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BOŞANMA    ÜZERİNE…

 Hadiste de belirtildiği üzere;- "Allahü Teâlâ kendisine talaktan daha sevimsiz olan hiçbir
şeyi helal kılmadı" "Yüce Allah'a helalin en sevimsizi boşamadır."[1]  -sırf problemlerin
kangrenleşmesini engellemek,müzmin hale gelişini durdurmak,kin ve düşmanlığa
dönüşmesini engellemek içindir.Ancak Allahın en çok kızdığı işlerden biri olduğu da
unutulmamalıdır.

 Katolik mezhebinde ise bu mecburiyet halini alıp,her hal-u kârda o evliliği sürdürme
mecburiyeti vardır.Bu da;” "Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmamalıdır"ilkesinden
kaynaklanır.Geçimsizlik had safhada olsa hatta taraflardan biri boşansa dahi boşanma
gerçekleştirilememektedir.

 Boşanma;rıza ile,karşılıklı anlaşma,erkeğin boşaması,irtidat,ölüm,mülaane yani erkeğin
zina isnadı üzerine yeminleşmesi,İla yani erkeğin 4 aydan fazla eşinden ayrı kalmaya
yemin etme,boşama yetkisini kadına verme durumunda kadının boşaması gibi
durumlarda gerçekleşir.

 Ancak genelde bu yetkinin erkekte olup kadına verilmemesinin en önemli sebebi,kadının
hissi hareket etmesi,bu durumda sık sık boşama ve boşanma durumlarının çok
olacağından kaynaklanmaktadır.

 Talak boşanmak anlamına gelip sarih veya boşanma anlamına gelen şekillerde vaki
olur.Bain yani hemen boşanma,ric’i yani iddetten sonra boşanma olarak iki şekilde olur.

 Kur’an-da bir sureye Talak yani boşanma adı verilip,Medine de inmiş,12 ayettir.

 Boşanma üç hakkın yani bir kerede –üç talakla boş ol-veya üç kere ayrı ayrı-boş ol,boş
ol,boş ol-gibi ifadelerle üç hak olarak verilmiştir.

 Bir hakkını kullananın iki hakkı kalmış olur.

 Konuyla ilgili âyetlerde:

“Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz
ki, Allah işitir ve bilir.”[2]

“Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç adet beklerler ve Allah'ın rahimlerinde
yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Allah'a ve ahiret gününe imanları varsa
gizlemezler. Kocaları da barışmak istedikleri takdirde o süre içerisinde onları geri almaya
daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da
erkekler üzerinde hakları vardır. Yalnız, erkekler için onların üzerinde bir derece vardır.

 1 / 14



Boşanma Üzerine

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 17:43 - Son Güncelleme Cumartesi, 25 Eylül 2010 17:44

Allah'ın izzeti var, hikmeti var.”[3]

“Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir.
Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak
erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten
korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın
sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye
vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu
sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.

Derken kadını bir daha boşarsa, başka bir kocaya varıncaya kadar artık ona helal olmaz.
Bu da onu boşarsa, Allah'ın emirlerini sağlam tutacaklarına ümitli oldukları takdirde
öncekilerin birbirlerine dönmeleri kendilerine günah değildir. Bunlar, Allah'ın tayin ettiği
sınırlardır. İlim ehli olanlar için bunları açıklıyor.

Kadınları boşadığınızda, iddetlerini bitirdikleri zaman, artık ya onları iyilikle tutun veya
iyilikle salın. Yoksa haklarına tecavüz etmek için onları zararlarına olacak şekilde
yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini
şakaya almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğütler vermek için indirdiği kitap
ve hikmeti unutmayıp düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah her şeyi bilir.

Kadınları boşadığınızda, iddetlerini bitirdikleri zaman aralarında meşru bir şekilde
anlaştıkları takdirde, kendilerini kocalarına nikah edecekler diye baskı yapmayın. Bu, işte
içinizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen bir öğüttür. Bu sizin hakkınızda
daha hayırlı ve daha temizdir. Siz bilmezken Allah bilir.[”[4]

“Eğer kadınları, kendilerine el sürmeden veya mehir belirlemeden boşadınızsa, bunun
size bir sakıncası yoktur. Ancak onlara yararlanacakları bir şey verin, varlıklı olan
durumuna göre, darlık içinde olan da gücüne göre güzellikle bir mal vermelidir. Bu, iyilik
severler üzerine borç bir haktır.

Eğer onları el sürmeden boşar da mehir kesmiş bulunursanız borç, o belirlediğiniz
miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikah akdine yetkili bulunan erkek affederse, o
başka. Erkekler, sizin fazlasıyla vermeniz takvaya daha yakındır! Aranızda faziletle
davranmayı unutmayın! Şüphesiz ki Allah, her ne yaparsanız görür.”[5]

“Boşanan kadınların da örfe göre bir nafaka hakları vardır ki, verilmesi Allah'tan
korkanlara bir vazifedir.”[6]

“Eğer bir eşinizi boşayıp yerine başka bir eş almak istiyorsanız, önceki eşinize yüklerle
mehir vermiş olsanız bile içinden hiçbir şey geri almayın. Ne diye alacaksınız, bir iftira
ederek ve açık günah yüklenerek mi?

Nasıl alırsınız ki, birbirinize karıştınız ve onlar sizden sağlam bir söz almışlardı.”[7]

“Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz, bir hakem erkek tarafından,
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bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah
aralarındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki, Allah her şeyi bilendir ve herş
eyden haberdardır.”[8]

“Ey peygamber, hanımlarına şöyle söyle: «Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız,
haydi geliniz sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim.

Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki Allah
içinizden güzellik (iyilik) edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır.»[9]

“Ey iman edenler, mü'min kadınları nikahlayıp da kendileriyle ilişkide bulunmadan onları
boşadığınızda onların üzerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Hemen mehirlerini
verip onları güzelce salıverin!”[10]

“Bundan böyle artık, başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek
de olmaz; isterse güzellikleri çok hoşuna gitsin. Ancak sahibi bulunduğun cariye başka.
Allah, her şeye gözcü bulunmaktadır.”[11]

“Ey peygamber, kadınları boşayacağınız zaman, onları iddetlerine doğru boşayın ve
iddeti de sayın; Rabbiniz Allah tan korkun; açık bir terbiyesizlik yapmaları durumu
dışında onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar! Bunlar Allah'ın belirlediği
sınırlardır. Her kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki
Allah, onun arkasından bir iş çıkarır.

Sonra sürelerini doldurmaya yaklaştıklarında, onları güzellikle tutun veya güzellikle
ayrılın ve içinizden adalet sahibi iki erkeği şahit tutun! Şahitliği de Allah için doğru yapın!
Bu size söylenenleri duydunuz, bununla Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere
öğüt verilir. Her kim de Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar.”[12]

“Adetten kesilmiş kadınlarınız hakkında şüpheye düşerseniz, onların iddeti de üç aydır;
adet görmeyenler de öyledir. Yüklülerin süresi ise doğum yapmalarıdır. Her kim Allah'tan
korkarsa, Allah onun işine bir kolaylık verir.”[13]

“O kadınların, gücünüze göre oturduğunuz meskenin bir bölümünde oturmalarını
sağlayın ve onlara baskı yapmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın! Eğer yüklü
iseler, doğumlarını yapıncaya kadar nafakalarını verin! Sizin için çocuğu emzirirlerse
ücretlerini verin ve aranızda güzelce anlaşın. Eğer zorlaşıyorsanız, bu durumda çocuğu
baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.”[14]

“Şayet o sizi boşarsa belki de Rabbi sizin yerinize ona, sizden daha hayırlı, kendisini
Allah'a teslim eden, inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul
ve bakire eşler verir.”[15]

Hadisler’de ise;boşama ve boşanma ile ilgili olarak;
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- İbnu Ömer (Radıyallahu anh), "Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay
beklemek vardır. Eğer erkekler (o müddet içinde kefaret yaparak zevcelerine) dönerlerse
şüphe yok ki Allah cidden gafur ve rahîmdir..." (Bakara 226) âyetinin açıklaması ile alakalı
olarak) şöyle demiştir: "Ayette zikredilen) dört ay geçtikten sonra ya rücu etmek veya
boşamak üzere zevc tevkif olunur. Îlâ yapan fiilen boşamayınca (bu müddetin dolmasıyla)
boşanma husule gelmez." Bu görüş, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ebu'd-Derda ve Hz. Aişe
(Radıyallahu anhüm ecmaîn)'den ve Ashab'tan on iki kişiden de rivayet edilmiştir.Buhârî,
Talak 21; Muvatta Talak 19, (2, 557).Buhârî'nin bir başka rivayetinde İbnu Ömer demiştir
ki: "Cenâb-ı Hakk'ın âyette zikrettiği îlâ, dört aylık müddet dışında hiç kimseye helal
olmaz. Bu müdded dolunca ya tatlılıkla hanımını tutar veya, Allah'ın emrettiği şekilde
boşamaya karar verir. (Îlâ müddetini uzatarak kocasının ayrıca birde boşanmasını
beklemek gibi üçüncü bir yola sülûk edilemez.)"

- İbnu Ömer (Radıyallahu anh) anlatıyor: "Nikâhım altında bir kadın vardı ve onu
seviyordum da. Babam Ömer ise, onu sevmiyordu. Bana: "Boşa onu" dedi. Ben itiraz
ettim ve boşamadım. Babam Ömer (Radıyallahu anh) Hz. Peygamber (Aleyhissalâtu
Vesselâm)'e gelerek durumu arz etti. Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) bana: "Boşa
onu" dedi.Ebu Dâvud, edeb 129, (5138); Tirmizî, Talâk 13, (1189). Tirmizî hadisin sahih
olduğunu da belirtti.

- Ebu Hüreyre (Radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm)
şehirlinin köylü adına alış-veriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcı imiş gibi görünüp
yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kimsenin başlattığı alış-veriş muamelesi kesinlik
kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alış-verişe girişmesini, bir kız
istetilmiş iken ona tâlib olmayı, bir kadının, -kız kardeşinin kabındakini almak için-
kocasına onu boşamasını taleb etmesini yasakladı."Buhârî, Büyû 58, 70, 71, Şurut 8, 11;
Müslim, Nikâh 38, 39, 51, 52, (1408-1413), Büyû 12, (1515); Tirmizî, Talâk 14, (1190); Nesâî,
Nikah 20, (6, 71), Büyû 19, 21, (7, 258-259); Ebu Dâvud, Nikâh 2, (2176), 18, (2080);
Muvatta, Büyû 45, (2, 683).Bir başka rivayette: "...Kardeşinin satışı (kesinleşmeden araya
girip fiyatını) artırmasın" şeklindedir.Bir başka rivayette: "...Kişi kardeşinin pazarlığı
üzerine pazarlık yapmasın."(Müslim, Büyû 9).

- Urvetu'bnu'z-Zübeyr (Radıyallahu anh) anlatıyor: "Cahiliye devrinde kişi hanımını boşar,
iddeti sona ermeden geri almak isterse, alma hakkına sahipti. Bu şekilde bin kere
boşayıp geri dönebilirdi. (Bu hal bir adamın şu hâdisesine kadar devam etti.) Bir gün
adam hanımını boşadı ve iddeti dolmak üzere iken hanımını geri aldı, sonra tekrar boşadı
ve hanımına: "Allah'a kasem olsun seni evime almıyorum ve ebediyen başkasına da helal
olmayacaksın" dedi. Kadın: "Bu nasıl olur?" deyince, adam: "Seni boşuyorum, iddetin
dolmadan tekrar geri alacağım ve bu böylece devam edip gidecek" dedi. Kadın Hz. Aişe
(Radıyallahu anhâ)'ye gitti, durumu anlattı. Hz. Aişe cevap vermedi. Resûlullah
(Aleyhissalâtu Vesselâm)'ı bekledi. Gelince vak'ayı anlattı. Resûlullah (Aleyhissalâtu
Vesselâm) da cevap vermedi (vahiy bekledi). Cenab-ı Hakk şu ayeti inzal buyurdu:
"Boşama iki defadır ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır" (Bakara 229). O
günden itibaren insanlar bu yeni talaka yöneldiler, boşayan da boşamayan da. "Tirmizi,
Talâk 16, (1192); Muvatta, Talak 80, (2, 588). (Parantez içindeki açıklayıcı kısımlar
Tirmizi'deki ziyadeden alınmıştır.
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- İbnu Abbas (Radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Sevde validemiz (radıyallahu anhâ)
Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm)'ın kendisini boşayacağından korkarak: "Beni
boşama, nikâhın altında tut, benim sıramı Aişe alsın" dedi. Resûlullah (Aleyhissalâtu
Vesselâm) da öyle yaptı. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Eğer kadın, kocasının
serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya
çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır..." (Nisa, 128). "Her
ne üzerine anlaşılırsa o câizdir."Tirmizi, Tefsir, Nisa, (30-43).Maide suresi.

- İbnu Abbas (Radıyallahu anhümâ)'tan rivayet edildiğine göre, "Ey Peygamber! Kadınları
boşayacağınızda, onları, iddetlerini gözeterek boşayın.." (Talâk 1) meâlindeki âyeti,
"...iddetlerinin önünde boşayın" diyerek kıraat etmiştir (okumuştur)"Muvatta, Talâk 79, (2;
587); Müslim, Talak 14, (1471).İmam Mâlik der ki: "Bununla, her temizlik devresinde bir
kere boşaması gerektiğini kasdetmiştir. "Tahrim suresi.

- Hz. Aişe (Radıyallahu anhâ) anlatıyor: "On bir kadın oturup, kocalarının ahvalini haber
vermede ve hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda birbirlerine kesin söz verip
anlaştılar: Birincisi (zemmederek): "Benim kocam (yalçın) blr dağın başındaki zayıf bir
devenin eti gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün '' dedi. (Yani
kocasının sert mizaçlı, huysuz, gururlu oluşuna, ailenin kendisinden istifade etmediğine
işaret etti.) İkincisi (de zemmederek): "Ben kocamın haberini fâş etmek istemem, çünkü
korkarım. Eğer zikretmeye başlarsam büyük-küçük her şeyini söyleyip bırakmamam
gerekir, (bu ise kolay değil) '' dedi.. (Bu sözüyle kocasının çok kötü olduğuna işaret etti).
Üçüncüsü (zemmederek): "Benim kocam uzun boyludur, konuşursam, boşanırım,
konuşmazsam muallakta bırakılırım '' dedi. (Bu da kocasının akılca kıt olduğunu
belirtmek istedi). Dördüncüsü (överek): "Kocam Tihâme gecesi gibidir. Ne sıcaktır, ne
soğuktur. Ne korkulur, ne usanılır '' dedi. Beşincisi: "Kocam içeri girince pars, dışarı
çıkınca arslan gididir. Bana bıraktığı (ev işlerinden hesap) sormaz'' dedi. Altıncısı:
"Kocam, yedi mi (üst üste katlayıp) çok yer, içti mi sömürür, yattı mı sarınır. Benim
kederimi anlamak için (elbiseme) elini sokmaz.'' (Bu da kocasının kendisiyle
ilgilenmediğini, yiyip içmekten başka bir şey düşünmediğini söylemek ister.) Yedincisi:
"Kocam tohumsuzdur (erlik yapmaktan acizdir). Her dert onundur (vücudunda çeşitli
hastalıklar var). Başımı yarar, vücudumu yaralar, (bunları yapmak için) her şeyi toplar,
(her eline geçeni kullanır, vurur) '' dedi. Sekizincisi: "Onun (vücuduna) dokunmak
tavşana dokunmak gibi (yumuşak)tır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar" dedi.
Dokuzuncusu: "Kocamın direği yüksektir (evi rahattır), kılıcının kını uzundur (boylu
posludur), ocağının külü çoktur, evi meclise yakın (misafırperver) bir adamdır'' dedi.
Onuncusu: "Kocam maliktir, hem de ne mâlik! Artık akıl ve hayalinizden geçen her hayra
mâliktir. Onun çok devesi vardır. Develerin çökecek yerleri çok, yaylakları azdır. Çalgı
sesini duydular mı helâk olacaklarını anlarlar. (Yani develer yayılmaya salınmaz, kesilmek
üzere bekletilir, çalgı ve eğlence sesi duyunca kesileceklerini anlarlar demektir.) On
birincisi: "Kocam Ebu Zerr'dir. Amma ne Ebu Zerr'dir! Anlatayım: Kulaklarımı zinetlerle
doldurdu,pazularımı yağla tombullaştırdı. Beni hoşnut kıldı, kendimi bahtiyar ve yüce
bildim. O beni Şıkk denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir âilenin kızı
olarak buldu. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri
harmanlanan müreffeh ve mesud bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiyim,
hiç azarlanmam. (Akşam) yatar sabaha kadar uyurum. Doya doya süt içerim. Ebü Zerr'in
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annesi de var: Ümmü Ebü Zerr. Ama o ne annedir! Onun zahire ambarları büyük, hararları
iri, evi geniştir. Ebü Zerr 'in oğlu da var. Ama ne nezaketli gençtir o. Onun yattığı yer,
kılıcı çekilmiş kın gibidir. Onu dört aylık bir kuzunun tek budu doyurur, (az yer). Ebu
Zerr'in bir de kızı var. Ama o ne terbiyelidir. Babasına itaatkârdır. Anasına da itaatkârdır.
Vücudu elbisesini doldurur. Endamıyla (kuma ve akranlarını) çatlatır. Ebu Zerr'in bir de
câriyesi var. O ne sadakatli, ne iyi câriyedir. Aile sırrımızı kimseye söylemez, evimizin
azığını asla ifsad ve israf etmez, evimizde çer çöp bırakmaz, temiz tutar. Nâmusludur, eve
kir getirmez. Bir gün Ebu Zerr evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için
çalkalanmakta idi. Yolda, bir kadına rastladı. Kadının, beraberinde, pars gibi çevik iki
çocuğu vardı, koltuğunun altından kadının memeleriyle oynuyorlardı. (Kocam bu kadını
sevmiş olacak ki) beni bıraktı, onunla evlendi. Ondan sonra ben de şeref sâhibi bir
adamla evlendim. O da güzel ata binerdi. Hattî mızrağını alır ve akşam üzeri deve ve sığır
nev'inden birçok hayvan sürer, bana getirirdi. Getirdiği her çeşit hayvandan bana bir çift
verirdi. (Bu kocam da bana:) "Ey Ümmü Zerr! Ye, iç ve akrabalarına ihsanda bulun! ''
derdi. Ümmü Zerr der ki: "Buna rağmen, ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini
bir araya toplasam, Ebu Zerr'in en küçük kabını dolduramaz." Bu hadisi rivayet eden Hz.
Aişe der ki: "Resulullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) (gönlümü almak için): "Ey Aişe,
buyurdular, ben sana Ebu Zerr'in Ümmü Zerr'e nisbeti gibiyim. (Şu farkla ki Ebu Zerr
Ümmü Zerr'i boşamıştır, ben seni boşamadım. Biz beraber yaşayacağız).''Buhari, Nikâh
82 ; Müslim, Fedâilü's-Sahâbe 92, (2448).

- Rezin'in zikrettiği bir rivayette (İbnu Abbas şöyle demiştir): "Erkek hanımına (aynı anda
üstüste): "Sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun" diye üç kere söylerse, bu bir boşama
sayılır, yeter ki bunlarla birinci defaki söylediği "Sen boşsun!" sözünü te'kid etmeyi
kastetmiş olsun veya, hanımıyla henüz gerdek yapmamış olsun."

- Mesruk Rahimehullah demiştir ki: "O beni ihtiyar ettikten sonra hanımımı bir veya yüz
veya bin defa muhayyer kılmama aldırmam. Nitekim Hz. Aişe'ye sordum da bana:
"Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm bizi muhayyer bırakmıştı. (Hepimiz onu ihtiyar ettik.)
Bu, talak mıydı?" diye cevap verdi."Buhari, Talak 5; Müslim, Talak 25, 1477; Ebu Davud,
Talak 12, (2203); Tirmizi, Talak 4, (1179); Nesai, Nikah 2, (6, 56).Duhulden (gerdekten)
önce boşama

- Tavus Rahimehullah anlatıyor: "Ebu's-Sahbâ (adında birisi) İbnu Abbas radıyallahu
anhüma'ya (sık sık sualler sorardı). Bir defasında: "Bir kimsenin, hanımını duhülden
(temastan) önce üç kere boşaması halinde, alimlerin bunu, bir talak addettiklerini
bilmiyor musunuz?" dedi. İbnu Abbas Radıyallahu anh şu cevabı verdi: "Elbette
biliyorum. Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm, Hz. Ebu Bekir devirlerinde ve Hz. Ömer
Radıyallahu anhüma'nın hilafetinin de ilk yıllarında, bir erkek hanımını, daha onunla
temastan önce boşayacak olsa, bu bir tek talak addediliyordu. Hz. Ömer, insanların talaka
düşkünlüklerini görünce: "Erkeklerin aleyhine olarak bu talaklara müsaade ediyorum"
dedi."Müslim, Talak 17, (1472); Ebu Davud, Talak 10, (2199, 2200); Nesai, Talak 8, (6, 145).

- İbnu Ömer Radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, hanımını hayızlı iken
boşamış, babası Hz. Ömer Radıyallahu anh, durumu Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm'a
sormuştur. Aleyhissalatu Vesselam da: "Ona emret, hanımına dönsün. Kadın
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temizleninceye kadar yanında tutsun. Sonra tekrar hayz olup temizleninceye kadar
beklesin. Kadın temizlenince boşamak dilerse, temastan önce boşasın. İşte bu, aziz ve
celil olan Allah'ın (boşama hususunda) emir buyurduğu iddettir." Müslim'in bir
rivayetinde: "...Ona söyle, hanımına dönsün, sonra onu temizken veya hamile iken
boşasın" demiştir.Buhari, Talak 2, 3, 44, 45, Ahkam 13, Tefsir, Talak 1; Müslim, Talak 1,
(1471); Muvatta, Talak 53, (2, 576); Ebu Davud, Talak 4, (2179-2185); Tirmizi, Talak 1,
(1175); Nesai, Talak 1, 3, 4, (6, 137-141).İcbar edilenin, delinin, sarhoşun talakı

- Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi Radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah
Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki: "Boşama, azadlık, satış malik olunan şeyler için
caizdir. Kim günah bir şey üzerine yemin ederse ona yemin yoktur. Kim sıla-ı rahmi
keseceğim diye yemin ederse, ona da yemin yoktur. Nezir de kendisiyle Allah'ın rızası
taleb edilen şeyler üzerine yapılır."Ebu Davud, Talak 7, (2190, 2191, 2192); Tirmizi, Talak
6, (1181).

- Nafi Rahimehullah anlatıyor: "İbnu Ömer Radıyallahu anhüma derdi ki: "Kim kölesine
evlenme izni verirse, boşama yyetkisi kölenin elinde olur. Onun boşama yetkisinden hiç
biri başkasının elinde olamaz. Ancak, kişinin kendi kölesinin cariyesini veya cariyesinin
cariyesini almasında bir günah yoktur."Muvatta, Talak 51, (2, 575).

- İbnu Abbas Radıyallahu anhüma demiştir ki: "Cariyenin boşanması beş suretle vukûa
gelir: Azad edilmesi, kocasının boşaması, efendisinin satması, efendisinin hibe etmesi,
miras olmasıyla."Rezin tahric etmiştir.

- Abdullah İbnu Ömer Radıyallahu anhüma anlatıyor: "Talaku's-sünne (sünnete uygun
boşama), kadını temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır."Nesai,
Talak 2, (6, 140).

- Hz. Aişe Radıyallahu anha anlatıyor: "Erkek hanımını boşamak isteyince hemen
boşuyordu. Erkek, yüz ve hatta daha çok kerelerde boşamış olsa, iddeti içerisinde iken,
döndüğü takdirde kadın yine de onun hanımı olmaya devam ediyordu. Bu hal şu
hadiseye kadar devam etti. Bir adam hanımına: "Vallahi seni ne tam boşayacağım ne de
himayeme alacağım, ebedi şekilde böyle tutacağım!" dedi. Kadın: "Bu nasıl olur?"
deyince: "Seni boşayacağım, iddetin bitmek üzere iken geri döneceğim. (Bu şekilde
tekrar edeceğim) cevabını verdi. Kadın bunun üzerine Aişe Radıyallahu anha'ya gidip
durumu haber verdi. Aişe, Resûlullah gelinceye kadar cevap vermedi. Durumu O'na
anlattı. Aleyhissalatu Vesselam da sükût buyurdular. Derken şu ayet indi. (Mealen):
"Boşama iki def'adır. (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır. (Ey
kocalar! boşandığınız zaman) onlara (kadınlara verdiğiniz bir şeyi (mehri geri) almanız
size helal olmaz..." (Bakara 229). Aişe Radıyallahu anha dedi ki: "Bunun üzerine halk (o
günden itibaren) talaka (yeniden yönelip) gözden geçirdi, bir kısmı boşadı, bir kısmı
boşamadı."Tirmizi, Talak 16, (1192).

- Rebi'a İbnu Ebi Abdirrahman anlatıyor: "Abdurrahman İbnu Avf'ın hanımı, ondan
kendisini boşamasını talep etti. Abdurrahman: "Adetten temizlenince bana haber ver!"
dedi. Kadın haber verdi. O da talak-ı bette ile (üç talakla) -veya baki kalan tek bir talakla-
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boşadı. Ne var ki Abdurrahman o gün hasta idi. Hz. Osman, kadının iddeti tamamlanınca
kocasının malına onu da varis kıldı."Muvatta, Talak 40, (2, 571, 572).Kelâle (ne evlad ne
de baba bırakmadan ölen)

- İbnu Abbâs Radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Kureyşliler, birbirlerine küfrün ve sapıklığın
devamını tavsiye ettiler ve aralarında: "Bizim üzerinde olduğumuz şey var ya, bu, o
köksüz sürgün (mesabesinde olan Muhammed)in üzerinde olduğu şeyden daha
doğrudur!" dediler. Bunun üzerine, Allah Teâla hazretleri Kevser sûresini inzal buyurdu:
"Şüphesiz ki biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl
arkası kesik (nesilsiz) olan, sana düşmanlık edenin ta kendisidir" (Kevser 1-3). Bundan
sonra Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm'ın beş erkek çocuğu oldu. Dördü Hz. Hatice
Radıyallahu anhâ'dan: Abdullah; bu in büyükleri idi; Tâhir; -bunun Abdullah olduğu ve
bunların üç tane oldukları da söylenmiştir-; Tayyib, Kâsım ve Mâriye'den olan İbrahim.
Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm'ın dört tane de kızı vardı: Bunlardan Zeyneb, Ebu'l-As
İbnu'r-Rebî'in nikâhı altında idi. Rukiyye ve Ümmü Külsûm: Bu ikisi, Ebu Leheb'in oğulları
olan Utbe ve Uteybe'nin nikâhı altında idiler. "Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu
da..." (Tebbet 1-5) vahy-i şerifi nazil olduğu zaman, Ebu Leheb oğullarına onları
boşamalarını emretti. Bunun üzerine Hz. Osman önce Rukiyye ile evlendi. Rukiyye
onunla birlikte Habeşistan'a hicret etti. Orada Hz. Osman'ın Abdullah adında bir oğlu
dünyaya geldi. Hz. Osman ona izafeten (Ebu Abdillah diye) künye almıştı. Sonra Rukiyye
Radıyallahu anhâ vefat etti. Ondan sonra Hz. Osman Ümmü Külsûm Radıyallahu anhümâ
ile evlendi. Hz. Fâtıma Radıyallahu anhâ: Bu Hz. Ali Radıyallahu anh'ın nikâhı altında idi.
Hz. Ali'nin Fatma'dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin adlarında üç erkek çocuğu ile Zeyneb ve
Ümmü Külsüm adlarında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan Zeyneb, Abdullah İbnu
Ca'fer radıyallahu anhüma'nın nikâhı altında idi. Hz. Ali, Ümmü Külsûm'u da Hz. Ömer'e
nikâhlamıştı, Radıyallahu anhüm ecmâin."Rezîn tahric etmiştir.

- Hz. Aişe Radıyallahu anhâ: "Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya
kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, bazı fedâkarlıklarla sulh olup aralarını
düzeltmelerin de onlar için bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır.." (Nisa 128) ayeti
hakkında dedi ki: "Bu âyet, şöyle bir kadın hakkında inmiştir: "Bir erkeğin nikâhı
altındadır, ancak erkek onunla beraberliği fazla istememektedir, onu boşayıp bir
başkasıyla evlenmeyi arzulamaktadır. Ona kadın: "Beni boşama, yanında tut, dilersen bir
başkasıyla da evlen. Sen bana infak ve gece ayırma hususunda serbestsin" der. İşte
ayette geçen şu meal bu mânayadır: "Bazı fedakârlıklarla sulh olup aralarını
düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur. Sulh ise hayırlıdır."Buhâri, Sulh 4, Mezâlim
11, Tefsir, Nisâ 23, Nikâh 95; Müslim, Tefsir 14 (3021).Nikâh mevzuuna giren başka
meseleler

- Zübeyr İbnu'l-Avvam radıyallahu anh'ın anlattığına göre: "Ümmü Külsüm Bintu Ukbe
nikahı altında idi. Hanım, hamile olduğu halde kendisine: "Bir talakla nefsimi boş kıl!"
diye talepte bulundu. Bunun üzerine o da hanımını bir talakla boşadı. Sonra namaza gitti.
Döndüğünde hanımını doğum yapmış buldu. Zübeyr: "Bu kadına ne oluyor? O, beni
aldattı, Allah da onu aldatsın!" dedi. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a gidip
durumu anlattı. Aleyhissalatu vesselam: "İddet süresi, beklenmedik bir anda sona
ermiştir. Sen ona yeniden talip ol!" demiştir."
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- Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi Radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah
Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: "Kadın, kocasının kendisini boşadığını iddia eder
ve bu iddiasına adil bir şahit de getirirse kocasından bu hususta yemin talep edilir.
Boşamadım diye yemin ederse şahidin şehadeti batıl olur. Yeminden imtina ederse bu
imtinası ikinci şahid yerine geçer."Ma'tuh, çocuk ve uyuyanın talakı

- Hz. Ali Radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki:
"Nikahtan önce boşama olmaz."Kadının boşanma talebi mekruhtur

- İbnu Ömer Radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah Aleyhisselatu Vesselam
buyurdular ki: "Köle kadının talakı ikidir, iddeti de iki hayız müddetidir."Kölenin boşaması

- İbnu Abbas Radıyallahu anhuma anlatıyor: "Bir adam Resulullah Aleyhissalatu
Vesselam'ın yanına gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Efendim beni köle kadını ile
evlendirmişti. Şimdi de hanımla aramı ayırmak (boşandırmak) istiyor" dedi. Bunun
üzerine Aleyhissalatu Vesselam minbere çıkarak şu hitabede bulundu: "Ey insanlar!
Sizden birine ne oluyor ki, kölesini cariyesi ile evlendirip, sonra da aralarını ayırmak ister.
Boşama yetkisi, şüphesiz kadının bacağını tutan (kocay)a aittir, (kölenin efendisine ait
değildir)."Hz.Peygamber nasıl yemin ederdi?

- Hz. Ali (Kerremallahu vechehu) buyurmuştur ki: "Bir kimse hanımına yaklaşmamaya
yemin ederse (îlâ'ya karar verirse), bundan boşanma hâsıl olmaz. Dört aylık müddet
geçince, îlâ yapan koca tevkif olunur, ya boşar ya da kefaret ödeyerek rücu
eder."Muvatta, Talak 17, (2, 556).İmam Mâlik der ki: "Bir kimse, çocuğu sütten kesilinceye
kadar hanımına yaklaşmamaya yemin edecek olsa, bu îlâ yemini sayılmaz. Bana Hz.
Ali'den ulaşan bir rivayete göre, bu durumdan kendisine sorulduğu vakit bunun îlâ
olmadığını belirtmiştir."

- İbnu Abbâs (Radıyallahu anhüma), "Kur'ân-ı Kerim'deki: "Kocaları, bekleme müddeti
içinde barışmak isterlerse onları geri almaya (herkesten) çok lâyıktırlar..." (Bakara 228)
ayeti hakkında şunu söyledi: "Erkek hanımını üç talakla da boşasa hanımını geri almaya
herkesten daha çok hak sahibi idi. Ancak bu hüküm, Cenâb-ı Hakk'ın şu sözü ile
neshedildi: "Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır..."
(Bakara 229).Ebu Davud, Talâk 10, (2195); Nesâî, Talâk 74, (6, 212).

Ebû Dâvud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Hangi kadın zevcesinden boşanma taleb
ederse..." Ebû Hüreyre'nin Nesâî'de gelen bir rivayetinde: "Kocasından hul' suretiyle
boşanan k1720 - İbnu Abbâs (Radıyallâhu anh) anlatıyor: "Sâbit İbnu Kays İbni Şemmâs
(Radıyallâhu anh)'ın hanımı Hz. Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm)'e gelerek:"Ben
Sâbit'i ahlâk ve diyanetinden dolayı itab etmiyorum. Ancak İslâm'da küfre düşmekten
korkuyorum -bu sözüyle nefret ettiğini söylemek istedi-" dedi. Resûlullah (Aleyhissalâtu
Vesselâm):"(Mehir olarak aldığın) bahçesini iade eder misin?" diye sordu. Kadın:"Evet!"
deyince, Sâbit'e:"Bahçeyi al ve onu boşa!" dedi.Buhârî, Talak 12; Nesâî, Talâk 34, (6,169);
İbnu Mâce, Talak 22, (2056).

- İbnu Abbas Radıyallahu anhüma anlatıyor: "Kim hanımını (kendine) haram kılarsa, bu,
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(boşanma ifade eden) bir şey değildir, bu söz bir yemindir, yemin kefaretinde bulunur.
Nitekim ayet-i kerime'de Cenab-ı Hak; "Allah'ın Resulünde sizin için güzel örnek vardır."
(Ahzab 21) buyurmuştur."Buhari, Talak 8, Tefsir, Tahrim 1; Müslim, Talak 19, (1473);
Nesai, Talak 16, (6, 151).

- Harice İbnu Zeyd anlatıyor: "Ben Zeyd İbnu Sabit Radıyallahu anh'ın yanında oturuyor
idim. Muhammed İbnu Ebi Atik gözlerinden yaşlar boşandığı halde ona uğradı. Zeyd
Radıyallahu anh: "Neyin var?" diye sordu: "Ben, dedi, hanımımın işini kendine
bırakmıştım, o da beni bıraktı." "Peki (boşanma işini ona bırakmaya) seni sevkeden şey
ne idi?" dedi. Muhammed İbnu Ebi Atik: "Kader!" deyince, Zeyd: "Dilersen hanımına
dönersin, zira bu bir (talak)dır. Sen ise ona (kadına) daha çok hak sahibisin" fetvasını
verdi."Muvatta, Talak, 12, (2, 554).

- Sevban Radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:
"Hangi kadın, (çok ciddi) bir gerek yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa, bilsin
ki, cennetin kokusu kendisine haramdır."Ebu Davud, Talak 18, (2226); Tirmizi, Talak 11,
(1187); İbnu Mace, Talak 21, (2055).

- Ebu Hüreyre Radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular
ki: "Bir kadının kız kardeşinin tabağındakini boşaltmak ve kendisi evlenmek için
boşanmasını talebetmesi helal değildir. Kendine de (rızık, nafaka nev'inden Allah
tarafından) takdir edilen şey vardır."Buhari, Nikah 53, Kader 4; Müslim, Nikah 38, (1408);
Muvatta, Kader 7, (2, 900); Ebu Davud, Talak 2, (2176); Tirmizi, Talak 14, (1190); Nesai,
Büyü 19, (7, 258).

- Nesa'i'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Berire Radıyallahu anha kendi nefsinin
hürriyete kavuşması için dokuz okiyye üzerine mükatebe yaptı. Her sene bir okiyye
ödeyecekti. Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm onu, (hürriyetine kavuştuğu zaman)
kocası ile beraberliğe devam etme veya boşanma hususunda muhayyer bıraktı. Kocası
köle idi. Berire kendini (kocadan ayrılmayı) tercih etti. Urve der ki: "Kocası hür olsaydı,
Aleyhissalatu Vesselam Berire'yi muhayyer bırakmazdı."Mutallaka ve muhtelea'nın
iddetleri

- Yine İbnu Abbas Radıyallahu anhüma, "Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı
hali beklerler, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın
yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl değildir, kocaları bu arada barışmak isterlerse,
karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler" (Bakara 223) ayeti için der ki: "Bu ayete
göre, erkek hanımını üç kere de boşasa ona dönmeye hakkı vardır. Bu hüküm şu ayetle
neshedildi: "Boşanma iki defadır. (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle
salmaktır" (Bakara 229).Nesai, Talak 74, (6, 212).

- İbnu Abbâs Radıyallahu anhüma anlatıyor: "Allah Teala Hazretlerinin (Tebük seferinden
geri kalmaları sebebiyle) tevbelerini kabul edip affettiği üç kişiden biri olan Hilâl İbnu
Ümeyye Radıyallahu anh geldi. (Anlattığına göre) tarlasından evine yatsı vaktinde
dönmüştü. Hanımının yanında bir adam buldu. Manzarayı gözleriyle görmüş, kulaklarıyla
işitmişti. Sabah oluncaya kadar adamı ürkütüp telaşlandırmadı. Sabah olunca doğru
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Resülullah Aleyhissalâtu Vesselâm'ın yanına gitti. "Ey Allah'ın Resûlü dedi, ben aileme
geceleyin dönmüştüm, yanlarında bir adam buldum. Üstelik gözlerimle gördüm,
kulaklarımla işittim." Resülullah Aleyhissalâtu Vesselâm getirdiği bu haberden
hoşlanmadı, adama karşı sert davrandı. Bunun üzerine: "Kendi hanımlarına zina isnad
eden, ancak, kendisinden başka şahidi bulunmayan kimse ise, doğru söylediğine dair
Allah adına yemin ederek dört defa şahitlik eder. Beşinci şahitliğinde ise, eğer yalan
söylüyorsa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ister. Kadının Allah adına yemin
ederek kocasının yalan söylediğine dâir dört def'a şahidlik etmesi ve beşinci şahitliğinde,
eğer kocası doğru söylüyorsa Allah'ın lânetinin kendi üzerine olmasını istemesi, onun
hakkındaki cezayı kaldırır" (Nur 6-9) meâlindeki ayet nazil oldu. Vahiy hali Resülullah
Aleyhissalâtu Vesselâm'ın üzerinden kalkınca: "Ey Hilâl, müjde! Allah senin için bir
kurtuluş ve kurtuluş yolu gösterdi" buyurdular. Hilâl: "Ben Rabbim Teâla hazretlerinden
bunu ümid ediyordum!" dedi. Resûlullah Aleyhissalatu Vesselâm: "Kadına adam
gönderin gelsin!" emretti. Kadın geldi. Ayet-i kerimeyi Resûlullah ona okudu. İkisine de
meselenin ciddiyetini hatırlattı ve ahiret azabının dünyadaki azabtan daha şiddetli
olacağını haber verdi. Bunun üzerine Hilâl: "Vallahi kadın hakkında doğruyu söyledim!"
dedi. Kadın da: "Hayır yalan söyledin!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm:
"Aranızda lânetleşin" emretti. Hilâl'e: "Şehadet getir!" dendi. O da doğru söylediğine dair
dört kere Allah'a şehadet etti. Beşinci sefer olunca kendisine: "Ey Hilâl, Allah'tan kork,
zira dünya azabı âhiret azabından pek hafiftir, senin bu yaptığın, üzerine azâbı vacib
kılmaktadır!" dendi. O yine: "Allah'a yemin olsun, ona iftira ediyorum diye bana celde
yapılmadığı gibi, Allah da onun sebebiyle bana azab vermeyecektir!" dedi ve "Eğer
yalancı ise, Allah'ın lâneti üzerine olsun!" diye beşinci kere şehadette bulundu. Sonra
kadına: "Şehadet getir!" dendi. Kadın da: "Hilâl yalancıdır diye dört kere Allah'a
şehadette bulundu. Beşinci şehadete sıra gelince, kadına: "Allah'tan kork, zira dünyadaki
azab ahiret azabından hafiftir. Bu yaptığın, üzerine azabı vacib kılmaktır!" dendi.
Kadıncağız bir müddet durakladı. Sonra: "Kavmimi, geri kalan zamanlarda rezil rüsvay
edemem!" dedi ve beşinci defa: "Hilâl doğru söyledi ise Allah'ın gadabı üzerime olsun!"
diye şehadette bulundu. Bunun üzerine Aleyhissalâtu Vesselâm aralarını ayırdı. Kadının
çocuğuna babasının adıyla çağrılmamasına, kadına zina isnad edilmemesine, çocuğa da
veled-i zina denmemesine, kim kadına veya çocuğa böyle bir isnadda bulunacak olursa,
hadd-i kazfe maruz kalacağına hükmetti. Keza bunlar ne boşanma ne de ölüm sebebiyle
ayrılmadıkları için Hilâl üzerinde, ne kadın için mesken ne de çocuk için nafaka
mesuliyeti olmadığına hükmetti. Aleyhissalâtu Vesselâm: "Eğer kadın kızılımsı, kabaları
etsiz, sivri omuzlu, iki kabası sivri, bacakları ince bir çocuk dünyaya getirirse, bu çocuk
Hilâl'dendir. Eğer esmer, kısa saçlı, iri yapılı, iri bacaklı, iri kabalı bir çocuk dünyaya
getirirse bu çocuk, zina nisbet edilen şahsa aittir" buyurdular. Gerçekten kadın esmer
renkli, kısa saçlı, iri yapılı, iri bacaklı, iri kabalı bir çocuk doğurdu. Aleyhissalâtu
Vesselâm: "Eğer (şehadetlerle yapılan) yeminler olmasaydı benimle o kadın arasında
mesele olacaktı" buyurdular. İkrime der ki: "Kadının çocuğu bundan sonra Mudar üzerine
emir oldu, Tesmiye'de babasına nisbet edilmezdi." Hadisi Ebu Dâvud bu metnin aynısıyla
rivayet etti. Kütüb-i Sitte, İbnu Ömer'den bu mânada rivayette bulundular.Buhârî, Talâk
28, Şehâdât 21, Tefsir, Nur 3; Ebu Dâvud, Talâk 27, (2254, 2255, 2256); Tirmizî, Tefsîr, Nur,
(3178).

- Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm mülâ'ane
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(lânetleşerek boşanma) âyeti indiği zaman şöyle buyurdular: "Hangi kadın, bir kavme,
onlardan olmayanı dahil edecek olursa, hiç bir hususta Allah'la irtibatı kalmamıştır. Artık
Allah onu asla cennete koymayacaktır. Hangi erkek de göre göre evladını inkâr ederse,
Allah Kıyamet günü onunla kendi arasına perde koyar ve herifi öncekilerin ve
sonrakilerin önünde rezil rüsvay eder."Ebu Dâvud, Talâk 29, (2263); Nesâî, Talâk 47,
(6,179).

- Hz. Câbir Radıyallahu anh anlatıyor: "Hz. Ebu Bekr Radıyallahu anh gelip (Hz.
Peygamber'in huzuruna girmek için) izin istedi. kapıda oturmuş bekleyen insanlar vardı.
Onlara izin verilmemişti. Hz. Ebu Bekr'e izin verildi, o da girdi. Girince, Aleyhissalâtu
vesselâm'ı etrafında zevceleri toplanmış olduğu halde sessiz oturuyor buldu. Derken Hz.
Ömer de izin istedi, ona da aynı halde iken izin verdi. Hz. Ebu Bekr: "Ben Resûlullah
Aleyhissalâtu Vesselâm'ı güldürecek bir şey söyleyeceğim!" dedi ve sordu: "Ey Allah'ın
Resûlü! Hârice'nin kızı benden nafaka istese ben de kalkıp boğazını kessem ne
dersiniz?" dedi. Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm güldü ve: "Şu etrafında gördüklerinin
hepsi benden nafaka istiyorlar!" dedi. Ömer, hemen kalkıp boğazını kesmek üzere
Hafsa'ya yöneldi. Hz. Ebu Bekr de kalkıp boğazını kesmek üzere Aişe'ye yöneldi. Her ikisi
de: "Demek siz Resûlullah'tan onda olmayan şeyi istiyorsunuz ha!" diyordu. Onlar:
"Allah'a yemin olsun! Biz ondan asla olmayan şeyi istemiyoruz!" dediler. Sonra
Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm onlardan bir ay ayrı durdu. Arkadan şu ayet nâzil
oldu. (Meâlen): "Ey Peygamber! Hanımlarına de ki: "Eğer dünya hayatını ve zevkini
istiyorsanız, gelin boşanma bedelini verip sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı,
Resûlünü ve âhiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki, sizden iyilik yapan ve iyi kullukta
bulunanlar için Allah pek büyük bir mükâfaat hazırlamıştır" (Ahzâb 28-29) Hz. Câbir
devamla der ki: "Bunun üzerine Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm Hz. Aişe Radıyallahu
anhâ'dan başlayarak şöyle dedi: "Ben sana bir husus arz edeceğim. Cevap vermede
acele etmemeni dilerim, ebeveyninle de istişâre ettikten sonra cevap ver." "O husus nedir
ey Allah'ın Resûlü?" diye Aişe sorunca, Aleyhissalâtu Vesselâm ayeti tilavet buyurdu.
Bunun üzerine Hz. Aişe hemen: "Yani sizi tercih meselesinde mi âilemle istişâre
edeceğim? Asla! Ben Allah'ı ve Resûlünü ve âhiret yurdunu tercih ediyorum. Senden
ricam, kadınlarından hiçbirine benim şu söylediğimi haber vermemendir!" dedi.
Aleyhissalâtu Vesselâm: "Onlardan biri sormaya görsün, ben hemen cevap veririm. Zira
Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi!"
buyurdular."Müslim, Talak 29, (1428).Evlenmeye teşvik ve terğib

- İbnu Abbas Radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah Aleyhissalatu Vesselam
buyurdular ki: "Mazur bir sebep yokken kocasından boşanma talep eden kadın cennetin
kokusunu bile bulamaz. Halbuki cennetin kokusu kırk yıllık yürüme mesafesinden
duyulur."

- Sürâka İbnu Mâlik Radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah Aleyhissalatu Vesselâm
buyurdular ki: "Size sadakanın en faziletlisini haber vereyim mi? (Boşanma, kocasının
ölümü gibi bir sebeple sana geri gönderilmiş ve senden başka çalışanı (Nafakasını temin
edecek bir kimsesi) olmayan kızın (için harcadığın)dır."
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Boşama şaka ile ile olmaz.Akıllı ve ergen kişinin talak sözü aynen geçerlidir.

Tarafların ağlaması,olağan üstü durum,tabiri caizse akıl sigortasının atması,her
zamankinden fazla olağan üstü durumlardan olan Medhuş ve Ğadban halleri halinde
söylenilen sözler geçerli olmayıp,üçü bir söz,bir talak sayılır.Ancak aynı durumun yani
talağın oluşu,bir önceki talak bu mazereti ortadan kaldırır.

Bu durumlarda kız bir kadının yanında,oğlanda bir hocanın yanında tevbe istiğfarda
bulunacaklar.Günün değeri üzerinden,tahmini olarak on kadar fakirin günlük yiyeceği
temin edilecek kadar kefaret ödenecek.

-İslamda geçici,faydalanmaya yönelik diğer adıyla Mut’a nikahı yoktur ve ittifakla
haramdır.Şia mezhebinde olup,bu da fuhşa ve aileyi yıkmaya yönelik,gayr-ı meşru
yaşantıya kapı açacak bir uygulamadır.

-Hulle yani boşanan eşlerin bir başkalarıyla evlendikten sonra boşanmaları halinde tekrar
eski kocalarıyla evlenmeleridir.Bu da ısrarla su-i istimal edilmeye çalışılan,kötü niyetli
kişilerin başa kalktıkları bir durumdur.

Boşanan kişiler asla tekrar evlenmek için bir ikinci kocaya gidip ve de bunu şarta
bağlayarak yani seninle evlenecek olan bu kadını boşa ki,bende onunla tekrar
evleneyim,şeklinde değildir.Böyle bir şartlı boşama ve evlenme caiz değildir.

Zira evlenen ikinci kişi o kişiyle artık evlenmiş sayılır.Boşama mecburiyeti yoktur.Ancak
birinci kocada olduğu gibi normal şartlarda geçimsizlik gibi sebeblerle ondan da
boşanırsa,anlaşma ile ilk eşle tekrar evlenilebilinir.

Burada tekrar evlenmeyi kolaylaştırmak için konulmuş bir uygulamadan
ziyade,boşanmayı zorlaştıran bir haldir.

Mehmet   ÖZÇELİK

19-07-2005

--------------------------------------------------------------------------------

[1]  (Ebû, Dâvud, Talâk, 3; Mâce, Talâk, 1. el-Münzirî, bu nakil için «mürsel» ve «garîb»
demiştir.)

[2] Bakara-227.

 13 / 14



Boşanma Üzerine

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 17:43 - Son Güncelleme Cumartesi, 25 Eylül 2010 17:44

[3] Bakara.228.

[4] Bakara-229-232.

[5] Bakara.236-237.

[6] Bakara.241.

[7] Nisa.20-21.

[8] Nisa.35.

[9] Ahzab.28-29.

[10] Ahzab.49.

[11] Ahzab.52.

[12] Talak.1-2.

[13] Talak.4.

[14] Talak.6.

[15] Tahrim.5.
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