklerden daha fazla şart, araya kondu. Allahü teâlânın emirlerini yapmış olmak için, bunlardan 
kaçınmak lazım geldiği bildirildi. 

Bu sözleşmede bulunan kadınlara Resulullah efendimiz hayır dua etti ve aflarını diledi. Bu 
sözleşmeyi her kim okuyup kabul edip bunlara uyarsa bu sözleşmeye dahil sayılır ve bu duaya 
kavuşur.  

1- Bu şartlardan birincisi: Allahü teâlâdan başka, hiçbir şeye ibadet etmemektir. Çok 
kimse bunu farkında olmadan yapıyor. Mesela bir kimse, başkaları görmek için ibadet eder veya 
Allahü teâlâ için eder fakat, başkasının görmesi de hoşuna giderse veya ibadetinde başkasından 
bir karşılık, mesela, bir (Âferin!) sözü beklerse, o kimse, şirkten, küfürden kurtulmuş olmaz. 

Peygamber efendimiz, (Küçük şirkten korununuz!) buyurunca, (Küçük şirk nedir?) diye 
sordular. Resulullah efendimiz, (Riyadır) buyurdu. Riya, başkasına göstermek için gösteriş için 
ibadet etmektir. 

Kafirlerin dini günlerinde, bayramlarında, ibadet yaptıklarını yapmak da şirktir, küfrdür. 
İbadet olarak değil de adet olarak yaptıklarını Müslümanların yapması küfr olmaz. Böyle şeyler 
faydalı ise yapılır. Mesela, hıristiyanlar gibi noel günlerinde bayram yapmak, bu geceye değer 
vermek küfrdür. 

Müslüman olmak için, kafirlikten kaçınmak lazımdır. Mü'min olmak için, küfrden, 
imansızlıktan sıyrılmak şarttır. Bir de hastalıktan kurtulmak için, papazlardan imdat beklemek de 
şirktir ki, bu durum Müslümanlar arasında yayılmıştır. Nisa suresi, 59. ayetinde mealen, (Onlara, 
kafirlere inanmayınız dediğim halde, onlar kafirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytan 
onları aldatıyor.) buyuruldu. 

Maalesef kadınların çoğu, bilmiyerek, bu belaya, bu hataya düşüyor. Ne oldukları bilinmiyen 
bir takım isimlerden medet bekleyip, bunlarla hastalıktan kurtulmak istiyorlar. Kafirlerin, kafirlik 
alametlerini yapıyorlar. Bu şirklerden, küfrden kurtulabilen ve kafirlik alametlerinden birini 
yapmıyan kadın, çok azdır. Dinimizde hiçbir eksiklik yoktur. Hasta olunduğunda yapılacak işleri, 
tedavi şekillerini de bildirmiştir dinimiz. Şifa için papaza gitmek Müslümana yakışmaz. 

Ruhi yönden rahatsız olanlar, genellikle, moralle, psikolojik olarak iyileştiklerini 
zannetmektedirler. Aslında, iyileşmemişlerdir. Zaten mümkün de değildir. Bunlar manevi yönden 
şifa veremezler. Ancak, gayrı müslim de olsa, mesleğinde mütehassıs, güvenilir bir doktora 
gitmekte, onun verdiği ilaçları kullanmakta mahzur yoktur. Bu ikisini karıştırmamalıdır. 21 
Martta kutlanan Nevruz, ateşperestlerden kalma bir adettir. Dinlerinin gereği kutladıkları bir 
gündür. Bugün Azerbaycan gibi bazı devletlerde de maalesef kutlanmaktadır. Bunlara da eskiden 
yaşamış ateşperestlerden gelmektedir. Neticede Türklere de bu adet, ateşperestlerden bulaşmıştır. 
Dinimiz islamiyet, daha önceki cahiliye adetlerinin hepsini kaldırmıştır. Kısacası bunun 
dinimizle hiçbir ilgisi yoktur. Ateşe tapınanların her sene 21 Martta kutladıkları Nevruz 



günlerine ve hıristiyanların paskalyalarına, noel günlerine hürmet etmek ve o zamanlarda, 
onların adetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur. Küfre sebep olur. 

Mayısın altısında kutlanan Hıdırellez'in de dinimizle bir ilgisi yoktur. Böyle günlerin 
dinimizle ilgisi olup olmadığı şöyle anlaşılır. Dinimizdeki, mübarek günler, geceler hep hicri 
aylara göredir. Dinimizde hicri ayların dışında, miladi takvime göre kutlanan hiçbir kıymetli gün 
yoktur.      

 2- Resulullah efendimizin kadınlardan söz aldığı ikinci şart: Hırsızlık etmemeleridir. 
Bugün hırsızlık değince, yankesicilik, cepçilik, ev soymak hatıra geliyor. Hırsızlık da çeşit 

çeşittir. Hırsızlık, büyük günahlardan biridir. Çok kadınlar, bu günaha yakalanmıştır. Hırsızlığın 
inceliklerinden kurtulabilen kadın pek azdır. Bunun için, hırsızlıktan kaçınmak, ikinci şart oldu. 

Kadınların hemen hemen hepsinin düştüğü bu hırsızlık kocalarının malını, kocalarının izini 
olmadan harcamalarıdır. Bununla, büyük günaha girmiş oluyorlar. Bu hal, hemen hemen bütün 
kadınlarda var gibidir. Ancak, Allahü teâlânın koruduğu az kimse bundan kurtulmaktadır. Keşke, 
bunun hırsızlık olduğunu, günah olduğunu bilselerdi. Bunu, helal bilenleri çoktur. Helal 
bilenlerin kafir olmaları korkusu çoktur. 

Mesela, mutfak için kocası para bırakıyor, gidip bununla başka birşey alıyor. Komşusu birşey 
istiyor, istediğini alıp ona hediye ediyor. Yine kocasından habersiz sağa sola hayır hasenat 
yapması da başkasının malını gasbetmek olur. Bunlar hep başkasının malını ondan izinsiz alma 
hükmüne girer. 

Allahü teâlâ, kadınları şirkten men' ettikten sonra, ikinci olarak, hırsızlıktan men' buyurdu. 
Çünkü, bunu helal sanarak, çoğu kafir olur. Bundan dolayı, bu günah, kadınlar için, başka 
günahlardan daha büyük oldu. Başkalarının mallarını da, habersiz kullanmak kendilerine hafif 
gelir. Çekinmeden başkalarının mallarına hıyanet ve hırsızlık etmiş olurlar. 

Bu durum erkek için de geçerlidir. Hanımına ait bir şeyi, kocası ondan izinsiz kullanamaz, 
başkasına veremez. Dinimize göre, karı koca birbirlerinin mallarına müdahale edemez. Herkesin 
malı kendinindir. 

Bir mü'minin, kendine sadık ve emin olan, istismar etmiyen, israf da etmiyen malı haram 
işlerde kullanmıyacak bir hanım olduğunda iş kolay. Müslüman erkek, hanımını bu büyük 
günahtan kurtarmak için, malını istediği şekilde sarf etmesine, harcamasına önceden izin 
verebilir. Bu takdirde onun adına rahat bir şekilde hareket edebilir. Başka bir hırsızlık şekli de 
namazla ilgilidir. 

Birgün Peygamber efendimiz, Eshab-ı kiramına sordu: 
 - Hırsızların büyüğü kimdir bilir misiniz? Eshabı, 
 - Bilmiyoruz, siz buyurun! dediklerinde:  
 - Hırsızların büyüğü, namazından çalandır ki, namazın erkanını tamam yapmaz! 

buyurdu.  
 Bu hırsızlıktan da sakınmalıdır ve büyük hırsız olmaktan kurtulmalıdır. Her Müslüman kadın 

şartlarına uygun olarak, namazını aksatmadan, muntazam olarak kılmalıdır. Çocuğu, ev işlerini 
bahane ederek, namazı aksatmamalıdır. Kıraeti doğru okumalıdır. Rükü'u, secdeleri, kavmeyi ve 
celseyi, itminan ile yapmalıdır. Yani, rükü'den kalkınca tam dikilip, bir tesbih miktarı durmalı ve 
iki secde arasında doğru oturup yine bir tesbih mikdarı öyle durmalıdır.  

Böyle yapmıyanlar, hırsızlardan olur ve çok azaplara yakalanır. Kadınlar bilhassa bu konuda 
gevşek davranmaktadırlar. Namaz dinin temelidir. Temeli olmıyan veya sağlam temeli olmıyan 
bina eninde sonunda yıkılır. Bugün birçok kadın bilhassa birşeyi kaybolunca veya kızına talip 



çıktığında damat adayının iyi mi kötü mü olduğu, ilerde neler olacağını, geçimlerinin nasıl 
olacağı hakkında hemen cinci hocalara koşup soruyorlar. 

Bu çok tehlikelidir. Gelecekten haber vermek küfürdür, dinden çıkmaktır. Birinin gelecekten 
haber vereceğine inanmak da küfrdür. Kaybolan, çalınan birşeyi bulmak için, hergün yirmibeş 
kerre (Ya cami'annasi liyevmin la raybe fihi innallahe la yuhlifül mi'ad icma' beyni ve 
beyne...) duasını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Duanın sonuna da kaybolan şeyin 
ismini söylemelidir. Muradı olan kimse, yatacağı zaman abdest almalı, temiz bir örtü üzerinde 
oturup, üç def'a salevat okumalı, sonra herbirine Besmele çekerek on Fatiha ve sonra onbir İhlas 
okumalı, sonra üç salevat okumalı, sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini 
sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet ettiği şeyin nasıl olacağını, biizinillah rü'yada 
görür. 

Ayrıca birşeyi gaybolan, çalınan kimse, hergün iki rek'at namaz kılıp, selamdan sonra, 
(Allahümme ya Hadi ve ya Raddeddalleti, erdid aleyye dalleti biizzetike ve sultanike 
feinneha min fadlike ve ataike.) duasını okumalıdır.  

3- Resulullah efendimizin kadınlardan istediği üçüncü şart: Zina etmemeleridir. Bu şartı, 
yalnız kadınlardan istemek, bu günahın hasıl olması, çok def'a onların razı olmalarına bağlı 
olduğu içindir ve kendilerini gösterdikleri içindir. Bu günahın ilk sebebi onlardır. Bu işte, onların 
rızaları mu'teberdir. Bunun için, bu amelden, kadınların daha kuvvetli men'edilmeleri icabetti. 
Bundan dolayı, Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimde, bu günahta kadını erkekten evvel söyledi. Bu 
günah insana, dünyada ve ahırette zarar verir ve bütün dinlerde yasak ve çirkin olmuştur. 
Peygamber efendimiz buyurdu ki: 

 (Zinanın dünyada üç fenalığı vardır: Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, 
fakirliğe sebep olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebep olur. Âhıretteki üç zararına 
gelince, Allahü teâlânın gadabına sebep olur. İkincisi, sualin, hesabın fena geçmesine sebep 
olur. Üçüncüsü, Cehennem ateşinde azap çekmeğe sebep olur.)  

Bir hadis-i şerifte, (Yabancı kadınlara bakmak, gözlerin zinasıdır. Onları tutmak, ellerin 
zinasıdır. Onlara gitmek, ayakların zinasıdır.) buyuruldu. 

Nur suresindeki ayet-i kerimede mealen, (Mü'minlere söyle, yabancı kadınlara 
bakmasınlar ve zina etmesinler! Ve mü'min kadınlara söyle! Onlar da, yabancı erkeklere 
bakmasınlar ve zina etmesinler!) buyruldu.  

 Kalb, his organlarına tabidir. Mesela, kalb, göze tabi'dir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi 
korumak güç olur. Kalb, harama dalarsa, zinadan sakınmak güç olur. O halde, imanı olanların, 
Allahü teâlâdan korkanların, harama bakmaması lazımdır. Ancak bu suretle, kendini korumak, 
dünya ve ahırette zarardan kurtulmak mümkün olur.  

Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimde kadınların, kızların, yabancı erkeklerle yumuşak sesle, 
nezaketle konuşmalarını, böylece kötü adamların kalblerine fenalık getirmelerini men'etmekte, 
buna sebep olmıyacak şekilde söylemelerini istemektedir. Kadınların, yabancı erkeklere 
süslenmelerini yasak etmektedir. Bileziklerinin sesini duyurmamak için, yavaş, sessiz 
yürümelerini emretmektedir. Yani fıska, günaha sebep olan herşey de günahtır. O halde günaha, 
harama sebep olan şeylerden kaçmak lazımdır. 

(Safizm), bugünkü ismiyle lezbiyemcilik yani kadınların, yabancı kadınlara şehvet ile 
bakması ve dokunması, kadın kadına beraber olması, kadınların, kocasından başkasına, erkek ve 
kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri caiz değildir. Dünyada ve ahırette felaketlerden 
kurtulmak için, bu incelikleri iyi gözetmek lazımdır. Bu büyük günahtır. Erkekle kadın, başka 



cinsten oldukları için, biraraya gelmeleri güçtür. Kadının kadına yaklaşması böyle olmayıp 
kolaydır. Bunun için kadının kadına bakmasını ve dokunmasını, erkeğin kadına ve kadının 
erkeğe bakmasından daha şiddetle men'etmelidir. 

4- Kadınlardan istenilen dördüncü şart: Çocuklarını öldürmemektir. Eskiden, kadınlar, 
fakirlikten korkarak, kızlarını öldürürlerdi. Bu çirkin hareket, haksız yere cana kıymak olduğu 
gibi, evlat hakkını da tanımamaktadır ve her ikisi de büyük günahtır. İbni Âbidin, isimli kıymetli 
fıkıh kitabında buyuruluyor ki, (Özürsüz, çocuk düşürmek, haramdır. Ananın veya süt emen diğer 
çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa, uzuvları teşekkül etmeden düşürmek caiz olur.) 
Uzuvlar yüzyirmi gün sonra teşekkül eder, denildi. Canlı çocuğu almak da, aldırmak da haramdır. 
Çocuk olmaması için önceden tedbir almak caizdir. Fakirlikten dolayı iyi bakamamak, 
besliyememek korkusu, çocuk düşürmek için özür olmaz.Dini terbiye verememe korkusu özür 
olur.  

5- Kadınlardan istenilen beşinci şart: Bühtan ve iftira etmemektir. Bu günah, kadınlarda 
çok olduğundan onlara şart edildi. İftira büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de 
vardır ki, yalan, her dinde haramdır. İftirada bir mü'mini incitmek de vardır ki, bu da, başkaca 
haramdır. Bunlardan başka, iftira etmek, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep 
olur ki, bu da haramdır.               

6- Pefendimizin kadınlardan istediği, altıncı şart: Peygamber efendimizin her emrine ita'at 
etmektir. Bu şart, bütün farzları, sünnetleri yapmak ve bütün yasaklardan kaçınmak demektir ve 
islamın beş şartını bildirmektedir. 

İslamın beş şartından biri, namazdır. Beş vakit namazı üşenmeden, seve seve kılmalıdır. 
Bugün çok yaygın olan musikiden, müzik dinlemekten de kaçınmalıdır. Nefsin istediği faidesiz 
iştir ve haramdır. Bir hadis-i şerifde, (Musiki, zinaya yol açar:) buyuruldu. Müslümanları gıybet 
etmek, yani kötülemek niyeti ile çekiştirmek, iki Müslüman arasında söz taşımak, musikiden 
daha büyük haramdır. Bunlardan kaçınmak lazımdır. Müslümanla alay etmek, kalbini kırmak da 
haram olup, sakınmak lazımdır.  

Dinimizde bilinmesi zaruri olan şeyleri her Müslümanın bilmesi lazımdır. Bilmemek özür 
olmaz. İnsan yaptığı şeyi niçin yaptığını bilmesi lazım. Yapılan işler için "Bilmediğim için 
yaptım." demek insanı vebalden kurtarmaz. Kafirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri 
ve hele kadınlar, kafirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri, Müslüman bayramı zan ediyor ve 
kafirler gibi, birbirlerine hediye gönderiyorlar. Dükkanlarını ,eşyalarını, sofralarını kafirlerin 
yaptığı gibi, süslüyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırdediyorlar. Bunlar hep şirktir, 
kafirliktir. Bu husus Kur'an-ı kerimde sure-i Yusüf'de mealen, (Biz, Allahü teâlânın varlığına, 
birliğine, herşeyi yaratan O olduğuna inandık, Müslüman olduk diyenlerin çoğu, 
başkalarına ibadet ve ita'at ederek ve daha birçok hareketleri ve sözleri ile, müşrik 
oluyorlar.) buyuruldu. 

Kadınlar, türbe ziyaretlerinde de büyük yanlışlar yapmaktadırlar. Türbeler için kurban 
adıyorlar. Götürüp mezar başında kesiyorlar. Bunlar, Allah rızası için değil, mezarda yatan kimse 
için kesilirse o zaman tehlikeli olur. Böyle kurban kesmeyi fıkıh kitapları, şirk saymaktadır. 
Dinimize göre, kurban sadece cenab-ı Hak için kesilir, hasıl olan sevap türbedeki şahsa 
gönderilir. Türbedeki şahıstan şefa'at etmesi istenir. Şunu iyi bilmek lazımdır. Mesela hasta için 
gidilmiş ise, hastayı iyileştiren oradaki zat değildir. Hastaya şifa veren Allahü teâlâdır. Oradaki 
zat sadece aracıdır, şefa'atçidir. Kabirlere çaput bağlamak, mum yakmak da dinimizde yoktur. 
Bunlar sonradan sokulmuş hurafelerdir. 



Aslında erkeklere göre kadınların işleri daha kolaydır. Cennete girmeleri daha kolaydır. 
Erkeğe göre mesuliyeti daha azdır. Yapacağı işler bellidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Dört 
şeyi yapan, yani kocasına hıyanet etmiyen, beş vakit namaz kılan, Ramazan-ı şerifte oruç 
tutan ve yabancılara, açık olarak görünmiyen kadın Cennete gidecektir.) buyuruldu. Çünkü, 
doğru kılınan namaz, insanı günah işlemekten korur ve İslamın şartlarını yerine getirmek 
sevgisini hasıl eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Bir kadın, beş vakit namazını kılar, 
Ramazan ayında oruç tutar, namusunu korur ve kocasına ita'at ederse, dilediği kapıdan 
Cennete girer.) (Beş şeyi yapan kadın Cehennemden kurtulur: Beş vakit namazını kılar, 
Ramazan ayında orucunu tutar, kocasını, anasını babasını üzmez, yabancılara açık olarak 
görünmez, dünya sıkıntılarına sabreder.)  

Temel atılırken, yeni araba alınca, hastalık gelince, hasta iyi olunca Allah rızası için hayvan 
kesilebilir. Bunlar hurafe değildir. Fakat etlerinin yalnız fakirlere verilmesi lazımdır. 

Dinimiz yapılacak her şeyi bildirmiştir. En mahrem meseleden, en açık meseleye kadar her 
şey bildirilmiştir. Çünkü islamiyet kişinin hem dünya, hem de ahıret için yapacağı şeyleri 
bildirmek için gelmiştir. 

Kişi yapacağı ibadeti komşusuna, şuna buna soracağına, açıp kıymetli kitaplardan bilmediğini 
öğrenmelidir. Kulaktan dolma bilgiler genellikle yanlış oluyor. Kişiden kişiye nakledilirken 
insanlar kendi durumlarına göre ilave ve çıkarmalar yapılıyor. İnsan başı ağrıyor da, bunun için 
önce iyi bir doktor arıyor. Rast gele gitmiyor. Hiç dini konularda rastgele sözlere göre hareket 
edilir mi? 

 Kadınlar arasında çok yaygın olan tehlikeli birşey de sihir, büyü yaptırmaktır. Kadınlarımızın 
bundan uzak durmasını dinimiz emretmektedir. 

Sihir, yani büyü yapmamalıdır ve sihir yaptırmamalıdır, haramdır ve küfre en yakın olan, en 
fena haramdır. Sihre ait ufak birşey yapmamağa çok dikkat etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu 
ki, (Müslüman sihir yapamaz. Allah saklasın imanı gittikten sonra, sihri te'sir eder.) Sanki 
sihir yapınca, imanı gider. 

Yine kadınlar arasında bu da çok yaygın, uğursuzluğa inanmamalı, te'sir eder sanmamalıdır. 
Dinimizde uğursuzluk yoktur. Başka bir hadis-şerifte de buyuruldu ki,  

(Tetayyur eden ve tetayyur olunan ve kahinlik yapan ve kahine giden ve sihir, büyü 
yapan ve yaptıran ve bunlara inanan, bizden değildir. Kur'an-ı kerime inanmamıştır.) 
Tetayyur, uğursuzluğa inanmaktır. Kahinlik, cinden bir arkadaş edinip, olmuş ve olacak şeyleri 
ona sorup, ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir. 

 Cinle tanışan falcılar ve yıldıznameye bakıp, sorulan herşeye cevap verenler böyledir. 
Bunlara ve büyücülere gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, ba'zan doğru çıksa bile, 
Allahtan başkasının herşeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfr olur. 

Sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa, küfrdür. Böyle kelime veya iş 
bulunmazsa, büyük günahtır. Sihir insanları hasta yapar. Sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani 
cesede ve ruha te'sir eder.  

 Sihir, kadınlara ve çocuklara daha çok te'sir eder. Sihrin te'siri kat'i değildir. İlacın te'siri gibi 
olup, Allahü teâlâ, isterse te'sirini yaratır. İstemezse, hiç te'sir ettirmez. Açlık çekerek, sıkıntılı 
işler yaparak, nefsini ezen, haram işlemekten zevk alamaz hale getiren kafirlerin yaptığı sihir 
te'sir etmektedir. Böyle papazların sihir çözmeleri de te'sirli olmaktadır. Şimdiki papazlar, dünya 
zevklerine düşkün ve nefsleri azgın olduğundan, sihir yapamaz ve bozamazlar. 



Bir sahir, yani büyücü sihir ile istediğini elbette yapar, sihir muhakkak te'sir eder diyen ve 
inanan kafir olur. Sihir, Allahü teâlâ takdir etmiş ise, te'sir edebilir, demelidir. 

Sihirden, büyüden kurtulmak için çeşitli ayetler, dualar vardır. Bunlarla büyüden kurtulmak 
mümkündür. Büyü yapılmış olan kimse, (Âyat-ı hırz)ı sabah ve ikindi namazlarından sonra, yedi 
gün birer kerre okur ve boynuna asarsa, şifa bulur. "Ayat-ı hırz" hakkında İslam Ahlakı kitabının 
vücüd emaneti bahsinde geniş bilgi vardır. Bir miktar suya, (Âyet-el-kürsi) ve (İhlas) ve 
(Mu'avvizeteyn) okumalı. Büyülenmiş kimse bundan üç yudum içmeli, kalan ile gusl abdesti 
almalıdır.  

 Sihir ve cadı, yani büyü afetlerinden kurtulmak için, üç kerre Salevat-ı şerife okumalı, sonra 
yedi Fatiha, yedi Âyet-el-kürsi, yedi Kafirun suresi, yedi İhlas-ı şerif, yedi Felak ve yedi Nas 
sureleri okuyup kendi üzerine veya hasta üzerine üflemelidir. Bunları tekrar okuyup, büyülenmiş 
olanın odasına, yatağına, evin her yerine, üflemelidir. 

Buna karşılık ücret almamalıdır. Allah rızası için yapılmalıdır. Bütün hastalıklar için de iyidir. 
Sihirden, büyüden, korunmak, yapılmış sihirden kurtulmak için en etkili şey ayat-ı hırzdır. 
Kur'an-ı kerimdeki şifa ayetleri, sihir büyü için faydalı ayetler toplanmış, buna ayat-ı hırz ismi 
verilmiştir.  

Nazar değmesi haktır. Yani, göz değmesi doğrudur. Ba'zı kimseler, birşeye bakıp, beğendiği 
zaman, gözlerinden çıkan şua' zararlı olup canlı ve cansız, herşeyin bozulmasına sebep oluyor. 
Bunun misalleri çoktur. Fen, belki birgün, bu şua'ları ve te'sirlerini anlıyabilecektir. Nazarı değen 
kimse, hatta herkes, beğendiği birşeyi görünce (Maşaallah) demeli, ondan sonra o şeyi 
söylemelidir. Önce Maşaallah deyince, nazar değmez. Nazar değen veya korkan çocuk için, çöp 
yakıp etrafında döndürerek tütsülemek veya ergimiş mumu başı üzerinde suya dökmek ve kurşun 
dökmek caizdir. 

Nazar değen kimseye şifa için (Âyet-el-kürsi), (Fatiha), (Mu'avvizeteyn) ve (Nun 
suresi)nin sonunu okumak muhakkak iyi gelir.  
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