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TAKDİM
Ailenin temelini teşkil eden nikâh, bütün dinlerde kadın ve erkeğin müştereken
kendilerine özgü bir paylaşım alanı oluşturmalarına ve insan soyunun devamına
katkı sağlamalarına imkân veren yegane meşrû ilişki kabul edilmiştir.
Evlilik, yaratılışın gereği bir duygudur. Her insanın buna ihtiyacı vardır. Ha‐
yatın güzel bir şekilde devam etmesi buna bağlıdır. Aile kurumunu koruyan toplum‐
ların birçok yönden daha sağlıklı olduğu, bu toplumlarda yetişen insanın daha kali‐
teli, sosyal ilişkilerde daha düzeyli olduğu ve özellikle çocukların daha huzurlu ve
nitelikli yetiştiği bilinmektedir.
Ailesi çöken toplumlar, her açıdan çökmeye mahkûmdur. Aileyi oluşturan ve
yücelten de nikâh bağıdır. Nikâh sosyal bir faydadır. Nesiller bu yolla çoğalır, devam
eder. İnsan türü aile ile korunur. Nesiler, ancak nikâh akdi ile korunmaya alınır.
Evlilik dışı ilişkiler çeşitli davranış bozukluklarına yol açar. Kişi aile hayatıyla
ruhsal huzura ve mutlu bir ortama kavuşur. Başkasını sevmenin, çocuk yetiştirme‐
nin, onlara fedakârlık yapmanın, beraberce hayatın güçlüklerine katlanmanın, birçok
şeyi birlikte paylaşmanın zevkini yaşayabilir. Babalık şefkâti, analık merhameti an‐
cak aile hayatıyla tadılabilir.
Nikâhla beraber insanın hayatında önemli değişiklikler olur. Kişinin sorumlu‐
luğu artar, hayatını ve sevgisini paylaşabileceği bir insanla yaşamaya başlar. Bö‐
lüşmeyi, sevmeyi, merhamet etmeyi, iyilik yapmayı, cömertliği öğrenir. İnsanlarla
beraber yaşamayı ve onlarla geçinmeyi bilir. Ancak aile hayatı insana bu anlayışı
uygun bir şekilde verebilir. Toplumların en küçük birimi olan ailenin temel sözleş‐
mesi nikâhtır.
İşte “nikâh”ın bu yönlerini vurgulamak, bütün dünya dinlerinde önemini be‐
lirtmek ve insanlığa nikâh ve onunla birlikte kurulan ailenin önemini hatırlatmak
için milletlerarası bir Tartışmalı İlmî Toplantı tertip edilmiştir. Tartışmalı ilmî
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toplantı, dünya dinlerinin bu sorun karşısındaki tavır, tutum ve davranışlarını
incelemeyi hedeflemiştir. Tartışmalı ilmî toplantıya farklı ülkelerden bilim insanla‐
rının katılması bu konunun bütün boyutlarıyla tartışılmasına imkân sağlanmış olup
toplantıda nikâhın ve onunla oluşan ailenin önemi günümüz insanına yeniden
hatırlatılmaya çalışılmıştır.
Bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantıda, dünya dinlerinin bu sorun karşı‐
sındaki tavır, tutum ve davranışlarının incelenip ortaya konması da hedeflemektedir.
Toplantıya farklı ülkelerden bilim insanlarının katılması bu konunun bütün boyut‐
larıyla tartışılmasına imkân sağlamıştır.
Bu ilmî toplantıda ele alınan ana konu başlıkları şöyledir:
*

Yaşanabilir Bir Toplumun Temeli Olarak Nikâh,

*

Yasal Bir Olgu Olarak Nikâh

*

Toplumsal Bir Olgu Olarak Nikâh

*

Kültürel Bir Fenomen Olarak Nikâh,

*

Tarihî Seyirde Nikâh,

* Yaşayan Dinlerde Nikâh (Yahudîlik, Hıristiyanlık, İslâm, Hinduizm, Bu‐
dizm…),
*

Birey ve Nikâh,

*

Nikâh – Aile İlişkisi.

Gerçekleştirilen bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantının kısa vadedeki
amacı, ülkemizdeki nikâh, aile, kadın gibi konularda çalışmaları olan akademisyenler
başta olmak üzere farklı ülkelerden, kültürlerden ve dinlerden konu ile ilgili ilmî ve
akademik düzeyde çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirmek, bilgi alışveri‐
şinde bulunmalarını sağlamaktır. Uzun vadede ise, aile gibi her din ve kültürde
kutsal sayılan bir kurumun sağlıklı bir şekilde idamesine katkıda bulunmak, günü‐
müz dünyasına nikâhın ve dolayısıyla ailenin önemini, bunların sahip çıkılması
gerektiğini hatırlatmak ve bu alanda çalışan sosyal ve beşerî bilimciler için daha
başarılı ilmî araştırmalara rehberlik etmektir.
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Yapılan bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, dünyanın farklı coğrafyala‐
rından konuyla ilgili eser sahibi çok sayıda akademisyeni bir araya getirmeyi hedef‐
lemesi bakımından bir ilk olmuş ve bu alanda çalışma yapan ilim adamlarını toplan‐
tı vesilesiyle bir araya getirecek ve böylece müşterek akademik faaliyetlerin artması‐
na imkân sağlamıştır. Bu sayede günümüz toplumlarının, çeşitli kültürlerin ve
farklı dinlerin nikâhlı birliktelikleri özendirme, aileyi koruma ve yüceltme için yap‐
tıkları faaliyetler hakkında araştırmacılar karşılıklı olarak bilgilenme imkânı elde
etmişlerdir.
Dünyanın değişik bölgelerindeki üniversitelerde, fakültelerde, enstitülerde ve
araştırma merkezlerinde Din, Sosyal ve Beşerî ilimlerde çalışan öğretim üyeleri ve
araştırmacılar başta olmak üzere bütün akademi camiası, bilim insanları, üniversite
öğrencileri, aile ile ilgili çeşitli ülkelerdeki kamu kuruluşları, din hizmetlerinde bu‐
lunanlar ve genel anlamda konuyla ilgili herkes bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî
Toplantıyla yakından ilgilenmiş ve toplantıya bizzat katılarak istifade etmiştir.
Bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, hazırlanan tanıtım afişleri, toplantı
programı ve davetiyelerle ve basın aracılığıyla İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere
ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, ilgili herkese duyurulmuş, toplantının geniş kitle‐
lere ulaşması temin edilmiştir.
Toplantı 06 Nisan 2012 Cuma günü açılış oturumuyla başlamış; Dokuz Eylül
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV)’nı tanıtan
sinevizyon gösteriminin ardından programa geçilmiş, açılış oturumunu diğer otu‐
rumlar takip etmiştir. Her bir oturum, tebliğlerin sunumu ve tartışmalarla devam
etmiş, toplantıda sunumlar Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yapılmış ve si‐
mültane sistemi ile konuşmalar tercüme edilmiştir. 08 Nisan 2012 Pazar günü
yapılan kapanış konuşmalarıyla toplantı sona ermiş ve Selçuk‐Efes gibi İzmir’in
tarihî mekânlara yapılan gezi ile program son bulmuştur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür‐
lüğü’nü temsilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Dr. Dursun Ayan Bey’in katı‐
lımı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen bu
toplantı metinleri daha geniş kitlelere ulaştırılmak üzere bu eserde bir araya getirile‐
rek neşredilmiştir.
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Okuyanlara ve araştırmacılara önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu
çalışmayı benzer çalışmaların takip etmesi dilek ve ümidiyle, toplantı çalışmaların‐
dan bu eserin ortaya çıkmasına kadar geçen sürede desteğini aldığımız herkese, deği‐
şik kademelerde emek veren, katkıda bulunan şahıs, kurum ve kuruluşlara, eserin
basımını gerçekleştiren yayınevi mensuplarına bu vesile ile bir daha teşekkür eder,
başarılar dileriz.

Prof. Dr. Ali ÖZEK

Prof. Dr. Ömer DUMLU

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkanı

İlahiyat Fakültesi Dekanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Ali ÖZEK
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakül‐
tesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile beraberce bu toplantıyı tertip
etmiş bulunuyoruz. Toplantımızın konusu “Dinlerde Nikâh”tır.
Bu toplantı vesilesi ile önce Dokuz Eylül Üniversitesi sayın rektörü Prof.
Dr. Mehmet Füzün Bey’e, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Deka‐
nı sayın Prof. Dr. Ömer Dumlu Bey’e ve Toplantımıza katılan bakanlık yetki‐
lisi Sayın Dr. Dursun Ayan kardeşimize teşekkür ediyorum. Böyle bir top‐
lantının yapılmasına vesile oldukları için kendilerini tebrik ve takdir ediyo‐
rum.
Bu toplantı bizim açımızdan çok önemli bir toplantıdır. Bizim açımız‐
dan önemli olduğu kadar da bütün insanlık açısından da çok önemlidir.
Nikâh bir akit işleminin adı, evlenmenin başlangıcı ve bu akdin yapılış tarzı
demektir. Dolayısıyla konu oldukça önemlidir.
Böyle bir toplantıda tebliğ sunacak olan ilim adamları ve araştırmacılar
nikâh işleminin kendi inançlarında ve kültürlerinde nasıl cereyan ettiğini
bize anlatacaklardır. Ben burada sadece birkaç hususa temas etmek istiyo‐
rum.
Eski âlimler derlerdi ki:

 ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ: ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎﻥİnsanoğlunun

üzerinde durduğu ilimler ve bilimler ikiye ayrılır: Birincisi, beden ilimleri,
ikincisi de din ilimleridir. Din ilmi malum ama beden ilmi deyince dünya ve
insanla ilgili bütün bilgileri içerir. Çünkü önemli olan insandır. Bugün insan‐
lığın ulaştığı ilmî seviye ve teknolojik gelişmelerin hepsi insan içindir. İnsa‐
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na hizmet etmek, insanın işini kolaylaştırmak, hayatını kolaylaştırmak için‐
dir. Dolayısıyla din, inanç, kültür bunlar da insan için çok önemlidir. Din
deyince semavî dinler vardır ki biz bunlara hak dinler diyoruz. Bir de beşerî,
felsefî dinler vardır ki, onlar çeşitli zamanlarda bazı feylozofların düşünüp
ortaya koyduğu bir inanç veya bir yaşam tarzıdır. Bir de dinlere karşı olan
ataizm dediğimiz bir gurup vardır ki, o da zıt mânâda bir din anlayışıdır.
Değerli hazırûn! İnsanoğlunu idare eden iki şeydir. Üçüncüsünü ben
bilmiyorum. Bulardan biri insanın inancıdır. İnsanın dünya görüşüdür. Biz‐
ler hepimiz bu hayatı yaşıyoruz. Hayatımızda uyduğumuz bir takım kaide‐
ler vardır. Bu kaideler bizim inancımız ve dünya görüşümüzdür. Bundan üç
bin, beş bin, onbin sene önce ortaya konmuş bazı inançlar hala yaşamakta‐
dır. Sebeb, inanç insanla beraberdir insandan uzaklaşmaz ve beraber yaşar.
Bir de moda dediğimiz değişebilen bir şey vardır. Zaman içinde bazı düşün‐
celer ve anlayışlar değişebilir. Bizim tarihimizde de bir çok değişiklikler
olmuştur. Bunun adı modadır. Modaya göre insanlar yaşam tarzlarını, anla‐
yışlarını bir ölçüde değiştirebilir ama, esas hiç değişmez. Semavi dinler için‐
de en eski din Yahudîliktir. Yahudîler pek çok konuda değişmişlerdir ama
bir konuda hiç değişmemişlerdir. O da Yahudîlik inancıdır. Kendi araların‐
da bir çok mezheplere, fraksiyonlara ayrılabilirler ama esasta değişmez.
İnşallah bu toplantıda bu konular enine boyuna ele alınıp tartışılacaktır. Biz
de bu görüşlerden faydalanacağız.
Burada bir hususa daha temas etmek istiyorum. Ben aslında tefsir hoca‐
sıyım. Dolayısıyla burada Kur’ân’dan da bir alıntı yapmak istiyorum. Yâ‐sîn
suresi otuz altıncı âyeti:

ﻮ ﹶﻥﻌﹶﻠﻤ ﻳ ﺎ ﻻﻣﻤ ﻭ ﻢ ﺴ ﹺﻬ
ِ ﻦ ﺃﹶﻧﻔﹸ ﻣ ﻭ ﺭﺽ ﺖ ﺍ َﻷ
 ﻨﹺﺒﺎ ﺗﻣﻤ ﺎﺝ ﹸﻛﱠﻠﻬ
 ﺍﺯﻭ ﻖ ﺍ َﻷ ﺧﹶﻠ ﻱﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬﺒﺤﺳ
“Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilme‐
dikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allahʹı tesbih ve takdis ederim.”
Bu âyet‐i kerime, üzerinde çalışmakta olduğumuz konumuzu ele almış‐
tır. Allah Teâlâ Hazretleri kainatta ne yarattıysa hepsini çift olarak yaratmış.
Tek olan Allah’tır. Eğer biz neslimizin sağlam olarak devam etmesini isti‐
yorsak nikâh, hayatımız için çok önemli demektir. Daha açık tabiriyle ev‐
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lenmek çok önemlidir. Allah Teâlâ kâinatta her şeyi çift olarak yaratmıştır.
İşte bu çiftlerin birleşmesiyle nesiller devam etmektedir.
Bu konunun işlenmesine vesile olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İla‐
hiyat Fakültesi tertip heyetini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bize de ışık
tutmuş oldular. Vakıf olarak bizim görevimiz zaten uluslararası tartışmalı
İlmî toplantılar yapmaktır. Bu toplantımızla birlikte bizim uluslararası top‐
lantı sayımız on sekiz olmuştur. Her sene bir milletlerarası toplantı tertip
ediyoruz.
Bu vesile ile tekrar hepinize vakfımız adına ve diğer kurumlar adına te‐
şekkür ediyorum. Bu toplantının faydalı geçmesi için Cenab‐ı Allah’a dua ve
niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle toplantılarda bir araya
gelmeyi Cenâb‐ı Hak niyaz eder, hepinize hürmet, saygı ve selâmlarımı
takdim ve teşekkür ederim.

Dr. Dursun AYAN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi

Sayın Dokuz Eylül Üniversitesi rektörüm, sayın İlahiyat Fakültesi de‐
kanım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Asan adına, Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürü Ömer Bozoğlu adına ve şahsım adına sizleri saygıyla selâm‐
lıyorum.
Türkiye’de aileye yönelik çalışmalar ilk başlangıcı 1992 yılında Aile A‐
raştırma Kurumunun kuruluşuyla başlamıştır. Ancak daha sonraki yıllarda
Aile kurumuyla ilgili alan araştırmaları, özürlülerle ilgili araştırma yapan
kurumlarımız, çocuk esirgeme kurumumuz bir çatı altında toplanarak
2011’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını oluşturmuş ve hizmetlerine
devam etmiştir.
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan bugünkü genel mü‐
dürlüğümüz genel olarak dünyada aile ile ilgilenmektedir. Ayrıca Türkiye
genelinde de aileye yönelik büyük ölçüde yapısı araştırmalarını sürdürmek‐
tedir. Bununla beraber aile kurumunda ortaya çıkan bazı sorunların gide‐

18

DİNLERDE NİKÂH

rilmesine yönelik ne gibi önlemler alabiliriz, bu sorunları en aşağı düzeyde
nasıl tutabiliriz. Bunlara yönelik programlar düzenlemekte ve bu program‐
ları sivil toplum kuruluşları ile, belediyeler ile iş birliği içerisi yapmaktayız.
Diğer taraftan İSAV gibi bir kuruluştan ve üniversitelerin, akademik
yönünden Türkiye çapında yaptırdığımız araştırmalardan da üniversitele‐
rimizden yararlanmaktayız. Bir de Türkiye’mizin ev sahipliği ile İstanbul’da
dünya aile zirvesini yapmış olduk. Genel olarak çalışmalarımız bu çerçeve‐
dedir. Ayrıca sadece Türk ailesinin değil dünya genelindeki aile sorunlarını
da dikkatle takip ediyoruz.
İSAV’ın, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile ortaklaşa dü‐
zenliği bu değerli toplantımıza gelmekten bakanlığımız adına memnuniye‐
timi bildiriyorum. Bu toplantı için gerek yurt içinden, gerek yurt dışından
gelen saygı değer ilim adamlarımıza da teşekkür ediyor saygılarımı sunuyo‐
rum.

Prof. Dr. A. Bülent BALOĞLU
İsveç Din Hizmetleri Müşaviri

Sayın Rektörüm, kıymetli dekanım ve kıymetli misafirler!
Öncelikle İslâmî İlimler Araştırma Vakfı İSAV’ın, daha önce mensubu
olduğum İzmir İlahiyat Fakültesi ile ortaklaşa geliştirdikleri ve hazırladıkla‐
rı bu bilim şölenine davet edilmekten büyük bir onur duyduğumu ifade
etmek istiyorum. Bu vesile ile sayın hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca
organizasyonu tertipleyen sayın büyüğüm Prof. Dr. Ali Özek Bey’e ve vak‐
fın diğer çalışanlarına da şükranlarımı arz ediyorum.
Dinlerde Nikâh konusu öyle birkaç günlük toplantıyla halledilebilecek
bir toplantı değil. Hepinizin bildiği gibi din, hem anlam verici, hem de dü‐
zen koyucu bir güç olarak hepimizin sosyal hayatında çok önemli bir yere
sahip. Ayrıca din bu özelliğiyle bireyin sosyal hayatında olduğu kadar özel
hayatında da denetim altına almayı hem zihnen, hem bedenen kalkınmayı
bilhassa konumuz itibariyle söylüyorum cinsellik konusunda onu eğitmeyi,
aşırılıklardan korumayı hedefler.
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Bu toplantıda dinlerin nikâha bakışı irdelenecektir. Özellikle
modernitenin ve onun yan ürünü olan sekülerizmin toplum hayatına bir
tehdit oluşturduğu ve bu tehdidi de en fazla hisseden kurumun aile kurumu
olduğunu biz biliyoruz. Bunu Türkiye’den üç bin kilometre ötede yaşayan
biri olarak özellikle göç olgusunun da yarattığı duygularla ve getirdiği yük‐
lerle birlikte orada hisseden ve birebir yaşayan birisi olarak bu konunun
daha da önemli olduğunu düşünüyorum.
Bu çerçevede İsveç Diyanet Vakfı olarak yapmış olduğumuz yayın faa‐
liyetlerimizden biri de “İsveç’te Türk Gençliği” konulu yeni çıkan kitabı‐
mızdır. Bu kitap genç bir arkadaşımızın yapmış olduğu bir araştırmadır. Bu
araştırmayı okudum ve kitap hâlinde basılmasına yardımcı oldum. Yine
oraya göçen birinci neslimizin hatıralarını ve bize anlattığı hikâyelerini der‐
ledik ve bir kitap hâline getirdik. Bu iki kitaptan evlilik kurumunun dışarıda
göçmen olarak yaşayan insanımızın hayatında ne kadar önemli bir yere
sahip olduğunu bir kere daha öğrenmiş olduk. Bu hikâyelere baktığımız
zaman hakikaten çok karmaşık bir sosyal olgu olarak göçün yüklemiş oldu‐
ğu en fazla fatura evlilik kurumuna çıkmıştır. Pek çok birinci sınıf vatanda‐
şımız dokuz‐on yıl ailesini götürememiştir. Ailesi çocuklarıyla birlikte Tür‐
kiye’de kalmıştır. Bunun da tabiî olarak her iki tarafa ciddi faturaları olmuş‐
tur. Vaktiyle orada yani İsveç’te evlenen orada çocuk sahibi olan, ailesini
getirdikten sonra o İsveçli hanımı ve ondan doğan çocuğunu terk eden bir‐
çok insana rastladım. Bazıları çocuklarına sahip çıkmış, büyütmüş, kısmen
de olsa ona kendi kültürünü öğretmeyi başarabilmiş. Ama şunu söylemeli‐
yim ki, önemli bir kesim insanımız o topraklarda kaybolmuştur.
İsveç, yapı itibariyle Avrupa’nın en seküler ülkesidir. Kiliseye gidiş o‐
ranı yüzde üçler, yüzde dörtler mesabesindedir. Evlilik kurumu da nerede
ise halkın zihninde önemini yitirmiş durumdadır. Sambo dediğimiz evlilik
dışı birliktelik İsveç’te oldukça yaygındır. Maalesef bu, özellikle bizim Türk
gençleri arasında gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Sambo, nikâhsız birliktelik, nikâhsız yaşamak demektir. Bu noktada çok
ciddi sıkıntılarımız var. İsveç’de istatistik olarak doğan çocukların yüzde
ellisi nikâh dışı doğmaktadır. Boşanma oranı çok yüksektir.
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Bu toplantıya çağrılmış olmamdan dolayı son derece mutluyum. Ayrıca
on altı sene bu çatı altında birlikte eğitim‐öğretim yaptığımız çok değerli
hocalarım ve arkadaşlarımla tekrar buluşmaktan son derece mutluyum.
Belki aramızda öğrencilerimiz vardır. Onlarla da buluşmaktan mutluyum.
Bu toplantının güzel neticelere yol açacağını, hayırlı sonuçlar vereceğini
ümit ediyor, hepinize sevgi, saygı ve selâmlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Ömer DUMLU
Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı

Sayın rektörüm, rektör yardımcılarım, sayın dekanlarım, sayın İslâmî İ‐
limler Araştırma Vakfı başkanım ve arkadaşları, sayın Aile ve Sosyal Politi‐
kalar Bakanlığı temsilcisi, sayın İsveç Din Hizmetleri Müşaviri, yurt içinden
ve yurt dışından toplantımıza katılan çok değerli bilim adamları, değerli
misafirlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler sözle‐
rime başlamadan önce hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Başta Kur’ân‐ı Kerim olmak üzere kutsal kitaplara baktığımız vakitte
bunlarda Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan bahsedilmekte ve insanlığın bunlarla
başladığı bildirilmektedir. İnsanlığın Hz. Âdem ve Hz. Havva ile başlayan
birlikteliği daha sonraki dönemlere aile kurumu olarak yansımıştır.
Varolan bütün kültürlerin hep bir ağızdan dile getirdikleri evrensel bir
hakikat vardır ki, o da insan soyunun geliştirdiği en zengin kurum ailedir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni inceleyecek olursak aile, toplum
hayatının en doğal ve en temel çekirdeğidir. Bu aile hayatı elbetteki nikâhla
başlamakta ve devam etmektedir. Nikâhta bireylerin karşılıklı olarak birbir‐
lerine sözleri vardır. Her ne kadar kültürlerde, dinlerde bazı ufak‐tefek fark‐
lılıklar varsa da nikâhın bütün toplumlarda yer aldığını söylememe gerek
yoktur. Biz Müslümanların da aile hayatına ve nikâha çok önem verdiğimiz
malumdur.
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Rûm Sûresi’nin 21. âyetinde Cenâb‐ı Hak:

ﻤ ﹰﺔ ﹺﺇﻥﱠ ﺣ ﺭ ﻭ ﺩ ﹰﺓ ﻮ ﻣ ﻨﻜﹸﻢﻴﺑ ﻌ ﹶﻞ ﺟ ﻭ ﺎﻴﻬﻮﺍ ﹺﺇﹶﻟﺴﻜﹸﻨ
 ﺘّﻟ ﺎﺍﺟﺯﻭ ﻢ ﹶﺃ ﺴﻜﹸ
ِ ﻦ ﺃﹶﻧﻔﹸ ﻣّ ﻖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺧﹶﻠ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺎﻦ ﺁﻳ ﻣ ﻭ
ﻭ ﹶﻥﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻳ ﻮ ﹴﻡ ﻟ ﹶﻘّ ﺕ
 ﻳﺎﻚ ﻵ
 ﻟﻲ ٰﹶﺫﻓ
“Huzurlu olmanız için size kendi(cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
merhamet peyda etmesi de Oʹnun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi
düşünen bir kavim için ibretler vardır.” buyurmaktadır.
Burada önemle üzerinde durulması gereken husus sevgi, rahmet ve hu‐
zurun olmasıdır. Bu âyette sevgi, huzur ve rahmetten bahsedilmektedir.
Buradaki meveddet ve rahmeti, ben, eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı dav‐
ranmaları, birbirlerine karşı hoşgörüyle yaklaşmaları, birbirlerini dinlemele‐
ri, problemlerini beraberce çözmeleri şeklinde anlamak istiyorum ki âyetten
bunu anlamak da mümkündür. Öte yandan âyette, ailenin temelinin sevgi
ve rahmetin oluşturduğu da açıkça vurgulanmaktadır. Bu aynı zamanda
evrensel bir mesajdır. Bu sadece Müslümanlara verilmiş bir mesaj da değil‐
dir.
Bugün dünyanın neresinde olursanız olun ailede sevgi ve anlayış yoksa
o ailede huzurdan bahsetmek mümkün değildir. Böyle huzurlu bir ailenin
temelinin ilk başlangıcını nikâh oluşturmaktadır.
Başkasını sevmenin, çocuk yetiştirmenin, onlara fedakârlık yapmanın,
beraberce hayatın sıkıntılarına katlanmanın zevki ancak aile bağlarıyla
mümkündür. Çünkü bunda sevgi, fedakârlık ve merhamet vardır. Anne ve
babalığın şefkât ve merhameti daha ziyade aile hayatı ile tadılabilir.
Bugün dünyanın her yerinde evlilik dışı ilişkilerden bahsedilmektedir.
Hakikaten toplumların evlilik dışı meydana gelen çocuklardan ciddi anlam‐
da sıkıntılar çektiklerini biliyoruz. Bu mânâdan olarak bugün dünyanın
değişik ülkelerinden katılan değerli katılımcılar bu konularda tecrübelerini,
çalışmalarını bizlere aktaracaklardır.
Bu toplantı bu yönüyle çok önemlidir ve insanlığa ışık tutacaktır. Bu
toplantının amaçlarından birisi nikâhlı birliktelikleri özendirmek, günümüz
toplumlarının, çeşitli kültürlerin ve farklı dinlerin bu konudaki düşünceleri‐
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ni yansıtabilmek, aileyi korumak ve yüceltmek için neler yapılabileceğine
dikkat çekmektir.
Ayrıca bu toplantı ve bu tür faaliyetler araştırmacıların karşılıklı olarak
bilgilenmelerine, fikir alışverişinde bulunmalarına da katkı sağlayacaktır. Üç
gün boyunca devam edecek olan bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı
sizlere çok çok teşekkür ederim.
Bizi kırmayıp buraya teşrif eden sayın rektörüme ve rektör yardımcıla‐
rına ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin hanımefendiye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.
Kendisi bizzat katılacaktı ancak son anda bir işi çıktığı için katılamamıştır.
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı mütevelli heyeti başkanı sayın Ali Özek Ho‐
cama can‐ı gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. İnşallah İsav vakfı ile daha nice çalışmalarda beraber olmayı ümit
ediyorum. Ayrıca fakültemde bu toplantıya emeği geçen bütün arkadaşla‐
rıma teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyo‐
rum ve saygılarımı sunuyorum.
Sağolun, varolun.

Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

Çok değerli yardımcılarım, dekanım, çok değerli vakıf başkanı sayın
hocam, çok değerli İsveç Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. A. Bülent
Baloğlu hocamız, bakanlık temsilcimiz, çok değerli akademisyenler, çok
değerli öğrenciler ve çok değerli katılımcılar.
İnsanın yaşamını belirleyen üç unsur vardır diye düşünüyorum. Bir ta‐
nesi hepimizin çok iyi bildiği dindir. Diğeri bilim, diğeri ise insanın doğası
yani kendisidir. İnsanoğlu bu üç unsurun ışığında, doğrultusunda, bileşi‐
minde hareket eder. Din ve bilim birbiriyle çarpışır mı, çatışır mı? Çeşitli
zamanlarda bunlar tartışılmıştır. İkisini birbirleriyle mukayese etmekten
ziyade ben şunu söylemek istiyorum. Din bir ihtiyaçtır. Allah’ımızın bir
buyruğudur, asla ödün vermezsiniz. Bilim kendi metodolojisi içinde hiç
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kimseye ödün vermez. Ne din kalır, ne iman kalır, ne de sizin geleneksel
değerleriniz kalır. Kendi metodolojisi içerisinde neyi çıkarıyorsanız onu
sorar. Ancak bilim adamı olarak şunu gördüm ki, bilim devamlı değildir.
Yani bugün beyaz dediğine yirmi sene sonra yine aynı metodolojisi içerisin‐
de gri veya siyah deyebilmektedir. Sonuçta akıllı ve çağdaş insan bu iki un‐
suru da belirli oranlarda tutmak suretiyle hayatını sürdürür ve mutlu olur
diye düşünüyorum.
Her zaman söylediğim bir söz vardır. İnsan iki şey ister. Birincisi hep
mutlu olmak ister, hep doyum sağlamak, hep haz almak ister. Kimisi aka‐
demik kariyer yaparak mutlu olmak ister. Kimi çok para kazanarak mutlu
olmak ister. Kimi de balık tutarak mutlu olmak ister. Sonuçta hep haz almak
ister. İkinci arzusu da ölümsüzlük ister. Yaradan da öyle yaratmıştır. Ama
bilime baktığımızda bir bilim insanı olarak bilim insana ölümsüzlük
vadetmiyor. Tam tersi ölüm olacak diyor. Ama din ölümsüzlük vadediyor.
Sonuçta sonsuz hayat vadediyor. Bu bağlamda baktığımızda inancı bir tara‐
fa bırakalım bir mantık silsilesi içinde diyorum ki, dinler hep varolacaktır.
Ölümsüzlüğe insan ulaşmak isteyecektir. Ölümsüzlüğe ulaşmak demek
tanrıyı kabul etmek demektir.
Dindar bir aileden gelen bir insan olarak, aynı zamanda pozitif bilimle‐
rin yıllarca içinde olan bir insan olarak bu değerlendirmelerimi sizlerle pay‐
laşmak istedim.
Üç gün sürecek olan bu toplantımızın konusu nikâh. Nikâh hayatın ger‐
çeklerinden birisidir. Bu üç gün süre içinde dinler bu konuya nasıl yaklaşı‐
yor bunu konuşacaksınız, bilim ne diyor onu konuşacaksınız. Gerçi dinlerin
bu konuda ne dediğini aşağı yukarı biliyoruz. Ama şu anda dünyada nikâhlı
olarak yaşama anlayışı azalıyor. İsveç’den çarpıcı örnekler verdi arkadaşı‐
mız. Doğan çocukların yarısı nikâhsız birlikteliklerden doğduğunu söyledi.
Acaba nikâhı hep önde tutmak mı gerekiyor? Yani aile olması için nikâh şart
mı? Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Bu ailenin varlığı için nikâh şart
mıdır? Sanırım üç boyu bunu konuşacaksınız.
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Eğer nikâh hep kalacaksa ve yararlı bir şey ise ailenin var olması için
nikâh, evlilik gerekli ise bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için icabında
boşanabilmenin de kolaylaştırılması gerektiğini de ifade etmek isterim.
Bugün bir memurun veya bir din adamının önünde iki şâhidin huzu‐
ruyla evleniyorsunuz. İki tarafta gâyet memnun. Ama boşanmaya kalktığı‐
nız zaman sürüm sürüm sürünüyorsunuz. Hâlbuki ne kadar basit iki kişi
söz vererek evleniyorsunuz. İki kişinin rızası gerekiyor birisi yetmiyor. Ben‐
ce boşanmada da birisinin rızasının yetmesi lâzım. Yani birisi istediği zaman
boşanma olması lâzım. Bunları bilimsel açıdan ifade etmek istiyorum. Hu‐
kuk açısından bu kolaylaştırılabilirse o zaman insanlar nikâhlanmaktan
korkmazlar. Çünkü çağ değişti. Bu toplantıda söylemek istediklerim herhal‐
de değerlendirilecektir.
Ben böylesine önemli bir konuyu ele alan, realiteyi dinî yönleriyle ele
alan bilimsel bir toplantı düzenlendiği için çok memnunum. Başta sayın
dekanım Ömer Dumlu Bey’e çok teşekkür ediyorum. Vakıf başkanımız Ali
Özek hocama çok teşekkür ediyorum. Katkı verecek bilim adamlarına çok
teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyo‐
rum. İyi bir kongre diliyorum.
Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.

İYATRİK AÇIDAN NİKÂHIN ÖNEMİ
Orhan DOĞAN♦

Nikâh nedir?
İnsanların ve tüm canlıların temel amacı varlıklarını denge ve uyum i‐
çinde sürdürmektir. Davranışları, etkinlikleri, çabaları temel olarak buna
yöneliktir. Denge ve uyum bedenimizin en küçük biriminden, en üst düzey‐
deki organizmaya kadar her düzeyde sağlanmalıdır. İyi insan olma, uyumlu
yaşama, verimli çalışma, üretken olma gibi özelliklerin kazanılması ve sür‐
dürülmesi için yalnız bedenimizin denge ve uyumunun sağlanması yetmez.
Bunlar için insanların temel gereksinmelerinin gözden geçirilmesi ve karşı‐
lanması gerekir. Bu noktada insanın biyopsikososyal bir bütünlük içinde ele
alınması gerekir.
Bu sunumda insan çeşitli özellikleriyle bir bütün olarak ele alınacak ve
yaşamında nikâhın önemi üzerinde durulacaktır. Sunumun bütünlüğü açı‐
sından kısaca nikâhın özelliklerini belirtmek ve sonra önemi üzerinde dur‐
mak uygun olacaktır.
Nikâh tüm dinlerde vardır ve tüm dinler evliliği önerir. Biçim yönün‐
den farklılık göstermekle birlikte, öz olarak tüm dinlerde aynıdır. Nikâhın
sonucunda ortaya çıkan evlilik din yönünden kutsal, toplum yönünden ö‐
nemli bir kurum olarak kabul edilir. Nikâh, farklı cinsiyetten iki kişinin ken‐
di iradeleriyle birlikte yaşama kararının tanıklar önünde alınmasını, hukuk‐
sal olarak karşılıklı rol ve sorumluluklarını yerine getireceklerini kabul ettik‐

♦

Prof. Dr., Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
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lerini, birbirlerine bağlı (sâdık) kalacaklarını ve bu kararlarını yaşadıkları
topluma açıkladıklarını gösteren hukuksal bir sözleşmedir. Bu sözleşme tüm
dinlerde benzer olmakla birlikte, biçimi dine ve kültüre göre değişiklik gös‐
terebilir. İslâmiyet’te dinî nikâh ve resmî nikâh ayrımı yoktur, nikâh tektir.
Nikâh evliliğin başlangıcı olduğu için, bu konuyu konuşurken, evlilik ve aile
kurumundan ayrı düşünülemez.
Nikâhın önemini anlamak ve anlatmak açısından, insanın üç temel yö‐
nünden incelemek uygun olacaktır: Bedensel, ruhsal, toplumsal yönler. Bu‐
rada insanın üç yönünün karşılıklı ve dinamik bir etkileşim içinde olduğu,
bu ayrımın yapay olduğu akılda tutulmalıdır.
Bedensel Yönden Nikâhın Önemi
İnsanın denge durumunun sağlanıp sürdürülmesi için yaşamsal önem‐
deki dürtülerin doyurulması, dürtülerin yarattığı gereksinmelerin gideril‐
mesi gerekir. Bunlar bedenden köken alır: Açlık, susuzluk, acı ve ağrıdan
kaçınma, cinsellik.1 Bunlara havayı ve uykuyu da ekleyebiliriz. Burada ko‐
numuzla ilgili olan dürtü cinselliktir. Bunlar yaşamsal önemde dediğimize
göre, cinsellik olmadan bir insan yaşayamaz mı? Elbette yaşar. Üremeye
yönelik cinsellik tek bir insanın değil, insan türünün sürmesi için gereklidir.
Tek bir insan açısından ele alınca, cinsellik fizyolojik bir dürtü, haz al‐
maya yarayan bir araç ve üremeye yönelik bir eylemdir. Nikâh, iki insanın
birbirine ait olduğunu, başkalarının bu kişilere “yan gözle” bakmaması ge‐
rektiğini, birbirlerine karşı rollerinin ve sorumluluklarının olduğunu göste‐
rir. Nikâhla kurulan aile kurumu insanların bu gereksinmesini en iyi, en
güvenli biçimde karşılar. Evliliğin çeşitli rol ve işlevlerinin (insan türünün
sürdürülmesi, bakım ve güvenliğin sağlanması, ruhsal‐toplumsal destek,
ekonomik işbirliği, toplumsallaşma) arasında sağlıklı cinsel yaşam da vardır.
Cinsel yaşamda maddî ve manevî doyum açısından cinsel eşin (partnerin)
sevilen, olumlu duygular oluşturan sağlıklı bir kişi olması önemlidir. Gü‐
nümüzde cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygın olduğu düşünüldüğünde
bunun ve tek eşliliğin önemi daha da artmaktadır. Bu açıdan nikâh ve evlilik
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bağı, güvenli cinsel ilişkiyi, sağlıklı toplum yapısını sağlamada ve sürdür‐
mede önemlidir.
Ruhsal Yönden Nikâhın Önemi
İnsanların denge ve uyum içinde yaşamaları için bazı temel gereksin‐
melerin karşılanması gerekir. Bu gereksinmeleri A. Maslow belli bir hiyerar‐
şi içinde göstermiştir:1 Fizyolojik, güvenlik, sevgi ve ait olma, toplumsal
statü ve saygı görme, kendini gerçekleştirme.
Aile bu hiyerarşik gereksinmeleri karşılayan en iyi ve en güvenli top‐
lumsal kurumdur. Aile, üyelerinin yeme içme gibi fizyolojik gereksinmele‐
rini karşılar. En iyi koşullarda ve dış tehditlere karşı güvenliğini, korunma‐
sını sağlar ve güvenli bir barınak sunar.
Konumuzla en çok ilgili olan aşama sevgi ve ait olma gereksinmesidir.
Sevgi tüm olumlu duyguları, düşünceleri ve davranışları kapsayan bir çer‐
çeve olarak düşünülebilir. Tüm insanlar sevilmek ister, sevilmeyen kişi ol‐
mak istemez. Bu özellik aynı zamanda benliğin (egonun) özsever
(narsisistik) emellerinden biridir. Sevilen kişi buna sevgiyle karşılık verir;
kendini değerli hisseder, karşısındakine ve giderek tüm dünyaya karşı o‐
lumlu duygular besler. Bu durum genel olarak insanlar arasındaki barışı ve
mutluluğu da artırır. Sevgi, insanları birlikte davranmaya, paylaşmaya, ü‐
retmeye, ürettikleriyle gurur duymaya, bir işe yarama duygusuna da güdü‐
ler (motive eder). Sevginin olmadığı bir ortamda yaşamın anlamı olmaz,
anarşi ortaya çıkar. Yaşamımızda bu kadar önemli olan sevgi, ailede en üst
düzeyde ve en iyi biçimde yaşanır. Nikâhla kurulan evlilikte, aile üyeleri
birbirlerini karşılıksız ve hiçbir şey beklemeden sever. Sevgiye sıcaklık, şef‐
kât, yumuşaklık, hoşgörü, anlayışlı olma, içtenlik de eşlik eder. Tüm bunları
veren kişi gerçekten hiçbir şey almaz mı? Maddî olarak almadığını söyleye‐
biliriz, fakat manevî olarak değil. Sevgi gösteren kişi, manevî bir doyum
sağlar, haz duyar. Bunun en iyi örneği anne‐bebek ilişkisinde görülür.

28

DİNLERDE NİKÂH

Anne vermeye, bebek almaya hazır durumdadır. Anne bebeğini sevgiy‐
le emzirerek ona hem sütünü, hem de sevgisini verir. Bebek de annesinin
sevgisini, sıcaklığını, şefkâtini, sütünü alarak hem maddî, hem de manevî
doyum sağlar. Böylece ailenin iki üyesi arasındaki sevgi ilişkisi ikisini de
mutlu eder. Bazı anneler bebeklerinin emzirirken, bebeklerinin parmağını
emer; bu da annenin verirken aynı zamanda aldığının da bir göstergesidir.
En temel insan ilişkilerinden olan alma‐verme ilişkisi, aile üyeleri arasında
hiçbir çıkar beklemeden gerçekleşmiş olur.
Tüm insanlar doğumlarından itibaren zaman içinde öğrenmeyle ait ol‐
ma duygusu ve davranışları geliştirir. İnsanlar bir cinsiyet grubuna aittir, bir
ailenin üyesidir, bir sülalenin üyesidir; böyle bir hazır ortama doğar. Bir
okulun öğrencisidir, bir arkadaş grubunun üyesidir, bir kentin insanıdır, bir
devletin vatandaşıdır, bir mesleğin üyesidir, bir toplumun üyesidir. Ait ol‐
ma duygusu insanlarda değerli olma, güvenli olma, işe yarar olma duygusu
yaratır. Ait olduğu grup gerektiğinde sığınacak bir liman gibidir, en önemli‐
si de ailedir.
Tüm insanlar saygı görmeyi, toplumda bir konumunun/yerinin olması‐
nı ister. Bir topluma ait olmayla birlikte saygı görmeyi isteme, onun toplum‐
la ilişkilerine, kişisel ve mesleksel özelliklerine, topluma verdiği katkılara
bağlıdır. Aile burada da önemlidir. Çünkü bir kişiyi ilk tanıdığımızda ʺkim‐
lerdenʺ olduğunu sorarız. Ailesi çevrede ʺiyiʺ olarak tanınıyorsa, ilk izleni‐
mimiz ʺiyiʺ; ʺkötüʺ olarak tanınıyorsa, ilk izlenimimiz ʺkötüʺ olacaktır. İlk
anda aile kişiye bir toplumsal statü vermektedir. Çocuklar da aileye benzer
biçimde bir statü verir. Anne‐baba çocuklarının iyi birer insan olduğunu, iyi
bir meslek sahibi ve toplumda iyi bir yerinin olduğunu görünce gurur du‐
yar; çocuklarının toplumdaki iyi statüsünü kendileri de yaşar.
Sevgi dolu, iyi iletişimin ve anlayışın olduğu bir aile ortamı, bir aile ü‐
yesinin yeteneklerini ve kapasitesini en üst düzeyde kullanmasını sağlar.
Böylece insanın değerini ve kendine güvenini artıran, onu ve ailesini mutlu
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eden, topluma da yararlı katkıları olan ʺkendini gerçekleştirmesiʺ mümkün
olur.
Burada sözü edilen özellikler nikâhla kurulan evliliklerde görülür. Son
kırk yılda görülen ʺaçık evlilikʺ kavramında ve uygulamasında, nikâhla
kurulan evliliklerdeki olumlu özelliklerin olmadığı görülmüştür. ʺBirlikte
yaşamakʺ da benzer sonuçlar doğurmaktadır.
Toplumsal Yönden Nikâhın Önemi
İnsan toplumsal bir varlık olarak yaşamını toplum içinde sürdürmek
zorundadır. Denge ve uyum toplumsal yönden de önemli ve gereklidir.
Nikâh, toplumsal yönden iki kişi arasındaki sözleşmenin topluma duyurul‐
masıdır. Bu duyuru ile eşler bir kez daha birbirlerine karşı görev ve sorum‐
luluklarını yerine getireceklerini, bu konuda hukukun kurallarına ve top‐
lumsal değer yargılarına göre davranacaklarını, çocukları olunca da onlara
karşı görev ve sorumluklarını yerine getireceklerini açıklamış olmaktadır.
Bu açıklama, kendilerine ve herkese birbirlerine sadakat göstereceklerine de
söz vermektir. Bu biçimde nikâha dayalı bir aile kurmak toplum tarafından
da onaylanır ve değer verilir. Toplum bu tür ailenin kutsallığına saygı göste‐
rir.
Ailenin toplumsal yönden önemli bir işlevi, çocukların toplumsallaşma‐
sını sağlayan ilk ve en önemli kurum olmasıdır. Çocuklar yaşadıkları top‐
lumun ve onun oluşturduğu kültürün özelliklerini, değer yargılarını, davra‐
nış kalıplarını ilk olarak aile ortamında öğrenir. Aile ne kadar uyumlu ve
mutluysa, çocuk da o kadar uyumlu ve mutlu yetişir. Ailenin bu işlevine ʺiyi
insan yetiştirmekʺ de denebilir. Bir aile üyesinin mutlu ve iyi ilişkilerde ol‐
ması, aileyi de bu yönde etkiler. Ailenin bu özellikleri taşıması doğrudan
toplumu etkiler. Ailenin toplumun temel taşı olması, en önemli kurumlar‐
dan biri olması bu özellikleriyle doğrudan ilişkilidir.
Buraya kadar söylenenler nikâhın ve ideal evliliklerin özellikleri olarak
görülmelidir. Gerçek yaşamda nikâhla kurulan her evliliğin ideal evlilik
olmadığını görüyoruz. Nikâh, evliliğin temeli ve başlangıcı olmakla birlikte,
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evliliğin sürmesinin garantisi değildir. Bu evlilikler de boşanmayla sonuçla‐
nabilir, fakat evliliklerdeki küçük sorunların aşılmasında yararlıdır ve bo‐
şanmayı güçleştirebilir. Bu açıdan bir emniyet supabı gibi görülebilir.
Açık Evlilik ve Birlikte Yaşamak
Bu özellikler ve işlevler nikâh kıyılan, fakat ʺaçık evlilikʺ olan ailelerde
gerçekleştirilemez mi? Nikâh bir ʺevlilik niyet sözleşmesi”dir. Bu sözleşmey‐
le çıkarsız sevgi ve saygı, karşılıklı güven, sadakat (duygusal ve cinsel), da‐
yanışma, birbirini ortak geliştirme, iki farklı insanın birlikte yaşama kararı,
ortak idealler, ortak gelecek planları (çocuk) açıklanmaktadır. Nikâh bir tür
yaşam ortaklığı sözleşmesidir. Açık evliliklerde toplumun nikâha dayalı
evliliklerde beklediği birçok özellik sağlanamamaktadır. Özellikle sadakat
kavramı yoktur. Rastgele cinsel ilişkiler insanlara anlık bir haz verebilir,
fakat kalıcı ve uygun bir doyum sağlamaz. Bu ilişkiler sağlık yönünden de
risk taşıyabilir. Böyle bir durum yaşam ortaklığını, ortak idealleri geçersiz
kılar. Çocuk varsa, sevgisiz ve ilgisiz büyüyebilir; toplumsallaşması uygun
olmaz; ruhsal ve toplumsal yönlerden sorunlu olur.
Günümüzde bazı kesimlerde ʺbirlikte yaşamakʺ kavramı vardır. Bu tür
ilişkilerde nikâh yoktur; dolayısıyla bir sözleşme, görev ve sorumlulukların
yerine getirileceği sözü, kalıcı yaşam ortaklığı sözü, en önemlisi sadakat da
yoktur. Bu ilişkilerden doğan çocuklar sevgisiz ve ilgisiz büyümekte, ihmal
edilmekte, kendilerini bir aileye ait hissetmemekte, mutsuz ve başarısız ol‐
makta, psikiyatrik bozukluklar ve zararlı alışkanlıklar yönünden risk taşı‐
makta ve topluma yük olmaktadır. Birlikte yaşama biçimindeki ilişkilere de
bizim toplumumuz onay vermemekte, değersiz görmekte, saygı gösterme‐
mektedir. Birlikte yaşamanın ülkemizden çok daha yaygın olduğu Avrupa
ülkelerinde yeni nesilde çeşitli sorunların ortaya çıkması toplum bütünlü‐
ğüne tehdit oluşturmuştur. Bu nedenle Norveç, Almanya gibi ülkeler önlem
almak zorunda kalmıştır. Çünkü mutsuz insan mutsuz aile; mutsuz aile
mutsuz toplum demektir.
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Sonuç
İnsanların kendinden hoşnut, içi‐dışı bir, güvenli, değerli, başarılı, mut‐
lu, dengeli ve uyumlu olması, iyi ve sıcak bir aile ortamıyla yakından ilişki‐
lidir (bu özelliklerdeki kişiler ruhsal yönden sağlıklıdır). Sağlıklı bir aile
ortamı ise, üyelerinin birbirlerine çıkarsız sevgi ve saygı bağıyla bağlanma‐
larına, dayanışma içinde olmalarına, eşlerin sadakat duygusuyla davranma‐
larına, sıcak ve sevecen bir atmosfer yaratılmasına bağlıdır. Ülkemizde aile
kurmaya yuva kurmak da denir. Yuva kavramı sevgiyi, şefkâti, sıcaklığı,
sevecenliği kapsar. Yuva kurmak ve ailenin işlevlerini başarmak için niyet
ve bu niyetin sözleşmeyle açıklanması gerekir. Bunu sağlayan da nikâhtır.
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CAHİLİYE İLE İSLÂM NİKÂH UYGULAMALARI
ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR
‐FARKLI BİR YAKLAŞIM‐
♦

Adnan DEMİRCAN

Giriş
Cahiliye döneminde ailenin kuruluşunu gerçekleştirmeye imkân veren
nikâh ile İslâm’ın kabul ettiği nikâh arasında birçok benzerliklerin yanı sıra
farklılıklar da mevcuttur. Cahiliye döneminde uygulandığı zikredilen bazı
nikâh çeşitleri, toplum nezdinde bir erkekle bir kadının birlikte yaşamasını
meşrûlaştıran beraberliklerdir. İslâm, bunların bazılarını kabul etmiş, bazıla‐
rını tadil etmiş, bir kısmını ise reddetmiştir. Cahiliyede mevcut olduğu ifade
edilen bazı nikâh çeşitleri ise o dönemde herkes tarafından muteber kabul
edilen nikâhlar olmayıp daha çok cariyelerle kurulan beraberlikleri ifade
etmektedir. İslâm, nesebin korunmasına aykırı olan bu uygulamaları kal‐
dırmıştır.
Kaynaklarımızda genellikle yakın Cahiliye dönemi Mekke ve Yesrib şe‐
hirleriyle bu şehirlerin civarında yaşayan bedevîlere ait bilgiler bulunmak‐
tadır. Hicâz dışındaki bölgelerde yaşayan, özellikle Yemenî Araplarla uzak
Cahiliye döneminde yaşayan Araplar hakkında daha az bilgiye sahibiz. Bu
sebeple burada delil olarak kullanacağımız rivâyetlerin ve bunlara dayalı
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olarak yapacağımız çözümlemelerin bir kısmını Arapların tamamını kapsa‐
yacak şekilde genellemek sakıncalı olabilir.1
Cahiliye dönemindeki yaygın nikâh ile İslâm’ın kabul ettiği sahih nikâh
arasında birçok benzerlikler mevcuttur.
A. Nikâh İçin Yeterlik Koşulları
Geçmişten günümüze nikâh, evliliğe mani durumları olmayan bir er‐
kekle bir kadının hayatlarını paylaşabilmelerinin sosyal ve hukukî meşrûi‐
yeti için olmazsa olmaz koşuldur. Ancak erkek ve kadının nikâha engel bir
durumunun olmaması gerekir. Zira bazı erkekler ve kadınlar sahip oldukla‐
rı sürekli ya da geçici engellerden dolayı birbirleriyle evlilik yapamazlar.
1. Nikâhlanmaları Sürekli Yasak Olanlar
Nikâh yasağını gerektiren durumlardan biri adayların akrabalıklarıdır.
Cahiliye döneminde olduğu gibi Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde de ara‐
larında yakınlık olanların bir kısmının evlenmesi yasaktır. Nikâhlanılması
yasak olanlar şöyle sıralanabilir:
Anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, erkek kardeş kızları ve
kız kardeş kızları kan bağı sebebiyle nikâhlanması yasak olanlardır.2
Karıların anneleri, kendileriyle zifafa girilen karılardan olan üvey kızlar
ve öz oğulların karılarıyla nikâhlanmak, evlilik bağı sebebiyle yasaklanmış‐
tır.3
Cahiliye dönemindeki nikâhlardan biri, ‐kişinin oğlu ve ailesi anlamına
gelen‐ dayzen kelimesiyle de anılan makt nikâhıdır; ancak bu nikâh şekli,
Cahiliye Arapları arasında çok yaygın değildi.4 Cahiliyede bir kadının kocası
öldüğünde onun oğlu ya da yakını, kadın hakkında başkalarından, hatta

1
2
3
4

Bkz., Cevâd Ali, el‐Mufassal fî târîhi’l‐Arab kable’l‐İslâm, 2. Basım, 1413/1993, V, 526‐527.
Nisâ 4/23.
Nisâ 4/23.
İbn Habîb, Ebû Cafer Muhammed (245/859), Kitâbü’l‐Muhabber (nşr. Ilse Lichtenstadter),
Beyrut ts. (H. 1361 Haydarâbâd basımından ofset), s. 325; Cevâd Ali, V, 529, 534.
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kadının kendisinden daha çok hak sahibi idi.5 Ölen adamın büyük oğlu ka‐
dının üzerine elbisesini attığında ona sahip olur; onunla evlenebildiği gibi,
kardeşlerinden birisiyle yeni bir mehirle evlendirebilirdi.6 Kadın, adamın
razı olabileceği bir ödemede bulunarak bundan kurtulabilirdi.7 İslâm, makt
nikâhını kaldırmıştır.8
Süt akrabalığı sebebiyle sütanneleri ve süt kız kardeşleriyle nikâhlan‐
mak yasaktır.9
Süt akrabalığı, kana bağlı bir akrabalık olmadığı halde hem Cahiliye
döneminde hem de İslâm döneminde nikâh yasağı oluşturmuştur.
Mü’minlerin anneleri olan Allah Resûlü’nün hanımlarıyla evlenmek ya‐
saklanmıştır.10
Cahiliye Arapları, evlat edindikleri kişilerle kendi aralarındaki hukukî
ilişkiyi öz çocuklarıyla olduğu gibi telakki ederlerdi. Bu sebeple onların eşle‐
rini de öz çocuklarının eşleri gibi görürlerdi.11 Makt nikâhı ile üvey evladın
eşiyle nikâh uygulamaları arasında Arapların akrabalık algısı bakımından
önemli bir çelişki olduğunu söylemek gerekir. Babasının hanımıyla evlen‐
mekte mahzur görmeyen Arap, aralarında kan bağı olmamasına rağmen
evlatlığının eşini kendisine haram kabul etmektedir. Üvey evladın aileden
sayılmasının, çeşitli akitlerle ortaya çıkan sosyal akrabalığın zaman zaman
kan bağıyla akrabalığın da önüne geçebildiğini göstermektedir. Üvey evlat‐
larla ilgili bu uygulama, Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’i evlatlığı Zeyd b.
Hârise’nin boşadığı eşi Zeyneb bt. Cahş ile evlendirmesi suretiyle ortadan
kaldırılmıştır.12

5
6
7
8
9
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Cevâd Ali, V, 534.
İbn Habîb, s. 325‐326.
Cevâd Ali, V, 535.
Nisâ 4/22.
Nisâ 4/23.
Ahzâb 33/53.
Cevâd Ali, V, 529.
Ahzâb 33/37.
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2. Nikâhlanması Helal Olan Akrabalar
Hem Cahiliyede hem de İslâm döneminde aralarında kan bağı olan am‐
ca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları ve teyze çocukları gibi akrabalar
arasında nikâh engeli yoktur.13
Cahiliyede kişi, amcakızıyla evlenme hususunda öncelikli hak sahibidir.
Kadın, rıza göstermese de amcaoğluyla evlendirilir. Başkasıyla evlendirile‐
cekse amcaoğlunun rızasını almak gerekir.14 Hz. Peygamber (s.a.v.) döne‐
minde de amca çocuklarının evliliği yaygın olarak devam etmiş olmakla
birlikte tarafların açık irade beyanları esas alınmış; zorla evlilik gayr‐i meşrû
kabul edilmiştir.
3. Nikâhlanması Geçici Olarak Yasaklananlar
Evlilik için bazı geçici yasaklar da vardır. Bu yasakların sebepleri orta‐
dan kalktığında evlilik engeli de ortadan kalkar.
Kadının evliliği devam ettikçe başka bir erkekle evlenmesi mümkün
değildir. Evli olan kadına talip olunmaz. Evli kadınla nikâh kıyılmışsa bu
nikâh bâtıldır; zina sayılır.15 Bu uygulama, Cahiliyede de böyledir. Bununla
birlikte Cahiliye döneminde, iki erkeğin eşlerini değiştirmeleri şeklinde uy‐
gulanan bedel nikâhından da söz edilir. Bu evlilikte kadınlar birbirlerinin
bedeli sayıldığı için ayrıca mehir verilmezdi.16
İslâm’a göre kadının üç talâkla boşanmış olması, eski kocası tarafından
tekrar nikâhlanmasına engeldir.17 Tekrar evlenebilmesi için kadının bir baş‐
ka erkekle evlenip boşanması gerekir. Bu uygulama, Cahiliye döneminde
Mekke’de mevcuttu. Bu durumdaki karı‐koca hülle yaparak tekrar evlenebi‐
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Cevâd Ali, V, 529.
Cevâd Ali, V, 530.
Mâlik b. Enes, Ebû Abdullah (179/795), el‐Muvatta’, İstanbul 1413/1992, “Nikâh”, 17.
(Günaltay) Mehmed Şemseddin, “Kable’l‐İslâm Araplarda İctimaî Aile”, Dârülfünûn İlahi‐
yat Fakültesi Mecmuası, sy. 4, İstanbul 1926, s. 90; Cevâd Ali, V, 537; Ateş, Ali Osman, İslâm’a
Göre Cahiliye ve Ehl‐i Kitâb Örf ve Âdetleri, Beyan Yayınları, İstanbul 1996, s. 344.
Bakara 2/229‐230.
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liyorlardı. Şeklî bir evlilik olan hülle yasaklanmıştır.18 Hüllenin Cahiliye
döneminde de makbul bir yöntem olmadığı söylenebilir. Zira dolaylı yolla
kural ihlali amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Bazı Arap kabilelerinde ise
kişi karısını dilediği kadar boşayıp onunla tekrar evlenebiliyordu.
Boşanma ya da ölüm sebebiyle evliliği sona ermiş olan kadının yeni bir
evlilik yapmadan bir süre beklemesi gerekir. İddet bekleyen kadınla bu süre
içinde evlenilmez. Kocası ölen kadın dört ay on gün,19 hamile olmayan kadın
üç hayız [kurû] (yaklaşık üç ay),20 hamile olan kadın doğuruncaya kadar,21
hayız görmeyen yaşlı ya da yaşı küçük kadınlar üç ay22 iddet bekler. İddet
müddeti bitmeyen kadınla evlenilmez. İddetin öncelikli amacı soyun ko‐
runmasıdır. Ayrıca kadının psikolojik olarak ikinci bir evliliğe hazır olması
için zamana ihtiyacı vardır.
Cahiliye döneminde bazı kabilelerdeki uygulamalara göre boşanan ka‐
dının iddeti olmazdı. Bu uygulamayı İslâm getirmiştir. Hamile kadın evle‐
nirse doğuracağı çocuk yeni kocasının olurdu. Kadın, eski kocasından hami‐
le olduğunu bilse de durum değişmezdi. Bu tür evliliklerden doğan çocukla‐
rın varis olup olmaması hususu kocanın vefatından sonra tartışma konusu
olabilmiştir.23
Cahiliyede kocası ölmüş kadının iddeti bir yıldır. Kocası öldükten sonra
kadın, en kötü elbiselerini giyer, koku sürünmez ve bir yıl boyunca bu halde
yas tutardı. İslâm, bu uygulamayı da kaldırmıştır. Hayızlıyken kadını boşa‐
mak ise yasaklanmıştır.24
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et‐Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa (279/892), Sünen, İstanbul 1413/1992, “Nikâh”, 28; İbn
Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el‐Kazvinî (273/886), es‐Sünen, İstanbul
1413/1992, “Nikâh”, 33; en‐Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb (303/915), es‐Sünen,
İstanbul 1413/1992, “Zîne”, 25.
Bakara 2/234.
Bakara 2/228.
Talâk 65/4.
Talâk 65/4.
Bkz., Cevâd Ali, V, 556‐557.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es‐Sicistânî (275/888), Sünen, İstanbul 1413/1992, “Talâk”, 4.
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Cahiliye döneminde bir erkek aynı anda iki kız kardeşle evlenebiliyor‐
du. Ancak bu uygulamanın birçok kimse tarafından uygun görülmediği
ifade edilir.25 İslâm, bu evlilik şeklini yasaklamıştır.26 Kişinin eşi vefat ettik‐
ten ya da eşinden ayrıldıktan sonra eski baldızıyla evlenmesine izin veril‐
miştir. Ancak bunun genel ahlâkî kurallara aykırı olmaması gerekir.
İslâm, kadının halasıyla ya da teyzesiyle aynı anda nikâh altında tutul‐
masını da yasaklamıştır.27 Ebû Hüreyre şöyle der: “Resûlullah (s.a.v.), kadı‐
nın halasının üzerine; halanın kardeşinin kızının üzerine veya kadının tey‐
zesinin üzerine veya teyzenin kız kardeşinin kızının üzerine nikâhlanmasını
yasakladı. Küçükler büyükler üzerine (yani kızlar hala ve teyzeleri üzerine)
büyükler de küçükler üzerine (yani hala ve teyzeler kızlar üzerine) nikâhla‐
namaz.”28
Cahiliyede din farkının evlilik için engel teşkil edip etmediği hususu a‐
çık değildir. Bununla birlikte Hicaz bölgesindeki Arapların genelde farklı
putlara inansalar da müşrik olmaları din farkının gündemlerine giren bir
problem olmadığını söylememize imkân vermektedir. Mekke’de Hıristiyan‐
lığa girmiş; Medine’de Yahudîleşmiş Araplar olduğunu biliyoruz. Müşrikle‐
rin dinlerinin onlarla evlilikler hususunda bir yasak getirdiğine dair bilgimiz
yoktur. İslâm, Müslüman erkeklerin Ehl‐i Kitaptan olan kadınlarla evlenme‐
lerine izin verdiği29 halde Müslümanların müşrik kadınlarla ve erkeklerle
evlenmelerini yasaklamıştır.30
B. Nikâhın Gerçekleşmesi
Cahiliye Arapları arasında yaygın olan, maruf ölçülere göre kızın is‐
tenmesi, velinin evlendirmesi (icap ve kabul) ve mehir ödenerek, şâhitler
25
26
27

28
29
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Cevâd Ali, V, 529.
Nisâ 4/23.
Müslim, Ebü’l‐Hüseyin b. el‐Haccâc el‐Kuşeyrî en‐Nîsâbûrî (261/874) Sahîh, (thk. M. Fuâd
Abdulbâkî), İstanbul 1413/1992, “Nikâh”, 37. Ayrıca Bkz., İbn Mâce, “Nikâh”, 31; Nesâî,
“Nikâh”, 47.
Tirmizî, “Nikâh”, 31.
Mâide 5/5.
Bakara 2/221.
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huzurunda nikâhın kıyılmasıdır.31 Gerçekleştirilen akit, ticarî bir akde ben‐
zer. Bu nikâh, İslâm döneminde kıyılan nikâhla hemen hemen aynıdır. Ara‐
daki en önemli fark, Cahiliye döneminde genellikle velinin aldığı mehrin
İslâm döneminde kadının bir hakkı olarak görülmesidir.
Cahiliye döneminde nikâh, kız istenirken kıyılmış olurdu. Nikâh sıra‐
sında erkeğin ve kadının yakınlarından birer kişi bu evliliğin faydalarını ve
evlenecek kişilerin meziyetlerini anlatan konuşmalar yaparlardı. Hz. Pey‐
gamber’in (s.a.v.) Hz. Hatice ile evliliği de böyle bir törenle gerçekleşmiştir.32
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde de nikâh, kadının istenmesi ve velisinin
kabulüyle şâhitler huzurunda gerçekleştirilmiş olurdu. Nikâhı kıymak için
iki dönemde de özel bir görevli ya da din adamına ihtiyaç duyulmazdı.
Araplarda nişanlılık dönemi olarak ayrı bir bekleme zamanı yoktu. Kız
istendikten sonra (hıtbe) nikâh da gerçekleşmiş olur ve makul bir sürede
kadın, erkeğin evine merasimle götürülürdü. Düğün dediğimiz bu tören ile
İslâm dönemindeki düğün arasında temelde çok fark yoktu.
Erkek, ailenin kurulduğu bu nikâh uygulamasıyla dilediği kadar kadın‐
la evlenebilirdi. Bununla birlikte çok eşlilik daha çok iki kadınla evlilik şek‐
linde uygulanmıştır. İslâm döneminde erkeğin evlenebileceği kadın sayısı‐
nın dört ile sınırlandırıldığı bilinmektedir.
1. Evlilik Adayları Arasında Denkliğin Gözetilmesi
Araplarda nikâh için evlilik namzetlerinin soy ve sosyal konum bakı‐
mından birbirlerine denk olmalarına dikkat edilirdi. Hürleri hürlerle, kölele‐
ri kölelerle evlendirirlerdi. Ancak her hür de birbirine denk kabul edilmezdi.
Arapların Hecîn dedikleri annesi cariye olan kişilerin kendileri gibi cariye‐
lerden olan kişilerle evlendirilmelerine dikkat edilirdi.

31
32

Cevâd Ali, V, 533.
el‐Ya’kûbî, Ahmed b. Ebî Ya’kûb b. Cafer b. Vehb (284/897), Târîhu’l‐Ya’kûbî, Dâru Sâdır,
Beyrut 1412/1992, II, 20; Sabuncu, Ömer, Son Peygambere İlk İnanan İnsan: Müminlerin Annesi
Hz. Hatice, Semerkand Yayınları, İstanbul 2011, s. 56‐58.
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Resûlullah (s.a.v.), soya ve asalete dayalı bir denkliği reddeder. Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) azatlısı ve evlatlığı Zeyd b. Hârise’yi halasının kızıyla
evlendirdiğini biliyoruz. Bununla birlikte evlilikte namzetlerin birbirlerinin
sosyal konumlarını ve ekonomik durumlarını dikkate almaları, evliliklerin‐
de mutlu olmaları için gereklidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kadınların en hayır‐
lısıyla evlenmeye bakın, emsâliniz olan kadınlarla evlenin ve emsâllerinizin kızlarını
isteyin.”33 buyurmuştur.
İslâm’ın getirdiği denklik ölçülerinden biri iffettir.34
2. Kızın Seçilmesi
Cahiliye döneminde evlenme hususunda rekabet yapılır, bir kadının ta‐
libi varken bir başkası da ona talip olurdu.35 Hz. Peygamber (s.a.v.), bir kişi‐
nin girişimi nihâyetlenmeden bir başkasının kadına talip olmasını, “Birinizin
pazarlık ettiği bir mala bir diğeriniz talip olmasın. Birinizin istediği bir kadı‐
na bir diğeriniz talip olmasın.”36 sözleriyle yasaklamıştır.
Bir kadınla onu görmeden evlenmek, Cahiliyede bilinen bir uygulama‐
dır. Hz. Peygamber (s.a.v.), evlenilecek kızın görülmesini tavsiye etmiştir.37
3. Tarafların Rızası
Nikâhta asıl olan akdin tarafların rızasıyla gerçekleşmesidir. Cahiliye
döneminde de nikâhta rıza aranır. Ancak rıza, kızın velisinin nikâha izin
vermesiyle gerçekleşir. Bununla birlikte Cahiliyede kızın rızası olmadan ya
da zorla kaçırmak suretiyle evlilik de olabilirdi. Kızın ailesi bu durumu ken‐
dilerine hakaret olarak telakki ederdi. Aracılar vasıtasıyla kız kaçırma hadi‐
selerinin evlilikle sonlandırılmasına çalışılırdı.
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İbn Mâce, “Nikâh”, 46.
Bkz., Nûr 24/3; Tirmizî, “Tefsîru’l‐Kur’ân”, 24; Nesâî, “Nikâh”, 12.
Ateş, s. 283.
el‐Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahîh, İstanbul 1413/1992, “Ni‐
kâh”, 45; Müslim, “Nikâh”, 49, 50; Tirmizî, “Nikâh”, 38; Nesâî, “Nikâh”, 20; Ebû Dâvûd,
“Nikâh”, 16, 17; İbn Mâce, “Nikâh” 10.
İbn Mâce, “Nikâh”, 9; Nesâî, “Nikâh”, 17, 23).
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Cahiliyede kocası ölen kadının rızası gözetilmezdi. İbn Abbas, Nisâ su‐
resinin 19. âyetinin38 tefsiriyle ilgili olarak şöyle der: Cahiliye döneminde bir
adam öldüğü zaman akrabaları onun karısı üzerinde kadının velisinden
daha çok hak sahibi olurlardı. Onlardan biri isterse o kadını başka birisiyle
evlendirirdi. İsterlerse kendilerinden birisine veya başka birisine nikâhlar‐
lardı. İsterlerse onu hiç evlendirmezlerdi. İşte bu âyet bunun üzerine indi.39
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde nikâh akdi kadın ve erkeğin ya da
temsilcilerinin hukuken geçerli iradelerini birbirlerine uygun biçimde açık‐
lamalarıyla (icap ve kabul) gerçekleşir.40
Evlilik akdinin gerçekleştirilmesi, kızın velisinin irade beyanıyla gerçek‐
leşmekteyse de Allah Resûlü, evlenecek kadının rızasının istenmesini özel‐
likle tavsiye etmiştir. Nitekim görüşü sorulmadan dul kadının, kendisinden
izin alınmadıkça da genç kızın evlendirilemeyeceğini ifade ettikten sonra
genç kızın hayâ edebileceğinden hareketle susmasının kabul anlamına gel‐
diğini belirtmiştir.41
Resûlullah (s.a.v.), “Dul kadın, evleneceği kimseyi seçme konusunda velisin‐
den daha çok hak sahibidir.”42 buyurmuştur. Dul bir hanım olan Hansâ bt.
Hızâm, babası tarafından izni alınmadan nikâhlanmıştı. Bunun üzerine Al‐
lah Resûlü’ne giderek şikâyette bulundu ve nikâhı feshettirdi.43
4. Veli İzni
Cahiliye döneminde kadınların evliliği, velilerinin izniyle gerçekleştiri‐
lirdi. Cahiliye Araplarında kişi, velisi olduğu kadını zorla birisiyle evlen‐
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39
40
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“Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış
olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırma‐
yın. Onlarla iyi geçinin.” (Nisâ 4/19).
Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 21, 22.
Atar, Fahrettin, “Nikâh”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 114.
Buhârî, “Hıyel”, 11; Tirmizî, “Nikâh”, 18; Nesâî, “Nikâh”, 31, 32, 33, 34; Mâlik, “Nikâh”, 2;
ed‐Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman (255/869), es‐Sünen, İstanbul
1413/1992, “Nikâh”, 13.
Tirmizî, “Nikâh”, 18.
Buhârî, “İkrâh”, 3; Nesâî, “Nikâh”, 35; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 24, 25; Mâlik, “Nikâh”, 11.
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dirme hakkına sahipti.44 Arapların çoğunda uygulama böyleydi. Bununla
birlikte velisi oldukları kadının görüşüne başvuranlar da olurdu. Bu tür
uygulamalar, insanların yetişme tarzlarıyla ve kabul ettikleri değerlerle iliş‐
kili olarak düşünülmelidir. Veli izni, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde de
aranmıştır. Allah Resûlü, “Velisiz nikâh olmaz.”45 buyurmaktadır. Ancak
kadının velisi, sahip olduğu bu hakkı kadını istemediği kimseyle evlendir‐
mek suretiyle kullanamaz. Öte yandan veli izni, kadının toplum içinde say‐
gınlık kazanması ve evliliğin meşrûiyeti için de önemlidir.
5. Şâhit
Nikâhın şâhitler huzurunda kıyılması uygulaması hem Cahiliye döne‐
minde hem de Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde dikkat edilen temel bir
prensiptir. Şâhitlerin bulunması, hem evliliğin tarafı olan kimseler arasında
ileride ortaya çıkabilecek ihtilâfları çözmede, hem de evliliğin sosyal meşrû‐
iyetini sağlamada önemli bir hukukî zorunluluktur. Hz. Peygamber (s.a.v.),
“İki şâhit olmadan nikâh câiz olmaz.”46 buyurur.
6. Mehir
Cahiliyede evlenecek kızın mehri, velisi tarafından belirlenip taraflar
arasında mutabakat sağlandıktan sonra nikâh kıyılırdı. Cahiliye Arapları,
mehri nikâhın sıhhati için zorunlu bir koşul olarak görürlerdi.47 Mehirsiz
evlilik onur kırıcı ve utanç vericiydi.48 Bir kadın için mehir verilmemiş olma‐
sı, o kadının değersizliğini gösterir. Mehir, kadının hür olduğunun, şeref ve
asaletinin alametlerinden biriydi.49 Kadın için verilen mehrin fazlalığı onun
asaletini ve saygınlığını gösterirdi.
Mehrin bir üst ya da alt sınırı olmayıp tarafların anlaşmasıyla belirle‐
nirdi. Mehir miktarının belirlenmesinde evlenen kadına denk olan diğer
44
45
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Cevâd Ali, V, 527.
Tirmizî, “Nikâh”, 14; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 18, 19; Dârimî, “Nikâh”, 11.
Buhârî, “Şehâdât”, 8. Ayrıca Bkz., Tirmizî, “Nikâh”, 15.
Cevâd Ali, V, 530; Aydın, M. Âkif, “Mehir”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 389.
Aydın, “Mehir”, DİA, XXVIII, 389.
Cevâd Ali, V, 530.
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hanımların mehir miktarının yanı sıra erkeğin mâlî durumu da belirleyici
olurdu. Öte yandan mehrin miktarı tespit edilirken kadınının mensup oldu‐
ğu ailenin asaleti ve toplum içindeki itibarı da dikkate alınırdı. Bu dönemde
tedavüldeki nakit para sınırlı olduğu için mehir çoğunlukla aynî olarak,
arazi ya da deve cinsinden mal olarak veriliyordu. Bir kadının mehri 100‐150
deveye kadar çıkabiliyordu. Bazen de bir miktar gümüş ya da altın olarak
belirleniyordu.50 Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Hatice’ye yirmi genç dişi deve51
veya on iki ûkiyye ve bir neşş mehir vermiştir.52
Cahiliye Araplarında mehirde tasarruf hususunda farklı uygulamalar
olduğu anlaşılmaktadır. Asıl olan mehrin kadına ait olmasıdır. Bununla
birlikte velisi kadının çeyizini hazırlamak için mehri alıp eşya alabilmekte‐
dir. Yine bazı veliler mehrin kendi hakkı olduğunu düşünerek tamamını
alır, kadına bir şey vermezdi.53 Bazıları mehrin bir kısmını kendisine ayırır;
bir kısmını velisi olduğu kadına verirken bazıları, üzerine hediye koyarak
tamamını kadına verirdi.54
Cahiliyede mehrin bir kısmı ya da tamamı müeccel olabilir. Bu durum‐
da müeccel olan kısım kocanın boynunda borçtur. Kocanın ölümü duru‐
munda terekesinden kadına ödenmesi gerekir. Nikâhın feshi ya da kadını
boşama durumunda kadın, mehrini talep etme hakkına sahiptir. Ancak ka‐
dının zinası durumunda mehir düşer.55
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde mehirle ilgili getirilen önemli bir ah‐
lâkî ilke, teorik olarak istenecek mehri belirleme hakkı kadının ya da velisi‐
nin olmakla birlikte istenen mehrin erkeğin ödeme gücünü aşmayacak mik‐
tarda olmasına dikkat edilmesidir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), imkânı olan
50
51
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Cevâd Ali, V, 531.
İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdulmelik (218/833), es‐Sîretü’n‐Nebeviyye (thk. Ömer
Abdüsselam Tedmürî), 3. Basım, Dârü’l‐kitâbi’l‐Arabî, Beyrut 1410/1990, I, 215.
Müslim, “Nikâh”, 78; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 27, 28; Nesâî, “Nikâh”, 66; İbn Mâce, “Nikâh”,
17. Neşş, yarım ûkıyye olup bir ûkıyye kırk dirhemdir. Buna göre mehir 500 dirhem ol‐
maktadır (Müslim, “Nikâh”, 78; Nesâî, “Nikâh”, 66).
Cevâd Ali, V, 531.
Cevâd Ali, V, 532.
Cevâd Ali, V, 531.
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Müslümanları evlenmeye teşvik ettiği gibi, mehrin evliliğe mani olacak ka‐
dar yüksek tutulmamasını da tavsiye etmiştir. Allah Resûlü, “Nikâhın en
hayırlısı, en kolay olanıdır.”56 buyurur.
Yüksek miktarda mehir talebi zaman zaman sorun oluşturmuştur. Ni‐
tekim Hz. Ömer, halifeliği döneminde şöyle bir konuşma yapma ihtiyacı
duymuştur: “Kadınların mehirlerini çok yükseltmeyin. Mehirleri artırmak
bu dünyada şeref ve Allah katında takva ölçüsü olsaydı Allah Resûlü buna
hepinizden daha layık olurdu. Hâlbuki Resûlullah’ın (s.a.v.) on iki
ûkıyyeden (480 dirhem) fazla mehir karşılığında, kadınlardan hiçbirini ken‐
disine ve kızlarından hiçbirini de başkalarına nikâhladığını bilmiyorum.”57
Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Âişe’yi mehir olarak elli dirhem (gümüş) kıyme‐
tindeki ev eşyası karşılığında nikâhladı.”58
7. Nikâh Zamanı
Evlenmek için bazı zamanların uygun görülmemesi, çeşitli kültürlerde
karşılaşılan bir uygulamadır. Meselâ Yahudîlerde Cumartesi günü nikâh
kıyılmaz.59 Cahiliye Araplarında da iki bayram arasına denk gelen yılın 10.
ayı olan Şevvâl ayında nikâh kıyılmazdı.60 Rivâyetlere göre bunun sebebi,
geçmişte bu ayda bir veba salgının meydana gelmiş olmasıydı.61 Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) bu Cahiliye inancını reddetti. Nitekim Âişe ile Şevvâl ayında
nikâhlandı ve Şevvâl ayında evlendi. Hz. Âişe özellikle Şevvâl ayında nikâh‐
lanmayı müstehap sayardı.62
Genel olarak nikâh kıyma zamanıyla ilgili İslâm’ın getirdiği bir yasak‐
lama olmamakla birlikte ibadet dönemi olması sebebiyle ihramlıyken nikâh
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Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 30, 31.
Tirmizî, “Nikâh”, 23.
İbn Mâce, “Nikâh”, 17.
Ateş, s. 300.
Ateş, s. 300‐301.
İbn Sa’d, X, 59.
İbn Sa’d, X, 59; Müslim, “Nikâh”, 73; Tirmizî, “Nikâh”, 9; İbn Mâce, “Nikâh”, 53; Nesâî,
“Nikâh”, 18, 77.
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kıyılması uygun görülmemiştir.63 Bununla birlikte Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
Hz. Meymûne ile ihramlıyken nikâhlandığı da nakledilmektedir.64 Netice
olarak Hanefîlere göre ihramlı nikâh kıymak câiz, diğer üç mezhebe göre
câiz değildir.65
8. Düğün
Nikâhın özel bir merasimle kıyılması, nikâh akdi için uyulması gerekli
bir şekil şartı değildir. Ancak insan ve toplum hayatında önemli olan bu
hâdisenin kutlanması ve herkese duyurularak evliliği gayr‐i meşrû birlikte‐
liklerden ayırma gereği, düğün denen sosyal olguyu ortaya çıkarmıştır.66
Nikâhın şâhitler huzurunda kıyılması, ilan amacıyla istenmekte olup
evliliğin sosyal ve hukukî meşrûiyeti için gerekli görülmüştür. Akit sırasın‐
da hazır bulunanlara çeşitli ikramlarda bulunmak Cahiliye döneminden beri
bilinen bir uygulamadır.67
Hz. Peygamber (s.a.v.), “Nikâhı açıkça yapınız.”68 buyurur. Düğünün
meşrû ölçüler içinde eğlenceyle yapılmasına da izin verilmiştir. Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) döneminde günün koşullarına göre eğlence düzenlenirdi.
Resûlullah (s.a.v.), “Haram (olan ilişki) ile helâl (olan evlilik) arasındaki ayırıcı
özellik def çalmak ve duyurmaktır.”69 buyurur. Allah Resûlü şöyle buyurmuş‐
tur: “Nikâhı gizli değil ilan ederek yapın. Kalabalık yerler olan mescitler gibi yerler‐
de nikâh kıyın. İlan için def çalın.”70
er‐Rubeyyi bt. Muavviz, düğünüyle ilgili şöyle bir hatırasını anlatır:
“Gelin olduğum gün Hz. Peygamber (s.a.v.) düğünüme geldi. O sırada iki
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Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 38; Tirmizî, “Hac”, 23; Nesâî, “Menâsikü’l‐hac”, 90, 91; Mâlik,
“Hacc”, 22; Dârimî, “Menâsik”, 21.
Nesâî, “Nikâh”, 37; Tirmizî, “Hac”, 24.
Ateş, s. 302.
Yaran, Rahmi, “Düğün”, DİA, İstanbul 1994, X, 15.
Heffening, “Nikâh”, İA, İstanbul 1964, IX, 261.
Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah b. Muhammed b. Hanbel eş‐Şeybânî (241/855), el‐Müsned,
İstanbul 1413/1992, IV, 5.
Tirmizî, “Nikâh”, 6. Ayrıca Bkz., Nesâî, “Nikâh”, 72; İbn Mâce, “Nikâh”, 20.
Tirmizî, “Nikâh”, 6.
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kız def eşliğinde nağme ile şarkı söylüyorlar ve Bedir savaşında şehit olan
babalarını anıyorlardı. Kızlar söyledikleri sözler arasında, “İçimizde yarın ne
olacağını bilen bir Peygamber (s.a.v.) var.” dediler. Bunun üzerine Peygam‐
ber (s.a.v.), “Böyle demeyin. Yarın ne olacağını Allah’tan başka kimse bile‐
mez.” buyurdu.”71
Düğüne katılanlara ve fakirlere düğün yemeği ikram etmek Cahiliyede
bilinen bir uygulamadır. Bu âdet, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde de de‐
vam etmiştir. Allah Resûlü, evliliklerinde düğün yemeği vermiş;72 evlenen
kişilere de güçlerine göre düğün yemeği vermeyi tavsiye etmiştir. Nitekim
Ensâr’dan bir hanımla evlenen Abdurrahman b. Avf’a bir koyun keserek de
olsa düğün yemeği yapmasını söylemiştir.73
C. Kural İhlali Sebebiyle Yasaklanan Nikâh Uygulamaları
Cahiliyede mevcut olan bazı nikâh uygulamaları, sahih nikâhın kuralla‐
rı ihlal edildiği için İslâm döneminde yasaklanmıştır.
Bunlardan biri olan şiğâr, mehir vermeksizin bir erkeğin kendi kızını
veya kız kardeşini bir başkasına, onun kızını veya kız kardeşini de kendisine
eş olarak alması suretiyle yapılırdı.74 Buna daha çok mehir vermemek için
başvurulurdu. Bu tür evliliklerde ortaya çıkabilecek kimi sorunlar iki aileyi
de etkiliyor; bu da kadınların mağduriyetine neden oluyordu. Şiğâr nikâ‐
hının doğurduğu sakıncalardan biri kadının mehir hakkının gasp edilmesi,
bir diğeri ise kadınlardan birisinin evliliğinde yaşayacağı sorunların diğer
aileye de yansımasıdır. İslâm, şiğâr evliliğini yasaklamıştır.75
Cahiliye döneminde bilinen nikâhlardan biri mut‘a nikâhıdır. Mut‘anın
yaygın nikâhtan farkı, kadının istenmemesi, mehir belirlenmemesi, şâhit
olmaması, diğer düğün âdetlerinin yerine getirilmesine gerek duyulmaması
71
72
73
74
75

İbn Mâce, “Nikâh”, 21. Krş. Buhârî, “Meğâzî”, 12.
Buhârî, “Nikâh”, 68, 69; Müslim, “Nikâh”, 89‐95.
Buhârî, “Menâkıbu’l‐ensâr”, 3; “Nikâh”, 68; Müslim, “Nikâh”, 79, 80, 81.
Tirmizî, “Nikâh”, 30; Cevâd Ali, V, 531, 537.
Müslim, “Nikâh”, 60; Nesâî, “Nikâh”, 60, 61; “Hayl”, 15, 16; Mâlik, “Nikâh”, 11; Dârimî,
“Nikâh”, 9; İbn Mâce, “Nikâh” 16.
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ve süreli olması sebebiyle sürenin dolmasıyla birlikte nikâhın da sona erme‐
sidir. Mut‘a nikâhında kadına, tarafların üzerinde anlaştıkları belli bir mik‐
tar para ya da mal verilirdi.76
Cahiliye döneminde mut‘anın yaygın olmadığı, toplumun saygın ka‐
dınlarının bu tür evlilikler yapmadıkları anlaşılmaktadır. Arapları mut‘a
nikâhı yapmaya iten sebepler arasında uzun süre devam eden yolculuklar,
savaşlar ve göçebe hayatı zikredilebilir.77 Kişi, kendi kabilesi içinde mut‘a
yapmazdı.
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde mut‘a nikâhına birkaç defa savaş için
çıkılan seferlerde izin verildiği, ancak daha sonra bu nikâhın yasaklandığı
rivâyet edilir. Yasaklamanın tarihi hususunda farklı rivâyetler mevcuttur.
Bazı rivâyetlere göre mut‘a, hicretin yedinci yılında Hayber gazvesi esna‐
sında yasaklanmıştır.78 Bazı rivâyetlere göre ise Hz. Peygamber (s.a.v.) Evtâs
(Huneyn) yılında mut‘aya üç defa ruhsat vermiş; sonra da yasaklamıştır.79
Nihâyet Hz. Peygamber (s.a.v.) Veda haccında yaptığı konuşmada mut‘anın
ilelebet yasaklandığını ifade etmiştir.80
D. Nikâh Olarak Zikredilen Cahiliyedeki Bazı Beraberlikler
Kaynaklarımızda Cahiliye nikâhları arasında zikredilen ancak İslâm’a
göre zina olarak değerlendirilen bazı nikâh çeşitleri de vardır. Bu beraberlik‐
lerin çoğunlukla sahiplerinin cinsel sömürüsüne maruz kalan cariyelerle
olduğu anlaşılmaktadır.
Cahiliye nikâhlarından biri istibdâ nikâhıdır. İstibdâ nikâhı, aybaşı hâ‐
lindeki kadının temizlendikten sonra, kocası tarafından asil olduğu kabul
edilen bir erkeğe gönderilerek ondan çocuğu olmasını sağlaması şeklinde
uygulanırdı. Bu kadın, hamile kalıncaya kadar o erkekle beraber olur; hami‐
76
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Bkz., (Günaltay), Mehmed Şemseddin, s. 91‐92.
Bkz., Cevâd Ali, V, 537.
Buhârî, “Nikâh”, 31; Tirmizî, “Nikâh”, 29; “Et’ime”, 6; İbn Mâce, “Nikâh”, 44; Nesâî, “Ni‐
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Müslim, “Nikâh”, 18.
İbn Mâce, “Nikâh”, 44.
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le kaldıktan sonra kocasının yanına dönerdi. Bu beraberlikten doğan çocuk
ise kocanın olurdu.81 Benzer şekilde bazı cariyelerin sahipleri, güçlü ve soylu
adamlarla beraber olmalarını sağlayarak onlardan çocuk sahibi olmalarını
sağlamaya çalışırlardı.82
Cahiliye nikâhı olarak zikredilen nikâhlardan biri olan83 hidn, erkeğin
bir kadını gizli dost tutmasıdır. Kur’ân’da bu şekilde bir beraberlikten söz
edilmektedir.84 Âyette, hür kadınların bu yolla erkeklerle beraber olmaları,
gayr‐i meşrû ilan edilmektedir. Bir başka âyette ise aynı beraberlik cariyeler
için de yasaklanmıştır.85 Yasaklanan bu beraberliğin, yaygın olmadığını,
özellikle hür ve asil kadınların bu tür beraberliklerden kaçındıklarını unut‐
mamak gerekir. İslâm, kadınla erkeğin toplum tarafından sahih nikâhla o‐
naylanmamış, meşrû olmayan her türlü beraberliğini yasakladığı gibi, top‐
lumu ifsat eden bu beraberlik şeklini de yasaklamıştır.
Hz. Âişe’den nakledilen rivâyete göre ondan az kişi bir kadınla beraber
olurlar. Kadın hamile kalıp çocuğunu doğurduktan sonra beraber olduğu
adamlara haber göndererek onları çağırır ve çocuğunu onlardan birisine
nispet ederdi. Böylece o kişi çocuğun babası kabul edilir, kişi de bu durum‐
dan kaçınamazdı.86
Cahiliye döneminde bazı kadınların, kendileriyle beraber olmak isteyen
erkekleri, evlerinin kapısına astıkları bir bayrakla kabul ettikleri, hamile
kaldıkları zaman bir kâif çağırarak çocuğun babasını tespit etmesini istedik‐
leri, kâifin verdiği karara göre çocuğun nesebini tespit ettikleri rivâyet edilir.
Biğâ nikâhı denilen bu tür beraberliklerin toplum tarafından olağan bir evli‐
lik gibi değerlendirilemeyeceği açıktır. Öyle anlaşılıyor ki bazı kişiler sahip
oldukları cariyeleri satarak cinsel anlamda istismar ediyorlardı.87
81
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Buhârî, “Nikâh”, 36.
Cevâd Ali, V, 539.
Cevâd Ali, V, 545.
Mâide 5/5.
Nisâ 4/25.
Buhârî, “Nikâh”, 36; Cevâd Ali, V, 539.
Cevâd Ali, V, 540.
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Sonuç
İslâm, Cahiliye döneminde mevcut olan nikâhla ilgili müspet uygula‐
maları devam ettirmiş; ancak zulüm ve haksızlık doğuran uygulamalara son
vermiştir. Cahiliyede mevcut olup Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde kaldı‐
rılan nikâh çeşitlerine baktığımızda bunların kaldırılmasıyla neslin korun‐
ması ve sağlıklı toplumsal gelişmenin yanı sıra önemli toplumsal dönüşüm‐
lerin hedeflendiği gözlemlenmektedir.
Arap toplumunda tahakküme dayanan, kadının ve akrabalarının itiba‐
rının zedelenmesine sebep olan nikâh çeşitleri yasaklanmıştır. Bunların bir
kısmı esasen zina idi ve Arapların tamamı tarafından kabul edilmiyordu.
Çünkü yasaklanan nikâhlar bütün kabileler arasında mevcut değildi. Varlı‐
ğına işaret edilen uygulamaların yaygınlığı bölgelere ve kabilelere göre fark‐
lılık arz etmekteydi.
Cahiliye Araplarında kadının sosyal konumuna bağlı olarak farklı dü‐
zeylerde de olsa evlilik sebebiyle çeşitli mağduriyetlere maruz kaldığı ma‐
lumdur. Yukarıda zikredilen üvey anneyle nikâh, takas nikâhı ve kişinin iki
kız kardeşi aynı zamanda nikâhı altında bulundurması şeklindeki evlilik
uygulamalarının hepsinde ortaya çıkan ihtilâflarda kadınların mağdur ol‐
duğu muhakkaktır. Bunların yasaklanmasıyla kadınların mağduriyeti orta‐
dan kaldırılmıştır.
Öte yandan İslâm’ın, Arap kabileleri arasında mevcut olan nikâhla ilgili
farklı uygulamalar yerine bireyler arasında adaleti gözetleyen bir standart
getirmesi, nikâh kurumuyla ilgili esaslı bir dönüşüme imkân vermiştir.

MÜZAKERE
Huriye MARTI♦

İslâm öncesi Arap toplumunda nikâhın izlerini sürerek vahyin gelişi ile
yaşanan değişimleri ve benzerlikleri işleyen bu tebliğ için sayın hocamıza
teşekkürlerimi sunuyor, müzakeremin kısa bir katkı çalışması olarak değer‐
lendirilmesini rica ediyorum.
Vahyin ilk muhatapları için Kur’ân ve sünnetin “hayat içinde hayat ku‐
ran” gücü inanılmazdır. Zihniyetlerini sorgulamak ve yeni bir dünya görüşü
inşa etmek durumunda kalan ashâb‐ı kirâm, Allah’ın elçisi olduğuna iman
ettikleri ve her hâliyle benimseyip örnek aldıkları bir insanın dilinden dökü‐
len her cümleyi itina ile dinlemiştir. Zira bu cümleler, hayatlarının akışı dü‐
şünüldüğünde, öncesi ile mukayese edilen, o anı yaşatan ve yarını yapılan‐
dıran bir etkiye sahiptir.
Nikâh ile ilgili düzenlemeleri de bu bağlamda değerlendirmek anlamlı
olacaktır. Vahyin ıslah eden, tazeleyen ve besleyen niteliği ashabın evlilikleri
üzerinde de derin izler bırakmıştır. İslâm’a özgü nikâh akdinin prensiplerini
öğrendiklerinde, âdetlerini gözden geçirmiş, bir kısmını korurken bir kısmı‐
nı terk etmiş, bazı yeni kuralları kabullenmiş, kısacası nikâhı yeniden dü‐
şünmüşlerdir. Bu noktada her ne kadar uygulamadaki benzerlikler dikkat
çekiciyse de nikâhın ve nikâh ile başlayan evlilik hayatının mantalitesinde
köklü değişikliklere gidildiğini söylemek mümkündür. Bu değişikliklere
kısaca değinmek anlamlı olacaktır.

♦

Doç. Dr., Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Konya
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Öncelikle “cahiliye” kelimesinin etimolojinden de hareketle ifade etmek
gerekirse, artık nikâh “kaba ve tahakküme dayanan” bir ilişkinin başlangıcı
değil, bir “meveddet ve merhamet” ilişkisinin anahtarı olarak yeniden an‐
lamlandırılmıştır. Sadece nikâhın öncesi ve akid esnası değil, sonrası da
eşlerin birbirine zulmünü içeren ögelerden arındırılmış, nikâh, hem erkek
hem de kadın için “huzur ve sükûnet” ile özdeşleştirilmiştir.1
Nikâhta denklik anlayışı, zenginlik ve soyluluk ekseninden çıkarılıp,
iman ve takva eksenine oturtulmuştur. Artık evlilik söz konusu olduğunda,
inanan bir cariye, Allah’a ortak koşan soylu bir kadından daha fazla tercih
edilmeye layıktır.2
Nikâh konusunda kadının üzerindeki maddî ve manevî baskı kaldırıl‐
mış, söz gelimi kadınların da nikâhta söz hakkının olup olmadığını öğren‐
mek isteyen ve bunu açıkça dile getiren bir genç kızın Hz. Peygamber’e
(s.a.v.) başvurusu sonrası, onu zorla evlendiren babası derhal huzura çağrı‐
larak nikâhın geçerliliği için kızın kararı sorulmuştur.3 Kızlarını zorla evlen‐
direbilen ve mehirlerine el koymaktan çekinmeyen velilerin yetkileri kısıt‐
lanmış, diğer taraftan kızların da velilerinden habersiz ve izinsiz evlenme‐
meleri istenmiştir.4 Böylelikle kadının evlenmekle kazandığı yeni konum‐
dan, sahip olduğu haklardan ve üstlendiği sorumluluklardan insanların
özellikle de yakınlarının haberi olacak ve olası suiistimallerin önüne geçile‐
cektir. Artık nikâh, aile içinde tek taraflı değil, ortak bir kararı gerektirmek‐
tedir.
Nikâhın İslâm ile kazandığı en belirgin nitelik ise kadını evlilikte bir
nesne değil “özne” olarak kabul etmesidir. Kadının yeryüzünün halifesi
1

2

3

4

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir
sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphe‐
siz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rûm, 30/21)
“İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan
kadın hoşunuza gitse de, mümin bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlı‐
dır.” (Bakara, 2/221)
Nesâî, Nikâh, 36. Bu husustaki hüküm gayet açıktır: “Kendi onayı alınmadıkça dul kadın‐
la, kendisinden izin alınmadıkça da bakire kız ile nikâh kıyılmaz.” (Buhârî, Nikâh, 42)
“Veli (izni) olmadan nikâh olmaz.” (Tirmizî, Nikâh, 14)
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olmakla doğuştan taşıdığı değeri gün yüzüne çıkaran bu yaklaşım, nikâhla
başlayan evlilik ilişkisini iki öznenin, bir diğer ifadeyle, eşdeğer iki eşin bir‐
likteliği olarak kurgular. Tebliğde de âyet ve hadis metinleri ile örneklendi‐
rildiği üzere, kadının zorla ve gizlice evlendirilmesinin yasaklanması,
mehrin sahibi olmakla mülk edinme hakkının onaylanması, sınırsız ila ve
zıhar gibi aşağılayıcı uygulamaların baskısından kurtarılması hep aynı hu‐
susa işaret etmektedir: Her iki eş için de insan olmanın şerefine yakışır bir
evlilik hayatı!
Hz. Peygamber (s.a,v,), “Ben, sifâhın (zina ve ahlâksızlığın) bulaşmadığı bir
nikâh sonucu doğdum.”5 sözüyle, meşrû şekilde evlenen bir anne babanın
çocuğu olduğunu vurgulamıştır. Efendimizin de belirttiği üzere, nikâhta
meşrûiyet, nizam ve intizam varken, sifâhta başıboşluk, keyfîlik ve kuralsız‐
lık söz konusudur. Dolayısıyla artık nikâh, sorumluluğa doğru atılan ciddi
bir adım, Kur’ân’ın ifadesiyle “ağır bir sözleşme”dir.6
Hz. Âişe’nin tanımlamasıyla “aile büyüklerinin onayı alınıp mehir mik‐
tarı belirlendikten sonra yapılan nikâh” cahiliyede bilhassa toplumun üst
tabakalarında yaygın biçimde uygulanmakta ise de7 nikâhın İslâm ile disip‐
line edildiği ve “kurumsal bir varlık kazandığı” tartışılmaz bir gerçektir.
Şartları belirlenmiş, kuralları tanımlanmış, hak ve sorumluluk dengesi ku‐
rulmuş bir nikâh bağı, eşleri sosyal, dinî, ahlâkî ve hukukî bakımdan bir
yandan sınırlarken bir yandan özgürleştirmiş, nihâyetinde ise nikâhla başla‐
yan birliktelik artık şu muhteşem ifadeyle tanımlanmıştır: “Hanımlarınız
sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz.”8

5
6
7
8

Beyhakî, es‐Sünenü’l‐Kübrâ, VII/294.
Nisâ, 4/21.
Buhârî, Nikâh, 37; Ebû Dâvûd, Talâk, 32‐33.
Bakara, 2/187.

KOLAYLIK AÇISINDAN İSLÂM’DA NİKÂH
Hüseyin ESEN♦

Bu çalışma İslâm’a göre nikâh konusunu, nikâhın hükmünü, genel ilke‐
leri, söz kesme ve nişanı, eşlerin denkliğini, evlenme engellerini, nikâhın
rükün ve şartlarını, muteberlik açısından nikâh çeşitlerini ve nikâhın tarafla‐
ra getirdiği hak ve sorumlulukları, mezheplere göre mukayeseli olarak ele
almayı ve günümüzdeki nikâh uygulamalarına dair bazı değerlendirmeler
yapmayı amaçlamaktadır.
I. NİKÂHIN MÂNÂSI, DİNÎ YÖNÜ, MEŞRÛİYETİ VE DİNÎ HÜK‐
MÜ
Nikâhın Tanımı: Nikâh kelimesinin Arapçada sözlük anlamı “cinsel
temas”tır. Hakiki anlamı bu olmakla birlikte mecazen “evlilik akdi” anla‐
mında da kullanılır. Fıkıh kaynaklarında nikâh, “kasten bir kadın ile milk‐i
mut‘ayı ifade eden bir akit” şeklinde tanımlanır ki; Erkeğe, aralarında ev‐
lenme engeli bulunmayan bir kadının cinsel yönünden yararlanma hakkı‐
nı/sahipliğini veren bir sözleşme demektir.
Nikâhın Dinî Yönü: İslâm açısından nikâh hem medenî bir muamele
hem de bir ibadettir. İbn Abidin’in ifadesiyle, “Bizim (insanlar) için Hz. Âdem
zamanından günümüze kadar meşrû olmuş, daha sonra cennette de devam edecek
olan, nikâh ile imandan başka ibadet yoktur.”1 Fıkıh mezhepleri içerisinden yal‐
nız Şâfiîlerin bir kısmı nikâhı ibadet olarak görmeyip, diğer hukukî işlemler
gibi dünyalık muameleler arasında saymışlardır. Bu görüşlerinin temel iki
♦

1

Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İzmir
İbn Abidin, Reddü’l‐muhtar, II, 258.
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dayanağı vardır: Birincisi; Gayri müslimler arasındaki nikâhların da İslâm
açısından kabul edilmiş olmasıdır. Şâyet nikâh ibadet olsaydı, onların nikâhı
kabul edilmezdi. İkincisi; İbadet, Allah için bir şey yapmaktır, nikâhta ise
kişi kendi nefsi için bir şey yapmaktadır. Bazı Şâfiîlere ait bu görüş diğer
âlimler tarafından eleştirilmiştir. Şöyle ki gayri müslimlerin nikâhlarının
kabul edilmesi, dünyada toplum düzeniyle ilgili bir husustur.
Meselâ iyi ve hayırlı işleri müslüman yapınca ibadet olmakla birlikte,
gayri müslimlerin yaptıkları ibadet niteliğinde değildir. Diğer taraftan nikâ‐
hın amacı sırf cinsel tatmin değildir. Nikâhta nefsi haramlardan korumak ve
iyi bir nesil yetiştirmek gibi ulvi gayeler vardır ki cinsel tatmin ancak bunla‐
rın bir vasıtasıdır. Bu sebeple nikâh, nafile ibadetlerden üstün sayılmıştır.
Nikâh, tarafların irade beyanlarıyla yapılması, şâhit bulunması ve mehir gibi
özellikleriyle de diğer akitlere benzemektedir.
Hz. Peygamber (s.a.v.), kişinin eşiyle oynaşmasını da sadaka olarak ni‐
telemiştir. Sahabenin şaşırarak “Ya Rasulellah, insan şehvetini giderirken bu
nasıl sadaka/sevap olur?” diye sormaları üzerine şöyle buyurmuştur: “Helalinden
yapmasaydı, günahkâr olmayacak mıydı? Helalinden yapınca da sevap/ecir olur.”2
Nikâhın diğer muamele/akitlerden farklı olarak dinî yönüne vurgu yapan ve
veda hutbesinde yer alan bir hadis de şöyledir: “Kadınlar hakkında Allah’tan
korkun. Çünkü siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını
Allah’ın kelimesiyle helâl kabul ettiniz.”3 Nikâhın ibadet yönü olduğu içindir ki
kültürümüzde kıza/kadına “Allah’ın emri, Peygamber’in (s.a.v.) kavliyle”
talip olunur.
Tarih boyunca nikâha din adamlarının ve devletin müdahalesi bakı‐
mından üç çeşit nikâh görüldüğü söylenmektedir:
1. Dinî Nikâh: Bu tür nikâhta din adamının bulunması ve nikâhın dinî
mekânda yapılması şart koşulduğu için bu ad verilmiştir. Bilhassa Hıristi‐
yanlıkta nikâh akdinin geçerliliği, kilisede rahibin takdis etmesine bağlıdır.
2

Müslim, Zekât, 16; Ebû Dâvud, Tatavvu’, 11.

3

Müslim, Hac, 19; İbn Mâce, Menasik, 84.
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2. Medenî Nikâh: Medenî nikâh, devletin düzenlediği şekilde ve bir
devlet görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Medenî nikâhın dinle
alakası yoktur; her dinden veya dinsiz vatandaşın nikâhını, resmî görevli
kıymaktadır.
3. Hususî Nikâh: Bu tür nikâha ne din adamı ne de devlet görevlisi işti‐
rak eder. Evlilik iki ailenin veya evlenecek tarafların karşılıklı rızalarıyla
yapılır ve biter.
İslâm’ın nikâh anlayışında, nikâhın bir din adamı tarafından kıyılması
ve camide yapılması gibi bir mecburiyet bulunmamaktadır. Bu bakımdan
İslâm’ın nikâh akdine Hıristiyanlıktaki anlamda “dinî nikâh” tabiri kullan‐
mak isabetli olmaz.
İslâm’ın, ahkâmı olan ve bu ahkâmın önemli bir kısmını devletin icra et‐
tiği veya en azından ahkâmın uygulanmasını sağladığı bir din olduğu ma‐
lumdur. Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine’ye hicretinden sonra hem Peygam‐
ber (s.a.v.) hem de devlet başkanı sıfatını birlikte taşımıştır. Ondan sonraki
halifeler de devlet başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. İslâm’ın düzenlediği
ahkâm arasında evlenme ve boşanma ahkâmı da vardır. Öyle ki ahkâm ko‐
nuları içinde Kur’ân’da en fazla yer işgal eden, evlenme ve boşanma konula‐
rıdır. Buna göre İslâm’da nikâhın hususî bir akit olduğu ve devletle ilgisi
bulunmadığını söylemek doğru olmaz. Ancak İslâm, günümüz medenî ni‐
kâhında olduğu gibi, nikâhın bir devlet görevlisi tarafından kıyılmasını da
emretmemiştir. Buna göre İslâm’da nikâh, bu anlamda medenî nikâh da
değildir. Bütün bu değerlendirmelerden sonra İslâm’da nikâhın, dinî/ibadet
boyutu da olan medenî bir muamele şeklinde tanımlanması uygun görün‐
mektedir. Yani İslâm’da nikâh bir taraftan ibadet düşüncesiyle yapılır, diğer
taraftan da içinde yaşanılan topluma karşı bir sorumluluk olarak şâhitlerle
tespit ve ilan edilir.
İslâm’da nikâh kıyıcılık gibi bir görev bulunmamakla birlikte, taraflar
ve şâhitler huzurunda genellikle ortamı yönetecek bir kişi bulundurulmak‐
tadır. İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren yüzyıllar boyunca nikâh akitleri
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hep sözlü olarak yapılagelmiş, mahkemelik bir konu olduğunda şâhitlerin
ve durumu bilen kişilerin mahkemede bu nikâha dair şâhitlik etmesiyle
sorunlar çözülmüştür. Esasen İslâm’da dine girmek ve çıkmak dahî sözlü
olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla söz esastır, sözün doğru olması esas‐
tır, söze göre hareket edilmesi esastır. Ne var ki zamanla insanların yalan
beyan ve yalancı şâhitlik gibi istismarlarının artması, eskiye nazaran kâğıdı
kolay kullanım imkânı bulunması ve mağduriyetler yaşanması üzerine dev‐
letler, nikâhları tescil etme yoluna gitmişlerdir. Böylece nikâh konusunda
mağduriyetlerin önlenmesi ve çıkacak sorunlar daha kolay çözülmesi amaç‐
lanmaktadır.
Devletin varlığı, topluma ve vatandaşa hizmet esasına dayandığından,
nikâhı tescil işinin İslâm’a aykırı bir tarafı bulunduğundan söz edilemez.
Ancak devletlerin tescil için belirledikleri usûl, bazı şartlarlar ve yasaklar
bakımından tartışmalar gündeme gelebilmektedir. Öyle ki günümüzdeki
bazı devletlerin tescil işlemleri, İslâm’ın ve mezheplerin nikâh için belirle‐
dikleri ahkâma aykırı düşmektedir. Meselâ çok eşlilik İslâm’da câiz iken,
bazı devletlerde yasaktır. Süt akrabalığı İslâm’da bir evlenme engeli iken,
bazı devletlerde engel değildir. Müslüman olduğu halde farklı bir ülkenin
vatandaşı olmak İslâm’a göre nikâha engel değilken, bazı devletlere göre
engeldir. Bazı devletler erkek erkeğe ve kadın kadına evliliğe dahî izin ver‐
mektedirler. Evlilik yaşı, şâhitlik, tarafların hukukî temsili ve din farkı gibi
konularda da farklı hükümler bulunmaktadır. Biz bu çalışmada İslâm âlim‐
lerinin nikâhla ilgi görüşlerine yer vermekteyiz.
Nikâhın Meşrûiyeti: Nikâhın meşrûiyeti Kitap, Sünnet ve İcma delille‐
rine dayanır. Nikâha teşvik eden çok sayıda âyet ve hadisten bazıları şöyle‐
dir:
“Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olan‐
ları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah,
lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir”. (Nur, 24/32).
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“Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik
etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer,
dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmaya‐
cağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile
yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur”. (Nisâ, 4/3).
“Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse ev‐
lensin. Çünkü evlilik gözü ve ırzı harama karşı daha fazla koruyucudur: Kimin
evlenmeye gücü yetmezse oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır.” 4
“Müʹmin, Allah’tan sakınmaktan (takva) sonra, iyi bir kadından yararlandığı
kadar hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımına emretse onun sözünü din‐
ler, yüzüne baksa onu neşelendirir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır, koca‐
nın bulunmadığı sırada iffetine ve kocasının malına sâdık kalır.” (İbn Mâce, Ni‐
kâh, 5).
Nikâhın Hükmü: Hz. Peygamber (s.a.v.) bizzat evlenerek ümmetine
örnek olmuştur. Sahabe ve sonraki müslümanlar da Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) sünnetini takip ederek evlenmiş ve evliliği teşvik etmişlerdir. Kişile‐
rin evlenmesinin hükmü ise, içinde bulundukları duruma göre farklılık arz
etmektedir. Diğer mezheplerin de yakın ifadeleri bulunmakla birlikte, Hane‐
fîlere göre evliliğin hükmü durumlara göre şöyledir:
1. Farz Nikâh: Evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kimse‐
nin evlenmesi farzdır. Çünkü haramdan kaçmak ancak kendine bağlı olan
şey, farz olur. Bu hüküm mehir ve nafakaya gücü yeten ve eşine zulmetme‐
yecek olan kişi içindir.
2. Vâcip Nikâh: Evlenmezse zinaya düşme tehlikesi bulunan kimsenin
evlenmesi vâciptir. Bazı âlimler, kendini harama bakmaktan alıkoyamayan
kişiyi de buna dâhil etmiştir. Bu hüküm de mehir ve nafakaya gücü yeten ve
eşine zulmetmeyecek olan kişi içindir.

4

Buhârî, Savm, 10, Nikâh, 2, 3; Müslim, Nikâh, 1, 3.
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3. Sünnet Nikâh: Normal halde bulunanların evlenmesi müekked sün‐
nettir. Cinselliği yerinde olan, mehir ve nafakaya gücü yeten kişinin, kendini
ve eşini haramdan koruma ve müslüman nesil yetiştirme düşüncesiyle ev‐
lenmesi sevaptır.
4. Mubah Nikâh: Evliliğin gereklerini yerine getirememe ve eziyet
verme konusunda biraz endişesi olanın evlenmesi mubahtır. Sünneti yerine
getirmek değil de, sadece ihtiyacını gidermek için evlenmek de mubah sa‐
yılmıştır. Bu tür kişilerin evliliklerinde sevap yoktur. Mâlikîler, çocuğu ol‐
mayan ve kadınlara rağbet etmeyenin evlenmesini mubah saymışlardır.
Cinselliği olmadığı veya kısır olduğu bilinenin ve çok yaşlı olanın evlenmesi
de mubahtır.
5. Mekruh Nikâh: Eşine zulüm ve haksızlık yapma ihtimali/korkusu
bulunan kimsenin evlenmesi mekruhtur. Haksızlığın durumuna göre bura‐
daki kerahet tenzîhî veya tahrîmî olabilir.
6. Haram Nikâh: Evlenince, eşine zulüm yapacağı ve zarar vereceği ke‐
sin olan kimsenin evlenmesi haramdır. Zulüm ve zarar, günah ve haram
olduğundan, nikâhtan beklenen faydaların sağlanmasına engel olmaktadır.
Mâlikîler, ilişkiye gücü yetmeyen, nafakayı karşılayamayacak durumda olan
ve kazancı haramdan olan erkeğin evlenmesini de, kadına zarar vereceği
gerekçesiyle haram saymışlardır. Şâfiîler, evliliğe ihtiyacı olmayan sefihin
nikâhını, eşinin ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan ve evlenmeye
ihtiyaç duymayan kadının nikâhını haram saymışlardır.
Buraya kadar nikâhın bireyler açısından hükmüne dair görüşleri ele al‐
mış olduk. İslâm âlimlerinden bir kısmı, İslâm toplumu (ümmet) olarak
nikâhın farz‐ı kifâye olduğunu, dolayısıyla toplu olarak nikâhı terk etmenin
câiz olmadığını, aksi takdirde ümmetin neslinin devam etmeyeceğini beyan
etmişlerdir.
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II. NİKÂHIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve İLKELER
İslâm’da nikâh akdinin temel ilke ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
A. Nikâhsız Birliktelikler ve İlişkiler Haramdır
İslâm dini cinselliğe ancak nikâh içinde izin vermiş, nikâhsız ilişkileri
yasaklamış ve bunları zina saymıştır. Kişiler nikâh yaparak evlenmedikleri
sürece nikâhlı sayılmazlar; nikâhsız birlikteliğin başkalarına duyurulup
duyurulmaması önemli değildir. İslâm nikâhı kolaylaştırmış ve zinaya götü‐
ren yolları tıkamıştır. Nikâh son derece kolay ve basit olduğu gibi, ekonomik
olarak da aşırı güçlükler taşımamaktadır. İslâm zinayı önlemek adına, ya‐
bancı erkek ve kadınların görüşmelerine avret yasağı ve halvet yasağı gibi
tedbirler getirmiş, ayrıca edepli ve vakarlı davranmak gibi ahlâkî ilkelerle de
bunu desteklemiştir.
B. Nikâhta Devamlılık/Süreklilik Esastır
Ehl‐i Sünnet âlimleri, nikâhın ebedi yani ömür boyu sürecek bir akit ol‐
duğu ve asla zaman sınırlaması kabul etmeyeceği konusunda ittifak hâlin‐
dedirler. Zamanla sınırlı nikâh akdine “muvakkat nikâh” tabir edilir. Hem
zamanla sınırlı hem de kadına belirli bir mal verilmesi şeklindeki anlaşma‐
nın yapıldığı nikâh akdine de “mut‘a nikâhı” denir. Zamanla sınırlı bir ni‐
kâh akdinin mut‘a veya başka bir lâfızla yapılması, zamanın kısa veya uzun
olması, sürenin belirli veya belirsiz oluşu arasında fark olmaksızın hepsi
geçersiz sayılmıştır.
Zihinden Geçen Süre veya Boşama Niyetiyle Nikâh: Kocanın nikâh sı‐
rasında ifade etmemekle birlikte, aklından belirli bir süre geçirmesi hâlinde
bu nikâhın hükmü tartışılmıştır. Âlimlerin büyük çoğunluğuna göre böyle
bir nikâh mutlak olarak geçerlidir. Geçerli sayanlardan bazıları bunun mek‐
ruh olduğunu ifade etmişlerdir. Hanbelîlerin ağırlıkta olduğu diğer görüşe
göreyse, nikâh geçersizdir. Ancak kişilerin içinde kalan niyetleri bilinemeye‐
ceğinden, bu kişi Allah’a karşı sorumlu olur. Bu mesele kaynaklarda genel‐
likle “boşama niyetiyle nikâh” başlığı altında ele alınmaktadır.
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Mut‘a Nikâhı: Erkeğin kadından bir süre istifade etmesi (mut‘a) karşılı‐
ğında ona mal vermek üzere anlaşmalarıdır. Sürenin gün veya ay ile sınırlı
tutulması veya burada kaldığım sürece gibi meçhul bir süre olması arasında
fark yoktur. Bu nikâh türü cahiliye nikâhlarından olup İslâm’ın ilk dönemle‐
rinde de uygulanmış ancak daha sonra haram kılınmıştır. Ehl‐i Sünnet hadis
kaynaklarındaki rivâyetler, mut‘anın Hayber’de yasaklandığı ancak daha
sonra Mekke’nin fethinde izin verildiği, hatta veda haccında da izin verildiği
ve bundan sonra temelli yasaklandığı şeklindedir.5 Ancak bazı sahabe bu
yasağı duymamış olacak ki Hz. Ömer zamanına kadar bazıları bunu uygu‐
lamaya devam etmiş ve Hz. Ömer zamanındaki Amr b. Hureys olayı üzeri‐
ne mut‘a nikâhının yasak olduğu ilan edilmiş6 ve bu konuda sahabe icmaı
meydana gelmiştir. Şia’nın bir kısmı, mut‘a nikâhının câiz olduğunu sa‐
vunmaktadır.
Ehl‐i Sünnet fıkıh mezheplerine gör mut‘a nikâhı haram ve bâtıldır; yok
hükmündedir, hiçbir hukukî sonuç doğurmaz, taraflar derhal ayrılmalıdır‐
lar. Ancak ilişki yaşanmışsa kadına mehir verilir, çocuğun nesebi o erkeğe
bağlanır, kadının iddet beklemesi gerekir ve taraflar arasında normal evlilik‐
ten doğan evlenme engelleri (hürmeti musahara) sabit olur. Nikâh bâtıl sa‐
yılmasına rağmen bu tür sonuçların doğması, başta doğacak çocuk olmak
üzere kimsenin zarar görmemesi içindir. Nitekim Hanefîler, fâsit nikâhta da
aynı sonuçları gerekli görürler. Yine âlimlerin büyük çoğunluğuna göre,
mut‘a nikâhı yapanlara had cezası uygulanmaz ancak haram olduğunu bili‐
yorsa ta’zir uygulanabilir. Zayıf bir görüşe göreyse bu kişilere zina haddi
uygulanır. Şâfiîler, akdin diğer unsurları olan veli ve şâhitler mevcutsa zina
haddi uygulanamayacağını fakat sadece erkek ile kadın arasında böyle bir
anlaşma yapılmışsa zina haddi uygulanacağını ifade etmişlerdir.

5

Buhârî, Tefsir, Maide 9, Nikâh 6, 8, 36; Müslim, Nikâh 38; Tirmizî, Nikâh 28.

6

Müslim, Nikâh 16.
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Muvakkat/Süreli Nikâh: Hanefîlere göre muvakkat nikâh, nikâh için
gerekli olan bütün şartlar yani taraflar, icap‐kabul ve şâhitler bulunmakla
birlikte, zaman sınırlaması bulunan nikâhtır. Tercih edilen görüşe göre
mut‘a ile muvakkat arasındaki fark, muvakkat nikâhta mut‘a ifadesinin de‐
ğil, evlenme ifadesinin kullanılması ve şâhitlerin hazır bulunmasıdır. Mu‐
vakkat nikâhta sürenin, tarafların ulaşamayacağı bir süre olarak belirlenmesi
meselâ “yüz yıl” denilmesi hâlinde, çoğunluğa göre bu nikâh geçerli olur,
sanki ebedi evli kalacaklarını ifade etmiş gibi değerlendirilirler. Bazı Mâlikî
ve Şâfiîlere ait diğer azınlıkta kalan görüşe göreyse bu nikâh bâtıldır. Süre‐
nin tarafların ulaşabileceği kadar kısa olması hâlinde, Hanefîlerin ağırlıklı
görüşüne göre bu fâsit bir nikâh akdidir. Yine Hanefîlerden Züfer gibilere
göre nikâh geçerli, şart ise geçersizdir. Diğer üç mezhep ise bunu mut‘a ola‐
rak değerlendirdiği için bâtıl saymaktadır.
C. Nikâhın Gayesi Mutlu Aile Kurmak ve Müslüman Nesil Yetiştir‐
mektir.
İslâm’da nikâhın amacını, eşlerin nefislerini teskin, cinselliklerini helâl
yoldan giderme, harama düşmekten alıkoyma, karşılıklı sevgi ve saygıya
dayanan mutlu bir aile ortamı kurma, hayat arkadaşı olma ve müslüman bir
nesil yetiştirme şeklinde ifade etmek mümkündür. Elbette ki bunlar genel
amaçlar olup bireysel bakıldığında farklı durumlar görülebilmektedir. Mese‐
lâ hastalık, kusur veya yaşlılık gibi nedenlerle cinsellik yaşayamayanların
veya çocuğu olmayanların evlenmelerinin de makul gerekçeleri vardır. İn‐
sanlar nikâh yaparak ve aile kurarak huzur bulmaktadırlar. Bu bakımdan
her ne kadar evliliğin temelinde cinsellik bulunmaktaysa da cinsellik tek
başına bir amaç değil, müslüman bir nesil yetiştirmenin bir aracı durumda‐
dır.
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Aşağıdaki âyet ve hadisler bu hususları vurgulamaktadır:
“Onun (Allah’ın kudretinin) âyetlerinden biri de size, kendi cinslerinizden,
kendileriyle huzura/sükûna ereceğiniz eşler yaratması ve aranıza sevgi, şefkât ve
merhamet koymasıdır.”7
“Eşleriniz sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz”.8 Elbise olmak ko‐
ruyucu, tamamlayıcı, bütünleyici, ihtiyacını gideren anlamlarında mecazi bir
ifadedir.
“Vedud (çok seven) ve velud (çok doğuran) kadınla evlenin. Zira ben (kıyamet
günü) diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla övüneceğim.”9
D. Nikâh Şenlikle İlan Edilir, Gizlenmez
Evlenmek insan hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Evlilik
medenî bir akit ve aile sosyal bir kurum olduğundan, nikâhın sevinçle karşı‐
lanması, duyurulması, desteklenmesi ve teşviki önemlidir. Hz. Peygam‐
ber’in (s.a.v.) şu hadisleri şenlik ve ilandan bahsetmektedir:
“Şu nikâhı ilan edin, onu mescitlerde yapın. Üzerine de tef vurun.”10 “Hz. Âişe
(r. a.) anlatıyor: “Bir kadını, Ensardan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah
(s.a.v.): “Ey Âişe! Eğlenceniz yok mu? Zira Ensar eğlenceyi sever!”buyurdular.”11
“(Nikâhta) haramla helâli ayıran fark, tef ve sestir.” 12
Hadislerde tef olarak geçen kelime, bir müzik aletidir. Günümüzde
darbuka, dümbelek ve bendir kelimeleri de yakın anlamdadır. Davulun da
tefin biraz büyük hâli olduğu söylenebilir. Ancak eğlencede gerek aletlerin
kullanım şekli, gerek söylenen sözler ve gerekse icra edilen bazı hareketler‐
de sınırı aşmamak konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Nikâ‐
hın aleni olması ve sesli olması esas olunca, mevlit vb. okunarak ilan edilen
7

Rum, 30/21.

8

Bakara, 2/187.

9

Ebû Dâvud, Nikâh 4; Nesaî, Nikâh 11.

10

Tirmizî, Nikâh 6.

11

Buhârî, Nikâh 63.

12

Tirmizî, Nikâh 6; Nesâî, Nikâh 72.
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düğünlerde de amaç gerçekleşmiş olur. Eğlence/şenlik ve camide yapılması
emri, bağlayıcı bir emir olarak değil, tavsiye olarak anlaşılmıştır. Camide
yapılması, evliliğin ibadet boyutunu vurgular, caminin kutsiyet ve ciddiye‐
tini şuurlara işler. Ayrıca o zamanda cami, bütün toplumsal faaliyetlerin icra
ve ilan edildiği ortak bir alan görevi görmekteydi. Nikâhta şâhit bulundur‐
manın ötesinde ayrıca şenlikle ilan edilmesi, evliliğin toplum açısından ö‐
nemini vurgulamaktadır. Utanç içinde gizlenecek olan nikâh değil, zina ve
gayr‐i meşrû ilişkilerdir. İleride şâhitlik konusunda gizli nikâhın hükmü ele
alınacaktır.
E. İslâm Çok Eşliliğe İzin Vermiştir.
İslâm dini bir taraftan bekâr yaşamayı hoş görmeyip evliliği teşvik e‐
derken, diğer taraftan dört hanıma kadar evlenmeye de izin vermiştir. Âyet‐
te şöyle geçer: ʺEğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden
korkarsanız, sizin için helâl olan (hoşunuza giden) diğer kadınlardan ikişer, üçer,
dörder olmak üzere nikâh edin. Şâyet adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsa‐
nız o zaman bir tane ile yahut malik olduğunuz cariye ile yetininiz. Bu (sırayı takip
etmek veya tek eşlilik), adaletten sapmamanız için daha uygundur.ʺ 13
Çok eşliliğin hükmü konusunda mezhepler arasında iki görüş ortaya
çıkmıştır:
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, şâyet tek eşlilikle iffet sağlanabili‐
yor ve ihtiyaç karşılanabiliyorsa, zahir bir ihtiyaç bulunmadıkça çok eşlilik
yapmamak daha uygun görülmüştür. Çünkü bu durumda çok eşlilik yap‐
mak, onlar arasında harama/haksızlığa yol açma tehlikesini barındırmakta‐
dır. Bu görüşü savunanlar, “Ne kadar hırslı olsanız da kadınlar arasında adaletli
davranmaya asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse bir tarafa bütünüyle ağırlık verip de
diğer tarafı askıda bırakmayın”14 âyetine ve “Kimin iki hanımı olur da onlardan
birine meyledip diğerini ihmal ederse, kıyamet günü bir tarafı meyilli olarak gelir”15
13

Nisâ, 4/3.

14

Nisâ, 4/129.

15

Nesâî, İşretü’n‐Nisâ, 2.
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hadisine dayanmaktadırlar. Ancak tek eşle iffetini koruyamayan veya ihti‐
yacını karşılamayanın çok eşli olması uygun görülmüştür. Meselâ eşi kısır
olanın doğurgan bir kadınla evlenmesi böyledir.
Hanefîlere göre, şâyet eşler arasında haksız yapma korkusu yoksa, dört
eşe kadar evlenmek mubahtır. Sadece iki veya üç eş arasında adaleti sağla‐
yabileceğini düşünene de bu kadarıyla evlenmek mubahtır. Çok eşlilikte
adaleti sağlayamamaktan korkan, tek eşlilikle yetinir. Eşler arasında tam
adaletin sağlanamayacağını bildiren Nisâ sûresi 4/129. âyeti, kendi içinde
çözümü vermekte, yani çok eşlilikten vazgeçmeyi değil, bir tarafa ağırlık
vermemeyi emretmektedir. Buradaki adalet mâlî/maddî adalet değil, gö‐
nül/sevgi adaleti şeklinde anlaşılmış ve sevginin ölçülebilir ve ayarlanabilir
olmamasından dolayı sorumluluk bulunmadığı ancak bariz bir ayırım da
yapmamak gerektiği belirtilmiştir. Nitekim çok eşli olan Hz. Peygamber
(s.a.v.) şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, benim gücümün yettiği taksim budur. Be‐
nim gücümün yetmediği ancak senin yapabileceğin taksimden dolayı beni kına‐
ma”.16 İslâm’ın ilk dönemlerinde sahabe ve tabiîn nesli arasında çok eşlilik
görülmektedir.
Günümüzde bazı âlimler, çok eşliliğin câiz olabilmesi için şu şartları ile‐
ri sürmektedirler: Ferdî veya içtimaî bakımdan buna ihtiyaç bulunması,
maddî yükümlülükleri yerine getirme gücüne sahip olmak ve adalete riâyet
etmek. Ferdî ihtiyaç, erkeğin bir kadınla yetinememesi, kadının kısır olması
veya cinselliği etkileyen bir hastalığının bulunması gibi durumlardır. İçtimaî
ihtiyaç, kadın nüfusunun fazla fakat erkek nüfusun az olmasıdır. Şartlar çok
eşliliği gerektirdiği halde tek eşli kalmanın da mahzurları bulunmaktadır.
İslâm bu noktada her iki mahzuru da karşılaştırmak suretiyle, haklara riâyet
edildiği takdirde, çok eşliliğin mahzurlarını tek eşliliğin mahzurlarından
daha az bulmuş ve çok eşliliğe izin vermiştir.

16

Ebû Dâvud, Nikâh, 39; İbn Mâce, Nikâh, 47.
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Diğer taraftan meseleye kadın açısından bakıldığında, her kadının çok
eşliliği kabul etmesi ve buna zorlanması doğru değildir. Kadının evlilik sıra‐
sında üzerine kuma alınmamasını şart koşma hakkı bulunmaktadır. Şâyet
böyle bir şartı koca kabul ederek evlenmişse, kocanın bu şarta riâyeti gere‐
kir. Nitekim Hz. Ali, Hz. Fatıma’nın üzerine Ebû Cehil’in kızı Cüveyriye’yi
ikinci eş olarak almak istediğinde, Hz. Fatıma ve babası (kendisi çok eşli
olan) Hz. Peygamber (s.a.v.) buna razı olmayarak Hz. Ali’nin ya Fatıma’yı
boşamasını veya kuma almamasını istemişler, Hz. Ali de bundan vazgeçerek
Fatıma’nın ölümüne kadar bir daha evlenmemiş ancak bundan sonra evlilik‐
ler yapmıştır. Buna göre bir kadının kısırlık, hastalık vb. durumlarda dahî
üzerine kuma alınması veya o erkekten boşanmayı tercih edebilmesi onun
tabiî hakkı olmalıdır. Türkiye gibi zaten çok eşliliğin kanunla yasaklandığı
ülkelerde, evlilik sırasında kadının kuma almama şartı koşmamış olması,
onun kumaya rıza gösterdiği şeklinde anlaşılamaz. Çünkü kadın zaten böyle
bir ihtimali düşünmediğinden şart koşma ihtiyacı duymamıştır. Ancak çok
eşliliğin yaygın ve yasal olduğu ülkelerde bir kadının evlilik sırasında kuma
istemediğini belirtmemiş olması, örf ve hâlin delaletiyle kumaya rıza gös‐
terdiği şeklinde anlaşılabilir.
Netice olarak çok eşlilik, sorumlulukları yerine getirmek şartıyla İs‐
lâm’ın izin verdiği bir durumdur. Bunu, bütün müslüman erkeklerin yap‐
ması gereken bir emir olarak algılamak veya takva/dindarlık göstergesi gibi
sunmak doğru değildir. Diğer taraftan evlenmeyi ve çoğalmayı teşvik eden
âyet ve hadisleri de göz ardı etmemek gerekir. Günümüzde çok eşliliğe izin
veren ve bunu tescil eden İslâm ülkeleri bulunmaktadır.
F. Aile Bireylerinin Birbirlerine Karşı Hak ve Sorumlulukları Vardır.
Nikâh eşlere ve diğer aile bireylerine karşılıklı haklar ve sorumluluklar
getirir. İslâm ailede erkek ve kadının hak ve sorumluluklarını matematiksel
eşitlikte değil, her birinin fizyolojik ve ruhi özelliklerine uygun olarak bir
görev dağılımı/iş bölümü şeklinde düzenlemiştir. Birlikte hareket etmeye
karar veren iki kişi, cinsiyetleri ne olursa olsun, uyumlu davranabilmek için
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mutlaka aralarında bir önder belirlemeli ve diğeri ona tabi olmalıdır. Aksi
takdirde birlikte hareket edemez ve ayrılıp giderler. En küçük topluluklarda
ve hatta yolculuk yapan iki kişi arasında dahî bir başkan ve düzen isteyen
İslâm dininin, bir ömür boyu sürecek olan aile birliğinde bir reis ve düzen
istemesi akla ve tabiata uygundur. İslâm dini ailede bütün maddî külfeti
erkeğe yüklemiş, buna karşılık aile reisliği ve tek taraflı boşama gibi yetkileri
de erkeğe vermiştir. Kadına ise hiçbir maddî külfet yüklememiş fakat koca‐
ya maruf ölçüde itaat, çocuk yapma ve bakma görevlerini vermiştir. Yani
erkeğe verilen sorumluluklar ve haklar orantılı, kadına verilen sorumluluk‐
lar ve haklar da orantılıdır. Bu hususu şu âyet ifade etmektedir: “O kadınla‐
rın, sorumlulukları kadar maruf ölçüde hakları da vardır. Erkeklerin ise onların
üstünde bir derecesi vardır” 17
Aile reisliği, aile içinde olduğu kadar, daha ziyade ailenin dışa karşı
temsilinde ve korunmasında kendini göstermektedir. Bu görev için yaratılış‐
tan gelen özellikleri itibariyle erkeğin seçilmiş olması makul ve tabiîdir. Eş‐
lerin birlikte aileyi temsili, kulağa hoş gelen bir ifade olsa da fiilen gerçek‐
leşmesi zor bir durumdur. Kocanın reisliği, kadının sosyal ve hukukî şahsi‐
yetini gölgelemez; kadın haklarını kullanır ve malını kendi yönetir. Diğer
taraftan dinî emir ve yasaklara uyma konusunda eşlerin birbirlerini uyarma‐
ları ve teşvik etmeleri noktasında her ikisine de sorumluluklar düşmektedir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) hem erkek hem de kadını çobana benzetmiş ve her
ikisine de sorumluluk yüklendiğini bildirmiştir.18 Ailede yalnızca karı koca
arasında değil, ana‐baba ile çocuklar arasında da karşılıklı hak ve sorumlu‐
luklar düzenlenmiştir.
G. İyi Geçinmek Hedef, Boşanmak Son Çaredir.
Evlilik bir ömür boyu beraber yaşama kararı olduğundan, evlilik süre‐
since eşler birbirine iyi davranmalı, aileyi mutlu bir yuva hâline getirmek
için gayret sarf etmeli, gerektiğinde zorluklara birlikte göğüs germeli ve

17

Bakara, 2/228.

18

Buhârî, Nikâh, 80, 89.
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geçerli bir mazeret olmadan bu birlik bozulmamalıdır. İyi geçimle ilgili âyet
ve hadislerden bazıları şunlardır:
“Onlarla (kadınlarla) iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki,
siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur” 19
“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar (kavvam). Çünkü Allah, in‐
sanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harca‐
makta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın
(kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar.”20
“Müʹminler arasında imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır. En ha‐
yırlınız da ailesine hayırlı olandır.” 21
Bütün iyi niyet ve çabalara rağmen evliliğin sürdürülememesi ve bun‐
dan tarafların zarar görecek olması hâlinde, son çare olarak İslâm boşanma‐
ya da izin vermiştir. Katolik nikâhı gibi, bir kere evlendikten sonra artık
ayrılma yasağı, insan tabiatına ve akla aykırıdır. Çünkü evliliğe devam hâ‐
lindeki zarar, boşanma hâlindeki zarardan daha büyük olacaktır. Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Helaller içinde Allah’ın en çok
buğzettiği/kızdığı şey boşamadır.”22
III. EVLENECEK KADIN ve ERKEKTE BULUNMASI TAVSİYE E‐
DİLEN ÖZELLİKLER
İslâm dini evlenecek erkeğin sadece müslüman olmasını, kadının da
müslüman veya Ehl‐i kitaptan (Yahudî, Hıristiyan) olmasını evliliğin cevazı
için yeterli görmekle birlikte, gerek hadislerde ve gerekse klasik fıkıh kitap‐
larında, eş adaylarında bulunması tavsiye edilen ve edilmeyen bazı özellik‐
lerin sıralandığı görülmektedir.

19

Nisâ, 4/19.

20

Nisâ, 4/34.

21

Tirmizî, Radâ 11.

22

Ebû Dâvud, Talâk, 3; İbn Mâce, Talâk, 1.
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Evlenilecek kadının, şâyet tercih imkânı varsa, dindar (dinî emir ve ya‐
sakları uygulamada hassas), bakire, şerefli ve düzgün bir aileye mensup
(hasibe ve nesibe), seven ve doğurgan (vedud ve velud), güzel, akıllı ve gü‐
zel ahlâklı, yakın akraba olmayan yabancı biri, mehri ve külfeti hafif olan,
başkasından çocuğu bulunmayan biri olması tavsiye edilmiş, ayrıca boşan‐
dığı halde eski kocasıyla gönül bağını tam koparamamış kadınla ve evlenme
yasağı bulunup bulunmadığı hususunda fıkhi ihtilâf bulanan kadınla ev‐
lenmekten kaçınılması iyi görülmüştür. Ehl‐i kitap kadınlarla evlenmeyi
mekruh görenler de vardır. Ayrıca zina yapmış olduğu bilinen veya iffeti
konusunda söylenti olan kadınla evlenmenin mekruh olup olmadığı tartı‐
şılmıştır. Zinadan doğan, babası fasık olan, babası bilinmeyen, buluntu ço‐
cuk olup nesebi bilinmeyen kızlarla evlenmeyi hoş görmeyenler de vardır.
Evlenilecek erkeğin de dindar, ahlâkı güzel, yakışıklı, varlıklı ve cömert
olması, bakire kızın bakir erkekle evlendirilmesi tavsiye edilmiştir. Fasık ve
kötü huylu erkekle evlenmeye ve genç kızın ihtiyar bir erkekle evlenmesine
hoş bakılmamıştır.
IV. SÖZ KESME ve NİŞAN
Kadına nikâh teklifinde bulunmak Arapçada “hıtbe” kelimesiyle ifade
edilir. Türkçede taraflardan birinin talebine “evlilik teklifi”, araya üçüncü
şahısların konulmasında da “dünürcülük” tabirleri kullanılmaktadır. Ev‐
lenme teklifi genellikle erkekten kadına yapılmakla birlikte, kadından erke‐
ğe de yapılabilir. Evlenme teklifi karşı tarafça kabul edilince söz kesme ve
nişan gerçekleşmiş olur. Bunların bir tören hâlinde icra edilmesi, dinî bir
düzenleme değil, kişilerin kendi tercihlerine göre yaptıkları şeylerdir. Söz ve
nişan sadece bir evlilik vaadinden ibarettir. Bu sebeple nikâh akdi yapılma‐
dıkça sözlü ve nişanlı kişiler birbirine yabancıdırlar, dolayısıyla iki yabancı
olarak aralarında avret, halvet gibi dinî yasaklara uymak zorundadırlar.
İslâm’da seçilecek eşin dindar ve ahlâklı olması öncelikli olarak tavsiye
edilmiş, kadınlarda da doğurgan ve bakire olanların tercih edilmesi isten‐
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miştir. Bunların dışında kalan soy‐sop, mal‐mülk, güzellik gibi konular ikin‐
ci dereceden önemli görülmüş ve kişisel tercihe bırakılmıştır.23
Başkasının sözlüsü/nişanlısı olan bir kıza/kadına evlenme teklifinde bu‐
lunmak câiz değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) başkasının evlenme teklifi üze‐
rine evlenme teklifi yapmayı yasaklamıştır.24 Buna göre, önceki nişan bo‐
zulmadan, başka bir erkekle nişanlanıp evlenen kadın ve bu evliliğe bilerek
razı olan erkek günahkâr olur. Böyle bir davranış, sözünde durmama ve
aldatma olacağından önemli kul hakları arasında yer almaktadır. Hanefîlere
göre birisi evlenme teklifi yaptığında, teklifi alanın ne cevap vereceği bek‐
lenmeli, şâyet bu teklif reddedilirse ancak ondan sonra diğer kişiler teklif
yapmalıdır. Aksi takdirde kişiler ve aileler arasında çekişme, tartışma, fitne
ve istenmeyen bazı sonuçlar ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Hanefî‐
ler dışındaki diğer mezheplere göre ise, kız/kadın belirli bir erkeğe sözlen‐
medikçe başka erkeklerin de ona teklifte bulunması veya dünürcü gönder‐
mesi câizdir.
Evlenme niyetinde olan kişilerin birbirlerini görmeleri veya araya üçün‐
cü şahıslar koyarak karşı tarafı görmesi ve bilgi vermesi tavsiye edilmiştir.25
Bu görme veya baktırmanın amacı, adayların birbirilerini tanıyıp ısınmaları
ve eş adayında hoşa giden veya gitmeyen bazı özellikler bulunup bulunma‐
dığından haberdar olunmasıdır. Zira nikâhtan sonra bu tür özelliklere vakıf
olunması daha büyük olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Ayrıca görmenin
ötesinde konuşmanın da tarafların birbirlerini tanıması, şahsı ve ailesine
dair onları ilgilendirebilecek durumlardan haberdar olunması ve evlilik
sonrası planları hakkında bilgi sahibi olunması bakımından önemi büyük‐
tür.
Evlenme niyetiyle bir kadına veya erkeğe bakılabilecek yerler, avret ol‐
mayan yerlerle sınırlıdır. Mezheplerin avret görüşlerinde bazı ayrıntılar bir

23

Bkz., Buhârî, Nikâh, 15; Büyûʹ, 34; Ebû Dâvud, Nikâh, 2, 3; İbn Mâce, Nikâh, 1, 6.

24

Buhârî, Büyûʹ, 58, Şurût, 8, Nikâh, 45; Müslim, Büyü, 8; Nikâh, 49; Ebû Dâvûd, Nikâh, 17.

25

Ebû Dâvud, Nikâh, 18; Müslim, Nikâh, 74,75; Tirmizî, Nikâh, 5; Ahmed b. Hanbel, III, 231.
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tarafa bırakılırsa, bakılabilecek yerler erkek için göbek ile diz kapağı arası
hariç diğer yerler; kadın için de el, yüz ve ayaklardır. Hanbelî mezhebinde
tercih edilmeyen bir görüşe göre kadının ayrıca boyun, baş ve diz kapağın‐
dan aşağı kısım (baldır) da bakılabilecek yerler arasında sayılmıştır.26 Bu
görüşme, konuşma ve bakmalarda halvet yasağına dikkat edilmesi gerek‐
mektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir erkekle yabancı bir kadının baş başa
kalmasını yasaklamıştır.27 Bakma ve halvet sınırlamaları, şâyet sonunda
evlilik olmazsa, tarafların zarar görmemesini, mahcup ve pişman duruma
düşmemesini sağlar.
Söz kesme ve nişan sadece evlenme vaadinden ibaret olunca, taraflar‐
dan birinin veya her ikisinin birlikte nişanı bozmaya karar vermeleri müm‐
kündür. Ancak önemli bir sebebi olmadan nişan bozmak, ahlâkî açıdan hoş
karşılanmaz. Henüz nikâh yapılmadığı için nişan bozmanın nikâhla bir iliş‐
kisi bulunmamakta ancak eşler arasında verilen hediyeler ve kadına mehir
niyetiyle verilen malın durumuyla ilgili görüşler beyan edilmiştir. Buna göre
mehir olarak verilen malların, şâyet duruyorsa aynen iade edilmesi, tüketil‐
mişse bedelinin ödenmesi konusunda ittifak vardır. Hediye olarak verilenler
ise Hanefîlere göre hibe/bağış hükmünde sayıldığı için aynen duruyorsa geri
alınabilir ancak tüketilmişse artık bedeli istenemez. Mâlikîlere göre nişanı
bozan erkekse hediyeleri geri alamaz, nişanı bozan kadınsa erkek hediyeleri
geri isteyebilir ve eğer tüketilmişse kadın bunları tazmin eder. Şafiî ve Han‐
belîlere göre ise hiçbir durumda hediyeler geri alınmaz. Klasik kaynaklarda
nişan bozulunca ayrıca bir tazminattan bahsedilmemiştir. Günümüzde bazı
âlimler nişanın bozulmasından zarar görenin kusurlu taraftan tazminat iste‐
yebileceğini söylemektedirler.
V. EVLİLİKTE DENKLİK
Evlenmede denklik (kefaet) tarafların dindarlık, ekonomik ve sosyal sta‐
tü bakımından birbirine denk olmalarıdır. Kadının durumu esas alınarak

26

İbn Kudâme, el‐Muğni, Kahire, ty., VII, 97.

27

Buhârî, Cezaü’s‐sayd, 24.
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erkeğin kadına denk olup olmadığına bakılır. Böylece kadının mevcut du‐
rumundan daha aşağı düşmesini engelleme ve onu koruma amacı güdül‐
müştür. Esasen evlilikte denkliğn aranması gerektiğine dair hiçbir âyet veya
hadis yoktur. Hasan el‐Basri, es‐Sevri ve el‐Kerhi gibi bazı âlimler denkliğe
karşı çıkarak, mü’min olmak dışında başka bir konuda denklik aranmayaca‐
ğını söylemişlerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde yapılan bir‐
çok evlilikte denkliğe bakılmadığı görülmektedir. Bilal el‐Habeşî, Ebû Taybe
ve Zeyd gibi sahabenin evlilikleri buna örnektir.
Çoğunluk ise denkliği önemsemiş ancak bir sıhhat şartı değil lüzum
(bağlayıcılık) şartı olarak değerlendirmiştir. Bu konuda Hanefîlerin öne çık‐
tığı ve diğer mezheplerin onları takip ettikleri söylenebilir. Hanefîlere göre
denklik genel olarak şu altı konuda gözetilir: Müslüman olmak, hür olmak,
nesep, mal ve meslek. Hanbelîler de yakın görüştedirler. Şâfiîler, muhayyer‐
liği gerektiren kusurlardan sâlim olmayı da eklerler. Mâlikîler ise yalnızca
Müslümanlık ve muhayyerliği gerektiren kusurlardan sâlim olmayı dikkate
almışlardır. Denkliğin bir lüzum şartı sayılmasının bir sonucu olarak, veli‐
sinden izinsiz evlenen kadının dengine gitmemesi hâlinde, Hanefîlere göre
veli bu nikâhı feshettirebilmektedir. Dengine gitmeyen kadın hamile kalmış‐
sa artık velinin feshettirme hakkı bulunmaz. Günümüzde farklı kültürler,
diller, uyruklar ve mesleklerden olan kişilerin evlilikte uyum sağlayabilme
amacıyla denkliği dikkate almaları faydalı olabilir. Ancak bunun bir tavsi‐
yeden öte bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
VI. EVLENME ENGELLERİ
Diğer dinlerde ve hukuk sistemlerinde olduğu gibi İslâm’da da evlenme
engelleri vardır ve bunlar devamlı (ebedi) ve geçici engeller olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Devamlı evlenme engelleri kan (soy) bağı, süt emme ve
evlilikten doğan akrabalık (sıhriyet) olmak üzere üç temel sebebe dayanır.
Kur’ân’da bu yasaklar şöyle sayılmaktadır: “Size şunlarla evlenmek haram
kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kar‐
deş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz,
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karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde
bulunan üvey kızlarınız, ‐eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmeniz‐
de size bir günah yoktur‐ öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir
araya getirmeniz.”28 Yine başka bir âyette “babalarınızın evlendiği kadınlarla
evlenmeyin” buyurulmuştur.29
Kan (nesep/soy bağı) ile evlenilmesi haram olanlar ilke olarak süt emme
yoluyla da haram olurlar.30 Ancak süt emenin yaşı en çok iki veya iki buçuk
olmalı, emilen miktar da Şâfiî mezhebine göre farklı zamanlarda beş doyu‐
rucu emme olmalıdır, diğer âlimler ise emme miktarı için bir ölçü koyma‐
mışlardır. Ayrıntılarda farklı görüşler olmakla birlikte, süt emen çocuğun
emziren kadının öz oğlu gibi sayılması hâlinde, emziren kadının hangi ak‐
rabalarıyla evlenmek yasak olacaksa, süt çocuğun onlarla evlenmesi yasak‐
tır. Ancak süt emen çocuğun kendi soy akrabaları bu emmeden etkilenmez.
İslâm’da geçici evlenme engelleri şunlardır: Müslüman olmayan erkek
veya kadınla evlenilmez ancak bir istisna olarak ehli kitabın iffetli kadınla‐
rıyla evlenmek helâl kılınmıştır.31 Karısını üç defa boşayan erkek, artık o
kadın –anlaşmalı olmamak şartıyla‐ bir başka erkekle evlenip ilişki yaşadık‐
tan sonra ondan da boşanma veya ölüm gibi bir sebeple ayrılırsa ancak o
zaman tekrar onunla evlenebilir.32 İddet beklemekte olan kadınla evlenil‐
mez.33 Dört hanımdan fazlasıyla evlenmek yasaktır.34 İki kız kardeşle veya
eşinin teyzesi veya halası ile aynı zamanda evli olunamaz. Ancak biri ölür
veya boşanırsa diğeriyle evlenilebilir.35 Başkasıyla evli olan kadınla evleni‐

28

Nisâ, 4/23.

29

Nisâ, 4/22.

30

Müslim, Radaʹ, 1.

31

Bakara, 2/221; Mümtehine, 60/10; Mâide, 5/5.

32

Bakara, 2/230; Buhârî, Talâk, 7.

33

Bakara, 2/235.

34

Nisâ, 4/3.

35

Nisâ, 4/23; Buhârî, Nikâh, 27.
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lemez.36 Hanefîler dışındaki üç mezhebe göre hacda ihramlı olanın evlenme‐
si de bâtıl/geçersizdir.
Evlatlık olarak alınıp bakılan çocukla ona bakanlar arasında bir akraba‐
lık ve evlenme engeli oluşmaz. İslâm muhtaç çocukların bakılmasını teşvik
etmiş ancak onların neseplerinin değiştirilmesini yasaklamıştır.37
Evlenme engellerinin konulması genel olarak dört hikmetle izah edilebi‐
lir:
1. Bu kişiler birbirlerinin yakın akrabaları olduklarından, akrabalık iliş‐
kilerinin zarar görmemesi.
2. Yakın akraba ile evlenmenin getireceği sağlık problemlerinden ko‐
runmak.
3. Ahlâkî, sosyal ve psikolojik nedenler: Bütün kültürlerde bunların çir‐
kin görülmesi, ailelerin genişleyip güçlenmesi vb. durumlar.
4. Süt sebebiyle bir nevi akrabalık oluşması, süte ihtiyacı olan çocukları
emzirmeye teşvik ve süt yoluyla yeni akrabalık bağlarının oluşması.
VII. NİKÂHIN RÜKNÜ, KONUSU ve ŞARTLARI
Nikâhın Rüknü: Nikâh akdinin rüknü demek, onu oluşturan ve mahiye‐
tinden bir parça/cüz teşkil eden unsur/unsurlar demektir. Hanefîlere göre
nikâh akdinin rüknü, icap ve kabuldür. İcap, taraflardan birinin diğerine ilk
olarak evlenmeyi teklif eden bir söz söylemesi; kabul de karşı tarafın bu
teklife muvafık/olumlu karşılık vermesi demektir. İcap ve kabul, tarafların
irade beyanı olarak da ifade edilmektedir. Diğer mezheplere göre ise nikâhın
rükünleri şunlardır: Sıyga (icap ve kabul), kadın (karı), erkek (koca) ve kadı‐
nın velisi, eşler arasında evlenme engeli bulunmaması. Şâfiîlere göre şâhitle‐
rin bulunması, Maliklere göre ise ilan ve mehir de, nikâhın rükünlerinden‐
dir.

36

Nisâ, 4/24.

37

Ahzab, 33/4‐5.

78

DİNLERDE NİKÂH

Nikâhın Konusu: Nikâh akdinin konusu, eşlerin birbirlerinin cinsel
yönlerinden istifade etmesidir. Nikâhta karı koca hayatı yaşanması asıldır.
Bu sebeple meselâ yalnız ev hizmetlerini yapmak üzere yapılan bir anlaşma
nikâh değil, bir iş sözleşmesi (icâre) sayılır. Yine dinen cinsellik yaşanması
yasaklanmış olan kişilerle meselâ erkek erkeğe, kadın kadına veya insanla
hayvan gibi evlilikler İslâm açısından geçerli değildir (bâtıl). Kadın erkek
arasında devamlı veya geçici bir evlenme engeli bulunması da nikâh akdini
bâtıl kılar. Evlenme engelleri ileride ayrıca ele alınacaktır.
Nikâhın Şartları: Nikâhın şartları mezheplere göre farklılık arz etmek‐
tedir.
Hanefîlere Göre Nikâhın Şartları Dört Çeşittir: Kuruluş (in‘ikad) şart‐
ları, sıhhat şartları, yürürlük (nefaz) şartları ve bağlayıcılık (lüzum) şartları.
Kuruluş (in‘ikad) şartları: Tarafların ehliyete sahip olması ve icap ile
kabulün usûlüne uygun yapılmasıdır.
Sıhhat şartları: Evlenecek kişiler arasında evlenme engeli bulunmama‐
sı, icap ve kabulün süreklilik taşıyan bir üslupla yapılması, şâhitlerin bu‐
lunması, rıza ve ihtiyarın bulunmasıdır.
Yürürlük (nefaz) şartları: Eksik ehliyetlinin yaptığı nikâh velinin icaze‐
tine, yetkisiz üçüncü şahsın (fuzûlî) yaptığı nikâh da ilgili tarafın icazeti‐
ne/kabulüne bağlıdır.
Bağlayıcılık (lüzum) şartları: Akdi yapanların veya veli ya da vekil gibi
temsilcilerin, bazı durumlarda bu akdi bozma yetkisine sahip olmamasıdır.
Mâlikîlere göre mehir, nikâhın sıhhat şartıdır. Nikâh sırasında konu‐
şulmazsa, ilişki sırasında konuşulur, burada da konuşulmazsa emsâl mehir
gerekir. Veli dışında iki adil şâhidin bulunması da sıhhat şartıdır.
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VIII. NİKÂHIN KURULUŞ (İN’İKAD) ŞARTLARI
İslâm’a göre nikâh akdinin kurulabilmesi için tarafların evlenme ehliye‐
tine sahip olması, icap ve kabul iradelerinin usûlüne uygun olarak yapılması
gerekmektedir.
H. Taraflara İlişkin Şartlar
1. Tarafların Ehliyeti
Normal olarak buluğa ermiş olan kişi, erkek olsun kız olsun, aklen ve
bedenen olgunlaşmış sayılarak âkil ve bâliğ olur ve bütün tasarruflarında
eda/fiil ehliyetine sahiptir. Akıl hastası ve mümeyyiz olmayan çocuklar ehli‐
yetsiz olduklarından, bunların yaptıkları bütün akitler bâtıldır, yok hük‐
mündedir. Bâliğ/ergin sayılmada alt yaş sınırı kızlarda 9, erkeklerde 12; üst
sınırı ise Ebû Yûsuf ve İmam Muhammedʹe göre her iki cins için 15, Ebû
Hanîfeʹye göre ise kızlarda 17, erkeklerde ise 18 yaştır. Bu yaşlara ulaşan ve
akıl hastası olmayan kimseler, biyolojik olarak bâliğ olmasalar bile tam ehli‐
yetli sayılır.
Nikâh akdine kendi adına taraf olarak veya velâyet yahut vekâlet ilişki‐
si ile başkası adına iştirak edenlerin nikâha ehil olmaları şarttır. Buna ni‐
kâh/evlenme ehliyeti denir. Evlenme ehliyeti başkasının izin ve icazetine
ihtiyaç olmaksızın evlenebilmeyi ifade ettiği için, bu tam ehliyetli olmayı,
yani âkil ve bâliğ olmayı gerektirir. Küçük (sağir), bunak (maʹtuh) ve mec‐
nun (deli) gibi eksik ehliyetlilerin, velileri tarafından evlendirilebileceğin
İslâm âlimlerinin çok büyük çoğunluğu kabul etmiş ve gerek mahkemelerde
gerekse sosyal hayatta bu görüş uygulanmıştır. Ancak küçüklerin evlendi‐
rilmesi, sözde/kâğıt üzerinde kalan bir akit olup küçük buluğa ermediği
veya ilişkiye hazır olmadığı sürece kocaya teslim edilmez. İbn Şübrüme ve
Osman el‐Bettî gibi birkaç âlim, küçüklerin bizzat evlenmelerinin de velileri
tarafından evlendirilmelerinin de câiz olmadığı, evlenmenin ancak buluğ‐
dan sonra olabileceği kanaatindedirler.
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Hanefîlere göre bâliğ/ergin olmak nikâhın kuruluş (in‘ikad) veya sıhhat
şartlarından olmayıp, yürürlük (nefaz) şartlarındandır. Buna göre mümey‐
yiz küçük ve bunak (maʹtuh) gibi eksik ehliyetliler, ancak velilerinin izni
veya sonradan verecekleri icazetleriyle evlenebilirler. Bunların taraf olacak‐
ları nikâh akdi, mevkuf (icazete bağlı) akitlerdendir.
Erkek çocuğun buluğ ile tam eda ehliyetine sahip olduğu ve nikâh dâhil
bütün tasarruflarında tam ehliyeti bulunduğu bütün mezhepler tarafından
ittifakla kabul edilmekle birlikte; kız çocukları, Hanefîler dışındaki üç mez‐
hebe göre bâliğa ve tam ehliyetli olsa da ancak velisi tarafından evlendirile‐
bilir. Hanefîlere göre ise âkil ve bâliğ olan kız ve erkek arasında nikâh ehli‐
yeti bakımından fark bulunmamakta, sadece kızın dengiyle evlenmemesi
gibi durumlarda veliye fesih hakkı tanınmaktadır. Hanefîlerin bâliğ kızın
evlenme ehliyetine sahip olduğuna dair bu görüşü, diğer mezheplere göre
kıza evlenmede daha çok özgürlük vermesi bakımından dikkat çekicidir.
1917 tarihli Osmanlı Hukuku Aile Kararnamesi, evlenme ehliyeti için er‐
keklere 18, kızlara ise 17 yaşı tamamlamış olmayı şart koşmuştur. Bu yaşlar
Ebû Hanîfeʹnin buluğun üst sınırına dair görüşüne uygundur. Yine mezkûr
kararnamede henüz bu yaşlara ulaşmamış olanların hâkimin kazaî rüşd
(mahkemenin reşit sayması) kararı ile evlenebilecekleri, ancak kızlar için veli
izni gerektiği yer almaktadır.38
Klasik İslâm hukuku kaynaklarında evlenme veya evlendirilmenin alt
sınırı olarak asgari bir yaştan bahsedilmez. Buna göre küçüklerin velileri
tarafından evlendirilmeleri büyük çoğunluk tarafından câiz görülmüş ve
uygulanmıştır. Ancak Hukuku Aile Kararnamesi çocukların evlendirilme‐
sinde kızlar için 9, erkekler için de 12 yaşlarını alt sınır olarak belirleyerek,
bu yaşlardan küçük olanların velileri tarafından dahî evlendirilemeyecekle‐
rini karara bağlamıştır.39 Bu karar, İbn Şübrüme ve Osman el‐Bettî gibi âlim‐
lerin görüşleri istikametindedir.

38

Madde: 4‐8.

39

Madde: 7.
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2. Velinin Bulunması ve Yetkileri
Evlenme velâyeti, evlenecek kişi üzerinde onun adına evlilik kararı ala‐
cak kişidir. Velinin nikâhın rükünlerinden bir rüknü mü, sıhhat şartı mı
yoksa nefaz şartı mı olduğu hususu tartışmalıdır. Âkil ve bâliğ olmuş erkek
üzerinde başkasının velâyetinin söz konusu olmayacağı, onun hem kendi
nikâhında taraf hem de veli veya vekil olarak başkaları adına taraf olabilece‐
ği ittifakla kabul edilmiştir. Velâyet ancak henüz buluğa ermemiş küçükler
ve buluğ sonrası kız/kadın, mecnun erkek veya kız/kadı gibiler üzerinde söz
konusu olabilmektedir.
Mâlikîler ve Şâfiîlere göre veli nikâhın rükünlerinden biridir, dolayısıy‐
la velinin bizzat bulunmadığı nikâh geçersiz/bâtıldır. Başkasının veli adına
nikâh akdini üstlenmesi dahî geçersizdir. Kadın nikâh velâyetini üstlene‐
mez. Kadın, velisinin izni olsun veya olmasın kendi adına veya başkası adı‐
na veli yahut vekil olarak, nikâhta icap veya kabul tarafında bulunamaz.
Hanbelîlere göre de nikâhın geçerli olabilmesi için veli şarttır, velisiz nikâh
geçerli olmaz.
Hanefîlere göre velinin bulunması, nikâhın rükünlerine dair şartlardan
biri olup cevaz ve nefaz şartlarındandır. Buna göre velâyet yetkisi bulunma‐
yanın evlendirmesi geçerli değildir. Hanefîlere göre velâyet ikiye ayrılır:
1‐ Mendup ve Müstehap Sayılan Velâyet: Bakire veya dul olsun akile
ve bâliğa olan kız/kadın üzerindeki velâyettir. Buna göre akile ve bâliğa olan
kız/kadın kendi nikâhında taraf olabilir, başkasının velisi olarak da buluna‐
bilir. Ancak mezhepte hâkim olan görüşe göre kızın/kadının kendi başına
böyle yapması iyi karşılanmamıştır.
2‐ İcbar Velâyeti: Bakire veya dul olsun henüz akile ve bâliğa olmamış
kız ve bunak (ma’tuh) kadın üzerindeki velâyettir. Aşağıda bu konu daha
ayrıntılı ele alıncaktır.
Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre velide bulunması gereken şartlar
şunlardır: Âkil ve bâliğ, hür, müslüman, adil, erkek, reşid olması; umre veya
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hac için ihramlı olmaması, nikâh akdi yapmaya zorlanmış (mükreh) olma‐
ması. Bu şartlardan âkil ve bâliğ, hür ve müslüman olma şartları ittifakla
kabul edilmektedir. Adalet şartını yani fasık olmamayı özellikle Şâfiîler ve
Hanbelîler ileri sürerler, Hanefîler ve Mâlikîler ise adaleti gerekli görmez.
Erkek olma şartını Hanefîler dışındakiler ileri sürer, Hanefîlere göre velinin
erkek olması şart olmayıp kadın da veli veya vekil olarak nikâh akdinde
bulunabilir. Reşid olma şartını Şâfiîler ve Hanbelîler ileri sürerler, diğerleri‐
ne göre sefih de veli olabilir. İhramlı olmama şartı Hanefîler dışındakilere
göre gereklidir, Hanefîlere göre ise ihramlı kendisi evlenebilir ancak ihram‐
dan çıkmadan ilişki yaşayamaz, ihramlı veli olarak başkasını da evlendirebi‐
lir. Velinin zorlanmış (mükreh) olmaması Mâlikîler ve Şâfiîlere göre şarttır,
zorlanan velinin nikâhı sahih değildir. Hanefîlere göre ikrah altındaki veli‐
nin nikâhı geçerlidir.
Veli olmanın sebepleri kan (soy) bağı yoluyla akrabalık veya devlet adı‐
na yetkili olmaktır (devlet başkanı, hâkim vb.).
Velâyeti üstlenilen kişi bakımından velâyet ikiye ayrılmaktadır:
1. İcbar (İstibdâd/Hatm) Velâyeti: Velinin, velâyetini üstlendiği kişinin
kabul veya reddetmesine bakılmaksızın onu zorla evlendirme yetkisidir.
Hanefîlere göre küçük erkek veya kız çocuk, mecnun erkek veya kız/kadın
üzerinde asabe denilen erkek akrabanın velâyeti böyledir. Baba veya baba
tarafından dedenin küçüğü evlendirmesi veya mecnunun oğlu tarafından
evlendirilmesi hâlinde bunların nikâhı bozma muhayyerlikleri yoktur. Mâli‐
kîlere göre icbar yetkisine sahip veli baba veya babanın tayin ettiği vasi ola‐
bilir. Bunlar uzun süre evde kalmış bakire kızı, henüz buluğa ermediği hal‐
de kocası tarafından bekâreti bozulan dul kızı ve bâliğa olmuş dul mecnunu
zorla evlendirebilirler. Şâfiîlere göre babanın küçük oğlu, küçük veya büyük
yahut akile veya mecnun olmasına bakılmaksızın bakire kızı zorla evlendi‐
rebilir. Ancak Şâfiîler, babanın veya babanın yokluğunda baba tarafından
dedenin bakire kızını zorla evlendirme yetkisi için aralarında düşmanlık
bulunmaması, dengi ile evlendirilmesi, mehrinin memleket parasından ol‐
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ması, kocanın mehir konusunda sıkışık olmaması, damadın gözleri görme‐
yen veya çok yaşlı olmaması, kıza haccın farz olmaması gibi şartlar ileri
sürmüşlerdir. Hanbelîlere göre baba küçük oğlunu, küçük veya büyük mec‐
nun oğlu veya kızını, küçük veya buluğa ermiş bakire kızlarını, küçük dul
kızını zorla evlendirebilir. Dedenin ise icbar hakkı bulunmamaktadır. Bazı
Hanbelîler babanın zorla evlendirme yetkisi için aralarında düşmanlık bu‐
lunmaması, emsâl mehirle evlendirilmesi, mehrinin memleket parasından
olması, kocanın mehir konusunda sıkışık olmaması gibi şartlar ileri sürmüş‐
lerdir.
2. Nedb, İstihbab veya Müşareket Velâyeti: Bu velâyetin adı ve ayrıntı‐
ları konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, genel olarak velinin zor‐
la evlendirme yetkisinin bulunmadığı velâyet olarak ifade edilir. Ebû Hanîfe
ve Ebû Yûsuf’a göre akile ve bâliğa bakire kız, velisi tarafından zorla evlen‐
dirilemez, kızın izni/rızasının alınması gerekir. Rızası alınmadan velisi tara‐
fından evlendirilen bâliğa bakire kızın nikâhı, onun icazetine bağlıdır (mev‐
kuf). İmam Muhammed’e göre ise kız bâliğ olduktan sonra artık şir‐
ket/müşareke velâyeti söz konusu olur ki bunun anlamı, bâliğa kızın rıza‐
sının alınmasının mutlaka gerekli olması ve evlilik kararını veli ile ortak
vermeleri demektir. Mâlikîlere göre baba veya babanın tayin ettiği vasi dı‐
şındaki velilerin icbar yetkisi yoktur, baba ve babanın tayin ettiği vasi de
bakire veya dul olmasına bakılmaksızın bâliğa olan kızın rızasını almadan
icbarda bulunamazlar. Şâfiîlere göre baba veya baba tarafından dede, bâliğa
ve dul kadını izni olmadan zorla evlendiremez. Henüz buluğa ermemiş
küçük kız dul kaldığında, buluğa erinceye kadar bir daha evlendirilmez.
Hanbelîlere göre bakire veya dul olan bâliğa kızı babasından başka bir veli
zorla evlendiremez, mutlaka iznini almaları gerekir. Ancak mecnun olan
kızı/kadını diğer veliler de evlendirebilir. Yine baba veya babanın tayin etti‐
ği veliden başkası, dokuz yaşından küçük kızı da evlendiremez.
Veli sıralaması konusunda bütün mezhepler, nikâhta icbar velâyetine
sahip velinin bulunması hâlinde tartışmasız önceliği olduğunu kabul etmek‐
tedirler. Yine kural olarak önce yakınlık sebebiyle velâyet, bu bulunmadı‐
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ğında ise kamu (imamet) velâyeti gelir. Hanefîlere göre nikâh velâyetinde
öncelik, mirastaki sırlamaya uygun olarak, kişinin araya kadın girmeyen
erkek yakınları olan binefsi asabe olanlara aittir. Bunlar sırasıyla şöyledir:
Oğul, baba, ana‐baba bir erkek kardeş, baba bir erkek kardeş, ana‐baba bir
erkek kardeşin oğlu, baba bir erkek kardeşin oğlu, ana‐baba bir amca, baba
bir amca, ana‐baba bir amcanın oğlu, baba bir amcanın oğlu, babanın ana‐
baba bir amcası, babanın baba bir amcası, babanın ana‐baba bir amcasının
oğlu, babanın baba bir amcasının oğlu, dedenin ana‐baba bir amcası, dede‐
nin baba bir amcası, dedenin ana‐baba bir amcasının oğlu, dedenin baba bir
amcasının oğlu. Bütün bunların icbar velâyeti vardır. Bunların bulunmaması
hâlinde nikâh velâyeti, mirastaki sıralamaya göre, nesepten asaba olan di‐
ğerlerine geçer. Bunların da bulunmaması hâlinde Ebû Hanîfe ve Ebû Yû‐
suf’a göre anneye, İmam Muhammed’e göre ise hâkime/kamu otoritesine
geçer. Bundan sonra Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre babanın annesi, kız,
oğlun kızı şeklinde aşağı doğru devam eder ve en son hâkime/kamu otorite‐
sine geçer. Mâlikî mezhebinde icbar yetkisi olmayan veliler arasında nasıl
bir sıralama yapılacağına dair farkı görüşler bulunmaktadır. Akrabadan veli
bulunmayınca velâyet hâkime/kamu otoritesine geçer. Kamu otoritesi de
mevcut değilse, müslüman toplumdan bir erkek bu görevi üstlenir. Şâfiîlere
göre valeyet sıralaması baba, babanın babası… yukarı doğru, ana‐baba bir
kardeş, baba bir kardeş, sırasıyla bunların oğulları… aşağı doğru, ana‐baba
bir amca, baba bir amca, sırasıyla bunların oğulları… aşağı doğru, sonra
mirastaki sırayla diğer akrabalar gelir. Oğul, oğulluk sıfatıyla annesi üzerin‐
de nikâh velâyetine sahip olamaz.
Diğer bir velâyet çeşidi de devlet başkanının vatandaşlar üzerindeki ve‐
lâyetidir ki buna günümüzde kamu velâyeti denir. Veli, velâyeti altında
bulunan kişiyi evlendirmekten imtina ederse, durum hâkime intikal ettiril‐
diğinde, makul bir mazereti olmadan evlendirmekten imtina ettiği anlaşıldı‐
ğı takdirde, hâkim velâyeti ondan alır ve velâyet kamu otoritesine (sultan)
geçer. Yine velinin yetkisini kötüye kullandığı durumlarda devlet başkanı

KOLAYLIK AÇISINDAN İSLÂM’DA NİKÂH

85

devreye girmek zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Velisi olmayanın velisi sultandır (devlet başkanı)”.40
İ. İrade Beyanıyla İlgili Şartlar
Nikâh akdinin icap ve kabulle yapılması gerektiği konusunda fakihler
arasında ittifak bulunmaktadır. İcap ve kabul, bunu gösteren lafızlar veya
lâfız yerine geçen şeylerle yapılmaktadır.
İcap‐Kabul: Mâlikîler, Şâfiîler ve Hanbelîlerden oluşan çoğunluğa göre
icap, kadının velisinden sadır olan; kabul ise kocadan veya vekilinden sadır
olandır. Bunlardan Mâlikîler ve Şâfiîlere göre icabın önce veya kabulden
sonra olması fark etmez. Hanbelîlere göre ise icap mutlaka kabulden önce
gelmelidir. Hanefîler göre ise icap, ilk önce söylenen; kabul ise ikinci olarak
söylenendir. Bunları söyleyenin koca, kadın veya veli olması arasında fark
yoktur. İcap ve kabul aynı mecliste açıklanmalı, birbirini takip etmeli, her
bakımdan birbirine uygun olmalı, yanılma ve hile gibi durumlardan uzak
olmalı ve taraflarca işitilmelidir.
Lâfızlar: Nikâh ve tezvîc lâfızlarının nikâh konusunda açık (sarih) lâfız‐
lar olduğu ve nikâhta kullanılabileceği konusunda ittifak bulunmaktadır.
Şâfiîler ve Hanbelîlere göre bu ikisinden başka kinayeli lâfızlarla nikâh akdi
geçerli olmaz. Çünkü nikâhta ibadet yönü vardır ve ibadetlerde söylenecek
sözler (ezkar) ancak şari’ tarafından belirlenir. Kur’ân’da ise nikâh ve tezvic
kelimeleri dışında bu anlamda başka bir kelime kullanılmamıştır. Hanefîler
ve Mâlikîlere göre ise bu lâfızlar yanında nikâha delalet eden başka kinayeli
lâfızlarla da nikâh akdi yapılabilir. Meselâ hibe, sadaka, temlik gibi lafızlarla
nikâha niyet edildiği takdirde, nikâh yapılabilir. Bey’ (satım), karz (ödünç)
ve icare (kiralama) gibi lafızlar konusunda ihtilâf vardır. İbaha, helâl kılma,
iare (kullanım ödüncü), rehin ve temettü (faydalanma) lâfızlarıyla nikâh
olmayacağı konusunda ise ittifak vardır.

40

Ebû Dâvud, Nikâh 20; Tirmizî, Nikâh 14; İbn Mâce, Nikâh, 15.
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Lâfızların Zamana Delaleti: İcap ve kabulde kural olarak, “evlendim”
gibi geçmiş zaman (mazi) kalıbı kullanılması gerekmektedir. Fakihlerin ço‐
ğunluğuna göre kabulün “kabul ettim” veya “razı oldum” şeklinde kısaca
söylenmesi yeterliyken, Şâfiîlere göre daha açık bir ifadeyle “o kadınla ev‐
lenmeyi kabul ettim” şeklinde söylenmelidir. Hanefîlere göre icap emir kalı‐
bıyla, kabul de mazi kalıbıyla olabilir. Ancak gelecek zaman (istikbal) kalı‐
bıyla “evleneceğim”, veya “seninle yarın evlendim” gibi bir ifadeyle nikâh
olmaz. Ayrıca örfen nikâh için kullanılan diğer lâfızların kullanılabileceği
ifade edilmiştir. Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre nikâhta kullanılabilen
Arapça lâfızların diğer dillerdeki karşılıkları da kullanılabilir.
Lâfız Yerine Geçenler: Dilsiz olanın belirli işaretleri veya yazısı lâfız ye‐
rine geçer. Konuşabilen kişilerin hâlihazırdaki mecliste konuşmayarak yazı
ile icap ve kabulde bulunması, başta Hanefî ve Mâlikîler olmak üzere çoğun‐
luk tarafından geçerli sayılmamış, mutlaka sözlü beyan aranmıştır. Hanefî‐
lere göre gaip olana yazı ile icap ve kabul yapılabilir. Hanbelîler de aynı
görüştedir. Yazılı metin karşı tarafa ulaşınca şâhitler huzurunda okunur ve
kabul edilirse, nikâh akdi gerçekleşmiş olur. Şâfiîler ise yazı ile nikâh olma‐
yacağını söylemişlerdir. Elçi göndererek de nikâh yapılabileceği ittifakla
kabul edilmiştir. Hanefîler diğer akitlerde kabul ettikleri teati (karşılıklı alıp
verme) ile kabulü, nikâh akdinin önemi dolayısıyla burada kabul etmedikle‐
rini vurgulamışlardır. Hanefîlere göre evlenecek kadın bakire olunca, babası
tarafından yapılan evlenme teklifine karşı susması, sessizce ağlaması veya
alaysız gülmsemesi kabul sayılmıştır. Böylece kadının hayâ perdesi zorlan‐
mak istenmemiştir. Ancak baba dışındakilerin teklifi karşısında susmak,
kabul anlamına gelmez.
Nikâhın Şarta Bağlanması: Fakihlerin çok büyük çoğunluğuna göre ni‐
kâhın, ileride gerçekleşecek bir şarta bağlanması, meselâ “falanca gelirse
seninle evlenirim” denilmesi geçerli değildir. Yine fakihlerin çoğunluğuna
göre hâlihazırdaki veya geçmişteki bir şarta bağlamak geçerlidir.
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Bir Kişinin İcap ve Kabulde İki Tarafı da Temsil Etmesi: Bir kişi nikâh
akdinde hem koca hem de kadın adına icap ve kabulde bulunabilmektedir.
Bu iki şekilde olabilmektedir:
1‐ Kocanın kendisi açısından asil, kadın açısından ise veli olması; Mese‐
lâ amca oğlu, amca kızının velisi ise ve onunla kendisi evlenmek istiyorsa,
Hanefîlerde, Mâlikîlerde ve Hanbelîlerdeki ağırlıklı görüşe göre bu durum‐
da akdin iki tarafını da temsil edebilir. Şâfiîler ve onlar gibi düşünenlere
göreyse burada iki tarafı temsil câiz değildir, ancak başkasına vekâlet verip
kadının izniyle evlenebilir.
2‐ Bir kişinin hem kocanın hem de kadının velisi olarak iki tarafı temsil
etmesi; Bir dedenin, velisi bulunduğu torunlarından birini diğeriyle evlen‐
dirmek istemesi gibi. Fakihler arasındaki ağırlıklı görüş, bunun câiz olduğu
yönündedir. Bunu câiz görmeyen veya sadece dede için câiz görenler de
vardır.
Nikâhta Vekâlet: Nikâhta taraflar bizzat hazır bulunabilecekleri gibi
vekâleten de temsil edilebilirler. Nikâhta vekâlet koca, kadın/kız veya veli
için söz konusu olabilir. Bu konuda fakihler arasında ittifak bulunmaktadır.
IX. NİKÂHIN SIHHAT ŞARTLARI
Rükünlerine ve kuruluş şartlarına uyularak akdedilen bir nikâhın, ayrı‐
ca sıhhat şartlarını taşıyarak “sahih” olması gerekir. Aksi halde, eksikliğin
durumuna göre nikâh ʺbâtılʺ veya ʺfâsitʺ olur. Hanefîlere göre evliliğin ge‐
çerli olması için bulunması gereken sıhhat şartları şunlardır:
A. Evlenecek Eşler Arasında Sürekli veya Geçici Bir Evlenme Engeli‐
nin Bulunmaması
Nikâhın konusu, eşlerin birbirlerinin cinsel yönlerinden istifade etmesi
olduğundan, nesep, süt veya sıhrî hısımlık gibi bir nedenle aralarında sürek‐
li veya geçici bir evlenme engeli olmamalıdır. Hanefîler dışındaki çoğunluk
âlimlere göre eşler arasında evlenme engeli bulunmaması, nikâhın rükünle‐
rinden olduğu için, böyle bir engelin varlığı nikâhı bâtıl yapar. Hanefîlere
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göre ise, bir dış etkenden dolayı nikâhın sahih olmaması, onu bâtıl değil,
fâsit yapar.
B. İcap ve Kabulün Süreklilik Bildiren Bir Üslupla İfade Edilmesi
Evlilik sırasında icap ve kabul geçici değil, süreklilik bildiren bir üslupla
ifade edilmelidir. Buna göre mut‘a nikâhı ve muvakkat nikâh, çoğunluk
âlimlere göre bâtıl; Hanefîlere göre ise mut‘a bâtıl, muvakkat nikâh ise fâsit‐
tir.
C. Evlilik Akdi Sırasında Şâhitlerin Bulunması
Evlilik hak ve sorumluluklar doğuran bir müessese olduğu ve haramı
helâlden ayırdığı için, bunun gizli kalmaması ve topluma açıklanması ve
şâhitlerle belgelenmesi gerekli görülmüştür. Çünkü gerek tarafların gerekse
doğacak çocuğun bazı hakları, şâhitlik ile ispatlanabilecek ve korunacak,
ayrıca zina töhmetinden uzaklaşılacaktır. Şâhit olarak bulunacak kişiler,
taraflar ve velinin dışında orada hazır bulunanlardır. Şâhitliğin nikâhın bir
rüknü mü, şartı mı yoksa gerekli (vâcip) bir şey mi olduğu konusunda mez‐
hepler arasında farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Hanefîler, Şâfiîler ve Hanbelîlerin içinde yer aldığı çoğunluğa göre şâ‐
hitler mutlaka bulunmalıdır, şâhitler olmadan nikâh geçerli olmaz. Bunlar
içinden Şâfiîler, şâhitleri nikâhın bir rüknü olarak kabul ettiklerinden şâhit‐
lerin bulunmadığı nikâhı bâtıl saymaktadırlar. Hanefîler ve Hanbelîler ise
şâhitleri rükün değil, sıhhat şartı olarak değerlendirirler. Şart yerine gelme‐
yince bu akit bâtıl değil, fâsit olur.
Mâlikîlere göre nikâhın tef çalmak, düğün yemeği vermek vb. yolla ilanı
nikâhın rükünlerinden olmakla birlikte, şâhit tutmak nikâhın rükünlerinden
veya sıhhat şartlarından değil, fakat müstakil bir vâciptir. Şâhit tutmanın
ayrıca nikâh anında yapılması mendup, nikâh anında yapılmazsa daha son‐
ra ilişki öncesinde yapılması ise vâciptir. Şâhitlerin akitten sonra fakat ilişki‐
den önce bulunması hâlinde sadece mendup terk edilmiş olur. Şâhitsiz ni‐
kâh yapılıp ilişki yaşanması hâlinde, kadın bain talâkla ayrılmış sayılır. Bo‐
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şanmış sayılmaları, nikâhın şâhit olmadan sahih kabul edilmesi, boşanma‐
nın bain olması da ayrılmanın hâkim tarafından cebren/zorla yaptırılmasın‐
dan dolayıdır.
1. Nikâh Şahidinde Aranan Nitelikler
Nikâh akdine birlikte şâhitlik yapan kimselerde aranacak şartların bir
kısmında ittifak bulunmakla birlikte bazı şartların aranması tartışmalıdır.
Şâhit olacak kişide aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
a. Mükellef Yani Âkil ve Bâliğ Olması: Akıl hastası veya küçük çocuk‐
ların şâhitliği, hem mükellef olmadıklarından hem de şâhitliğin bir tür velâ‐
yet olması sebebiyle veli olamayacaklarından dolayı geçerli değildir.
b. Erkek Olması: Hanefîlere göre şâhitlerin iki erkek veya bir erkek ile
iki kadın olması gerekir. Onlar nikâh şâhitliğini, borçlanma şâhitliğine (Ba‐
kara, 2/282) kıyas etmişlerdir. Diğer üç mezhebe göre ise iki şâhidin de erkek
olması gerekir. Onlara gör had suçları, nikâh ve boşanma konularında ka‐
dınların şâhitliği kabul edilmez.
c. Hür Olması: Hanbelîler dışındaki çoğunluk, şâhitlerin hür olması ge‐
rektiğini söyler. Hanbelîlere göre ise köle, diğer haklar konusunda şâhitlik
yapabildiği gibi nikâhta da şâhit olabilir.
d. Müslüman Olması: İki tarafın müslüman olduğu bir nikâhta her iki
şâhidin de müslüman olması gerektiğinde görüş birliği vardır. Çünkü gayri
müslimin müslüman üzerinde velâyet hakkı yoktur. Kocanın müslüman
kadının ise Ehl‐i kitap (Yahudî veya Hıristiyan) olması hâlinde, Şâfiîler,
Hanbelîler ve Hanefîlerden Muhammed ile Züfer’e göre yine şâhitlerin er‐
kek olması gerekir. Çünkü kâfirin müslüman (koca) hakkındaki şâhitliği
kabul edilmez. Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsufʹa göre ise, iki taraf veya yalnız
kadın Ehl‐i Kitâbtan olursa şâhitler de Ehl‐i Kitâbtan olabilir, Ehl‐i Kitâbtan
şâhitlerin gelinle aynı dinden olmaları da gerekmez. Ancak Ehl‐i Kitâbtan
şâhitlerle yapılan bu nikâhın davalık olması hâlinde, şâyet Ehl‐i Kitâb kadın
nikâhın varlığını iddia ediyor fakat müslüman erkek nikâhın varlığını inkâr
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ediyorsa, Ehl‐i Kitâb şâhitlerin Ehl‐i Kitâb kadın lehindeki şâhitlikleri ittifak‐
la kabul edilmez. Eğer müslüman erkek nikâhın varlığını iddia ediyor, kadın
ise reddediyorsa, Ehl‐i Kitâbtan şâhitlerin erkek lehine şâhitlikleri kabul
edilir.
e. Görme Yeteneği: Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre şâhidin görme
yeteneğine sahip olması şart değildir. Duymak da yeterlidir. Şâfiîlerde ağır‐
lıklı olan görüş ise görme yeteneğinin şart olduğu yönündedir.
f. Duyma Yeteneği: Şahidin duyma yeteneğine sahip olması gerektiği
ittifakla kabul edilmiştir. Çünkü nikâh şâhitliğinin konusu, tarafların söyle‐
dikleri sözlerdir. Bu sözlerin duyulabilmesi için duyma yeteneği gerekir.
Önemli olan şâhidin duyması olunca, normal veya yüksek sesle duymak
arasında fark bulunmamaktadır.
g. Konuşma Yeteneği: Hanefîler, Hanbelîler ve Şâfiîlerin tercih edilen
görüşüne göre, şâhidin konuşabilen biri olması gerekir, dilsizin şâhitliği
kabul edilmez. Çünkü dilsiz mahkemede şâhitliği eda edemez. Hanbelîler,
dilsizin yazı ile şâhitliğini geçerli sayarlar. Mâlikîler ile Şâfiîlerde tercih e‐
dilmeyen görüşe göreyse, dilsizin nikâh şâhitliği kabul edilir.
h. Teyakkuz Hali: Mâlikîler ve Şâfiîlere göre şâhidin uyanıklık hâlinde
ve duyduğunu aklında tutabilen biri olması gerekir; duyduğunu hiç aklında
tutamayanın şâhitliği geçerli olmaz. Duyduğunu ezberleyip kısa bir süre
sonra unutanın şâhitliği de kabul edilir.
i. Tarafların Dilini Bilmesi: Şâfiîlerin bir kısmı, şâhidin tarafların dilini
bilmesini şart koşmuşlardır.
j. Taraflardan Birinin Çocuğu/Oğlu Olmaması: Şahidin, evlenecek kişi‐
lerden birinin çocuğu/oğlu olmasını Hanbelîler ve Mâlikîler kabul etmezler,
Hanefîler ile Şâfiîler ise kabul ederler. Esasen diğer davalarda baba ve oğul
gibi yakınların birbirine şâhitliği kabul edilmezken, nikâhta bir kolaylık
olması için kabul edilmiştir. Oğul dışındaki diğer hısımların şâhit olabileceği
ittifakla kabul edilmiştir.
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k. Adalet Sıfatını Haiz Bulunması: Hanefîler dışındaki çoğunluğa göre,
şâhidin adaleti şart olup fâsığın şâhitliği ile nikâh akdi sahih olmaz. Çünkü
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ʺBir veli ve iki adaletli şâhit bulun‐
madıkça nikâh olmaz.ʺ41 Bu görüştekiler çoğunlukla, zahiri adaletin yeterli
olduğunu, durumu bilinmeyen kişiler hakkında da adaletin esas olduğunu
söylerler. Hanefîlere göre ise, şâhitlerin adaletli olması şart olmayıp fâsığın
şâhitliği de geçerlidir. Çünkü fasık veli olmaya ehildir.
l. Şâhitlerin Sayısı: Tek şâhitle nikâh olmayacağı ve mutlaka en az iki
şâhit bulunması gerektiği konusunda ittifak vardır. Çünkü hadiste ʺBir velî
ve iki adaletli şâhit olmadıkça nikâh olmazʺ buyurulmuştur.42 Çoğunluğa göre
her iki şâhidin de erkek olması gerektiği, Hanefîlere göre ise bir erkek ile iki
kadın bulunmasının da yeterli olduğu yukarıda geçmişti. Buna göre bir er‐
kek ile bir kadının şâhitliğinin yeterli olmadığı hususunda ittifak vardır.
2. Gizli Nikâhın Tanımı ve Hükmü
Gizli Nikâh (nikâhu’s‐sirr): Gizli nikâhın tanımı, mezheplerin nikâh
akdinde aradıkları rükün ve şartlara göre farklılık göstermektedir.
Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre gizli nikâh, iki şâhidi bu‐
lunmayan nikâhtır. İki şâhidi bulunan nikâh gizli değil, alenidir. Şâhitlerden
başka ayrıca nikâhın ilan edilmesi, şart olmayıp tavsiye mahiyetindedir.
Şâhitlere yapılacak gizli tutma tavsiyesi nikâh akdine zarar vermez. Hanbe‐
lîlere göre gizlemek sadece mekruhtur, çünkü ilan etmek sünnettir.
Mâlikîlerin ağırlıklı görüşüne göre gizli nikâh, akit sırasında kocanın
şâhitlere gizleme tâlimatı verdiği nikâhtır. Mâlikîlerdeki diğer görüşe göre
ise, şâhitler dışındakilere gizleme tâlimatı verilmesi, gizlemenin veli veya
kadın tarafından yapılması da gizli nikâh kapsamındadır. Mâlikîler nikâhta
tef çalmak, düğün yemeği vermek vb. yolla ilanı şart olarak gördükleri, şâ‐
hitliği ise nikâhın rüknü veya şartı değil, müstakil bir vâcip saydıkları için
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Ebû Dâvud, Nikâh, 19.
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Ebû Dâvud, Nikâh, 19.
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bu sonuca ulaşmaktadırlar. Mâlikîlere göre gizlemenin amacı bir zâlim veya
sihirbazdan korkmak ise, bu gizleme haram değildir ve gizleme sebebiyle
nikâh feshedilmez. Eğer böyle bir korku bulunmuyorsa, gizli nikâh haram‐
dır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) gizli nikâhı yasaklamıştır.43 Bu şekilde
evlenenler şâyet ilişki yaşamamışlarsa nikâh fâsittir (geçersizdir), ilişki ya‐
şamışlarsa derhal ayrılırlar ve kadın bain talâkla ayrılmış sayılır. Boşanmış
sayılmaları, nikâhın şâhit olmadan sahih kabul edilmesi, boşanmanın bain
olması da ayrılmanın hâkim tarafından cebren/zorla yaptırılmasından dola‐
yıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir defasında Zerik oğullarının yerine uğramış,
orada eğlence ve oyun görünce bunun ne olduğunu sormuştu. Falancanın
nikâhıdır denilince şöyle buyurdu: “O adam dinini tamamladı. İşte bu nikâhtır,
zina veya gizli nikâh değildir, tef duyulunca veya duman görününceye kadar.” 44
Günümüzde resmî nikâhlar, şâhitler olmadan kıyılmadığı ve yazılı ola‐
rak tescil edildiğinden, bunların başkalarına duyurulmaması da gizli nikâh
sayılmaz.
D. Evlilikte Rıza ve İhtiyarın Bulunması
Hanefîlere göre mülci ikrah (ölüm, organ kesme, şiddetli dayak, uzun
süreli hapis vb. tehdit) altında yapılan nikâh geçerlidir. Çünkü onlara göre
şari’, nikâh, talâk, kocanın boşamadan sonraki ric‘atı, adak ve yemin konula‐
rında belirli lâfızlara itibar etmiş ve o lâfızların kullanımını, mânânın murad
edildiğinin göstergesi saymıştır. İlgili lâfız ağızdan çıktığında, mânâ kaste‐
dilmemiş olsa ve kişinin rızası bulunmasa dahî, ona dinî/hukukî hüküm
bağlanır. Nitekim Hanefîlere göre yukarıda sayılan konuların şakayla (hezl)
yapılması da geçerlidir. Ayrıca ikrah altındaki kişinin iradesi ve rızası yoksa
da kasıt ve ihtiyarı/tercihi vardır. Hanefîler alım‐satım vb. diğer fiili tasar‐
ruflarda bu yaklaşımı sergilemezler ve kesinlikle kasıt ve rızayı şart koşarlar.
Şu hadis Hanefîlerin delilidir: ʺÜç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Ni‐
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Bkz., Taberânî, el‐Mu’cemü’l‐evsat, Kahire, ty., VII, 68.
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Beyhaki, es‐Sünenü’l‐Kübra, Mekke, 1994, VII, 290.
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kâh, talâk ve dönüşlü boşamada eşine dönme (ric‘at).ʺ45 Hanefîler ikrah altında
veya şakayla yapılan nikâhı geçerli/sahih saydıkları için buna fâsit de de‐
mezler. Hanbelîler de ikrah altında veya şaka ile yapılan nikâhı geçerli sa‐
yarlar.
Mâlikîler ve Şâfiîlere göre ise ikrah altında veya şaka ile yapılan nikâh
geçersizdir. Şu hadis bu görüşün delilidir: “Yüce Allah, ümmetimden yanılma
(hata), unutma ve yapmaya zorlandıkları şeyin (ikrah) hükmünü kaldırmıştır.ʺ 46
1917 tarihli Osmanlı Hukukî Aile Kararnamesi, ikrah altındaki kişinin
nikâhını fâsit saymıştır.47
Veli konusunda geçtiği üzere, mezheplerin icbar velâyetine sahip gör‐
dükleri velinin, velâyet altında bulunanın rızası olmadan, yetkisini kullana‐
rak yaptığı nikâhta velinin rızası, velâyet altında bulunanın rızası sayıldı‐
ğından, burada ikrah veya rızaya muhâlif bir durumdan bahsedilmemekte‐
dir.
X. NİKÂHIN YÜRÜRLÜK (NEFAZ) ŞARTLARI
Bir nikâh akdi, rükün ve şartlarının sağlanması sonucu sahih olarak
meydana geldiği halde, bazı durumlarda hemen yürürlük kazanamaz. Eksik
ehliyetlinin yaptığı nikâh velinin icazetine, yetkisiz üçüncü şahsın (fuzûlî)
yaptığı nikâh da ilgili tarafın icazetine/kabulüne bağlıdır. Yapıldığı zaman,
hemen yürürlük kazanamayan nikâhları şöylece özetlemek mümkündür:
A. Hür, akıllı ve ergin erkek ve kadının akdedeceği nikâh Hanefîlerin
çoğunluğuna göre derhal yürürlük kazanır. Cinsel birleşme helâl olur, mehir
gerekir ve diğer sonuçlar doğar. Ancak İmam Muhammedʹe göre böyle bir
evlilik kadının velisi izin verinceye kadar askıda kalır. Çünkü ona göre
bâliğa kız üzerindeki velâyet şirket/müşareke velâyetidir, yani kız ile veli
birlikte karar vermelidir.
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Ebû Dâvud, Talâk, 9; Tirmizî, Talâk, 9; İbn Mâce, Talâk, 13.
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İbn Mâce, Talâk, 16.
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Madde: 57.
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B. Hanefîlere göre mümeyyiz küçüğün bizzat akdedeceği nikâh da veli‐
si izin verinceye kadar askıda kalır. Diğer mezheplere göre ise mümeyyiz
küçüğün tasarrufları geçerli değildir.
C. Hanefîlere göre yetkisiz üçüncü şahsın (fuzûlî) yaptığı nikâh, ilgili ta‐
rafın kabulüne kadar yürürlük kazanmaz. İlgili taraf bu nikâhı kabul etmez‐
se, yapılan işlem iptal olmuş sayılır. Diğer mezheplere göre, yetkisiz üçüncü
şahsın yaptığı nikâh dâhil her türlü akit geçersizdir.
D. Hanefîlere göre nikâhta vekil olanın yetki sınırını aşması durumunda
nikâh akdi vekâlet verenin iznine kadar askıda kalır. Meselâ; bir erkek belirli
bir kızla ve miktarını belirttiği mehirle evlendirmesi için birisine yetki verse,
vekil onu başka bir kızla veya belirlenenden yüksek bir mehirle evlendirmiş
olsa, kocanın durumu öğrenince bu evliliği kabul etme veya feshetme hakkı
söz konusu olur. Çünkü vekil bu konuda yetkisiz üçüncü şahıs konumun‐
dadır.
E. Hanefîlere göre yakın veli varken uzak velinin evlendirmesi hâlinde,
asıl yetkili olan yakın veli icazet verinceye kadar nikâh akdi yürürlük kaza‐
namaz. Çünkü uzak veli, bu konuda yetkisiz üçüncü şahıs konumundadır.
Diğer mezheplere göre ise, yakın veli varken uzak velinin yaptığı nikâh akdi
geçerli değildir. Ancak yakın velinin akıl hastalığı, küçüklük veya kısıtlı
bulunma gibi bir özrü olursa, o takdirde uzak veli akdi yapabilir.
XI. NİKÂHIN BAĞLAYICILIK (LÜZÛM) ŞARTLARI
Rükün ve şartları tamamlandıktan ve yürürlüğe girdikten sonra bir ni‐
kâh akdinin bağlayıcı (lâzım) olması, artık akdi yapanların veya veli ya da
vekil gibi temsilcilerin bu akdi bozma yetkisine sahip olmaması demektir.
Akdin bağlayıcı olması için dört şart koşulur:
A. Hanefîlere göre ehliyetsiz (akıl hastası, bunak vb.) veya eksik ehliyet‐
li (küçük çocuk vb.) kişiyi baba veya dedenin evlendirmesi durumunda ni‐
kâhın bağlayıcı olacağı konusunda ittifak vardır. Ancak bunları evlendiren
veli, amca veya erkek kardeş gibi, baba ve dede dışındaki veli grubundan
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olursa, Ebû Yûsufʹa göre yine nikâh bağlayıcı olur; Ebû Hanîfe ve İmam
Muhammedʹe göre ise, küçük çocuk bâliğ olunca buluğ muhayyerliği hak‐
kını kullanarak, akıl hastası da şifa bulunca şifa bulma muhayyerliği
(hıyâruʹl‐ifâka) hakkını kullanarak nikâhı tek taraflı olarak bozabilir.
B. Hanefîlere göre akile ve bâliğa kadın, emsâl mehirle fakat dengi (kü‐
füv) olmayan bir erkekle, velisinin iznini almadan evlenmiş olursa, asabeden
olan yakın velisi hâkime başvurarak evliliğin feshini isteyebilir. Çünkü
denklik bir sıhhat şartı değil, bağlayıcılık şartıdır. Diğer mezheplere göre de,
yakın ve uzak velilerden her birinin bu evliliği feshettirme hakkı bulunur.
Bu, satım akdinin malın ayıbından dolayı feshedilmesine benzer.
C. Ebû Hanefî’ye göre velisinin izni olmadan evlenen akile ve bâliğa
kadın dengi olan erkekle fakat emsâl mehirin altında bir mehirle evlenirse,
yine velilerin nikâhı feshettirme hakkı doğar. Ancak koca, mehirden eksik
olan bölümü tamamlamayı kabul ederse evlilik bağlayıcı hale gelir. Ebû
Yûsuf ve İmam Muhammedʹe göre ise mehrin azlığı nikâhın bağlayıcılığına
engel olmaz.
D. Kadının razı olmaması durumunda, kocanın iktidarsızlık vb. ayıpla‐
rının olması da bir fesih nedenidir. Bu durumda kadın mahkemeye başvura‐
rak nikâhın feshini isteyebilir.
XII. NİKÂH SIRASINDA ŞART İLERİ SÜRMEK
Nikâh sırasında taraflardan birinin, normal evlilikteki genel hükümlere
ilave olarak ayrıca başka bir şart ileri sürmesi hâlinde bu şartın hükmü ve
nikâha etkisi konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu tür şartları
öncelikle kabul edilebilir (sahih) şartlar ve kabul edilemez (fâsit) şartlar ol‐
mak üzere ayırmak ve şöylece özetlemek mümkündür:
Kabul edilebilir (sahih) şartlar: Nikâh akdinin niteliğiyle ve şerʹî hü‐
kümlerle çelişmeyen şartlar ileri sürmek câizdir, bu şartlar kabul edildiğinde
ona bağlı kalmak da gerekir. Sahih/uygun şartlara bağlı kalmak, bütün akit‐
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lerde gözetilmesi emredilen48 bir husustur. Bu tür şartlara örnek olarak şun‐
lar zikredilir: Kadının üzerine kuma almama, bulunduğu şehirden başka bir
yere götürmeme, kocanın yakınlarıyla birlikte aynı yerde ikamet etmeme,
boşama hakkını kadına devretme (tefviz‐i talâk). Şâyet erkek bu şartları ka‐
bul etmişse, şarta uyması gerekir.
Kabul edilemez (fâsit) şartlar: Nikâh akdinin niteliğiyle/maksadıyla ve
şerʹî hükümlerle çelişen şartlar ileri sürmek câiz değildir, böyle bir şart hü‐
kümsüzdür. Ancak fâsit şartın nikâhı da fâsit hale getirip getirmeyeceği
hususunda mezheplerin farklı görüşleri bulunmaktadır.
Hanefîlere göre, nikâhta ileri sürülen fâsit şartlar nikâhı etkilemez; ni‐
kâh sahih, şart ise bâtıl olur. Hanefîler bu tür şartlara örnek olarak şunları
zikrederler: Eşlerden birisi veya her ikisi için belirli bir süre sonra nikâhı
feshedebilme şartı veya diğer bir ifadeyle boşama şartıyla nikâh yapmak,
asla boşamamak şartı, evli olan bir erkekle evlenebilmek için mevcut eşini
boşaması şartı,49 cinsel yönden birbirine helâl olmama şartı, ilişki yaşamama
veya diğer bir ifadeyle sadece hizmetçilik yapma şartı, kadının nafaka (ge‐
çimlik) talep etmemesi şartı, çok eşlilik hâlinde bir eşin eşit muamele hak‐
kından feragat etmesi şartı, kadının kendi akrabalarıyla makul ve maruf
ölçüler dışında bütünüyle irtibatı kesmesi şartı. Bütün bu ve benzeri örnek‐
lerde Hanefîlere göre şart hükümsüz, nikâh ise geçerlidir.
Hanefîler dışındaki âlimler, nikâhta fâsit şart ileri sürülmesi hâlinde,
hem şartın hem de nikâhın bâtıl olduğu kanaatindedirler. Örnek olarak ge‐
nellikle, birbirine helâl olmama şartı, ilişki yaşamama şartı, boşama şartı,
birbirlerine varis olmama şartı, erkeğin azil yapması şartı örnekleri veril‐
mektedir. İlişki yaşamama şartı konusunda Mâlikîlere göre hem şart hem de
nikâh fâsit olmakla birlikte, ilişki yaşandığı takdirde şart düşmüş ve nikâh
sahih hale gelmiş olur. Şâfiîlere göreyse, ilişki kurmama veya sınırlı sayı ve
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Buhârî, İcare, 14; Tirmizî, Ahkam, 17.
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ʺBir kadın için kumasının boşanmasını istemesi helal değildir.ʺ (Ebû Dâvud, Talâk, 2.) Hanefî‐
lere göre böyle bir şarta uymak mekruh olur.
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zamanda kurma gibi şartlar eğer kadından gelirse, nikâh bâtıl olur; erkekten
gelirse nikâha zarar vermez. Çünkü onlara göre ilişki erkeğin hakkı oldu‐
ğundan erkek bu hakkını terk edebilir; ilişkiye imkân vermek ise kadının
görevi olduğundan kadın bu görevini terk edemez. Mezheplerin yukarıda
sayılanlar dışında belirli bazı şartlara dair özel değerlendirmeleri de vardır.
XIII. NİKÂH MERASİMİ
Nikâh merasimi, her mezhebin kendine göre nikâh akdi için rükün ve
şart olarak kabul ettikleri hususların mevcut olması hâlinde bir mecliste
yerine getirilir. Nikâh ehliyetine sahip taraflar bizzat hazır bulunabilecekleri
gibi vekil ile de temsil edilebilirler. Gerektiği durumlarda veli de hazır bu‐
lunmalıdır. Taraflar irade beyanlarını sözlü veya yazılı olarak, konuşama‐
yanlar ise belirli işaretlerle açıklayabilirler. Tarafların iradelerini açıklamala‐
rı ve şâhitlerin bunları duymasıyla nikâh akdi tamamlanmış olur. Diğer
taraftan nikâhın rükün ve şartlarına dair farklı içtihatların ihtilâfından ka‐
çınmak amacıyla, nikâh gibi önemli bir akdi, bütün içtihatlara göre uygun
olacak şekilde yapmak ihtiyaten tavsiye edilir.
Nikâh meclisinde bir din adamının veya devlet görevlisinin bulunması
gerekmez. Nikâh kıyıcılık gibi bir görev ve bunu yerine getirecek birinin
bulunması da gerekmez. Ancak evlilik işinin bir düzene sokulması ve evle‐
necek olanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığını denetleme bakımından,
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminden bu yana nikâhlarda aile büyüklerinin
veya sevilen/sayılan kişilerin hazır bulunması, bir konuşma yapılması (hut‐
be), dua edilmesi, evlenenlerin “Allah mübarek etsin”50 denilerek tebrik
edilmesi, iyi geçim dileğinde bulunulması ve bu arada bir düğün yemeği
(velîme) ikramında bulunulması, sünnet ve güzel sayılan uygulamalardır.
Nikâhın cuma gününe denk getirilmesi ve mescitte yapılması da iyi görül‐
müştür. Bazı müçtehitler düğün yemeği verilmesini vâcip saymışlardır. Ge‐
linin, topluluk hâlinde baba evinden alınarak damadın evine götürülmesi
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Ebû Dâvud, Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn Mâce, Ezan, 2; Nikâh, 23.
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(zifâf) ve bu arada İslâm’a aykırı olmayan müzik ve eğlenceler düzenlenme‐
si de câizdir.51
XIV. MUTEBERLİK AÇISINDAN NİKÂH ÇEŞİTLERİ VE SONUÇ‐
LARI
A. Bâtıl Nikâh ve Sonucu
Rükünlerinde veya kuruluş (in‘ikad) şartlarında bir eksiklik bulunan
nikâha “bâtıl nikâh” denir. Tarafların temyiz gücüne sahip olmaması, irade
beyanlarının gelecek zaman kalıbıyla ifade edilmesi, evlenme engeli bulu‐
nan biriyle evlenmek ve mut‘a nikâhı, bâtıl nikâhlardır. Bâtıl nikâh hiçbir
hukukî sonuç doğurmaz. Yani mehir, nafaka, mirasçılık, iddet vb. hiçbir
sonuç ortaya çıkmaz. Ancak Ebû Hanîfe, evlenme engeli bulunan biriyle
evlenmeyi, cinsel birleşme olmuşsa, doğacak çocuğun nesebi açısından, bâtıl
değil fâsit saymıştır.
B. Fâsit Nikâh ve Sonuçları
Rükünleri ve kuruluş (in‘ikad) şartları tam olmakla birlikte, sıhhat şart‐
larında eksiklik bulunan nikâha “fâsit nikâh” denir. Hanefîler diğer akitler‐
de olduğu gibi nikâh akdinde de fâsit ile bâtılı ayırma yoluna gittikleri için
fâsit nikâha bazı sonuçlar bağlamaktadırlar. Fâsit nikâha bazı sonuçlar bağ‐
lanması, tarafların veya üçüncü şahısların bu nikâh sebebiyle doğabilecek
zararını karşılamaya yöneliktir. Hanefîler içinde dahî hangi nikâhın fâsit
hangisinin ise bâtıl kabul edileceği konusunda tam bir netlik bulunmadığın‐
dan, müctehidler arasında ihtilâflı olan nikâhların fâsit nikâh kapsamına
sokulması yönünde bir eğilim olduğu söylenebilir.
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İbn, Mâce, Nikâh, 21; Tirmizî, Nikâh, 6.
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Fâsit Sayılan Nikâhlar
1. Şâhitsiz yapılan nikâh fâsittir.
2. Karısı üzerine onun kız kardeşini veya karısının erkek farz edilmesi
hâlinde aralarında evlenme yasağı olacak bir yakınını nikâhlama hâlinde
ikinci nikâh fâsit olur.
3. Evli bir kadınla, evli olduğunu bilmeksizin yapılacak nikâh fâsittir.
4. Bir kimsenin üç talâkla boşadığı karısı ile hülleden önce yeniden yap‐
tığı nikâh fâsittir. Ebû Hanîfeʹye göre burada tarafların nikâh yasağını bilip
bilmemeleri sonucu değiştirmez; Ebû Yûsuf ve İmam Muhammedʹe göre ise,
nikâh yasağını bildikleri takdirde bu nikâh bâtıldır.
5. Aralarında sürekli evlenme engeli bulunanlardan birisi ile bilerek ve‐
ya bilmeyerek yapılan nikâh, Ebû Hanîfeʹye göre fâsit; Ebû Yûsuf ve İmam
Muhammed’e göre ise bâtıldır.
6. Açıkça süre sınırlaması konulan (muvakkat) nikâh fâsittir. Ancak Ha‐
nefîlerden Züfer’e göre, süre şartı fâsit bir şart olduğundan, nikâh geçerli,
süre şartı ise geçersizdir. Diğer mezheplerde de süreli nikâh, mut‘a sayıldığı
için bâtıl sayılmıştır.
Fâsit Nikâhın Sonuçları
1. Fâsit nikâhta tarafların ilişki yaşamaları helâl değildir; derhal ayrıl‐
maları gerekir, ayrılmazlarsa hâkim zorla ayırır. Hakimin ayırmasından
sonra yapılacak ilişki zina suçudur.
2. Fesadın sebebi olan eksikliğin giderilmesi ve sakatlığın düzeltilmesi
hâlinde fâsit nikâh sahihe dönüşür. Meselâ sonradan şâhit bulunması veya
konulmuş olan zaman sınırını kaldırılması durumları böyledir.
3. Fâsit nikâh, cinsel birleşmeden önce hiçbir sonuç doğurmaz.
4. Fâsit nikâh sonrası birleşme olmuşsa kadının, doğacak çocuğun ve
başkalarının zarar görmemesi için şu sonuçlar doğar: Kadın mehir hakkını
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elde eder, mehir kararlaştırılmamışsa emsâl mehiri, kararlaştırılmışsa bu‐
nunla emsâl mehirden hangisi az ise onu alır. Taraflar arasında sıhri hısımlık
doğar; meselâ o kadının annesiyle sürekli evlenme engeli oluşur. Kadının
ayrılınca iddet beklemesi gerekir. En az altı ay sonra ve en geç bir yıl içinde
doğacak çocuğun nesebi o erkeğe bağlanır. Diğer taraftan bu kişiler arasında
mirasçılık ve nafaka hükümleri geçerli olmaz, çünkü bunlar sahih nikâha
aittir.
C. Sahih Nikâh ve Sonuçları
Rükünleri, sıhhat ve yürürlük şartları tam olarak bulunan nikâh akdi,
sahih ve taraflar için bağlayıcı olur. Başkasının icazetine bağlı olan mevkuf
nikâh, bu icazet verilince; bir tarafın fesih hakkının bulunması yüzünden
bağlayıcı olmayan (gayri lâzım) nikâh ise bu fesih hakkının kullanılmaması
durumunda sahih hale gelir. Sahih nikâhın sonuçları şu şekilde özetlenebilir:
1. Eşlerin İslâmî ölçüler içinde birbirinin cinsel yönlerinden faydalan‐
ması câiz olur. Eşler arasında avret yasağı bulunmaz. Eşine arkadan yak‐
laşmak, aybaşı, lohusalık veya ihramlı olma hallerinde cinsel ilişki helâl
değildir.
2. Kadın belirlenen mehre (müsemma) hak kazanır. Mehir belirlenme‐
mişse emsâl mehir alır. Mehrin anlaşmaya göre peşin (muaccel) veya vadeli
(müeccel) olarak ödenmesi mümkündür. Cinsel ilişki, sahih halvet, eşlerden
birinin ölümü hâlinde mehrin tamamının ödenmesi gerekir.
3. Mehrini tam olarak veya ilk taksitini alan kadının koca evinde kalma‐
sı gerekir.
4. Kadın, evlilik süresince nafaka hakkına sahip olur. Nafaka, geçimlik
demek olup yeme, içme, giyim, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını kapsar. Ço‐
cukların nafakası da babaya aittir.
5. Eşlerden her biri ile diğerinin usûl ve füruu arasında sıhrî hısımlık
meydana gelir.
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6. Nikâh içinde doğan çocuğun nesebi, reddetmediği sürece hukukî ba‐
baya aittir. Çocuğun ana tarafından nesebinde ise şüphe bulunmaz, çünkü
doğuran kadın anadır.
7. Eşler arasında mirasçılık sabit olur.
8. Çok eşli olan erkeğin, eşleri arasında adaleti gözetmesi gerekir.
9. Kadının, kocasıyla iyi geçinmesi ve onun meşrû emirlerine itaat etme‐
si gerekir. Aybaşı, lohusalık ve hastalık gibi mazeretler dışında kocanın cin‐
sellik talebine karşılık vermesi, izinsiz evi terk etmemesi ve istenmeyen kişi‐
leri eve almaması bu kapsamdadır.
10. Kocanın, karısıyla iyi geçinmesi gerekir. Kadının serkeşliği hâlinde
kocanın onu teʹdip hakkı doğar. (Nisâ, 4/34). Evliliğin yürümeyeceğine ka‐
naat getirildiğinde son çare olarak boşama hakkı erkeğe aittir.
11. Kadının malı kendinin, kocanın malı da kendinindir. Yani evlilikte
mal ayrılığı rejimi vardır.
XV. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
İslâm nikâh konusunu salt hukukî boyutuyla değil, dinî, ahlâkî, vicdanî,
ferdî ve ictimâî boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele almaktadır. İs‐
lâm’da nikâh akdi konusunda önceliğin kişilerin harama düşmemesi husu‐
suna verildiği ve bu amaçla nikâhın büyük ölçüde kolaylaştırıldığı görül‐
mektedir. Buna karşılık İslâm evlilik dışı birliktelikleri zina olarak değerlen‐
dirmiş, kişileri zinaya götürecek her türlü yolu dinî, ahlâkî ve hukukî kural‐
ları ile kapatmaya çalışmıştır.
İslâm’da nikâh, hem ibadet hem de muamele yönüyle ele alınmakta,
mezheplerin kendilerince belirledikleri rükün ve şartların tamamlanmasıyla
geçerlilik kazanmakta, ayrıca din adamı veya devlet görevlisinin bulunması
şart koşulmamaktadır. Buna göre meselâ Hanefî mezhebine göre damat,
gelin ve iki erkek şâhitten oluşan dört kişi ile nikâh akdi yapılabilmektedir.
Nikâhın gizli kalmaması ve çevreye duyurulması istenmekle birlikte, mez‐
heplerin çoğunluğu, iki şâhidin bilmesini yeterli saymıştır. Nikâhın kolay‐
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laştırılması amacıyla, nikâh şâhitlerinin özellikleri konusunda müsamahalı
davranılmış ve hatta nikâhın davalık olması hâlinde mahkemede şâhitliği
kabul edilmeyecek olanların nikâh şâhitliği dahî kabul edilmiştir. İslâm â‐
limlerinin bu yaklaşımının, nikâhın kazai ve dinî yönünü ayırmalarından
kaynaklandığı görülmektedir.
Geçmişte iki şâhitle yapılan nikâhların davalık olması hâlinde, şâhitlerin
beyanına göre, taraflar devlet tarafından evli kabul edilerek gerekli hukukî
takip yapılmakta ve taraflar mağdur edilmemekteydi. Günümüzde ise dev‐
letler, insanların sözlü beyanlarına olan güvensizlik ortamı ve takip kolaylığı
gibi gerekçelerle, resmî olarak tescil edilmeyen nikâhları tanımadıklarından,
hak kayıpları ve mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu sebeple, yaşanması
muhtemel mağduriyetleri en aza indirebilmek amacıyla, günümüzde nikâ‐
hın tescil ettirilmesini ısrarla ifade etmek gerekmektedir. İslâm’da nikâhın
kolaylaştırılmış olmasını, resmî nikâhtan kaçınarak salt dinî nikâhla evlilik
yapmak suretiyle istismar vesilesi olarak kullanmak dine ve vicdanlara uy‐
gun düşmez. Bu tür istismarların önünü kesmek ve mağduriyetleri önlemek
adına toplumun ve devletin maruf tedbirler alması, hem akla hem de dine
uygun olur. Ayrıca toplumlar ve devletlerin de mümkün olduğu ölçüde
nikâhı kolaylaştırması, teşvik etmesi ve nikâhsız birlikteliklere karşı tavır
alması gerekmektedir.
Günümüzde evlilik yaş ortalaması otuzlu yaşlara doğru gitmektedir.
Kişiler daha lüks bir hayat ve daha iyi bir iş gibi hedefler peşinde koşarken
zaman akıp gitmekte, geciktirilen evlilik ise kişiye ve topluma türlü zararlar
olarak dönmektedir. Hâlbuki daha erken ve makul bir yaşta ve daha sade
bir evlilikle, haramlardan uzaklaşmak ve mutluluğu yakalamak mümkün‐
dür. Gerektiğinde evli çiftlerin çocuk sahibi olmayı bir süre geciktirmeleri de
mümkündür. Yüksek miktarda mehir istenmesi, lüks yaşam şartları talebi,
israf ve gösterişe varan giyim, ev eşyası ve eşinin malına ortak olma arzusu
gibi durumlar, evliliğin gecikmesine ve evliliğin bir tür mal şirketi olarak
görülmesine sebep olmaktadır. Öyle ki günümüzdeki boşanma davaları, çok
büyük oranda mal paylaşım davasına dönüşmüş durumdadır. İslâm’da ise
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kadın ve erkeğin malları kendilerine ait olduğundan, hem evlenme daha
kolay olmakta hem de boşanma davaları mal paylaşım davasına dönüşme‐
mektedir. Erkeklerin işsizliği, harama düşmekten kaçınma konusunda yeter‐
li hassasiyetin gösterilmemesi, evliliğin getirdiği sorumlulukları ağır görerek
üstlenmekten kaçınma, başka ülke vatandaşlarıyla evliliğin yasaklanması
gibi hususlar da evliliğin gecikmesinin veya hiç yapılmamasının sebepleri
arasında sayılabilir.
İslâm, yürümeyen evliliklerde son çare olarak boşanmaya da izin ver‐
miştir. Katolik nikâhı gibi boşanmanın yasak olması gibi hükümler, nikâhı
zorlaştıran ve insan tabiatına aykırı durumlardır.
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MÜZAKERE
Mehmet İLHAN♦

Sayın Başkan Kıymetli Hazirûn. Öncelikle tebliğ sahibine teşekkür edi‐
yorum.
Benim tebliğle ilgili bazı tenkitlerim, tekliflerim ve konuyla ilgili bazı ‐
kabul edilirse‐ katkılarım olacak.
Eleştirilerimin bir kısmı tebliğin teknik yönü bir kısmı ise muhtevasıyla
ilgili olacak.
İlki başlık‐metin uyumu hakkında. Sayın Esen’in benim elime ulaşan
tebliği “Kolaylık Açısından İslâm’da Nikâh” adını taşımaktadır. Programda
‐yeni bir değişiklik olmadıysa‐ nikâh ifadesi yerine evlilik yer almaktadır.
Tebliğ incelendiğinde muhtevasının çok daha kapsamlı olduğu, içerisinde
çok sayıda başlığı ihtiva ettiği görülmektedir. Meselâ Roma rakamlarıyla on
beş ana başlık, bunların bazılarının altında da yine çok sayıda ara başlıklar
bulunmakta. Meselâ II. Nikâh’ın Genel Özellikleri ve İlkeler ana başlığının
altında A dan G’ye kadar alt başlıklar bulunmaktadır. Bu alt başlıklar “VIII.
Nikâh’ın Kuruluş Şartları” ana başlığının altında “H. Taraflara İlişkin Şart‐
lar” şeklinde devam etmektedir. Buralarda zannediyorum bilgisayarın aziz‐
liğine uğranılmış da olabilir. (Doğrusu ben bu kadar başlığı ara başlığı gö‐
rünce biraz gözüm yıldı biraz da kendi kendime iyi ki evlenmek için bun‐
lardan sınav tabi tutulmadık diye de aklımdan geçti tabi bu işin latifesi)
Elbette konunun genişliği buna yol açmış olabilir ancak kanaatime göre
♦
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tebliğe “Mezheplere Göre Nikâh”, “İslâm’a Göre Nikâh” gibi bir başlık daha
uygun olabilirdi. Mevcut başlıkla ilgili olan kolaylık konusuna metin içeri‐
sinde yer yer temas edilmektedir. Ancak daha çok sonuç kısmında bu husus
vurgulanmaktadır.
Metinde ‐tabiî olarak hukukla ilgili olması bakımından‐ çok sayıda hü‐
küm bildiren ifadeler bulunmaktadır. Bunların bir kısmında dipnot/kaynak
zikredilmemiştir. Dipnot kullanılan yerlerde daha çok Buhârî, Müslim, İbn
Mâce’ninki gibi hadis kitaplarına atıf yapılmaktadır. Ancak bu kitapların da
dipnot ya da kaynaklar kısmında künyeleri verilmemiştir. Dipnotta künyesi
belirtilen az sayıdaki kaynaklardan olan İbn Abidin, İbn Kudâme gibi âlim‐
lerin ilgili kitapları ise ‐muhtemelen sehven‐ kaynaklar kısmında zikredil‐
memiştir. Kaynaklar kısmında yer verilen eserlerin daha çok ansiklopedi ve
ilmihal nevinden güncel eserler olduğu görülmektedir. En azından meselâ
sayfa 13’te iki defa atıfta bulunulan İbn Şübrüme ve Osman el‐Bettî’ninkiler
gibi dikkat çekici özelliği olan görüşlerin ‐meselâ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi’nde Kâsânî’nin Bedâiüʹs‐sanâîʹsine atıf yapılarak belirtildiği gibi‐
mümkün mertebe kendi zamanlarına yakın kaynaklardan aktarılması daha
uygun olabilirdi. Tabiî bunlar gerekli görüldüğü takdirde tebliğin yayın
aşamasında düzeltilebilir veya eklenebilir.
Ben bazı ifadeleri tam olarak anlayamadım. Belki burada veya daha
sonra vuzuha kavuşturma imkânı olabilir diyerek bazılarını belirtmek isti‐
yorum. Evlenecek Kadın ve Erkekte Bulunması Tavsiye Edilen Özelliklerle
ilgili kısmın son paragrafında yer alan “…genç kızın ihtiyar bir erkekle ev‐
lenmesine hoş bakılmamıştır” cümlesinde bir hüküm bildirilmekte fakat
kaynak ya da kişi adı zikredilmemektedir. Bu başlığın hemen altında gerek
hadislerde gerekse fıkıh kitaplarında eş adaylarında bulunması/ bulunma‐
ması tavsiye edilen özelliklerden bahsedildiği belirtilmiştir ancak bunun
altında pek çok şeyden bahsedilmektedir. Bunların hangisi hadislerde geç‐
mektedir, hangisi hangi hadis Meselâ mezhep imamlarının görüşü müdür?
Acaba bu günümüzdeki bir yaklaşımımı ifade etmektedir. Geçmişte meselâ
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sahabe döneminde de böyle miydi? Bu toplumlara göre değişmekte midir?
Daha çok bir temenniyi mi ifade etmektedir…
Son olarak kısaca katkılarımı arzetmek isterim. Elbette nikâhın ve evlili‐
ğin (başka pek çok yönü yanında) hem hukukî hem de ahlâkî yönü olduğu
herkes tarafından kabul edilecektir. Ahlâktaki altın kural aynı zamanda
Peygamberimizin sözleriyle ifade bulmuş bir hakikat ve ilkedir.
Kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe ya da kendine ya‐
pılmasını istemediğin şeyi başkasına da yapmaktan sakınmadıkça
Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, teslim etmez…
Nikâhla beraber evlendiğimiz kişinin artık kardeşten de yakın hale gel‐
diğini unutmamak gerekir.
Karşılıklı olarak ailelerin evlilik hazırlıkları sırasında birbirlerini kır‐
mamaya, incitmemeye, eşya, takı vs. gibi konularda yıpratmamaya da dik‐
kat etmeleri elzemdir. Zira bunlar evlilik sırasında da gündeme sıkça gele‐
bilmekte huzursuzluk kaynağı olabilmektedir. Bu hususun özellikle boşan‐
maların arttığı günümüz Türkiye’sinde ‐ki istatistiklere göre bu konuda
maalesef ilk sıralarda İzmir ili bulunmaktadır‐
Sayın Esen’in sonuç kısmında vurguladığı üzere nikâhların mutlaka ka‐
yıt altına alınması gerekmektedir. Aksi durumlar ciddî mağduriyetlere, hak
kayıplarına, bazen telafisi mümkün olmaya sonuçlara yol açabilmektedir.
“Aradığı sevgi sebebinin ömür boyu sürdüğünü gören taraflar, aile ba‐
ğını bir ömür boyu zayıflatmadan sürdürürler. Çünkü dindarlıktan kaynak‐
lanan güzel ahlâk, hanımla beyi cennette de birlikte kılar, dünyadan sonra
ebedi hayatta da birlikte olmalarını sağlar, sevgilerini sanki ebedileştirmiş
olurlar böylece. Bu yüzden de ebedi hayat arkadaşını kırmamaya, incitme‐
meye burada daha çok dikkat ederler”.

EHE UND FAMILIE AUS SICHT
DER KOPTISCHEN KIRCHEN IN ÄGYPTEN
Mısır Hıristiyan Geleneğinde Nikâh
Tharwat KADES

♦

Bevor wir über die Ehe und Familie aus Sicht der koptischen Kirchen
sprechen, möchte ich kurz über die Geschichte des koptischen Christentums
in Ägypten erzählen.
Das koptische Christentum wurde ca. im Jahre 42 n. Ch. gegründet. Es
wird gesagt, dass der Evangelist Markus das Evangelium in Ägypten
verkündet hat. Die koptische Kirche ist eine der ältesten Kirchen der Welt
und gehörte zu den fünf Patriachaten der alten Kirchen (Jerusalem,
Antochien, Alexandria, Rom und Konstantinopel). In dem Nizäa Konzil (325
n. Ch.) hat die koptische Kirche eine große Rolle gespielt, da Bischof
Athanasius den orthodoxen christlichen Glauben gegen Arius verteidigte.
Das Wort koptisch bedeutet ägyptisch. Heute gibt es in Ägypten drei
Hauptkonfessionen, die älteste ist die koptisch‐orthodoxe Kirche. Seit dem 5.
ökumenischen Konzil (451 n. Ch.) bildeten die koptische, syrische,
armenische, äthiopische und indische Kirche die sog. orientalische Kirche
und trennten sich von den ökumenischen Konzilien, weil sich die Kirchen in
der Frage der göttlichen oder menschlichen Natur von Jesus Christus nicht
einigen konnten. Das 5. ökumenische Konzil beschloss, dass Jesus beide
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Naturen trennbar zu eigen war. Die orientalischen Kirchen betonen die
Untrennbarkeit dieser Naturen.
Die koptisch‐katholische Kirche folgte dem ökumenischen Konzil und
erkannte den Beschluss von Chalkedon an. Diese Kirche wurde besonders
im 19. Jahrhundert von Italien und Frankreich gefördert.
Seit 1854 besteht die koptisch‐evangelische Kirche, welche von
amerikanischen Missionaren in Ägypten gegründet wurde und sich
hauptsächlich in Mittelägypten, besonders in den Provinzen Minia und
Assyut, verbreitet hat. Durch diakonische Aktivitäten (Krankenhäuser und
Schulen) konnten sie vielen Menschen das Evangelium näherbringen.
Die drei koptischen Kirchen sind sich bezüglich der Ehe und Ihrer
Bedeutung ähnlich. Ihre Einstellung zur Eheschließung begründet sich aus
folgenden biblischen Texten aus dem Alten sowie im neuen Testament.
Seid fruchtbar, vermehrt euch und herrscht über die Erde”.1
Habt ihr nicht gelesen, was in den Heiligen Schriften steht? Dort heißt
es, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat.
Und er hat gesagt: ›Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit
seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind
also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat,
sollen Menschen nicht scheiden”.2
Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe
unbefleckt.3
Das Geheimnis ist groß; ich sage aber von Christo und der Gemeinde”.4
Sie sind überzeugt, dass die Heilige Schrift das Wort Gottes ist.

Genesis 1, 28.
Matthäus 19,3‐6.
3 Hebräer 13,4
4 Epheser 5, 32.
1
2
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Bevor eine Frau und ein Mann heiraten, müssen sie sich verloben (Al‐
Khotuba). Dies ist eine allgemeine Tradition in Ägypten.
Die Verlobung ist zwischen einem Mann und einer Frau erlaubt, die
eins sind in Glauben und Tradition und die die Altersgrenze für eine Heirat
erreicht haben. Bedingung ist auch, dass es kein gesetzliches oder
persönliches Ehehindernis gibt.
Nach der Verlobung folgt das Gebet zur Heiligen Krönung (Al‐Iklil).
Dieses Gebet wird nur gehalten, wenn beide Brautleute zum ersten Mal
heiraten oder einer verwitwet ist und der andere zum ersten Mal heiratet.
Die Ehe in der koptisch‐orthodoxen und koptisch‐katholischen Kirche
ist ein Sakrament unter sieben:
1) Taufe
2) Myronsalbung
3) Beichte
4) Kommunion
5) Eheschließung
6) Krankensalbung
7) Priestertum
Das Sakrament der Ehe wird durch Bischöfe und Priester gespendet.
Bräutigam und Braut werden dadurch genauso eins, wie Jesus Christus und
die Kirche eins sind. Der Begriff Sakrament bedeutet Geheimnis:
Das Geheimnis ist groß; ich sage aber von Christo und der Gemeinde”.5
Das Sakrament ist nicht nur für das Leben zweier Menschen sehr
wichtig, sondern auch von ihm hängt auch das Leben der Familie, des
Staates, der Kirche und des Reich Gottes ab. Gott hat die Menschheit

5

Epheser 5, 32.
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gesegnet und ihr gesagt „Seid fruchtbar und vermehret euch...“ Die
Vermehrung der Menschen ist eigentlich die Vermehrung der Kirche. Beide
Partner ‐ Ehemann und Ehefrau ‐ sollen einander in guten und bösen Tagen
helfen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau gleichzeitig und
gleichwertig geschaffen. Der Mensch braucht, um seine Erfüllung zu finden,
einen Partner. In der Ehe ist der Weg zur dieser persönlichen Erfüllung
durch den Partner gegeben. Im christlichen Sinn ist die Ehe nicht nur ein
Vertrag zwischen zwei Menschen, sondern ein Versprechen, um die Treue
zu halten. Die Zeremonie wird von einem Priester gehalten, der um die
Gnade Gottes für die beiden Brautleute bittet.
Bedingungen für die Eheschließung
1) Beide Brautleute sollen Christen sein.
2) Beide Brautleute sollen Mitglieder derselben Kirche sein. Keiner darf
einer anderen christlichen Konfession angehören. In der koptisch‐
orthodoxen Kirche ist das Sakrament der Taufe ein Muss für die
Eheschließung.
3) Es darf kein Ehehindernis bestehen.
4) Die Ehe muss als Sakrament in einer Kirche geschlossen werden.
5) Der Mann darf nur eine Ehefrau haben und umgekehrt.
Das Eheversprechen gilt bis zum Tod. Die Ehescheidung ist nur im Falle
von Ehebruch erlaubt:
Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten, ihm eine Falle zu
stellen. Sie fragten ihn: »Ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem
beliebigen Grund wegschickt? Jesus antwortete: »Habt ihr nicht gelesen, was
in den Heiligen Schriften steht? Dort heißt es, dass Gott am Anfang den
Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und er hat gesagt: “Deshalb
verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei
sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern
eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden”
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Nach dem koptisch‐christlichen Familienrecht ist eine Scheidung im
Grundsatz ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur möglich, wenn ein
Ehepartner vom christlichen Glauben abfällt bzw. des Ehebruchs bezichtigt
wird. In diesem Punkt sind sich alle drei Kirchen wieder einig.
Dies ist eine Herausforderung, denn viele Christen in Ägypten wollen
das Recht auf Scheidung und Zivilehe haben.
In der koptisch‐evangelischen Kirche ist die Eheschließung zwar kein
Sakrament, allerdings ist das Versprechen zwischen Mann und Frau durch
einen Pfarrer vor Gott und der Gemeinde ebenso heilig.

NİKÂH ve TOPLUM

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK NİKÂH
Osman ESKİCİOĞLU♦

Toplumsal bir olgu olarak nikâh, dediğimiz zaman burada toplum, olgu
ve nikâh olmak üzere üç kavram bulunmaktadır. Burada asıl konumuz,
nikâh olunca, bu demektir ki, nikâhı merkeze alarak onu hem bir olgu ola‐
rak ve hem de toplumsal açıdan ele alıp incelememiz gerekir. İşte şimdi
nikâh kavramı üzerinde biraz durmaya çalışalım.
Aslında nikâh, sözlük olarak cinsel ilişki, ergenlik ve evlenmek mânâla‐
rına gelir. Terim olarak ise nikâh, ayrı cinslerin birbirinden karşılıklı olarak
faydalanma sözleşmesini dile getirmektedir.1 Başka bir ifade ile nikâh, insan
toplumlarında (ve üreme zamanında ev ve yuva yapan hayvanların) kadın
ile erkeklerin kendi aralarında kimin kime ait olduğu, hangi kadının hangi
erkekle, hangi erkeğin de hangi kadınla beraber olup birlikte yaşayacağı
hususunda aralarında serbest bir irade beyanı ile karar verip etrafındaki
kişilere de ilan etmeleridir.
Biz, sadece nikâh, aile ve toplum değil, dünyada İslâm düşünce ve uy‐
gulamasının çöküşünden sonra medeniyet bayrağını ele geçiren Batının, fen
bilimlerinin aksine sosyal bilimlerde çok tahribat yaptığı kanaatindeyiz.
Bizim anlayışımıza göre Rönesans’la başlayan Batıdaki yeniden yapılanma
hareketi, sadece ekonomide değil, hemen hemen hayatın bütün alanlarında
değişimler meydana getirmiş, sistem kendi düşüncesinde bir insan tipi
üretmeye çalışmıştır. Batıda birçok nazariyeciler, doğadaki insanı ve doğal
♦
1
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insanın varlığını anlamaya çalışacakları yerde, âdeta ona bir şablon geçir‐
meye kalkmışlardır.
Meselâ “Homo Economicus” demişler, bu teori tutmayınca bu defa bu‐
nun tam zıddı anlamında “Homo Socius” demişler, bu da olmayınca “Homo
İstatikus” anlayışına geçmek istemişlerdir. Hâlbuki nazariyelerle, teorilerle
ve

istatistiklerle

insana

ulaşmak

mümkün

değildir.

Çünkü

insan,

laboratuvara sığmayacak kadar büyük, bilimsel metotlarla keşfedilemeyecek
kadar engindir. Sosyal olayları ve ekonomik hareket ve davranışları
laboratuvarlarda inceleyebiliyor musunuz? İnsan, fizik ve metafizik yönüyle
bir bütündür; onun biyolojisi, fizyolojisi ve fiziği bilimin konusu olabilir.
Ancak onun metafizik yönüne dokunabilir misiniz, elinizle tutabilir misiniz?
Bu file ile su taşımak olmaz mı? Bizce bu yönüyle insanın adresi, kutsal me‐
tinlerdir; Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân’dır. Çünkü insan, din ile bilimin
kesiştiği noktadan geçen bir düzlemde yaşayan bir varlıktır.
Batı’da başlayan ilim adına gerçeği sadece duyularla arama ve bulma
metodu ve yöntemi, yerleşik insan tasavvurunu değiştirip birtakım teorilerle
yeni bir insan tipi üretme gayretleri ortaya çıkarmış ve böylece dünyada
dinden uzaklaşma meydana getirmiştir. Belki sadece dinden uzaklaşma
değil, meselâ Paul Hazard gibi düşünürlerin de ifade ettiği gibi bulunan
yeni bilimsel metod ve yeni düşünce sonucu artık din ortadan kalkmış ve
onun yerini ilim almıştır.2 Macit Gökberk’in ifadesiyle söyleyecek olursak
Rönesans, hiçbir zaman klasik ilk çağ düşüncesinin yalnız bir yenilenmesi
değildir; o, görüş ve tutumu ile büsbütün yeni olan bir hayat, kendisine öteki
çağlarda rastlanmayan yepyeni bir insan da getirmiştir… Yeni bir insan
anlayışı yanında yeni bir din, yeni bir hukuk ve devlet anlayışı da getirmiş‐
tir.3

2

3

Paul Hazard, Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, çev: Erol Güngör, Yüksel Matbaası,
İstanbul‐1981, s. 332.
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 13. baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul‐2002, s. 161, 177
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Felsefeciler, sosyologlar, psikologlar, siyasetçiler ve iktisatçılar insana
hep ayrı pencerelerden baktılar. Kimisi onun bencil ve egoist olduğunu4
diğeri konuşan bir hayvan olduğunu, biri ihtiyaçları bulunan ve sadece
menfaati peşinde koşan bir homo‐economicus olduğunu5 diğeri ise onun her
şeyin ölçüsü, hakikatin ölçüsü6 olduğunu, bunun için de merkezde bulun‐
duğunu ve merkezci‐antroposen olduğunu söyledi.7 Materyalistlere göre in‐
san, ʺmükemmel bir hayvanʺdır. ʺHomo machineʺ, ʺbiyolojik makine”dir. İnsan
ile hayvan arasında kalite değil, sadece derece farkı vardır. Sırf insana ait
olan bir öz yoktur.8 Böylece batı düşüncesi insanı, parça parça ve bir yönüyle
ifrat ve tefrit ölçüleri içerisinde ele aldı ve onu bölük pörçük etti. Bugün tüm
insanlık bunun sıkıntısını çekmektedir.
Terim olarak birbirinden faydalanma anlamına gelen nikâh sözleşme‐
sini tam yerli yerine oturtabilmek için önce sözleşme nedir, söz verme nedir,
kişilerin karşılıklı olarak ve biri diğerine söz vererek kendilerini bağlamaları
anlamına gelen bu akid veya sözleşme nedir, bunu anlamaya ihtiyaç vardır.
Asıl büyük sözleşmeyi anlamadan nikâh sözleşmesini, insanların veya
toplumların birbirleri arasında vermiş oldukları sözleşmeyi anlamak müm‐
kün değildir. Kur’ân’da belirtildiği üzere Âdemoğulları ile Allah arasında
fıtri bir sözleşme gerçekleşmiştir. Bu büyük sözleşmede Allah, “Hani Rabbin
Âdemoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini
nefislerine şâhit tutmuş, «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» (demişti). Onlar
da: «Evet, (Rabbimizsin), şâhit olduk» demişlerdi. (İşte bu şâhitlendirme)
kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu» dememeniz içindi.” buyur‐

4
5
6

7

8

Filozof Hobbesʹa göre, bkz., Abdülhak Kemal Yörük, Hukuk Felsefesi Dersleri, s. 26.
Bkz., Feridun Ergin, İktisat, Hamle Matbaası, İstanbul‐1964, s. 12‐ 13.
Bkz., Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 54; Lütfi Öztabağ, Felsefe Dersleri. Yükselen Matba‐
ası, İstanbul‐1964, s. 45.
Hamilton Alexander Roskeen Gibb, İslâm Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, Çev: Kadir
Durak ve ekibi, Doğan Ofset, Endülüs Yayınları, İstanbul‐1991, s. 343.
Ali İzzet Begoviç, Doğu ve Batı Arasında İslâm, s. 30.
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muştur.9 Böylece insanlar ruhlar âleminde Elmalının ifadesiyle terbiye ve
emaneti kabul edip şâhitliği taahhüt eylediler.10
Varlıklar âleminde hukukun sadece insana mahsus olduğunu dile geti‐
ren başka bir âyet daha vardır. Yüce Allah, Kur’ân‐ı Kerim’de ” Şüphesiz biz
emaneti (yani hukuk eminliğini) göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar
onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o
çok zâlimdir, çok cahildir.” buyurmuştur.11
Burada 1191 (H. 587) tarihinde vefat etmiş olan büyük hukuk Kâsânî ha‐
tıra gelmektedir. O, Bedayi‘ adlı eserinde insanları hayvanlardan ayıran en
önemli özelliğin velâyet‐yani hukuk olduğunu söylemiştir.12
İslâm hukukuna göre hukukun sebebi, insanların ruhlar âleminde Al‐
lah’a kendisini Rab tanıyacaklarına dair söz vermiş olmalarıdır. Varlıklar
arsında Allah’ın verdiği hilafet görevini ve tüm varlıklara karşı Allah’ın bir
memuru ve bir görevlisi olarak çalışmayı ve Allah’ın emir ve tavsiyelerini
uygulama emanetini üstlenen sadece insan olmuştur. O sebeple de varlıklar
arasında hukuka sahip olan yalnız insandır. Hukuk ise düşünme, eylemler
arasında karar verme ve uygulama demektir. Yani akıl ve irade sahibi olarak
dengeli davranarak tüm hareket ve davranışlarında iyiyi, güzeli, yararlıyı ve
doğruyu seçmesidir. Tek kelimeyle insan olmaktır. Zaten bizim anlayışımıza
göre insan hukuka mahsus olduğu gibi, hukuk da insana mahsustur. Bu
demektir ki insana hukuk dışı asla bir muamele yapılamaz. Eğer bugün
dünyada herhangi bir ülkede hukuk dışı olaylar oluyorsa bu onların ilkel ve
primitif olduğunu gösterir. Hukuk insana mahsustur; malların ve eşyanın
uyguladıkları bir hukukları yoktur.13
İşte insanın diğer varlıklardan ayrı olarak ruh‐metafizik ve akıl yönü‐
nün bulunmasıyla sözleşme yapmaya ehil, nikâhlanıp ev ve aile kuran, bu‐
9
10
11
12
13

A‘raf 7/ 172.
Elmalılı M. H. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 167.
Ahzab 33/ 72 .
Alauddin el‐Kâsânî, Bedayi, IV, 160.
Molla Hüsrev, Mir’atü’l‐Usûl, s. 321
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günü geleceğe göre yaşayan, dünyayı da ahirete göre ayarlayan bir varlık
olarak görülmelidir, insan.
Elmalılı bu konuda şu açıklamayı yapmaktadır: “Gerçi gökler ve yeryü‐
zü Allah Teâlâʹnın ʺİsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelinʺ gibi kâina‐
ta yönelttiği emirlerini ʺİsteyerek geldik.ʺ diye isteyerek kabul ettiler. Öyle
iken başkalarının haklarını yüklenmek mânâsını ifade eden emanet, kendile‐
rine teklif olunduğu zaman çekindiler ve ondan korktular. Emanet böyle
göklerin ve yeryüzünün ve dağların dayanamayacakları derecede ağır yeri‐
ne getirilmesi zor sorumluluk getiren büyük ve korkunç bir yüktür.”
İşte biz, bu tüm ruhlarımızın Allah’ı Rab tanımaya, onun terbiye ve
emanetini kabul etmeye söz verdikten sonra ve hem buna şâhitlik yaptıktan
sonra böylece hukukun temeli atılmış oldu. Yani bu sözleşme bize hukuk
sahibi kıldı. Böylece hukukun sebebi bu fıtri sözleşme, yani insan olmak,
şartı da akıl olmuştur. Yoksa Roma hukukunda olduğu gibi, akıl, hukukun
sebebi değil, şartıdır. Şart diyecek olursak, şart olmayınca meşrût da olama‐
yacağından, bu yöntemle delileri, bunakları, akıl hastaları, bebek ve çocukla‐
rı hukuk dışı bırakmış oluruz ki, bu da eşyanın tabiatına ters düşer. İşte bu
anlattıklarımıza göre nikâh, bir evlilik sözleşmesi olan bir olgudur ve bu
olgu büyük sözleşmeye ya da onun bize verdiği hukuk olgusuna dayanır.
İslâm anlayışında nikâh, her şeyden önce bir olgudur. Olgu ise eski ifa‐
demizle olan şey yani vakıa demektir. Zaten bütün olguları koyan da Al‐
lah’tır. Bu anlamda insanoğlunu yaptığı bir şey de yoktur. İsterseniz mese‐
leyi ta baştan alarak açıklayalım:
Önce Allah vardı; ondan başka hiçbir şey yoktu. Allah Teâlâ murat etti;
varlıklar âlemini yarattı. Allah, kâinat ve insanı var edip bunların hepsinin
ayrı ayrı kanun ve kurallarını koydu. Zaten kainat ve tabiat demek, üzerle‐
rinde Allah’ın mühür ve imzasını (dizayn‐çizim ve tasarımını) taşıyan var‐
lıklar demektir. Çünkü “tabaa” kelimesi, şekil vermek, bir şekil üzere yap‐
mak, basmak ve basım anlamlarına gelir.
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Allah, canlı ve cansızları yaratmış nizam ve düzeni kurup koymuştur.
O, âlemi çift çift yaratmış; kâinat ile insanı var etmiştir. Kâinatta canlı ve
cansızları; insanda ruh ve bedeni; cansızlarda varlık ve tesiri; canlılarda gaye
ve iradeyi; ruhta doğruluk ve iyiliği; bedende ise fayda ve ünsiyeti yaratıp
koymuştur. Allah, mekânda zamanı var etmiş; maddede enerjiyi tesirli kıl‐
mış; nebatta hayatı gaye yapmış; toplulukta şuura irade vermiştir. Allah,
ilimde dil ile doğrunun ifadesini; dinde sanat ile iyi ve güzelin yayılmasını;
iktisatta teknik ile faydalının yapılmasını; idarede hukuk ile ünsiyetin tesisi‐
ni gerçekleştirmiştir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı hamd sadece Allah’a
mahsustur.
Allah Teâlâ, varlıklardan bahsederken her şeyi çift çift yarattığını açık‐
ladığı âyette söyle buyurmaktadır: “Biz, düşünesiniz diye her şeyden çift çift
yarattık.”

14

Bundan sonra ilim ile din konusuna gelecek olursak yine

Kur’ân’a baktığımız zaman dini de ilmi de Allah’ın koyduğu görülmektedir.
Bu hususta âyetlerde söyle denilmektedir. “Allah Âdem’e bütün isimleri
(yani eşyanın adlarını ve ne için yaratıldıklarını) öğretti.”15 Şu halde ilmi ilk
öğreten Allah’tır. “Melekler, ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih eder,
kemal sıfatlar ile tavsif ederiz ki, senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgi‐
miz yoktur. Şüphesiz âlim ve hâkim olan ancak sensin, dediler.”16 Öyleyse
meleklere de ilim öğretip bilgi veren Allah’tır. “Eğer sen, sana ilim geldikten
sonra onların hevalarına‐arzularına‐heveslerine uyarsan, iste o zaman sen
zâlimlerden olursun.”17 “Eğer siz doğru iseniz bana bir ilim ile haber veri‐
niz.”18 “Bilgisizce insanları saptırmak için Allah’a iftira eden kişiden daha
zâlim kim vardır?”19 “Her bir ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır.”20 “Size

14
15
16
17
18
19
20

Zâriyât 51/ 49.
Bakara 2/ 31.
Bakara 2/ 32.
Bakara 2/ 145.
En‘âm 6/ 143.
En‘âm 6/ 144.
Yusuf 12/ 76.
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ilimden az bir şey verilmiştir.”21 İlim hakkında Kur’ân’da daha birçok âyet
ve açıklamalar vardır. Biz ancak bunları aldık.
İlimden sonra simdi dine gelecek olursak, bu konuda da Kur’ân’a bak‐
tığımız zaman din hakkında da bir takim açıklamalar getirdiğini görürüz.
Din Allah’ındır ve dini o koymuştur. Bu hususta “Göklerde ve yerde ne
varsa Allah’ındır, din de devamlı olarak onundur.”22 “Hiç şüphesiz Allah
sizin için dini seçip koymuştur.”23 buyrulmaktadır. “Allah’ın yanında din
İslâm’dır.”24 “İnsanlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Hâlbuki
göklerde ve yerde olanlar ister istemez Allah’ın emir ve kanunlarına teslim
olmuşlardır.”25

denilmektedir.

Şu halde netice olarak dinî alanın da bilimsel alanın da kural ve kanunlarını
Allah koymuştur; birer olgu olarak bunları hep vaz’ etmiştir. Fizik ve meta‐
fiziği, hem fen bilimlerini ve hem de sosyal bilimleri koyan Allah’tır.
Kur’ân’da yukarıda da söylediğimiz gibi, “Biz, düşünesiniz diye her şeyden
çift çift yarattık.”26, buyrulmaktadır. Öyleyse yeryüzünde ve kâinatta tekli
sistem yani 1, 2, 3, 5, ve 7 diye bir sitem yoktur. Buna göre bazı kültürlerde,
teslis‐üçleme sistemi nereden çıktı ve nereye dayanıyor bunu anlamak
mümkün değildir.
Hatta burada örnek vermek gerekirse meselâ siyasette yasama, yürütme
ve yargı denilmektedir. İktisat ilminde de üretim vasıtaları olarak tabiat,
emek ve sermaye denilmiştir. Bunun bir 4cüsü yok mudur? İslâm âlimleri
bile kelamda bilgi vasıtalarını sayarken el‐havassu es‐selimetü, ve’l haber‐us
sâdıku ve’l aklü diye bilgi edinme yollarını duyular, doğru haber ve akıl
diye üçlemeye uyarak bir tespit yapmışlardır Oysa bize göre akıl yalnız ba‐
şına bir bilgi üretme aracı olamaz. O aynı kompüter gibi olup Allah’ın yük‐

21
22
23
24
25
26

Yusuf 12/ 76.
Nahl 16/ 52.
Bakara 2/ 132.
Âl‐i İmrân 3/ 19.
Âl‐i İmrân 3/ 83.
Zâriyât 51/ 49.
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lediği vahiye ve onun verdiği diğer bilgilere göre ancak benzetmeler yap‐
maktadır.
Nikâh sözleşmesi yapmayı tarif ettikten ve onu böylece Allah’ın ortaya
koyduğunu, sadece nikâhı değil, hukuku, felsefe, sosyoloji, psikoloji, eko‐
nomi, pedagoji, seksoloji ve bütün ilimleri Allahın koyduğunu tespit ettikten
sonra nikâhın toplumsal boyutuna geçebiliriz.
Toplum, topluluk, cemiyet ve ümmet demektir. Bu anlam ve kavram
Kur’ânda “ümmet” kelimesi ile ifade edilmektedir. Allah, bir tek kişi olduğu
halde Hz. İbrahim’e “Muhakkak ki, İbrahim bir ümmet (toplum) idi”27, bu‐
yurmuştur. Buna göre bir tek kişi, aynı zamanda birey ve aynı zamanda
toplum olmaktadır. Böylece bir bireyin tüm ihtiyaçları toplum olmadan gi‐
derilemeyeceği için, birey ile toplum arasında öyle bir bağıntı vardır ki birey
olmadan toplum, toplum olmadan da bireyin varlığı düşünülemez. Öyleyse
sadece birey diyen görüşlerle, yalnız toplum diyen sistemlerin artık modası
geçmiştir.
Elmalılı, tefsirinde bu “ümmet” kelimesini, “demek ki ümmet, bir mil‐
let‐i hâkime eshabından müteşekkil olan heyet‐i içtimaiyledir.”28 diye bir
açıklama yaparak bugünkü “toplum” kelimesinin anlamını dile getirmiştir,
diyebiliriz.
İslâm nikâha o kadar önem vermiş ve o kadar önem vermiştir ki bu ke‐
lime Kur’ân’da bütün türevleriyle beraber 22 yerde geçmektedir. Buralarda
nikâh hakkında, nikâh ve evlenme meselelerinde bir takım emir, yasak ve
tavsiyeler getirilmektedir. Meselâ anne ve babaların nikâhlanmış oldukları
kimselerle evlenmek yasaktır.29 Bir kimse bir kadınla nikâhlanıp gerdeğe
girmeden ayrılırlarsa bu kadının iddet30 beklemesine gerek yoktur.31 Bir

27
28
29
30
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Nahl 16/ 120.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I, 508.
Nisâ 4/ 22.
İddet, bir erkeğin veya kadının, evlilik sona erdikten sonra belli bir süre başkasıyla evlen‐
meyip beklemesine derler. (Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü).
Ahzab 33/ 49.
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kimse karısını (3 talâkla) tamamen boşarsa, artık onunla bir daha evlenemez.
Ta ki, o kadın başka bir koca bulup evlenir ve bu kocası da ölürse ancak
ondan sonra ilk koca ile evlenebilir.32 İslâm’da iman edinceye kadar kâfir ve
müşriklerle evlenme yasağı da vardır.33 Hz. Peygamber’in (s.a.v.) nikâhlısı
olmuş kadınlarla, Hz. Peygamber’den sonra evlenmek yasaktır.34 Bucak
yerleşim birimlerindeki aile şuralarının izni ve müsaadesi ile ikinci evlilik
yapılabilir. Yalnız böyle kişilerin maddî, manevî, psikolojik ve ekonomik
yani her bakımdan bu durumu yürütebileceğine dair şâhitlerle ispat etmesi
gerekir.35 Bekârları, hukuk bakımından kısıtlı olan esirleri ve evlenmeye
elverişli olup evlenemeyenleri evlendirme görevi topluma düşmektedir.36
Nikâh açık ve aleni olmalıdır, o sebeple kocası ölmüş veya boşanmış kadın‐
larla gizli sözleşme olmaz, örfe göre açıktan anlaşarak evlenmek gerekir.37
ʺErkeklerinizden iki şâhit tutun. Eğer iki erkek olmazsa, o durumda razı
olacağınız şâhitlerden bir erkekle iki kadın yeter.ʺ38 âyeti, ticaret, siyaset, aile
ve nikâh gibi bütün sözleşmelerde geçerli olduğundan evlenmede de şâhit‐
lerin bulunması ve alenî olması bir esastır. İslâm düzeninde gizli dostlar
edinmek yasaktır.39
Her şeyi çift yakarttık âyetine göre bir ikili sistem teorisi kuracak olur‐
sak, velâyeti hassa ile velâyeti ammenin yani özel ve kamu velilerinin nikâh‐
ta da birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Yani kişi, kendi kendine evlenemiyor
veya onu yakınları da evlendiremiyorsa devreye hemen kamu velisi yani
32

33
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35
36
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Bakara 2/ 230, bu konu, İslâm hukukunda “hülle” kelimesi ile ifade edilir ki, çok istismar
edilmiş bir konudur. Hülle, hulle veya tahlil, hurmeti galizayı (evlenme haramlığını) orta‐
dan kaldırarak evvelki koca için nikâhı yenilemenin helal olmasına vesile olan bir muame‐
ledir. (M. Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü). Bu muamele, yani bütün boşama
haklarını kullanarak evliliğe son verme işine karşılık, başkasıyla evlenme meselesi, kadını
korumak ve onun haysiyet ve şerefinin dikkate alınması için konulmuş bir nevi cezadır.
Kadına her zaman ve her konuda saygı gösterilmesi içindir.
Bakara 2/231.
Ahzab 33/ 53.
Nisâ 4/ 3.
Nur 24/ 32.
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devlet girer ve o evlendirir. Bir taraftan “bekârları evlendirin”40 âyeti bu
emri verirken, diğer taraftan da Hz. Peygamber (s.a.v.) de bu görevi özel
veliler yerine getiremediği zaman bunun hemen topluma‐devlete intikal
ettiğini dile getirmiştir, diyebiliriz. Çünkü hadislerde devlet başkanı, kendisi
ile korunulan bir kalkan ve idare ettiklerinden sorumlu olan bir çoban ola‐
rak tavsif edilmektedir.41 Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de bir devlet başkanı
olarak, ʹVelisi olmayanın velisi benimʺ, buyurmuşlardır.42 Hem buradan
anlaşılıyor ki böylece her iki velâyet de toplumda birlikte beraberce hizmet
etmektedirler.
Nikâha hem birey ve hem de toplum açısından bir olgu olarak bakmak
zorundayız. Çünkü nikâh ve böylece karı‐koca ilişkisi, her ne kadar bu bi‐
reylerin bir ihtiyacını karşılıyor idiyse de burada asıl amaç toplumdur. Zira
toplumun devamını sağlayan tek yol, nikâhlanma ve dolayısıyla evliliktir.
Bu sadece ve yalnız bireylerin cinsel ihtiyacını gidermek değildir. Eğer öyle
olsaydı kişilerin yeme ve içmelerinde olduğu gibi, neticesiz özel bir faaliyet
olarak kalırdı. Hâlbuki bu faaliyetin bebek‐çocuk ve topluma bir fert kazan‐
dırma ve aile nüfusunu artırma gibi doğal bir neticesi vardır.
Aile bize göre öyle bir kurumdur ki hem bireyi ve hem de toplumu
kendi bünyesinde barındırmaktadır. Zaten aileyi büyüt, büyüt, büyüt devlet
olur, toplum olur. Toplumu ve devleti de küçült küçült aile olur. Onun için
biz, aileyi şöyle tarif ediyoruz. Aile, başta, nikâh sözleşmesi ile bireysel, işin
sonunda ise toplumsal olan ve toplumun en küçük birimi olan bir olgudur.
Nikâh da aynen böyledir; başta bireylerin kendi özgür iradeleriyle ortaya
konan bir irade ve sonra da toplumun bir birimi ve sanki vücudun en küçük
parçasıdır.
Buna göre vücudumuzdaki hücreleri birey yerine koyarsak, dokular da
aileyi temsil eder, diyebiliriz. Burada büyük İslâm âlimi Elmalılı Muham‐
med Yazır’ın, karz (ödünç verme işi) hakkındaki tanıtımı bu iki yönüyle
40
41
42

Nur 24/ 32.
Müslim b. el‐Haccâc, Sahîhu Müslim, Mısır‐1374/1955, İmâra, 43, 20.
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aynı aileye bezemektedir. O, ödünç vermeyi şöyle tavsif ve tarif ediyor.
“Karz, yani ödünç, iptidaen ariyet, intihaen beyi sarf olan bir muameledir.”
43

Böylece karz, yani ödünç verme işi, başlangıçta ariyet, işin sonunda da

para cinsinden olan şeylerin birbiriyle satışı demek olan bir işlemdir. Elmalı‐
lı, bu şekilde burada ödünç vermeyi, önce ariyet vermeye, işin sonunda para
değişimi ya da alış‐verişine benzettiği görülmektedir. İşte biz de Elmalılı’nın
yaptığı gibi, aileyi başta bireysel, işin sonunda da toplumsal bir birim olarak
görmekteyiz. Şimdi böylece ailenin iki özelliğe sahip bir kurum olduğunu
tespit ettikten sonra aileyi biraz daha yakından tanımaya çalışalım.
Aile öyle bir kurumdur ki, aynı devlette olduğu gibi sanki ev, yani bu‐
günkü ifade ile daire veya apartman gibi ortak bir alandır. Aslında cami de
böyle olup o da tüm Müslüman vatandaşların mülkiyetleri altında olan or‐
tak bir alandır. Yani camide, evde ve apartmanın oto‐park yerlerinde numa‐
ralanmış özel tahsis yerleri olmaz. Ortak alanda özel tahsis yerleri ayırmak,
uzaklık‐yakınlık, önde‐arkada ve kıyıda olma gibi avantaj ve dezavantaj
bakımından farklılıklar meydana geleceğinden, bize göre, psikolojik, eko‐
nomik ve sosyolojik (zira bu, bireyler arasında soğukluk meydana getirir.)
bakımdan çok zararlı bir husus olarak görülmektedir.
Nikâh sözleşmesinin gerektirdiği hususlardan birisi de mihrdir. Mehir,
sözlükte, nikâh bedeli, ağırlık, kalın demektir. Terim olarak ise mihr, nikâh
sözleşmesi ile kadının hak ettiği bedele yani mal veya paraya verilen addır.44
Karı ile koca birbirinden faydalanmaları hususunda serbest irade be‐
yanları ile aralarında şâhitlerin huzurunda nikâh sözleşmesi yaparlar, dedik.
İşte kadın, böylece bu sözleşme ile kocasına ben sadece ve yalnız sana aidim,
senden başka hiçbir kimse ile birlikte olmayacağım diye söz vermiş olmak‐
tadır. İşte mihir, kadının kendisini sadece ve yalnız kocasına tahsis etmesi
karşılığı olarak almış olduğu bir meblağdır.

43
44

Elmalılı, VI, 4738 (Hadid 57/ 11. âyetin tefsiri).
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü.

128

DİNLERDE NİKÂH

Koca da nikâh sözleşmesi ile kendisinden faydalanmaya söz vermekle
beraber burada her hangi bir tahsis söz konusu değildir. Bundan dolayı er‐
kek, karısına bu tahsis karşılığı bir bedel ödemektedir ki, işte buna mihir
derler.
Bütün bu açıklamalardan sonra şu neticelere varmak mümkündür. İs‐
lâm düzeninde birey ve toplum bileşkesi vardır. İslâm düzeni demek insan
düzeni demektir. İnsan ise mülkiyeti Allahın olan kâinat ve yerküresi fabri‐
kasında işçi olmayı kabul etmiş bir kişidir. İşte insan, varlığın sahibi olan
Allah ile sözleşme yaparak, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân gibi metinlere
uymaya söz vermiştir. İşte bu yük söze dayalı olarak insan meşrû alanlarda
serbest sözleşme yapma imkânına sahiptir. Nikâh veya evlenme sözleşmesi
de bunlardan bir tanesidir. Yeme, içme, giyme ve barınma gibi ihtiyaçların
tatmini, bireyi yaşatırken, nikâh ve evlenme akdi ise toplumun devamını
sağlayan bir olgudur. İnsanın birisi dinî, diğeri ise ilmi, biri maddî diğeri
manevî, biri fiziksel diğeri ise metafiziki, biri bireysel diğeri ise toplumsal,
birisi bedensel diğeri de ruhsal olmak üzere iki ihtiyacı vardır. Bunların
teslisi yani üçlemesi de yoktur. Böylece görüldüğü gibi hayat bir bileşkedir.
Birey olmadan toplum, toplum olmadan da birey olmaz. O sebeple insan
için hem birey ve hem de toplum bir zarurettir. Toplum yani insan neslinin
bulunması ve devamı bir zaruret ise, nikâhlanmak evlenmek ve çocuk yap‐
mak da toplum açısından bir zarurettir. Onun için nikâhsız, ailesiz ve top‐
lumsuz yaşamak insan fıtratına terstir. Benim kanaatime göre toplumda
hiçbir kimse, kadın veya erkek, kim olursa olsun, mecbur olmadıkça nikâh‐
sız kalmamalı ve nikâhsız yaşamamalıdır.

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
Toplu Nikâh Uygulamalarında Amaçların Gözetilmesi
* ﺑﺸﲑ ﺧﻠﻴﻔﻲ

ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﺻﻠﺔ ﺗﺮﺍﺽ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻋﻴﺶ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻭ ﺷﺮﻋﻲ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ
ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺼﲔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻓﻖ ﺳﻨﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﱪﺯﻩ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺘﻔﺮﻉ
ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ﻭ ﺗﻴﺴﲑ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ.
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻷﺧﲑ ﻻ ﳛﻴﻞ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﲤﺪ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻪ ﻭ ﺻﻼﺑﺘﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻓﺎﻋﻠﲔ ،ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻤﺌﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪﻫﺎ
ﺃﻭﻻﺋﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﻭﺗﺮﻋﺮﻋﻮﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.

Dr., Muasker Üniversitesi / Cezair

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ  -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  /ﺑﺎﺣﺚ  -ﳐﱪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
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ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﲡﺘﻬﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﻼ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﻀﻠﺔ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﰲ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻭﺭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻛﺴﻨﺪ ﻣﻌﺮﰲ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻳﺰﻳﺢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﺜﻤﲔ
ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭ
ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ،ﺍﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻨﻦ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﲟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﲟﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻛﺮﻏﺒﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ،ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ) :ﻭ ﻣ ﻦ َﺁﻳﺎﺗ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻣ ﻦ
ﺴﻜﹸﻨﻮﺍ ﹺﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺣﻤﺔ ( )ﺍﻟﺮﻭﻡ.(٢١ :
ﺴﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﻟﺘ 
ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﻭ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺰﻭﺍﺝ ﲨﺎﻋﻲ
ﺳﻌﻴﺪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺸﻬﲑ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ،ﻟﺼﺎﱀ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ
ﳛﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻬﺮ
ﲟﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺷﺮ ﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﳏﻘﻖ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺑﺎﳊﻼﻝ.١

1

ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ ،١٩٨٨ ،١ﺹ.١٨٤
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ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ

ﻭ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﲡﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ
ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﰲ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻧﻜﺢ ﻓﻼﻥ ﻓﻼﻧﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ
ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻧﻜﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺯﻭﺟﺘﻪ ،ﺃﻭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘﺪﺍ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﳒﺎﺏ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ.٢
ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺟﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﱪﺯ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳊﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻄﺮﺩ ﻻ ﻳﺸﺪ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻻ
ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ،٣ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﺴﺎﱐ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﳌﻘﺼﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ ﲟﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﳉﻨ ﹶﺔ ﻭﻛﹸﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻏﹶﺪﹰﺍ ﺣﻴﺚﹸ ﺷﹾﺌﺘﻤﺎ( ) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(٣٥:
ﻚﺍﹶ
ﺖ ﻭ ﺯ ﻭﺟ 
ﺗﻌﺎﱃ ): :ﻭﹸﻗ ﹾﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺁ ﺩﻡ ﺍ ﺳ ﹸﻜ ﻦ ﺃﹶﻧ 
 ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻪ ﻛﺼﻮﺭﺓ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﺛﻖ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻓﺮﺡ ﻋﺎﺭﻣﺔ ٤ﺑﻞ ﺃﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻘﺒﻮﻝ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭ ﻳﻌﻠﻲ ﻗﺪﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ،٥ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻴﻼﺩ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺗﺪﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﳒﺎﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﺣﲔ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺗﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ.
ﻭ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﲢﺮﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺘﻌﺔ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻬﲔ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭ ﳝﺘﻬﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭ
2

3

4

5

ﺍﻟﻌﺪﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﻓﻀﻞ ،ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ،١
 ،٢٠٠٤ﺹ.٣٠
ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ،ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ١ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ ﳎﻴﺪ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻻﺳﻼﻡ
ﻭ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﻪ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ،٢٠٠٥ ،.١٩٨٦ ،٤ﺹ .٢١
ﺍﻟﺘﺮﻣﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﻼﻡ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١٩٩٠ ،٨٠ﺹ .١٥٣
ﻛﺤﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ  ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،١٩٧٧ ،ﺹ.٦٧
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ﻳﺼﲑ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻧﺰﻭﺓ ﻳﻌﻴﺶ ﲢﺖ ﺳﻄﻮﺓ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻌﺪ.
ﺇﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﺱ ،ﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ
ﺑﺄﻤﺎ ﻳﻌﻴﺸﺎﻥ ﲢﺖ ﻇﻼﻝ ﺭﺑﺎﻁ ﻣﻘﺪﺱ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭ ﲢﺼﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺣﻼﻻ ٦ﻭﻓﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻴﺔ ﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ،٧ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺚ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻪ ﳌﻘﺎﺻﺪﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺣﻜﻤﻪ
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭ ﺍﳉﺴﺪ ،٨ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺳﻜﻨﺎ ﺭﻭﺣﻴﺎ ﻭ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ
ﳚﺴﺪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﺑﻮﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻤﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﻼﻝ ﺍﳋﻠﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﻧﺴﺎﱐ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﺛﺮﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻛﺸﻜﻞ
ﺃﻭﱄ ﺿﺎﻣﻦ ﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺮ ﻭ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ.
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ
ﺗﻴﺴﲑﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮﺓ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳛﻮﺯ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺴﻜﹸ ﻦ ﹺﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ( )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ:
ﺲ ﻭﺍ ﺣ ﺪ ﺓ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺯ ﻭ ﺟﻬﺎ ﻟﻴ 
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ )ﻫ ﻮ ﺍﱠﻟﺬﻱ ﺧﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﻧ ﹾﻔ ﹴ
 .(١٨٩ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺸﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ
ﺲ ﻭﺍ ﺣ ﺪ ﺓ ﻭ ﺧﹶﻠ ﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺯ ﻭ ﺟﻬﺎ
ﺱ ﺍﺗﻘﹸﻮﹾﺍ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺍﱠﻟﺬﻱ ﺧﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﻧ ﹾﻔ ﹴ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ )ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
ﻭﺑﺚﱠ ﻣﻨ ﻬﻤﺎ ﹺﺭﺟﺎ ﹰﻻ ﹶﻛﺜﲑﹰﺍ ﻭﹺﻧﺴﺎﺀ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﹾﺍ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬﻱ ﺗﺴﺎﺀﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ ﻪ ﻭﺍ َﻷ ﺭﺣﺎ ﻡ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺭﻗﻴﺒﹰﺎ
( )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.(١ :
6
7
8

ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺸﻬﻮﺗﲔ  ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻁ ،١٩٩٠ ،١ﺹ .٢٢
ﺻﻨﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ  ،١٩٨٠ ،٢ﺹ .٢٣
ﺯﺭﺍﺭ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﺎﰲ ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،ﻁ ،٢٠٠٠ ،١ﺹ .١٢٦
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ﻭ ﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ :ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ -ﻳﻘﻮﻝ":ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻏﺾ ﻟﻠﺒﺼﺮ ﻭ ﺃﺣﺼﻦ
ﻟﻠﻔﺮﺝ ،ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﺀ " ،ﻭ ﻫﻮ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺑﻠﻴﻎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺒﻜﲑ
ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻺﳒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ..":ﻟﻜﲎ ﺃﺻﻮﻡ
ﻭﺃﻓﻄﺮ ،ﻭﺃﺻﻠﻰ ﻭﺃﺭﻗﺪ ،ﻭﺃﺗﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﱴ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﲎ "  ،ﲟﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻷﳘﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺳﻨﺔ ﳏﻤﻮﺩﺓ ﺗﺪﺭﺃ ﺍﻟﺘﺒﺘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺝ ﻳﺆﻧﺴﻪ ﲟﺎ
ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ :ﺍﳌﻌﲎ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﳊﻈﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ
ﺍﻟﻌﺰﻭﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﻨﻮﺍﺎ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﺂﻝ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺶ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.٩
ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻄﻠﻖ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺛﻘﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺘﻌﻤﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺃﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺗﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﻭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻌﺮﺱ ﻭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ،ﰲ
ﺣﲔ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺯﻭﺝ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲢﻀﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺼﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ

9

ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ ﳎﻴﺪ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﻪ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ،١٩٨٦ ،٤ﺹ.٥٤
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ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺡ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﱪﺯ ﻛﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ
ﺷﺮﻭﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ.١٠
ﺇﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻣﺴﻤﻴﺎﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ،ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ
ﺍﳌﻮﻋﻮﺩﺓ ،ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻠﺔ ،١١ﲢﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻹﻋﻼﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻮﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﱵ
ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﳏﺒﺒﺔ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ  -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ -ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ  ):ﺃﻭﱂ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﺎﺓ(.١٢
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺮﺱ ،ﺇﻣﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﲔ ،ﻓﺘﺘﻌﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﲟﺴﺎﺭ ﻟﻴﺎﱄ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﳋﻄﺒﺔ ،ﰒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺍﳊﻨﺎﺀ ،ﰒ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺪﺧﻠﺔ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ
ﺍﳊﻤﺎﻡ....ﺇﱁ(.١٣
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺣﻼ ﻓﻌﺎﻻ
ﻳﻬﺪﻑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻭ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ
ﺍﳌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺛﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳚﺘﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﰲ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻔﻞ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﲢﻀﲑﺍ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ .ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﳊﻔﻞ ﻣﻦ
ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭ ﺗﺄﻃﲑﻩ ﻭ ﲢﻀﲑ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﻭ ﻋﺎﺋﻼﻢ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﲢﻀﲑ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻠﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺷﺤﻬﺎ ﺍﻷﻫﺎﺯﻳﺞ ﻭ ﺍﻟﺰﻏﺎﺭﻳﺪ.
Adel Faouzi, la Crise du Mariage en Algérie, in, Insaniyat, le Centre de Recherche en
Anthropologie Sociale et Culturelle, Oran, Algérie, N 4, 1998, P75.
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ﺍﻟﺘﺮﻣﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١٩٩٠ ،٨٠ﺹ .١٥٣
ﻋﻴﺴﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﲪﺪ  ،ﺍﻟﻌﺮﺱ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ،١٩٩١ ،١ﺹ .١٦٣

Toualbi Radia, Les Attitudes et les représentations du Mariage chez les Jeune Fille
Algérienne, Entreprise Nationale du Livre, Alger, 1984, P 65.
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ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺭﻫﺎﻥ ﲡﻨﺐ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﶈﻜﻢ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﻳﺪﻳﻪ ،ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﻤﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎﻟﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻘﺪ ﺯﳚﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻃﺎﳌﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺹ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭ ﺍﳌﺴﻨﲔ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻭﻓﺮ ،ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﲟﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺱ ﰲ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻛﺎﻣﻞ.
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﺣﺪﻩ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻴﻼ
ﻓﻄﺮﻳﺎ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻃﲑﻩ ﺣﻼﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺘﻐﻰ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﺳﻬﻼ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ،ﻭﺗﱪﺯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ
ﺃﺟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺍﳌﻐﺎﻻﺓ ﰲ ﺍﳌﻬﻮﺭ ،ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺐ ﺍﳊﺪﻭﺙ.١٤
ﻭ ﺗﱪﺯ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﻤﻠﻤﺢ ﻟﻠﺤﻼﻝ ،ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻳﺘﺄﺟﻞ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﺑﻮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺄﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ
ﺷﻌﻮﺭ ﻃﺮﻑ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻴﺸﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ،ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎﻥ.
Salort Marie Martine et Janine Brémond, la Famille en Question, Hatier Édition, Paris,
1977, P 05.
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ﻭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻤﺪﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﺗﺒﲏ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺃﻭ ﻣﻈﻬﺮ
ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻴﺴﲑﻩ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﲔ ﻓﻴﻪ ،ﻋﱪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻋﺮﺍﺱ ﺃﻭ ﺣﻔﻼﺕ ﺯﻓﺎﻑ ،ﺣﻴﺚ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﻔﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﲔ ﻭ
ﺗﺄﺛﻴﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﻜﺮﻡ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻫﺒﺎﺕ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻬﻨﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﲝﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺄﻃﲑﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﺣﺐ ﺍﻹﳒﺎﺏ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﻀﲑﻫﻢ
ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻢ ،ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ
ﺍﻷﺑﺮﺯ ﰲ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻏﻼﺀ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﳌﻴﺴﻮﺭﻳﻦ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﻋﻨﻪ ﺎﺋﻴﺎ.
ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺑﺪﺭﺀ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﻭ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ
ﳚﺪ ﺍﳌﺘﺤﺠﺞ ﺑﻐﻼﺀ ﺍﳌﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻭ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺃﻱ ﻣﱪﺭ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺪﺣﺾ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﱪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻠﻬﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﲝﺠﺔ ﺗﻌﺬﺭﻩ.
ﺇﻥ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﱪﺭﺍ ﻟﻠﻤﻐﺎﻻﺓ ﺑﺎﳌﻬﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﲝﺠﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺣﻴﺚ ﰎ
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ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ،١٥
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﱪﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻭ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻼﺑﺲ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ،ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﻛﺐ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ،ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﳒﺎﺏ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ
ﻭ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ.
ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻌﻤﲑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻻ ﲤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﺍﳊﻨﻴﻒ ﻭ ﻻ ﲡﺪﺩ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺷﺠﻊ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺼﺪﺍﻕ ﳑﺜﻼ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ.١٦
ﺇﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻧﺸﺮ
ﺍﶈﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲡﺴﻴﺪﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ) :ﻭﺗﻌﺎ ﻭﻧﻮﺍ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﺮ ﻭﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎ ﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ِﻷﹾﺛ ﹺﻢ ﻭﺍﹾﻟ ﻌ ﺪﻭﺍ ﻥ( ) ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ.(٢ :
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﳉﻬﺪ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﲔ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺑﻜﻞ
ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ ،ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﰲ
ﺣﲔ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻓﻴﺘﺸﺮﻑ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﲢﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻭ ﻳﺮﻭﺣﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺴﻤﺎﻋﻬﻢ ﻟﻸﻫﺎﺯﻳﺞ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﱪ ﻭﻟﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺀ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ ،ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻛﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﺰﻭﺟﲔ
ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻻ ﻟﻠﺴﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ.١٧

Serafini Emmanuel, Mariage : les Femmes jettent le voile, in, Science et vie, Excelior
publication, Paris, N 171 Hors Série, Juin 1990 , P 148.
16

ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ،ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٧٩ ،ﺹ.١٠

17

ﻋﻠﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ ،ﺃﺩﺍﺏ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ.٢٠٠٦ ،٣
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ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﺘﺎﺝ ﺗﱪﻋﺎﺕ ﺧﻮﺍﺹ ﺃﻭ ﲨﻌﻴﺎﺕ
ﺧﲑﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﺤﺎﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳐﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﲢﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺒﻨﺪ ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﲔ ،ﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻣﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ
ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﺭﺍﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻨﻪ
ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﲔ.١٨
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ :ﳓﻮ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﺇﺎ ﺳﻨﺔ ﲪﻴﺪﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﳍﺎﺩﻑ ﺇﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻟﻴﺲ
ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﳝﺜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻔﺮﺣﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﰲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﲝﺬﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ.١٩
ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﲡﺴﻴﺪ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﺳﻌﻲ ﺣﺜﻴﺚ ﳉﻬﻮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺭﲰﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﲟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﻔﻜﲑ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺃﺕ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻼﻧﺎ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻭ ﺇﺑﺮﺍﺯﺍ ﳌﻜﺎﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﺷﻔﻘﺔ ،ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﲢﻤﺲ ﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻭﻑ ﻭ ﺍﳍﻮﺍﺟﺲ ،ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻏﻼﺀ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﺋﻖ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ٢٠ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻋﻘﺪﺍ ﲡﺎﺭﻳﺎ ،٢١ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﳝﻮﺿﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻮﺻﻔﻪ
18

19

ﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻮﻥ :ﻫﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻌﺰﺍﺏ ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.
ﺧﺰﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ،ﺑﺎﺗﻨﺔ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻁ ،١٩٨٧ ،٢ﺹ .٨٤
ﺍﻟﺒﻴﺎﺕ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ،ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳓﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﺳﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻄﺒﻊ ،ﻁ ،٢٠٠٩ ،١ﺹ .٢٤
Naylor Slarin, 100 Best wedding bargains, Source book incp, Canada, UK, 2004, P 02.
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ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ

ﺃﻧﺴﺐ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺭﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ.٢٢
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻛﺤﺎﻝ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ
ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻮﻑ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭ ﲨﻌﻴﺔ ﺃﺳﺮﰐ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭ ﺍﻣﺘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ
ﻋﺪﺩﺍ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺰﳚﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻛﻞ
ﺻﻴﻒ ﻓﺮﺣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺳﺮ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ ﺗﺘﺠﻨﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﺓ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻹﳒﺎﺡ
ﺍﳊﻔﻞ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﳊﻀﻮﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺻﻮﻻ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﻌﺮﺳﺎﻥ ﻭ ﻋﺎﺋﻼﻢ.
ﻭ ﰲ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﺰﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﳝﺘﺪ ﳌﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻭﺳﻂ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻷﻫﺎﺯﻳﺞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭ ﲢﻔﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺎﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﳏﻼﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻫﺒﺎﺕ
ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺚ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻨﺘﺞ.
ﻭ ﻣﻦ ﲦﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺣﻞ ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ
ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺩﺭﺳﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻓﻴﺘﺤﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ
ﻫﺎﺟﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﺡ ،ﺇﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻌﻨﻮﺳﺔ ﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ

Lemenricier Bentrand, Le Marché du Mariage et de la Famille, Press Universitaire de
Paris, France 1988, P 102.

21

Jawad Heifa, The rights of women in Islam, Macmillan press, UK,1 published,1998, P 30.

22
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ﻳﻮﻓﺮ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻺﻗﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺭﻫﻦ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ،٢٣ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺰﳚﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺄﺻﺤﺎﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﺫﻭﺍﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎ.٢٤
ﻭ ﺗﺸﲑ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻠﻤﺤﺎ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﲪﺪ ﺍﻟﻨﻘﻴﺜﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ" :
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ٢٦٢ﺷﺎﺑﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺎﺏ ﲟﻮﺍﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  ١٣٠ﺷﺎﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، %٥٠ﻛﻤﺎ
ﺃﺟﺎﺏ ﲟﻮﺍﻓﻖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٧٣ﺷﺎﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، %٣٠ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﺎﳊﻴﺎﺩ  ٣٦ﺷﺎﺑﺎ ﻭﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  ، %١٤ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  ١٥ﺷﺎﺑﺎ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  ، %٦ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  ٨ﺷﺒﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ  ، %٣ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳊﻔﻼﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻗﺮﺍﺑﺔ  ، %٩٤ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ  ، %٩ﳑﺎ ﻳﻌﲎ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﳛﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ".٢٥
ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺣﻞ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺎﺔ
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﺣﻴﺚ ﳚﺴﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮﺡ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻘﺎﺀ
ﲨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﺐ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﻤﺎﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﺺ ﺃﻭ
ﺗﺰﻭﻝ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ.

Tood Ontcalt, Your beautiful wedding on any Budget, source book in Canada, Illinois,
USA, 2009, P20.

23

Johnson Revered Judith, The wedding Ceremony planner: the essential guide to the most
important part of your wedding day, Source book incp, Canada, 2005, P05.

24
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ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﻘﻴﺜﺎﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
http://search.4shared.com/postDownload/KzTOASKc/___online.html

ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺴﻜﺮ،
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺍﳋﲑﻱ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
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ﺧﻼﺻﺔ
ﺣﲔ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻟﻪ ،ﳛﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻄﺎﻕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭ ﻳﻌﻤﻤﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻔﺘﺢ
ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﱵ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻏﻴﺎﺎ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ.
ﺇﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻨﺪﺍ ﺗﺠﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻋﱪ ﺗﻘﻔﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﱪ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﰲ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺷﱴ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ
ﻭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺪﺍﺭﻙ ﻧﻘﺎﺋﺼﻪ ﻭ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﻊﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ.
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻔﻘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ) ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺑﺎﻟﻨﻔﺴﻴﺎﺕ(
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺡ ،ﻭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﻼﻣﻴﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﳌﺴﺎﳘﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 /١ﺍﻟﺒﻴﺎﺕ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ،ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳓﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﺳﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻄﺒﻊ ،ﻁ٠٢٠٠٩ ،١
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 /٢ﺍﻟﺘﺮﻣﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ٠١٩٩٠ ،٨٠
 /٣ﺍﻟﻌﺪﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﻓﻀﻞ ،ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ،
ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ٠٢٠٠٤ ،١
 /٤ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺸﻬﻮﺗﲔ  ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻁ.١٩٩٠ ،١
 /٥ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻫﺮﺍﻡ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ.١٩٨٨ ،١
 /٦ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ ﳎﻴﺪ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﻪ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ٠١٩٨٦ ،٤
 /٧ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ،ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ.٢٠٠٥ ،١
 /٨ﺧﺰﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ،ﺑﺎﺗﻨﺔ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻁ٠١٩٨٧ ،٢
 /٩ﺯﺭﺍﺭ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﺎﰲ ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،ﻁ.٢٠٠٠ ،١
 /١٠ﺻﻨﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ . ١٩٨٠ ،٢
 /١١ﻛﺤﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ  ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ.١٩٧٧ ،
 /١٢ﻋﻠﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﺻﺢ ،ﺃﺩﺍﺏ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ.٢٠٠٦ ،٣
 /١٣ﻋﻴﺴﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﲪﺪ  ،ﺍﻟﻌﺮﺱ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ.١٩٩١ ،١
 /١٤ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ،ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.١٩٧٩ ،
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MARRIAGE AND FAMILY AMONG
THE MINANG KABAU OF WEST SUMATRA, INDONESIA
Endonezya Batı Sumatra Adasındaki
Minankabu Kabilesinde Evlilik ve Aile
Abdin Noor CHANDE ♦

Introduction
This exploratory study hopes to examine how marriage and the family
have been impacted by modern developments in West Sumatra among the
Minangkabau who constitute the largest matrilineal group or community in
the world. The Minangkabau are, in fact, famous for exhibiting three
interesting characteristics or behavior associated with: their attachment to
Islam (both traditional and especially reformist/modernist); the resilience of
their matrilineal culture (in which their women enjoy far much higher social
status than they do in many other Muslim and non‐Muslim societies); and
their tendency to migrate (merantau) in search of economic opportunities
both within and outside the country. Within this context, Minangkabau
adat/customary norms as well as Islamic influences have affected marriage
behavior

and

family

institution

despite

the

sustained

impact

of

modernization which has taken its toll and has left its imprint on the
changing patterns of courtship, among other things.

♦
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Around the globe married partnerships and the family institution have
been undergoing gradual erosion due to the impact of modernity. As a
result, for instance, no longer can one take for granted that couples will
remain married for life or that their families will continue to exercize the
type of influence that they did in the past. While the extended family has, in
fact, disappeared in the West it has survived but is under tremendous
pressure/strain especially in major urban centers of many non‐Western
societies around the world.
Given that the Minangkabau have entered the modern economy like
other groups in Indonesia this means that their institutions have felt the
severe strains of modernity which tends to (as it is asserted) erode
traditional values of family and the community. From the mid‐1990s
onwards (although the process began earlier) when I started visiting West
Sumatra and Indonesia, for instance, the system of courtship had already
evolved and adapted to these pressures. Before the late decades of the
twentieth century, to give just one specific instance, it was the parents who
selected a partner for their son or daughter for marriage. Increasingly,
however, this has changed: in this age of over‐dramatized soap operas of
Indonesian television, Hollywood and Bollywood movies and, of course, the
ubiquitous cell phone to call or text‐message your partner, romantic pursuit
of oneʹs future partner (even among those who display identifiable visible
symbols of Islam such as the womenʹs head‐cover) has, to a large extent,
replaced arranged relationships by parents or elders especially in the cities.
This is not necessarily to suggest that these influences causally impact local
romantic courtship practices but simply to indicate that they reinforce such
practices.
Modernization and its Impact on Marriage
The post World War II period has witnessed a change in social and
economic life in many parts of the world. These changes, a product of
modernization, are hypothesized to have a significant impact on patterns of
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marriage and family life. Earlier scholars such as William Goode (1963)
developed theories of the outcome of industrialization along with
modernization on marital and family relationships.
Building arguments based on this presumed causal link between the
modernization process (highly developed in the West) and marriage and
divorce patterns which are said to be functionally interrelated, a number of
scholars such as Cherlin (2004) have shown that marriage in the industrial or
post‐industrial West has undergone a process of deinstitutionalization, that
is, a process of weakening of the social norms that define people’s behavior
in a social institution. Factors that have contributed to this include: changing
division of labor in the home as a function of both men and, equally so,
women participating in the paid workforce; increase in childbearing outside
marriage; a steep rise in divorce rates to unprecedented levels; the growth of
cohabitation as an alternative to marriage; the dramatic increase in the
proportions of men and women who never marry and who do not opt for
cohabitation; and the same‐sex marriage that has emerged in the Western
countries and particularly in the US as a hot political issue since the 1990s
right into the twenty‐first century [Cherlin 2004: 849]. Thus the meaning of
marriage in the West has changed since the late decades of the twentieth
century though in some instances for the better as the roles of wives and
husbands have become more flexible and even more open to negotiation
[Cherlin 2004: 852]. Marriage has become more individualized with partners
seeking self fulfillment rather than satisfaction through building a family. It
is argued that the process of industrialization, urbanization and increasing
individual freedom of the modern secular age have impacted the family in
general and marital stability in particular [Cherlin 2004].
The above observations notwithstanding, other scholars note that
marriage as an institution continues to be of significance for promotion of
well being of the individual based on its quality. For instance, married
persons are relatively less likely to commit crime, suicide or other anti‐social
behavior than unmarried ones. While the practical importance of marriage
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has declined in the West (given the options of cohabitation, autonomous
partnerships that do not involve cohabitation and other arrangements) its
symbolic importance continues to be high and explains why we have the
phenomenon of serial monogamy (individuals who are through their second
or even third marriages).
By way of comparison, in Latin America (a region for long in the
hegemonic orbit of the West and under its cultural domination) there has
been a persistence of marriage which is almost universal despite the socio‐
economic changes and political instabilities associated with the region.
Marriage is considered to be central to social life as families (through
household survival strategies or safety net networks and organization of
alliances) serve as a significant cultural institution for countering the ups
and downs of the economy [Fussell and Palloni 2004].
The Minangkabau Society: Islam, rantau (migration) and matrilineal
system
The Minangkabau are one of the numerous ethnic groups in Indonesia,
a country made up of 27 provinces and the most populous Muslim country
with the fourth largest population in the world (240‐250 million). The
Minangkabau inhabit a homeland (the province of West Sumatra consisting
of probably over 500 villages and a number of urban centers scattered all
over) and a diaspora in the Malay/Indonesian world. Three most important
characteristics of these people are: their strong attachment to Islam (well
supported and thrives wherever the Minangkabau are found); the practice of
merantau (out‐migration within and outside the country which has tended
to reduce pressures on land within the province); and a matrilineal family
system which is quite unique in the Muslim and non‐Muslim world.
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First, the Minangkabau matrilineal family system has been described
as follows1
“duolocal because men still stay very attached to their mother’s matrilineally
extended family and household, often returning during daytime[if they live nearby]
for various activities; uxorilocal because today men are increasingly becoming
attached, both residentially and in terms of activities and commitment, to their
wives’ matrilineal households; matrilocal because women do not need to change
homes ‐ an adult woman can continue living in the home of her mother, the home
where she grew up; and neolocal for those women and men who live their natal
village to go to nearby or very distant urban area, sometimes obtaining a new house
of their own in this new place.”
As has been noted by scholars and my own observations during my
visits to West Sumatra on four different occasions in 1996, 2000, 2007 and
again in 2012, this matriliny (which has survived both the coming of Islam
and the Dutch colonial experience) is a matter of identification and pride
among the Minangkabau. It has survived alongside the custom of merantau
(migration) by which young men move to another village, town, province or
even another country either for short or long periods of time to establish
themselves financially. Increasingly, however, women are also now
participating in merantau in pursuit of their higher education, seeking
employment in one of the major urban centers or simply joining a spouse in
the area of migration whether this be in Indonesia, Malaysia, Singapore,
Australia, the Arab Emirates, Holland or the United States of America.
Previously women would simply stay behind in their matrilineal home and
take care of the farming of the matrilineal lands and also perhaps do some
other work at home while waiting for the return of the husband.2
The movement of people to cities, particularly coastal ones, have been in
response to trading and other wage employment opportunities. This process

1
2

Turner, 1982: 129‐130.
Kato, 1981; Turner, 1982.
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was accelerated by the economic developments in the post‐independence
period when migration became the norm. Similarly, by the late decades of
the twentieth century out‐migration from West Sumatra increased
dramatically. The Minangkabau diaspora (consisting of families and their
children and grandchildren) had become a major feature of Indonesia’s
larger towns and cities of Indonesia where the Minangkabau are known to
excel in petty trade, restaurant business (rumah makan Padang) and other
opportunities to improve their standards of living [Chadwick 1991: 48‐49].
Some Minangkabau businessmen have even done as well as the Chinese in
their business ventures.
The Minangkabau have also been equally noted for their attachment to
Islam. Clifford Geertz’s observations.3 are particularly apropos here:
“Mosque and Market have been a natural pair over much of the Islamic
world, paving one another’s way in the spread of a civilization interested
equally in this world and the next.” As much as they seek to excel in their
worldly affairs, the Minangkabau also attempt to observe as best as they can
the religious teachings of Islam and do so with relatively far more regularity
than do other Indonesians such as those, say, in Java. In fact, Islamic
modernism attracted its staunchest supporters in this region that has had
quite a history of Islamic involvement. For instance, growing trade and large
scale commercial revival that West Sumatra witnessed in the transition
period from being a one‐time producer of gold for external trade to
becoming an important supplier of export commodities such as coffee to
Europe, contributed to the Islamic revival (Padri) movement of 1784‐1830.
This movement was initiated by Minangkabau pilgrims (who had witnessed
the rule of the “Wahhabi” puritans in Makka) with the objective of
promoting Islam in West Sumatra and at the same time safeguard trade by
protecting traders and also by establishing the rule of one law over a large
area.

3

Geertz, 1968: 68.
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While the Padri movement may have had some Wahhabi overtones
(though its leaders moderated their views with time), there is, however, a
less legalistic understanding of Islam among the Minangkabau given that
Islam was spread in Indonesia by traders many of whom were Sufis. This
means that Minangkabau Islam has been of the reformist kind indicating the
influence of the Arab Muslim reformers such as Muhammad Abduh of
Egypt. The emphasis on modernist ijtihad‐driven Islam has allowed local
Muslims to support modern education and to be the pioneers of Muslim
organizations. It has also provided them with the platform to put forth
modernist interpretations of Islam that simultaneously permit for
accommodation of Minangkabau adat even as they try to bring some parts
of it closer to Islam. Nevertheless, these Muslim reformers have not
advocated doing away with Minangkabau matrilineal structure, for instance,
the matrilineal communal/lineage ownership of rice land and fruit trees (the
basis of the village system), of ancestral movable property, and of houses,
with only usufruct held by an individual woman (which can be used by a
married couple as long as the wife is alive).4
It is clear therefore that the Minangkabau have played a major role in
the modernization of Indonesia. They were its earliest prolific writers of the
colonial era producing novels in the 1920s and taking up discussions on
“progress” in the 1930s in the major urban center of Padang.5 Not
surprisingly, therefore, Islamic reformism or modernism attracted its
staunchest supporters in this region which witnessed a diffusion of
education embracing both traditional Islamic education and modern
subjects. That was not all; the Minangkabau participated in articulating the
ideology of Indonesian independence and produced such major political
leaders as the first Vice‐President of the country Mohammad Hatta. Evers
1975] The educated Minangkabau have pursued the out‐migration (rantau)
to the megacity (Jakarta) and other urban centers where they have left an
4
5

Keddie, 1987: 1‐3; Evers, 1975; Turner, 1982; Dobbin, 1977.
Abdullah, 1971; Evers, 1975; Keddie, 1987.
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indelible mark. They have clearly sought to get their share of the wealth of
this world. This is evidenced by individual accumulation of wealth (harta
pencarian in contrast to matrilineal communal resources known as harta
pusaka) and high rates of urbanization that encourage young men to
venture beyond their immediate home in search of economic opportunities
to improves their living conditions.
Modernization theory and its Application to Minangkabau society
Modernization theory continues to underpin much social research on
non‐Western societies despite the challenges to its legitimacy and its ability
to predict family change in all societies that have been impacted by
modernization forces. As some scholars have pointed out, the process of
social change is less linear and monolithic than it is made out to be and there
is, in fact, no neat or clear set path of transition from traditional to modern
sets of values. The two could co‐exist as they, in fact, do. Delayed marriages
for men and especially women of the urban centers are one of the products
of modern education and pursuit of career goals. This, however, does not
necessarily mean that there has been a transition from family to individual
orientation that tends to lead to putting of marriages until a later age. As
noted by Malhotra and Tsui (1997) there is a coexistence of the traditional
and modern ideas in many Asian societies.
The Minangkabau have experienced emphasis on choice instead of the
family/kin initiated marriages of the past. This, however, has not translated
into a demonstrated preference for nuclear as opposed to extended family.
For instance, even in cases where couples are in Marantau (migrants) in
Padang they will attract relatives of the wife (such as mothers, sisters and
other relatives etc) from the villages to come and stay or live with them
continuously for short or long periods of time. This confirms the preference
for matrilocal living arrangements, that is, the matrilineal principle of
residence with the wife’s family. While modernization is supposed to
promote economic and social independence of women, nevertheless, this
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assertion has to be weighed against the relatively favorable position within
the family and society that Minanagkabau women enjoy and have
traditionally enjoyed even prior to the modern period. The Minangkabau
traditional family forms (especially in matters of marriage) reveal
remarkable resilience that can be easily glossed over when applying
analytical categories expressed through modernization theory and family
involvement in which traditional and modern forces have intermingled.6
It has been noted that divorce (bacari) was quite common among the
Minangkabau. To just give one example, in 1962 statistics for one West
Sumatra sub‐district involving 11 villages showed divorce rates ranging
from 2 percent to 44 percent per year [Nancy 139] Similarly, in the 1970s in
some regions of Indonesia and Malaysia nearly 40 percent of men and
women who were interviewed reported that a previous marriage had
concluded with a divorce.7
The incidence of high divorce rates can be explained as indicating,
among other things, the choice that young women have of being able to
leave their husbands knowing that their matrilineally extended family
household will take care of them. In other words, divorce tolerance was
related both to the availability of socio‐economic support from the wife’s
kins after the break up of marriage and to the lack of social stigma associated
with divorce as is the case in some societies. Interestingly enough, moreover,
in cases of separation [bacari] it is the man who has to temporarily leave the
household of his wife’s matrilineal extended family (and this indicates his
vulnerability) pending the results of reconciliation efforts. If the man as an
urang sumando (“inmarried male”) also happens to be a wife beater the
wife’s kinsmen will most likely evict him from the house. In case of death or
divorce any property a man has accumulated after marriage must be left to
his wife and her children though (in the case of divorce) sometimes some

6
7

Malhotra and Tsui, 1996: 476‐490.
Hirschman, 2003 215; Anju, 436.
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formulae may be suggested or may be worked out through the courts by
which this may be done. In any case, marriage is a financial asset to a girl’s
parents and at the same time a loss for a boy’s parents.8 All this indicates the
high status of women not only in West Sumatra among the Minangkabau
but also generally among southeast Asian societies. In fact, scholars have
noted that Minangkabau marriages are about the “exchange of men,” as men
are symbolically transferred to the wife’s lineage.9
Within the next couple of decades, contrary to what you expect
following the modernization theory, a different picture began to emerge
with respect to divorce rates in Indonesia and Malaysia. As noted by
Hirschman10: “With exposure to modern education, urbanization, changed
laws and social mores, and new expectations about the role of marriage,
divorce rates in these societies have plummeted and are now below those in
most Western countries.” The question, then, has to be asked as to what may
have contributed to low divorce rates?
To begin with, the impact of the economic boom (and with it
modernization) that these countries experienced in the 1980s and the 1990s
created a growing proportion of women with post‐elementary and post‐high
school education. This resulted in more women participating in the modern
labor force. The combined effect of women achieving higher educational
attainment plus entering the labor force in increasing numbers with
marriage taking place at a later age decreased the likelihood of marital
disruption. [Hirschman 2003: 216] In other words, increasing self‐selection of
spouses is considered to be a contributing factor in the sharp declines in the
divorce rates. The age of marriage has also risen but only more so for the
well educated. To provide some relevant statistics, in 1991 the divorce rates

Krier, 2000: 883.
Krier, 2000; Turner, 1982.
10 Hirschman, 2003: 215.
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in Indonesia had fallen from their all time high of 40 percent in the 1960s/70s
to 23 percent for rural areas and 19 percent for urban areas.11
It is important to mention in this context that since the 1980s scholars
have paid more attention to the expression of romantic love in non‐Western
societies. Many, however, due to ethnocentric bias see romantic love as
mainly the province of the West or, due to the functionalist bias, as being
shaped

by

socio‐economic

processes,

including

industrialization,

modernization, urbanization, and Westernization.

12

The idea of romantic attachment among the Minanagkabau is not
something new or novel that has its origins in the 1980s or 1990s at the
height of Indonesia’s economic prosperity before the onset of the Asian
economic crisis of the late 1990s. Rather, the Minangkabau ideal of romantic
love has its origins in the past and is captured both in song and dance and
more so in the literature (short stories and novels) produced as early as the
first few decades of the 20th century. There is, in fact, a legendary folktale
among the Minangkabau that goes further back in time regarding the
consequences of a loveless marriage between a young beautiful woman
named Siti Nurbaya who, awaiting the return of her beloved who had gone
to Java, is forced to marry an older wealthy businessman by the name of
Datuak Maringgih as payment for her father’s debt to this hated man. This
famous story, unfortunately, has a tragic twist to it first with the girl ending
up dead poisoned by a husband whom she could never love, followed by
her scheming beloved young man who had returned home disguised as a
foreign soldier ready to fight for her, also being killed along with the hated
man in their ensuing struggles. There is a mountain in Padang which attracts
tourists from near and afar who climb up to its summit to view the
monuments recounting this tragic story.

11
12

Malhotra, 1997: 436.
De Munck, 1996: 698‐716.

158

DİNLERDE NİKÂH

Leaving this legend aside, the reality of the lived situation, however,
was that older relatives were more often than not responsible for mate
choice undertaken though within the context of an inclusivist decision
making process (mupakaik) involving consultation, consensus and,
ultimately, the consent of the girl.13 This selection process was taken quite
seriously in the past as marriage fostered an alliance between matrilineal kin
groups. Needless to say, what we have described was the norm in the past
though a number of modifications have taken place due to societal
transformations. The most important of these has been the dramatic
expansion in post‐elementary education for both male and female in the
decades following Indonesia’s attaining of independence in the mid‐1940s.
What facilitated this process was again the merantau (migration) culture of
the Minangkabau that made it easier for boys to leave villages for towns to
pursue their high school education. Similarly, for girls especially those who
pursued post‐elementary education they had necessarily to put off marriage
and continue with their education to high school and even beyond to
university level. The changing timing for marriage (postponed for the sake
of education or even work experience) and the concomitant choice selection
for spouse that came with it instead of kin‐arranged marriage have been
among the most visible signs of the impact of modern education.14 The
expansion in high school and college education has created opportunities for
romantic attachments between young people to develop. The ideal of
romantic love that was previously relegated to the domain of songs and
short stories and novels in the early part of the twentieth century had now
become a full‐fledged reality.
To digress here slightly, I am not aware of any comprehensive or
systematic study on the impact, if any, direct or indirect, of the Hollywood
or Bollywood movies, not to mention the even more popular Indonesian
locally produced television soap operas, on the romantic life of Indonesians.
13
14
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Yet this impact is discernible and is part of the growing influence of internal
and external forces of modernity. Quite apart from the carefully packaged
attractive TV and radio programs, are the ubiquitous dvd cassettes and
especially audio cassettes that are played in the homes, the buses, cafes, and
in many other settings. The growth of the audio‐visual media has fostered
the establishment of a hybrid culture (with a taste for romantic love songs)
that has reinforced a certain cultural consumer consciousness so much in
evidence in the major cities.
In terms of demographic distribution, Indonesian groups based in
urban centers are more likely to privilege romantic love as a criterion for
selection of a spouse. While this trend began first among the relatively
educated and elite populations of the urban centers as far back as the 1960s
this fashion has trickled down among many other segments of the
population both in towns and to a certain extent eventually even in the
villages. One can generalize by saying that today many young people choose
their own spouses and the expectation to do so is much more widespread
especially among those still in school.
The changes that we have described above regarding mate selection as
well as the role that young couple will play in society are still embedded in
webs of kinship that still characterize marriage in Minangkabau society. The
marriage relationship fosters a continuing bond between lineage groups
especially among those who live closer to their home area. In other words,
though the selection of marriage partners is increasingly a matter of
individual choice, the stability and sustainability of marriage still depends,
above all, on negotiating kinship ties.
Massive levels of migration within West Sumatra and out‐migration to
other areas of the country and beyond have not meant that the Minangkabau
have lost links with their home or homeland. They continue to maintain ties
with their extended/lineage families and communities. The Minangkabau
who live in Java and other parts of Indonesia, of course, may strike up
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romance that end in marriage with non‐Minangkabau partners. In such
cases the couple will frame their relationship in personal terms and in terms
of the local culture or local kinship structure of the area of rantau/migration.
It should come as no surprise that diaspora Minangkabau who live and
work outside of West Sumatra find mates from members of other ethnic
groups. That is to be expected as young people, particularly those living in
what has been noted to be the more fluid and urbanized environment of
Indonesia, are likely to meet their mates at the place of work or at school or
at some public or private function. Ideally, of course, the parents hope that
their son or daughter will marry someone from West Sumatra and
preferably from certain lineages. Increasingly, however, inter‐ethnic
marriages have become a reality of the urban centers which encourage
mixing of young people as a by‐product particularly of pursuing higher
education. Not all romantic involvements, however, progress to marriage;
couples may break up and move on to newer romantic conquest or
partnership. In this instance, it is important to point out that Indonesian
television and film industry (both foreign and local) represent and reinforce
a growing Indonesian fascination with the model of romantic love.
Conclusion
We have seen that in the West personal choice has not meant marital
continuity and divorce is and has been far more common whereas in
southeast Asia among the Minangkabau personal choice combined with
pursuit of higher education has strengthened marital stability especially in
the last couple of decades. Moreover, marriage in the West has very little to
do with kinship matters which are important for success of marriages in
other non‐Western societies where modernity and tradition intermingle.
Furthermore, slightly late marriages have been accompanied by higher
educational levels and improvements in social welfare. Even more tellingly,
modernization has not seriously undermined the family and the institution
of marriage and the religion of Islam that the Minangkabau continue to
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practice. On the contrary, increasing number of women are now donning the
head cover and I see more and more with each visit to Indonesia. Even the
Tsunami and other natural disasters that have plagued this region and have
taken the lives of a couple of hundred thousand people on the island of
Sumatra (with Aceh on the extreme west of the island being at the epi‐center
of the tragic Tsunami) have led many people to become either more
observant of Islam (and even donning the headcover among some women)
or at least to be more conscious of their faith.
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TRADITIONAL KOREAN WEDDING CUSTOMS AND
CEREMONY IN THE 21ST CENTURY
21. Yüzyılda Geleneksel Kore Evlilik Gelenekleri Ve
Törenleri
Noor Chong Jin OH♦

In the process of modernization and westernization of Korea since the
early 20th century, Koreans have discarded many of their old tradition in
wedding. But this doesn’t mean that their wedding customs have totally
changed into the Western style of wedding. In terms of format of wedding
ceremony in Korea, it is mixture between element of both western and
traditional Korean Weddings. Today, the couple goes first dressed in
Western wedding dresses in one of the modern weeding halls, which
approximately takes 30 minutes, and then traditional wedding in traditional
fashion are followed right after the western style wedding ceremony. Thus
many Koreans are having hybrid wedding ceremony with their traditional
wedding customs and modern and western style wedding co‐existing. Due
to this unique form of wedding ceremony we can say that still many
Koreans are preserving their traditional customs and meaning of wedding in
their modern wedding.
Like Turkey, Korea had a rapid development and modernization of
society in the last century. Since the Korean War, Korean society has
experienced various change and transformation like their economic and
♦
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political field. Many times traditions are regarded as old and out‐dated
fashion. Thus, many traditional customs and practices were buried during
the modernization process. Although Koreans have kept several aspects of
the traditional ceremonies and customs many western customs were
introduced in the Korean society in the name of modernization. However,
since the certain modernization and development process were achieved,
the Korean society started to look in‐ward about themselves. Traditional
Korean values and customs were re‐evaluated and their uniqueness and
distinction were promoted to label Koreaness in the Global society. This
phenomenon occurred clearly especially when Koreans have accomplished
success global events such as, Olympic Games, World cup, etc. Koreans
started to blend their traditions and customs into their modernization
process. Especially, important societal events such as, wedding, funeral, 1st
birthday events, and etc. have contained many traditional customs and
values.
Considering the mentioned above, this paper will examine how the
traditional Korean wedding customs and ceremony have survived and
influence in the Korean society in the 21st century. No doubt that the Korean
society is preserving its social‐values through the meanings and customs of
traditional Korean marriage. I believe that this paper can be a good heuristic
case‐study to compare with the current Turkish wedding trends and
customs, since both countries share many similarities as an Altaic‐heritage.
Conflicting traditional and Asian values with the western and modern
practice in the both countries were perhaps interesting facts to be evaluated.
Korean Perception of Marriage
Although the Korean wedding ceremony has developed into the hybrid
system, still the meaning and the understanding of Wedding customs of
Koreans are very much following the traditional customs. While a wedding
is more or less an affair between two individuals in the Western wedding, in
Korea the entire family is involved during whole wedding process, not only
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during the celebrations but also during the decision making process. In
Korea, the marriage between a man and woman still represents the joining
of two families, rather than the joining of two individuals. Accordingly, in
Korea there are not just two individuals marrying each other, but there are
instead two whole families that enter into a relationship together. Although
it is said that modern Korean weddings are based on free dating, a wedding
can only take place after both sets of parents have given consents. If the
wedding takes place without parental permission, it is still legally valid.
However, the couple will have difficulty maintaining a normal relationship
with their parents and undergo a great deal of psychological hardship as a
result. All of this is because the strong practices of traditional Confucian
values and customs have firmly taken root in Korean culture and wedding.
Today, love between a man and woman occurs through their free will in
Korea, but marriage is completely different concept from dating in that it is
the union of their families. This somehow shows the Korean perception of
marriage.
Matchmaking to Marriage Information Enterprise
Marriage in Korea today involves the universal process in which a man
and woman meet of their own free will. In other words, after they have meet
they go out for a date in a certain length of time and then get married.
However, this type of ʹfree datingʹ was impossible in traditional Korea
because arranged marriage was the only type of marriage. As mentioned at
the beginning the marriage in Korea is the joining two families rather than
the joining of two individuals. Moreover, marriage tradition was directed by
the Confucian values, which has relatively strict regulations and values
between the men and women relations. As a result, during the marriage
ceremony Confucian value became the dominant ritual ideology. In an
arranged marriage, it is not the future husband and wife but the families of
the husband and wife that are at the center. The coming together of the two
families is considered more important, and it is actually the parents of the
couple who are the major players. Therefore, in Korea ‘honju’(혼주) ‐ a word
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which literally means ʹhost of the weddingʹ ‐ does not refer to the newlywed
couple but to their parents. In other words, even in the modern day Korean
wedding ceremony, host of the wedding is the parents of couples not the
couple themselves. This tradition is still followed by all Koreans even today.
In the process of finding a prospective wife or husband for ones child
usually involved the service of professional matchmakers who would gather
information about unmarried people and their respective social levels,
education and family lineages. Traditionally the matchmaker would be
crucial in matching young couples in Korea. And recently this tradition has
evolved into a big marriage industry in Korea. Currently, mega marriage
information enterprises are actively match making the young couples of
Korea.
Thus, in recent Korea a brand of arranged marriage by matchmaker is
popular in Korea. Koreans usually refer to this type of marriage as ‘seon’
(선). Generally, parents arrange a meeting through matchmaker or marriage
information company, but it is ultimately up to the couple to decide if they
want to marry. However, the parental pre‐screening means that the meeting
has a much higher chance of success than a typical blind date, should the
couple decide to get marry. As mentioned earlier, the reason why this type
of marriage is prevalent in Korea is that marriage in Korea is not just a
matter of a bride and groom but a merging of two families. Because the
potential spouses are pre‐screened by the family, there is much less of a
chance of family opposition to the marriage. However, it is extremely rare
that a single ‘seon’ leads to a marriage; many succeed in finding a suitable
spouse only after dozens of ‘seon’ meetings with different individuals.
Following the initial meeting, the couple typically date for several months to
a year before the actual marriage. Actually, the distinction between an
arranged marriage and a free dating marriage is therefore often blurred,
although in an arranged marriage the families tend to be more closely
involved throughout.
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In former times, the couples were selected by their parents, even
promised to each other as early as in childhood. Of course, nowadays, that is
no longer possible. Although it is said that modern Korean weddings are
based on free dating, a wedding can only take place after both sets of
parents have given consent. If the wedding takes place without parental
permission, it is still legally valid. However, the couple will have difficulty
maintaining a normal relationship with their parents and undergo a great
deal of psychological hardship as a result. In addition, the parents will never
be able to stop worrying about their grown children. All of this is because
the practice of arranged marriage has firmly taken root in Korean culture,
even if unconsciously. Perhaps this is reason why the marriage information
company and industries are booming in recent Korea. In modern day Korea,
many parents would prefer to select easier and reliable way to select their
children’s spouse. Thus marriage information company’s data base on
future bride and bridegroom according the various category would provide
necessary information for the parents and couples. Families present their son
or daughter to a matchmaker or marriage information company to analyze
their résumé and family history for the purpose of finding a marriage
partner who is compatible in social status and earning potential. Many
Koreans keep precise lineage records, and these are listed on the
matchmaking résumé. Today, almost all single people meet their matched
partner prior to the marriage, willingly or unwillingly. This is reason why
that matchmaking in Korea has developed into a big industry.
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Korean Folk wisdom in the Korean Marriage

Although Korea represents one of the Hi‐tech states in the world due to
its developed electronic and other mechanical technology, shamanistic
Korean Folk wisdom involves deeply in the Korean marriage. In many
occasion, Korean Folks wisdom, which is called ‘Gunghap”, is consulted
before marriage. This is also one of the traditions that has been passed down
ever since the days of traditional agrarian society. Before getting married,
the prospective couple consults the advice of ‘Myong‐lee‐hak’, a traditional
Korean horoscope and divination, in order to see whether they have
predestined cosmic connection with one another. The exact birth date and
times of the man and woman are analyzed as well as the extent of
harmonious combination of the earthʹs energies. The term ʹGunghapʹ
indicates whether a harmonious combination of specific energies occurs
between two families.1 In other words, ‘Gunghap’ is a unique part of Korean
folk wisdom. This can be considered an outdated superstition, but even
today there are many couples who break their engagement because they do
not have good ‘Gunghap’. In Korea there are still many parents of the young
couples who are consulting their children’s marriage with ‘Gunghap’ prior
to the wedding ceremony. As the Korean old saying goes, “straw sandals are
useful only if they fit your feet”. The Gunghap practice before the wedding
ceremony is also one of the examples that Korean marriage system is hybrid,
mixture of western and Korean tradition.

1

ʹgung (宮)ʹ literally means ʹhouseʹ.
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Modern Korean Wedding Hall and Wedding Ceremony
Traditional Pyebaek wedding ceremony in the Modern Korean
Wedding
Unlike outside perception, traditionally the wedding date is scheduled
by the bride’s parents in Korea. However, before setting the wedding date
by bride’s parents, young couples will have reciprocal visits to the bride and
bridegroom’s respective parents in order to coordinate the wedding
schedule. Also, traditionally wedding ceremony in Korea was held at bride’s
house or village then moved to bridegroom’s house. However, majority of
the Korean weddings are nowadays a mixture between elements of both
western and traditional Korean weddings. Recently, most people choose to
have weddings at a modern wedding hall, where there is an officiator and
guests who serve as witnesses of the wedding. This is a popularization of
Christian or western marriage customs. However, although recent modern
weddings were initiated at modern wedding hall in western customs, many
Koreans tend to have small traditional wedding ceremony right after the
western style wedding ceremony. Often, the couple goes first dressed in
western wedding dresses in one of the modern wedding halls, which takes
approximately 40‐50 minutes, and immediately afterward, weddings in the
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traditional fashion are held in family basis which would take about another
30‐40 minutes. Actually this used to be the part of traditional wedding
ceremony in the old time when the bride and bridegroom came to
bridegroom’s house after the main wedding ceremony at the bride’s house.
It is called ‘Pyebaek’. ‘Pyebaek’ is the ceremony in traditional Korean
marriages where the bride formally greets her new parents‐in‐law after the
wedding ceremony. It is the first opportunity for the bride to meet the
bridegroom’s family and relatives. As mentioned earlier, traditionally
Pyebaek custom was held a few days after the official ceremony, with only
bride family members present at bridegroom’s house. However, in recent
days it is practiced right after the western style wedding ceremony with the
only bridegroom’s family members present.
The ceremony begins with the older couple seated behind a table in
front of a painted screen, with the newlyweds opposite of them. The
newlyweds perform a deep bow which begins standing and ends with the
newlyweds pressing their foreheads to their hands while kneeling on the
floor. The bride may present the groomʹs parents with jujubes (Korean dates)
and chestnuts, which symbolize children. A variation will have the
newlyweds offering cups of rise wine, so‐called ‘cheongju’. The bride offers
the cup to the father, and the groom offers the cup to the mother. Sometimes
the parents will then also offer the newlyweds cups of ‘cheongju’ as well.
The older couple (bridegroom’s parents) then shares some wisdom on
marriage from their advanced experience. At ‘paebaekʹ, the mother‐in‐law
throws chestnuts and jujubes onto her new daughter‐in‐lawʹs skirt. The
fruits symbolize fertility. Also, chestnuts and jujubes are considered high‐
level fruits, hoping for the success and well‐being of their future sons and
daughters. At Korean weddings today, the bride and groom bite into the
jujube together. They must smile while doing so, signifying the happiness of
marriage. Additionally, in many cases, the bridegroom often gives a piggy
back ride to his mother and then his bride, symbolizing his acceptance of his
obligations to both his mother and wife. Thus, no matter modern wedding

TRADITIONAL KOREAN WEDDING CUSTOMS AND CEREMONY
IN THE 21ST CENTURY

171

ceremonies in Korea resembles western marriage ceremonies, Koreans
manage to keep several aspects of traditional ceremonies in their wedding,
such as ‘Pyebaek’ customs in their ceremonies.

Pyebaek Ceremony after the Modern Wedding in Korea
In a traditional wedding ceremony there was no officiator: there was
instead a master of ceremonies who conducted the rituals. The bride and
groom would stand facing each other across a table laden with symbolic
foods and items that celebrate the marriage. They pour each other a cup of
wine and bow to each other as a show of respect. The traditional Korean
wedding ceremony brought together the bride and groom as a pair of equals
who vowed to respect and love one another until death. Nowhere in the
ceremony is it possible to see any indication of female gender inferiority, an
age‐old practice in the East. Also, as mentioned above, this main wedding
ceremony was held at bride’s house or village. After the wedding ceremony
at bride’s house, the bridegroom did not immediately take the bride to his
home. Rather, he would stay at the home of a nearby relative by himself for
several days before returning to the brideʹs home to formally take her back
to his home. This period could continue until the bride gave birth to her first
child. This practice has a long tradition in Korea, showing that although

172

DİNLERDE NİKÂH

patriarchal influence was strong, matriarchal influence was not to be
ignored.

Moreover, after the wedding ceremony, the groom paid his respects to
the brideʹs relatives. The relatives would greet the groom with the unusual
ritual of hanging him upside down and hitting the soles of his feet. This
practice is also continued in the present day by many people. Thus, foreign
men who plan to marry Korean women must be prepared to be treated this
same way. Although the origin of this practice is unclear, it is said that the
groomʹs soles were hit so that he could not abandon his wife and leave.
However, this also reflects traditional wisdom about a married coupleʹs sex
life that is supported by modern medical knowledge. Energy that boosts
male stamina is concentrated in the soles; it is this point that is hit. Oriental
medicine, which has global recognition, continues to endorse this fact. Also,
by teasing the groom in this silly manner, the brideʹs relatives and the groom
can get to know each other better. It is a befitting joke that reveals the
importance Koreans place on the family.
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Traditional Korean Wedding
The Korean term for marriage ‐ Gyeolhon (결혼) ‐ contains a unique
meaning. The terms contain the Chinese character hon (婚), which contains a
part that means ʹevening(昏).ʹ This indicates that the real wedding begins
after the sun has set. According to traditional Yin‐Yang theory in the East,
the man is yang(+) while the woman is yin(‐). Evening is a time in which the
force of yang (light) diminishes and the force of yin (darkness) comes over
the earth. The character hon (both 婚 and 昏) indicates the party that is held
at the brideʹs home (the realm of yin) as well as the implicit sexual
connotation of the consummation. Secret things usually happen at night, the
time of yin. This is why the Korean term for sexual union means the union
of yin and yang.
As seen throughout the paper, although Korean society has been
transformed into modern society with many western value and custom
soaking in, there are still many Korean tradition coexisting. Even at the
wedding customs, although western style wedding ceremonies became
popular and widespread, many Koreans tend to practice traditional
wedding ceremony right after the main ceremony. Also, Korean traditional
wedding practice ‘Gunghap’ and ‘Pyebaek’ and many other elements are
enjoyed by the Koreans during the wedding ceremonies. Thus, the Korean
wedding customs have developed into the hybrid system between the
Korean and the Western customs.
Traditionally

Koreans

couples

tend

to

get

married

through

matchmaking with their parents’ consideration, so‐called arranged marriage.
Thus, role of matchmaker were important in the traditional marriage. And
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today this tradition has evolved into a big marriage industry with many
marriage information enterprises emerging. Due to the modern busy city
life, many couples are getting registered at this sort of marriage information
enterprise to look for their partner. Marriage information businesses may
look awkward from the outsiders’ view, however considering the Korean
marriage tradition it offers a chance to look for their partners according the
family preferences social levels, education and family lineages and etc, in
short time. Although a recent Korean wedding would look like westernized
ceremony, ceremonial meaning and the understanding of Wedding customs
of Koreans are very much following the traditional customs. Moreover, as
mentioned earlier, a wedding in Korea is not only regarded as an affair
between the two individuals as in the West, but also perceived as a entire
family issues with many family members involving during the wedding
process, e.g. wedding celebration and decision making process. In Korea,
marriage still means the union of two families as in the past.
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KUR’ÂNʹA GÖRE EHL‐İ KİTÂB İLE EVLENME
‐Endülüs Tefsiri Örneği‐
Mustafa ŞENTÜRK♦

Endülüs, Ehl-i Kitâb geleneğinin hâkim olduğu bölgede Müslümanlar
tarafından kurulmuş bir medeniyettir ve bu yönüyle Müslümanlar ile Kitâb
Ehli olanlar arasında sosyal, ekonomik ve siyâsî ilişkilerin yoğun şekilde
yaşandığı bir coğrafyadır. Bu ilişkiler arasında kaçınılmaz olarak sosyal hayatın en belirgin unsurlarından olan evlilik ilişkisinin, her iki toplum tarafından mesele edilebileceği ilk anda akla gelebilecek önemli bir konudur. Bu
tebliğde konu Endülüs tefsîr literatürü temelinde ele alınacaktır. İlgili âyetler
çerçevesinde, Ehl-i Kitâb ile evlilik meselesi, bölge tefsîrinin öncülerinden
olan Mekkî b. Ebî Tâlib (437/1045), ahkâm tefsîrinde öne çıkan İbnü’l-Arabî
(543/1148) ve Kurtubî (671/1272), dilcilikleriyle marûf İbn Atıyye (541/1147)
ve Ebû Hayyân’ın (745/1344) tefsîrleri referans alınarak incelenecektir. Bu
tefsîrler bağlamında cevap arayacağımız temel soru, Endülüs’te günlük hayatta muhtemel bazı Müslüman-Ehl-i Kitâb evlilikleri pratiğinin teoriye
yansımalarının neler olduğu; başka bir deyişle bu tür muhtemel durumların
dînî metinlerin yorum sınırlarını zorlayıp zorlamadığı şeklinde olacaktır.
Giriş
Farklı din, dil, ırk ve kültürden kişiler arasındaki evliliğe “karma evlilik” denilmektedir. Karma evliliklerdeki en önemli farkın ‘din farkı’ olduğu
bir gerçektir.

♦

Yrd. Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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Hz. Peygamber’in (s.a.v.) de işaret ettiği gibi1, eş seçerken en çok dikkat
edilmesi gereken hususların başında, inanç ve ideal birliğinin geldiği kabul
edilecektir. O nedenle evlenecek kişilerin dînî inanç ve davranışlar bakımından birbirine uyan kültürlerden gelmiş olmaları önemlidir2. Nitekim aynı
dînî inancı paylaşmanın, iyi bir evlilik için “çok önemli” olduğunu düşünen
kadın ve erkeklerin oranının birbirine yakın çıktığı ve genellikle bireylerin
kendi dininden olan kişilerle evlendikleri saptanmıştır3. Konu ile ilgili olarak
yapılmış olan araştırmalarda, Yahudîlerin %97’sinin, Katoliklerin% 94’ünün,
Protestanların da %74’ünün kendi dininden olan kimselerle evlendikleri
tespit edilmiştir4. Karma evliliklerin ise, eşlerin ve özellikle çocukların kültür, inanç ve ibadet açılarından sosyalleşmesinde sorunlara yol açtığı görülmüştür5.
1. Ehl‐i Kitâb’a Göre Evlilikte Din Farklılığı
Bilindiği gibi “ilâhî kitâba inananlar” anlamına gelen ve bu yönüyle anlam alanı içerisine Müslümanların da dâhil olduğu Ehl-i Kitâb teriminden,
Kur’ân’a göre Kur’ân’ın dışındaki “Tevrât ve İncîl ehli”, yani Yahûdî ve
Hıristiyanlar’dan müteşekkil grup anlaşılmaktadır6. Ancak Kur’ân’ın homo-

1

Müslim, Radâʹ, 53.

2

Abdurrahman Kasapoğlu, “İslâm’a Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu -İnanç ve
Ahlâk Uyumu”, Bilimname XII, 2007/1, s. 141.
Yılmaz Esmer, “Algılama ve Anlatımda Eşler Arası Farklılıklar”, Kadın ve Cinsellik, (Haz.
Necla Arat), Say Yayınları, İstanbul, 1993, s. 109-110; İbrahim Ethem Özgüven, Evlilik ve
Aile Terapisi, PDREM Yayınları, Ankara, 2000, s. 59.
Rezan Şahinkaya, Psiko‐Sosyal Yönleriyle Aile, Kardeş Basımevi, Ankara 1979, s. 107.

3

4
5

6

Müslüman-gayr-i Müslim evliliklerindeki bu tür sorunlar için bkz. Şerife Hanım Altuner,
“Yabancı kadınlarla Evlilik”, Küreselleşen Dünyada Aile: 2009 Yılı Kutlu Doğum Sempozyu‐
mu, Ankara, 2010, ss. 391-395; Fatma Sağlam, “Türk-Alman Örnekleminde Karma Evli
Çiftlerin Çocuklarındaki Dilsel Gelişim Üzerine”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, cilt: 23, sayı: 1, 2006, s. 223, vd. Farklı Hıristiyan mezheplerindeki karma evlilik sorunları için bkz. Voitto Huotari, “Finlandiya’da Ortodoks ve Luteryanlar Arası Evlilikler”
(Çev. Kemal Ataman), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 5, sayı: 5, 1993, , ss.
320-321.
Remzi Kaya, “Ehl-i Kitâb”, DİA, İstanbul, 1994, X/516-517.

KUR’ÂNʹA GÖRE EHL‐İ KİTÂB İLE EVLENME

177

jen bir Ehl-i Kitâb’tan söz etmediği, onların hepsini bir tutmadığı; genel anlamda iman edenler7 ile inkâr edenleri8 ayırdığı görülmektedir.9
Tevrat’ta farklı bir dîne mensup kişilerle kız alınıp verilmesi ve evlenilmesi yasaklanmış; evlenilmesi hâlinde ise onlardan boşanılması emredilmiştir10. Günümüz Yahûdîlik’inde farklı din mensuplarıyla evlilik temelde yasak olmasına rağmen, başka dinlere mensup kişilerle evlenmeye müsamaha
gösterildiği; meselâ Amerika’da bazı reformcu hahamların Katolik kilisesinin yaptığı gibi, doğacak olan çocukların Yahudîlik kurallarına göre yetiştirilmesi şartıyla, bu tür evliliklere izin verdikleri belirtilmektedir.11
İncil’de evlilikte inanç farkından yeni kurulacak evlilikler açısından değil, mevcut evliliğin devam edip etmeyeceği bağlamında söz edilmiştir. Buna göre iman etmeyen eşlerin yani karı ve kocanın ayrılmaya zorlanmaması,
evliliğin sürdürülmesi; bu türden eşlerin ancak isterlerse boşanabilecekleri
belirtilmiştir.12 Hıristiyan bir erkeğin, kendi dininden olmayan bir kadınla
evlenmesine ancak Hıristiyanlık’a girmesi şartıyla izin verilirken13; Ortodoksluk, Katoliklik ve Protestanlık gibi mezhep ayrılıkları da bir evlenme
engeli sayılmıştır.14 Ancak günümüzde kiliseden izin almak, çocukların Hıristiyan yetiştirilmesi, Hıristiyan olan eşin dinî vecibelerini yerine getirmekte serbest olması, evlenme töreninin Hıristiyan din adamı tarafından yapıl-

7

Örnek olarak bkz. Âl-i İmrân 3/114-115, 199.

8

Örmek olarak bkz. Bakara 2/85; Âl-i İmrân 3/19, 70-73; En’âm 6/20.

9

Muammer Esen, “Kur’ân’ın Ehl-i Kitab’a Bakışı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 51:1, 2010, s. 98-99.
Tesniye,7:3; Ezra, 10: 10-11; Nehemya, 13:23-27.

10
11

12
13

14

Nihat Dalgın, İslâm Hukukuna Göre Müslüman‐Gayr‐i Müslim Evliliği, Etüt Yayınları, Samsun, 2005, s.18.
I. Korintoslular, 7:12-15.
Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1988,
s. 111.
Ali Aslan Topçuoğlu, “Yahudilik-Hıristiyanlık ve İslâm Hukuku’na Göre Nikâh Akdine
Etkisi Bakımından Din Farklılığı” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt 10, sayı 2,
2010, s. 88.
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ması… gibi şartlarla; farklı Hıristiyan mezheplerine ve diğer dinlere mensup
olanların birbirleriyle evlenmelerine izin verilmektedir.15
2. Kur’ân’a Göre Evlilikte Din Farklılığı
İslâm Hukuku’na göre evlilik engelleri, sürekli ve geçici olmak üzere ikili
bir tasnîfe göre anlatılmıştır. Sürekli engelin kan yoluyla veya sıhrî akrabalıktan, geçici engelin ise dînî inançtan kaynaklandığı mütalâa edilmiştir.
Buna göre evlilikte dînî inanç, geçici evlenme engeli olarak değerlendirilmiştir.16
Evlilik ile dînî inanç ilişkisi, Mushaf sırasına göre temel olarak Bakara
2/221, Mâide 5/5 ve Mümtehıne 60/10. âyetlerde anlatılmaktadır. Buna göre
Müslümanların üç inanç grubu, yani Allah’ı inkâr edenler, Allah’a ortak koşan‐
lar ve Ehl‐i Kitâb ile evlilikleri konu edilmektedir. Özetle Bakara 2/221 ve
Mümtehıne 60/10. âyetlerde, Müslümanların Allah’ı inkâr edenler ve Allah’a
ortak koşanlar ile evliliği yasaklanmıştır. Biz, bu çalışma çerçevesinde Müslümanların Ehl-i Kitâb ile evlenmelerini, Endülüs tefsîri özelinde daha yakından incelemeye çalışacağız.
2. 1. Ehl‐i Kitâb ile Evlenme
Bilindiği gibi Müslümanların Ehl-i Kitâb ile evlenme durumlarını,
Mâide Sûresi 5/5. âyet düzenlemektedir.

15

16

Halil Cin, age, s. 111; Nihat Dalgın, age, s. 18; Nedim Bahçekapılı, “İslâm ve Kilise Hukuku
Açısından Aile ve Evlilik”, Avrupa İslâm Üniversitesi İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 1,
2008, ss. 35-36.
Örnek olarak bkz. Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, (Çev. Ahmet Efe, vd.), Risale
Yay., İstanbul, 1992, IX/105-139; Şamil Dağcı, “İslâm Aile Hukukunda Evlenme Engelleri I:
Sürekli Evlenme Engelleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXXIX, ss.
175-232; Şamil Dağcı, “İslâm Aile Hukukunda Evlenme Engelleri II: Geçici Evlenme Engelleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XLI, ss. 137-193; Hayrettin Karaman (Red.), age, II/215-217; Fahrettin Atar, “Muharremât”, DİA, İstanbul, 2006; XXXI/6-8;
Selma Eşkan, “İslâm Aile Hukukunda Evlilik Engeli Olarak Din Farkı Problemi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2007, ss. 25-27.
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ﻢ ﻬ ﻢ ِﺣﻞﱡ ﱠﻟ ﻣ ﹸﻜ ﺎﻭ ﹶﻃﻌ ﻢ ﺏ ِﺣ ﱞﻞ ﱠﻟ ﹸﻜ
 ﺎﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﻦ ﺃﹸﻭﺗ ﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺎﻭ ﹶﻃﻌ ﺕ
 ﺎﻴﺒ ﺍﻟ ﱠﻄﻡ ﺃﹸ ِﺣﻞﱠ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﻮ ﻴ" ﺍﹾﻟ
ﻦ ﻫ ﻮﺘﻤﻴﺗﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺁ ﺒِﻠ ﹸﻜﺏ ﻣِﻦ ﹶﻗ
 ﺎﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﻦ ﺃﹸﻭﺗ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ  ِﻣﺎﺕﺼﻨ
ﺤ
 ﻤ ﺍﹾﻟﺕ ﻭ
ِ ﺎﺆ ِﻣﻨ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺕ ِﻣ
 ﺎﺼﻨ
ﺤ
 ﻤ ﺍﹾﻟﻭ
ﻮ ﻭﻫ ﻤﻠﹸﻪ ﻋ ﻂ
ﺣِﺒ ﹶ ﺪ ﺎ ِﻥ ﹶﻓ ﹶﻘﺮ ﺑِﺎ ِﻹﳝ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﻣﻦ ﻭ ﺍ ٍﻥﺧﺪ ﺨﺬِﻱ ﹶﺃ
ِ ﺘﻣ ﻭ ﹶﻻ ﲔ
 ﺤ
ِ ﺎِﻓﻣﺴ ﺮ ﻴﲔ ﹶﻏ
 ﺼِﻨ
ِ ﺤ
  ﻣﻫﻦ ﺭ ﻮﹸﺃﺟ
.ﻦ ﺎ ِﺳﺮِﻳﻦ ﺍﹾﻟﺨ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧ
Bugün size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı. Kitap ehlinin yiyeceği size helâldir.
Sizin de yiyecekleriniz onlara helâldir. Mehirlerini ödemeniz, zinâ etmeyip namuslu
davranmanız ve gizli dost tutmamanız koşuluyla, inananlardan iffetli kadınlarla ve
sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlarla evlenmeniz size helâldir.
Kim imanı inkâr ederse, tüm yaptıkları boşa çıkmıştır ve o, âhirette de kaybedenler‐
dendir".
Âyet, Müslüman bir erkeğin Ehl-i Kitâb’tan bir kadın ile evliliğine izin
vermiş, Müslüman bir kadının kitâbî bir erkekle evlenmesi konusunda ise,
deyim yerinde ise ‘susmuş’ görünmektedir. O nedenle âyetin iki başlık hâlinde ele alınması daha sistematik olacaktır.
2. 1. 1. Ehl‐i Kitâb Kadınları İle Evlenme
Yukarıda naklettiğimiz Mâide Sûresi 5/5. âyet, Müslüman bir kadınla
evlilikte geçerli olan mehirlerini verme, gayr‐i meşrû ve metres hayatı yaşamama
şartlarının yerine getirilmesinden sonra; Ehl-i Kitâb’ın “iffetli” kadınlarıyla
evlenilebileceğini ifade etmektedir. Ancak tersi durumunda, yani Müslüman
kadının Ehl-i Kitâb ile evliliği konusunda âyet açık bir beyânda bulunmamaktadır. Yeme-içme ilişkisi karşılıklı olarak tecvîz edilirken, evlilik konusunda sadece tek taraflı olarak ve Kitâb Ehli’nin kadınlarıyla evlenebilme
şeklinde bir “ruhsat” verilmiş, erkekleriyle evlilik konusuna ise açıkça temas
edilmemiştir.
Özetle İslâm açısından evlilikte din birliği tavsiye edilmekle beraber,
Ehl-i kitap kadın ile evlenme Müslüman erkek için câiz görülmüştür. İslâm
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hukuçularının çoğunluğu Müslüman erkeğin Ehl-i Kitâb kadınla evlenebileceğinde ittifak etmiştir17.
İmâmiyye Şîası ise, Mümtehıne 60/10 ve Mâide 5/51. âyetlerden hareketle, Müslüman hür kadınlar varken Ehl-i Kitâb kadınları ile evlenilemeyeceğini,18 onlarla ancak mut‘a yapılabileceğini belirtmiştir.19
2. 1. 2. Ehl‐i Kitâb Erkekleri İle Evlenme
Belirttiğimiz gibi Mâide Sûresi 5/5. âyet, Müslüman erkeklerin Kitâb Ehli’nin kadınları ile evliliği hükme bağlarken, Müslüman kadınların onların
erkekleri ile evliliği konusunda açık bir beyânda bulunmamıştır. Günümüzdeki tartışmanın odak noktasını bu durum oluşturmaktadır. Bugün cevabı
aranan soru, ‘âyetin bu konuya değinmemesi nasıl anlaşılmalıdır?’ sorusudur. Başka bir ifadeyle âyet, zikredilmeye bile gerek görülmeden -âyetin
mefhûmu muhâlifinden anlaşılacağı üzere- bu tarz evliliğin yasak olduğu
şeklinde mi, yoksa bu durumun söz konusu evlilik için bir ibâha teşkîl ettiği
şeklinde mi yorumlanmalıdır? Aslında tarihî süreç içersinde konunun sorun
edilmediği ve âyetten zımnî olarak bu tarz evliliğin yasaklandığı anlamının
çıkarılmış olduğu görülmektedir.
Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesi, bâtıl evliliklerden sayılmıştır20. Buna göre Müslüman kadın, müşrik olsun, Ehl-i Kitâb
olsun Müslüman olmayanla evlenemez. Müslüman kadının kitâbî erkek ile

17

18

19

20

Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes'ûd b. Ahmed el-Kâsânî (587/1191), Bedâiu’s‐Sanâi’ fî Tertîbi’ş‐
Şerâi’, V/452-454; Ali b. Ebû Bekr el-Mergınânî (593/1196), el‐Hidâye, I/275; ibn Sehl esSerahsî, el‐Mebsût, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, trs., IV/210, V/111, vd..
Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Mâverdî (450/1058); “Ehl-i Kitâp Kadınlarla Evlilik”
(Çev. Muhittin Özdemir), İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, 2007, s. 417.
Majid Khadduri, “İslâm Hukukunda Evlilik: Modernist Bakış Açısı” (Çev. Ali Duman),
İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, 2007, s. 172; Tabresî, mezhebinden bazılarının
kitâbî kadınlarla ancak mut’a ile ya da câriye olarak Nikâhlanabileceklerini ileri sürdüklerini, ancak kendisi bu görüşe katılmadığını ve bu iki yol dışında da onlarla evlenilebileceğini söyler. Bkz., Fadl b. Hasan b. Fadl et-Tabresî, Mecmeuʹl‐Beyân fî Tefsîri’l‐Kur’ân, (Thk.
İbrâhîm Şemsüddîn), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1997, III/211.
Esra Unaş, “İslâm Hukukunda Batıl Nikâhlar”, (Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi), Cumhuriyet
Ünv. SBE, Sivas, 2010, ss. 43-45.
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evlenemeyeceği hükmü Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça zikredilmemekle birlikte;
Müslüman kadının Müslüman olmayanla evlenemeyeceği Kur’ân(’ın dolaylı
âyetleri), sünnet21 ve icmâ ile sabit olduğu kabul edilmiştir.22
3. Ehl‐i Kitâb İle Evlenme Konusunda Endülüs Müfessirlerinin Gö‐
rüşleri
Çalışmamızın bu bölümünde, toplumsal hayatın önemli ilişkilerinden
olan evliliğin Endülüs havzasında inançlar arasında vukû bulup bulmadığı;
vukû bulduysa bu durumun tefsîr metinlerine nasıl yansıdığı sorusuna cevap aranmaktadır. Aslında tahmin edileceği gibi, cevabı aranacak soru, daha
çok Müslüman kadınların Kitâb Ehli erkekler ile evliliği meselesidir. Belirtildiğine göre Endülüs’te Müslüman erkeklerin gayr-i Müslim kadınlarla
evlenmeleri câiz görülüp buna izin verilirken, Hıristiyan erkeklerin Müslüman kadınlarla evlenmelerine, en azından ‘teorik’ olarak izin verilmemiştir23. Ancak bu konuda kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Biz çalışmamız çerçevesinde, konuyu Endülüslü müfessirler açısından
ele alırken, Müslümanların diğer dinlerden olan kimselerle evliliklerini düzenleyen Bakara 2/221, Mâide 5/5 ve Mümtehıne 60/10. âyetler çerçevesinde,
bölge müfessirlerinin yorumlarını yakından incelemek sûretiyle yapacağız.
Başlarken Endülüs müfessirlerinin çoğunun bölgelerinde kadılık yaptıklarını, tefsîrlerinde ahkâm âyetlerine ve fıkhî hükümlere önem verdiklerini ve yorumlarını bölgede en yaygın mezheb olan Mâlikî fıkhı çerçevesinde
yaptıklarını24 hatırlatmak yerinde olacaktır.

21

“Biz Ehl-i Kitâb’ın kadınlarıyla evlenebiliriz, ama onlar bizim kadınlarımızla
evlenemezler”. Hadîsi sadece Taberî zikreder. Bkz., Taberî, age, IV/367.

22

Muhammed Ebû Zehrâ, el‐Ahvâlü’ş‐Şahsiyye, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, Kahire, trs., s. 102.

23

Mehmet Özdemir, “Endülüs’te Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine Bazı Mülahazalar (VIIIXI Yüzyıllar Arası)”, İslâm ve Demokrasi: Kutlu Doğum Sempozyumu 1998, s. 88.
Mustafa İbrâhîm el-Meşînî, Medresetü’t‐Tefsîr fi’l‐Endelüs, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut,
1986, ss. 473, vd.

24
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3. 1. Mekkî b. Ebî Tâlib (437/1045)
Endülüs tefsîrinin öncülerinden kabul edilen Mekkî b. Ebî Tâlib, Bakara
Sûresi 5/221. âyetin tefsîrinde, İbn Abbâs’tan naklen bütün müşriklerle evlenmenin haram olduğunu, ancak Mâide 5/5. âyetle Ehl-i Kitâb’ın bundan
istisnâ edildiğini söyler. Sahabe ve fakîhlerin çoğunluğunun kitâbî kadınlarla evlenmelerini câiz gördüklerini, kitâbî köle ile evlenmelerinin yasak olduğunda ise görüş birliği olduğunu, ancak Ebû Hanîfe’nin bunu da meşrû
kabul ettiğini söyler.25
Mâide Sûresi 5/5. âyetin tefsîrinde -Yahûdî ve Hıristiyan- Ehl-i Kitâb’ın
hür ve muhsan/iffetli kadınlarının, mehirleri verilmek sûretiyle, Müslüman
erkeklere helâl kılındığını ifade eder. Hür Kitâbî kadınlarla savaş hâlinde de
olsa, evlenilmesinin helâl görüldüğünü, köleler ile evlenilmesini câiz kabul
edenlerin de bulunduğunu, ancak İmam Mâlik’in buna cevaz vermediğini
söyler. İbn Abbâs’tan naklen Ehl-i Kitâb’ın zimmî olanlarının kadınlarıyla
evlenmenin câiz, harbî olanlarla ise câiz olmadığını söyler.26
Mümtehıne Sûresi 10. âyetin, Hasan b. Dahdaha’nın karısı olup Medîne’ye ilticâ eden ve sahabeden Sehl b. Hanîf ile evlenen Ümeyme binti Bişr
ya da Hz. Ömer’in Mekke’de kalan müşrik karısı hakkında indiğini ve Hz.
Ömer’in âyet inince onu boşadığını nakleder. Âyete göre Müslüman kadın
ve erkeğin, kâfir kadın ve erkekle evlenmelerinin helâl olmadığını ve -Mâide
5/5. âyet ile istisnâ edilen- Ehl-i Kitâb kadınları hâriç kâfir kadınların nikâh
altında tutulmaması gerektiğini söyler. Âyet inince başta Hz. Ömer olmak
üzere sahabenin Mekke’de kalan müşrik hanımlarını boşadıklarını belirtir.27
3. 2. İbnü’l‐Arabî (543/1148)
Bölgenin ahkâm tefsîri yazan müfessirlerinden İbnü’l-Arabî, Bakara
2/221. âyetin tefsîrinde üç görüşü tartışır. İlki Hz. Ömer’in iki rivâyetten
25

26
27

Mekkî b. Ebî Tâlib, el‐Hidâye ilâ Bülûgı’n‐Nihâye, Külliyetü’d-Dirâsâti’l-Ulyâ ve’l-Bahsi’lİlmiyyi, Câmiatü’ş-Şârika, yrs., 2008, I/724-726.
Mekkî b. Ebî Tâlib, age, III/1608-1609, 1611-1612.
Mekkî b. Ebî Tâlib, age, X/7425-7426.
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birine göre, kitâbî olsun veya olmasın müşrik kadınla ve İmam Mâlik ile
Şâfiî’ye göre köle olması durumunda kitâbî kadınla da evlenmenin câiz olmadığıdır. İkincisi, Katâde’ye göre burada kitâbî olmayan mecûsî ve Araplar
kastedilmektedir. Üçüncüsü de âyetin Mâide 5/5. âyet ile neshedildiğidir
İbnü’l-Arabî, mü’min kadının müşrik erkekle kıyacağı nikâhın bir hükmünün olmadığını belirtir.28
Mâide Sûresi 5. âyetin tefsîrinde ulemâ arasında iffetli ve hür kitâbî kadınlarla evlenme konusunda görüş ayrılığı olduğunu, Hz. Ömer’den bu
konuda farklı rivâyetler bulunduğunu, meselâ onun Nübeyşe adında
Hemedanlı bir kadının, Müslüman hür bir kadın gibi nikâhlanabilmesine
izin verdiğini söyler. İbn Abbâs’tan naklen -Tevbe 9/29’a dayanarak- âyetin
sadece cizye veren ve zimmî olan kitâbî kadınlarla evlenmeye izin verdiğini
belirtir ve buradan cizye vermeleri gerekmediği gerekçesiyle kitâbî câriyeler
ile evlenilemeyeceği çıkarımını yapar. Savaş hâlinde bulunulan kitâbî kadınlarla evlenmenin ise ulemâ tarafından mekrûh görüldüğünü söyler.29
Mümtehıne 60/10. âyetin tefsîrinde de müşrikler gibi kâfirlerle de evlenmenin haram kılındığını ve âyetin önceden yapılmış olan karma evlilikleri neshettiğini ve mü’minlere müşrik ve kâfir eşlerinden iman etmedikleri taktirde ayrılmalarını emrettiğini söyler. Sahabenin de âyeti böyle anladığını, Hz. Ömer’in müşrik eşleri Kureybe binti Ümeyye ile Binti Cervel elHuzeymî’yi boşadığı örneğiyle delillendirir.30
3. 3. Kurtubî (671/1272)
Yine bir ahkâm tefsîri müellifi olan Kurtubî, Bakara 2/221. âyetin tefsîrinde âlimlerin görüş ayrılığına düştüklerini, bazılarının İbn Abbâs ve diğerlerinden naklen bu âyetin Mâide 5/5. âyet ile neshedildiği görüşünde olduklarını söyler. Bu görüşleri tartıştıktan sonra, bir kısım âlimlerin iki âyet ara-

28

29
30

Muhammed b. Abdullah Ebû Bekr İbnü’l-Arabî, Ahkâmü’l‐Kur’ân, (Thk. Ali Muhammed
el-Becâvî), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, trs., I/174-176.
İbnü’l-Arabî, age, II/33-40.
İbnü’l-Arabî, age, IV/209.
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sında bir teâruz görmediklerini ve şirkin Ehl-i Kitâb’ı kapsamadığını belirtir.
Yine İbn Abbas’tan naklen harbî olan kitâbî kadınlarla evlenmenin câiz olmadığını söyler. Ebû Hanîfe’ye göre kitâbî câriye ile evlenmenin câiz olduğunu, İmam Mâlik’e göre ise olmadığını belirtir. Müşrik kadın ve erkekle
evlenmenin câiz olmadığını ifade eder.31
Mâide 5/5. âyette harbî ya da zimmî veyahut hür ya da köle kitâbî kadınlarla evlenme tartışmalarına ve âyetin mutlak olup bu konuda bir tahsîse
gitmediği görüşüne de değindikten sonra, Ehl-i Kitâb’ın câriye kadınları ile
evlenmesinin yasak olduğunu ve bunun seçkin âlimlerin görüşü olduğunu
söyler.32
Kurtubî, âyete göre mü’min ile müşrik ve kâfir evliliğinin helâl olmadığını; aralarının ayrılması konusunda ise ‘evliliklerinin’ veya Ebû Hanîfe’ye
göre ‘evlerinin’ ayrılması şeklinde görüşler olduğunu, ancak doğru görüşün
birincisi olduğunu, çünkü Ebû (İbn?) Ömer’den naklen ikinci görüşün ne
Kur’ân’da ne Sünnet’te ne de Kıyas’ta delilinin bulunmadığını söyler. Âyetin önceki mü’min-müşrik/kâfir evliliklerini neshettiğini ve bu sebeple Hz.
Ömer’in Mekke’de bulunan iki müşrik karısını, aynı şekilde Talha b.
Ubeydullah’ın müşrik karısını boşadığını nakleder. Ayrıca Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kızı ve eşi Ebu’l-Âs ile ilgili rivâyetleri tartıştıktan sonra, İbn
Şihâb ez-Zührî’den naklen Zeyneb olayının bu konudaki hükümler inmeden
önce, Katâde’den naklen de müşrikler ile anlaşmayı bitiren Tevbe Sûresi
inmeden önce vukû bulmuş olduğunu söyler. Âyete göre Ehl-i Kitâb dışında, karısı Müslüman olmayanın ‘hemen’ ya da ‘iddet bitince’ ama kesin
olarak ayrılması gerektiğini söyler.33

31

32
33

Kurtubî, el‐Câmi’ li Ahkâmi’l‐Kur’ân, (Thk. Hişâm Semîr el-Buhârî), Dâru Âlemi’l-Kütüb,
Riyad, 1423/2003, III/67- 72.
Kurtubî, age, VI/79.
Kurtubî, age, XVIII/63-67.
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3. 4. İbn Atıyye (541/1147)
Endülüs’te rivâyet tefsîrinden dirâyet tefsîrine geçiş noktasında bulunan İbn Atıyye, Bakara Sûresi 2/221. âyetin tefsîrinde Ebû Mersed ile ilgili
sebeb-i nüzûl rivâyetine yer verdikten sonra, Katâde’den naklen âyetin umûm bir ifade olmakla birlikte kitâbîleri kastettiği ve İbn Abbâs’tan naklen
bu âyetteki genel hükmün Mâide Sûresi 5/5. âyet ile neshedildiği ve İmam
Mâlik’in de bu görüşte olduğunu söyler. İmam Mâlik’in harbî olan kitâbîler
ile evlenmeyi mekrûh gördüğünü belirttikten sonra, Hz. Ömer’den Evzâî’ye
kadar sahabe ve ulemânın kitâbî kadınlar ile evliliğini câiz kabul ettiklerini
söyler. İbn Ömer’in Muvatta’da geçen “bir kadının rabbinin Îsâ olduğunu
söylemesinden daha büyük şirk bilmiyorum” rivâyetine ve Hz. Ömer’in
Talha ile Huzeyfe’yi kitâbî eşlerinden, -haram olduğu için değil de- mü’min
kadınlara ilgi azalacağı endişesiyle ayırmak istediği rivâyetlerini nakleder.
Son olarak da İmam Mâlik’in kitâbî bir câriye ile evlenmeyi câiz görmediğini
belirtir.34
İbn Atıyye, Mâide Sûresi 5/5. âyetteki “muhsan” kelimesinin sırasıyla
İslâm olma, iffet, nikâh ve hürriyet mertebeleri olduğunu söyler. Bir kısım ulemânın iffetli olmayanlarla evlenilemeyeceği görüşünü bu âyete dayandırdıklarını belirtir. İbn Abbâs’ın ehl-i Kitâb’ın zimmîleri ile harbîleri arasında
ayırım yaptığını, o nedenle zimmî olmayanlar ile evlenmenin helâl olmadığını söyler.35
3. 5. Ebû Hayyân (745/1344)
Sadece Endülüs tefsîrinde değil, bütün bir tefsîr tarihinde dilciliğiyle ön
plana çıkmış olan Ebû Hayyân (745/1344), Bakara Sûresi 2/221. âyette müşrik
erkek ve kadınlarla evlenmenin yasaklandığını, âyetin kapsamına Îsâ ve
Üzeyr’e ilâhlık atfettikleri için Yahûdî ve Hıristiyanların da girdiğini ve ö-

34

35

Ebû Muhammed Abdülhak el-Endelüsî İbn Atıyye (541/1147); el‐Muharraruʹl‐Vecîz fî
Tefsîriʹl‐Kitâbiʹl‐Azîz, (Thk. Abdüsselâm Abdüşşâfî), Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2001,
I/483-484.
İbn Atıyye, age, III/376.
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zetle İslâm’dan başka bir dîne müntesip olan herkesle nikâhın haram olduğunu söyler. Âyetin bu şekilde muhkem olduğunu ve -okunuşta sonra da
gelse- daha önce inmiş olan Mâide 5/5. âyeti neshettiğini belirtir ve İbn Ömer’in yukarıda naklettiğimiz Muvatta’daki sözünün bunu doğruladığını
söyler. Hz. Ömer’in bir Yahûdî ile evlenen Talha’ya ve bir Hırisitiyanla evlenen Huzeyfe’ye kızdığını nakleder. Sahabe, tâbiûn ve ulemânın çoğunluğuna göre Ehl-i Kitâb kadınlarıyla evlenmenin câiz olduğunu söyler.36
Ebû Hayyân, İbn Atıyye gibi “muhsan’ın” İslâm, evlilik, hürriyet ve iffet
ile olduğunu, âyette muhsan’ın Hz. Ömer, Mücâhid ve İmam Mâlik’e göre
hürriyet ile gerçekleştiğini, o nedenle köle olan kitâbî ile evlenmenin câiz
olmadığını, diğer bazılarına göre ise câiz olduğunu söyler. Atâ’ya göre ilk
dönemde Müslüman kadınların azlığı nedeniyle bu tür evliliğin ruhsat olduğunu, ancak artık -Atâ’nın kendi döneminde- Müslüman kadınların çok
olduğunu ve kitâbî kadınlara ihtiyacın kalmadığını söyler. Ayrıca selef ve
önde gelen ulemâ arasında bu tarz evliliğin -emir değil- ruhsat olduğunda
görüş ayrılığı bulunmadığını söyler.37
Ebû Hayyân, Mümtehıne 60/10. âyet bağlamında mü’min kadının müşrik erkeğe helâl olmadığını ve eşlerden biri mü’min diğeri kâfir olduğu sürece hükmün devam edeceğini ve âyette bu durumda olan kimselerin evlilik
bağının sona erdirilmesinin emredildiğini belirtir.38
Sonuç Yerine
Bizim bu çalışmada cevabını aradığımız soru, Hıristiyan Avrupa’da kurulmuş Endülüs havzasında Müslüman Ehl-i Kitâb evliliklerinin bölgenin
tefsîr literatürüne nasıl yansıdığı ve Müslümanlar ile diğer dinlere mensup
insanların evliliklerini düzenleyen âyetlerin bu literatürde nasıl yorumlandığı idi. Aslında Müslümanlar ile müşrik/kâfir evliliklerinin ve Müslüman

36

37
38

Muhammed b. Yûsuf Ebû Hayyân (745/1344); el‐Bahru’l‐Muhît, Dâru’l-Fikr, yrs., trs.,
II/114.
Ebû Hayyân age, III/347.
Ebû Hayyân age, VIII/193.
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erkekle kitâbî kadın evliliklerinin, Kur’ân açısından net olduğunu biliyorduk
ve bu konuda Endülüs tefsîrinde orijinal bir yaklaşım bulmayı ummuyorduk.
Tahmin edileceği gibi cevabını aradığımız asıl konu, olası Müslüman
kadın ve kitâbî erkek evliliklerinin yorumlarıydı. Endülüs tarihi araştırmalarında bu yönde bilgilerin olmaması, ilgili bilgileri gün ışığına çıkarma ve
tarih literatürüne malzeme temîn etme ihtimali, çalışmamızın önemini artırmaktaydı. Ayrıca çalıştığımız müfessirlerin kadılık yapmış ve ahkâm tefsîri kaleme almış olmaları ve olası durumların mahkemelerine ve tefsîrlerine
yansımış olma ihtimali, bu yönde orijinal bilgiler bulabileceğimiz umudunu
pekiştirmişti. Pek tabiî bunlar varsayımlardı ve bulgular bu varsayımları
desteklemeyebilirdi. Ancak biz, bulunacak her iki yöndeki bulguların da
öneminin farkındaydık. Başka bir deyişle, Müslüman kadın-kitâbî erkek
evliliklerine dair bulgu ve yorumlar, müspet olsun menfî olsun önemliydi.
Daha açık bir dille söylemek gerekirse, bölge tefsîrinde bu tür evliliklerinin
onaylanmadığını tespit etmek de önemli bir sonuç olacaktı.
Ulaştığımız sonuçlara göre Endülüslü müfessirler, Müslüman erkeğin
kitâbî kadınlarla evlenebilmesini bir ruhsat olarak değerlendirirler ve şartlara bağlarlar. Bu şartlar, mutlak olarak şirke bulaşmamış olmaları ve savaş
hâlinde bulunulan toplumlardan olmamalarıdır. Görece köle kitâbî kadınlarla evliliği de Mâlikî fıkhı çerçevesinde onaylamazlar. Müslüman kadının
kitâbî erkeklerle evlenmesi meselesi ise Endülüs’lü müfessirlerin gündemini
meşgul etmemiş görünüyor. Zira müfessirlerimiz içerisinde hem kadılık
yapan hem de ahkâm tefsîri yazanlar olduğu halde, bu konuya temas etmemişlerdir. Mâide Sûresi 5/5. âyetin Müslüman kadının Kitâb Ehli erkeklerle
evlenmeleri konusuna açıkça temas etmemesi, müfessirlerimizin dikkatini
bile çekmemiştir. Bu durumda âyetten zımnî olarak Müslüman kadının kitâbî erkekler ile evlenmesinin câiz olmadığı ve bunu konu bile etmedikleri
sonucunu çıkarmak mümkün görünmektedir.
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Görüldüğü gibi Müslüman kadın ile -kitâbî veya değil- diğer dinlerden
olan erkeklerin evliliği konusunda, -Hıristiyan kültürünün hâkim olduğu
bölgede kurulmuş olmasına rağmen- Endülüs tefsîr literatüründeki yaklaşımlar klasik literatürdeki yaklaşımlardan farklı değildir. Belirttiğimiz gibi,
bunun tespiti önemlidir. Şimdi bize göre tarihçiler tarafından yapılması gereken, Müdeccenler ve Moriskolar ile ilgili araştırmaların bu yönde derinleştirilmesidir.
Günümüzde Müslüman kadın ve kitâbî erkek evliliklerinin tartışılır hale gelmesi, küreselleşme ile yakından ilgilidir ve küreselleşmenin bu tartışmayı uzun süre daha gündemde tutacağı açıktır. Bu doğrultuda Müslüman
ilim adamlarının, metinlerin sunacağı imkânlar çerçevesinde ve belki biraz
da empati yaparak bu konuyu heyetler hâlinde tartışması gerekir diye düşünüyoruz.
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Introduction
In the Shona traditional religion marriage has some cultural aspects that
have to be met without which that marriage is not regarded as proper. In a
way marriage is important for everyone. This entails that they are certain
things that have to be met before being pronounced married. Some of these
things are the small payments and the Lobola itself which is the marriage
deal proper. It is the main aim of this paper to analyse the cultural aspects of
marriage in the Shona traditional religion in Zimbabwe citing the major
proponents.
Background to the aspect of marriage in Zimbabwe
“Marriage is an institution which now has a variety of forms in Shona
society, with respect both to the rites and customs by which the union is
achieved and to the nature of the union itself.’’(Bourdillon M F C, 1976: 36)
From this idea it is evident that the marriage ritual may differ in the way
♦
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they are done but the elements or the ideal of marriage remains. Gelfand
(Gelfand M, 1973: 167) puts it that “marriage is probably the most important
single event in the life of the Shona man‐that great day when he becomes a
full member of the group, a full participant of the society’’. For the
traditional Shona, marriage is essentially a contract between families.
Although the couple had right to choose what they wanted yet the
negotiations towards the marriage normally require participation by senior
representatives of each family. This then entails that marriage is not for an
individual but rather it involves the family. Thus marriage in our culture has
an important aspect of relationship between families. Further among the
Shona, marriage is primarily a contract between groups rather than between
individuals. “The Christian Churches regard as the date of marriage as that
date on which the spouses give to each other their consent in church in front
of a priest and two other witnesses’’.(Weinrich; op.cit, 81). On the other hand
in our traditional religion marriage does not begin with the transfer of the
bride to the husband’s home. Thus the Shona people do not share with
Christianity the condemnation of staying together of the couple before
Church marriage. The traditional marriages were also polygamous. Most
Shona marriages remain monogamous, but when the wife has borne several
children and is becoming older the couple may decide together that it is time
for them to take a second (Gelfand M: op.cit). Marriage was also with those
whom one had sure knowledge about them and this they called kuroorana
vematongo in which they encouraged people to marry those whom they
knew better than foreigners.
Purpose of Marriage in Traditional Zimbabwe
There were two main purposes of marriage in Zimbabwe which were
regarded as the guiding reasons why people would engage in the event.
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a) Socio‐economic purpose
Large families warrantied large workforce and hence they enhanced the
economy of the family. In the traditional Shona in Zimbabwe people
emphasized on peasant farming and this was the source of income for food
and families upkeep. As such families whose members were many had more
income and less paying for labourers who would work in their fields. For
such a purpose families that had many children were at an advantage
economically and worse still if their children were males because they
would bring their wives adding to the family’s number than the women
who would end up leaving the family to join others through marriage.
Weinrich A K H (op.cit) in light of this argued that spinsters not only
prevent their families from increasing in size but make it difficult for their
brothers to marry. As they are married, the brothers use their lobola to
marry also.
b) Religious purpose
On this purpose Chiriseri C (2011: 2) argued that marriage is a union
that is necessitated by the blessing of God. It is what God has joined which
no one including themselves (the married) should not put asunder or
separate. The Shona has another religious aspect to the marriage where they
believe in the re‐incarnation through birth. In this manner procreation is
regarded as critical for any marriage. Oduyoye M A (1992: 141) argues the
fertility of the women is the biological foundation of marriage and it governs
male‐female relations within the institution. According to Weinrich (op.cit.)
those who do not marry are ‘vagrants who have no home and no one to
remember them in the future after death.’ In agreement to this Hatendi R P
(1973:136) argues that procreation is the flower of marriage and wabara
wamuka (he who begets is resurrected). Thus childless is a serious curse in
the Shona tradition. An unmarried person is ungrateful to his parents and
family who have brought him up. This is like what Bourdillon (op.cit:43)
had to note that marriage in the Shona traditional religion has an obligation
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to continue the family lineage. Hence celibacy has no place in Shona
traditional religion because marriage perpetuates people. To die without a
child would be regarded as a tragedy and such people would be buried with
either a maize cob or a mouse on their back. This was an indication that they
failed to achieve what has been required of them in their life time because
for the Shona people, children are indelible footprints. Hence in the process
of marriage, the part of marriage when the man pays the rusambo (to be
elaborated further in the paper on the process) he is paying for the womb
(chibereko) for form it is expected children. This is kept religiously by the
traditional Shona in Zimbabwe.
Types of marriage in traditional Shona
There are various forms of marriages in the traditional Shona people’s
custom. These will just be explained with their significance for the Shona
people. These are musenga bere meaning to carry the woman you admire to
your homestead, similar to kidnapping. There is also kuganhira or kubarira
(where the man will pay bride‐wealth for a girl child yet to be born or young
as his wife). This was similar to the betrothal. When the men did not have
money he would work for her. It was not common but to a few families who
were either poor or lacked food and had children to give as payment in
exchange for labour or food. Inheritance or kugara nhaka was when a woman
would replace her sister in case she died and she performs the duty of the
wife or kumutsa mapfihwa. Elopement or kutizira/kutizisa/ kutiza mukumbo are
a type of marriage where the two would agree to just get together because
the man may have impregnated the woman. He would take her without he
parents’ knowledge and not yet paid lobola for her and would arrange a day
to pay a fee to the woman’s parents not to worry of her whereabouts but to
look for her at his house also called matsvakirai kuno (C and P Kileff, 1970:
36). These types of marriage were done but not accepted and legal by the
custom and hence did not stay long in the practice because they were
infringing on people’s freedom. The accepted one and most spread one is
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the kukumbira or the asking for a hand in marriage with the paying of lobola.
This had a way of preparation as in the following discussions.
Marriage Preparation in Traditional Shona
Traditionally, the society helped one to marry hence marriage was a
societal or communitarian obligation. When one marries they will be
marrying as a representative of a society. In the Western scenario one
marries by consent and in the African context, particularly in the traditional
Shona, one marries by consensus. As such the family background is well
assessed and vetted and they ask questions like ndewekwaani (whose child is
he or she). Marriage preparation helped define the roles and responsibilities
of the people in the community and this ensured high rate of marriage
success.
As a wife‐to‐be
The woman’s training begins as early as the age of 9 with her tutor
being her father’s sister (vatete ‐ paternal aunt). For the girl chastity before
marriage would lead to her high value. Hence the vatete would instruct her
to maintain her virginity. She was not supposed to be spoilt by any man
before the traditional marriage. P Chidyausiku (1987:36) narrates that she
would be taken to the river at the age of 14 to be inspected of her virginity.
This is done because the loss of it was a cause of embarrassment to the
family. It was also taken as a moral weakness for girls to associate with boys
regularly. The vatete would teach her many lessons on the sexual matters.
She was taught how to stretch her minor labia which was to give much
pleasure to her man. This was done in a practical way because in Africa sex
is regarded as an art and not an act and needed much training at the ritual
called chinamwari. This is done at a certain season where the boys and girls
go away from the rest of the society, separately though, and get these lessons
from the elderly of the community.
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Unlike in the Western context where their primary role of marriage is
for being a husband or wife, in the African context the primary role is being
a muroora (a daughter‐in‐law ‐this however, does not exactly explain the
roles of the woman and the relationship she will be having with her
husband’s family). The muroora must know her duties beforehand and how
to be one as well as accepting this role. Her paternal aunt would have taken
time since the age of 9 or earlier. This is because there are some African
expectation and obligations that go with the roles. In the West she is a
‘sister‐in‐law’ which does not emphasise her core‐purpose and duty. In
African context the woman would have to perform certain duties before
going to honeymoon e.g. doing the traditional ritual of kugeza mabori (giving
water for bathing to the groom’s family). With the coming of Christianity
most of these roles have lost value and purpose because they are not
emphasized.
As a husband‐to‐be
Like for the girls the process begins at a tender age. The boys would
learn a lot of (ngano) folklores by the sekuru (uncles) who were the city of
wisdom in the community at the dare (traditional court). Preparations were
in the practical way. A Chigwedere (1982:18) argues that “young men joined
older boys and men in looking after animals, fighting, building pens,
repairing and building huts and caring for their young ones”. They were
taught thoroughly when reaching marriageable age. They at times received
instructions from their brothers’ wives in order to acquire knowledge. Senior
members gave instructions of marriage on how to be responsibly in a home
and this would be practical demonstration. The ideas of the community
experience of marriage roles and responsibility of the house were also
taught. He would be prepared to be a mukuwasha or mukwasha (son‐in‐law).
In the traditional Shona this means to be a ‘hunter’. Hence they have a
proverb “mukwasha mukuyu haapere kudyiwa” meaning that he is like an all
season wild tree that does not cease to bear fruits. For the man this means
that he has to continually provide for the wife’s family at all time and he
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does not get out of season. According to C Chigwedere (ibid) everybody is
born to marry in order to perpetuate himself or herself and from the age of
about 11years more education about marriage and married life is given to
them by tutors from both sexes. For R P Hatendi (1973: 39) “man is a social
being than an individual, worth of dignity.” In Shona tradition the person is
epitomised and an individual does not stand apart from the large group. He
is their representative.
Stages of Marriage in the traditional Shona custom
There are various stages in the process of marriage in Africa depending
on the location hence in the traditional Shona marriage these stages have
certain significances. This part of the paper seeks to provide the stages of
marriage in Zimbabwean Shona marriage.
Love proposal
This is also known as kunyenga or kupfimba and it took a dual form. On
one hand the young man made the choice hence moyo muti unomera paunoda
(meaning it is a choice of the individual). He would then informs his uncles
who would then do the rest for him. On the other hand, the elders made the
choice and sought their son’s approval. This would be done when their son
has reached a marriageable age and they would scout for a suitable young
woman. It was a social obligation and the boy had to abide by the rule and
participate. The other members of the family participated in the process
because they considered the family’s reputation in the process of marriage.
They believed the young man had not experience in choosing and had to
depend upon the elders.
The Engagement
This was a symbolic expression of love. There was an exchange of
clothes or something that represented the acceptance of love and pledge to
marry. For the Shona people this was called nduma or nhumbi (meaning a
pledge) and is like the English engagement ring. In the Ndebele it is called
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ndandato where a woman prepares from grass for the boy’s neck or finger.
When this event is taking place the aunt is the key witness. The Shona girl
would prepare a well done little basket. After reaching this stage and
exchange
The Negotiations
This first stage of the ritual is the involvement of the munyai or
negotiator who is the medium who will help in the negotiations of the
marriage process. The first payment in the ritual will be the kuvhura muromo
meaning ‘opening the mouth’. This is a request to the girl’s father to open
his mouth so that he can start the marriage negotiations. Then follows the
matekenya ndebvu this is a payment for the reason that when his bride was a
little girl, she used to play about with the beard of her father. Occasionally,
she used to pull it possibly to the inconvenience of the father hence the man
to marry her gets to pay for the trouble. Yet when his child was growing up
he never took it as an issue because in the Shona tradition beard resembles
wealth, growth and gather much respect. Among these payments is the
makandinzwa nani which means ‘from whom did you hear that I have a
beautiful girl?’ This did not seek any answer at all verbally but through
payments and mapfukudza dumbu which is a payment done to the mother
traditionally for the distortion of the mother’s tummy or posture caused by
the firstborn daughter.
Bride wealth is the custom of handling over livestock or valuable goods
(eventually money) to the bride’s family on the occasion of a marriage. It is
especially tenacious where cattle have a relational value. For Chigwedere
(op.cit) these small charges are never looked upon as an important element
of the marriage deal. They have no binding force between husband and
wife. This aspect of lobola can be abolished without any adverse social
repercussions on the family of society at large. Hence the marriage deal only
begun after paying other important things such as Rusambo. This would give
the man the rights to claim that he was married. “After paying Rusambo, the
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man claimed to be married and claimed title to the bride even though no
cattle had yet been paid. Likewise after this stage, the woman was married
and claimed title to the husband and was entitled to certain rights and
privileges”. The payment of the cattle gives one rights to claim the children
and it is an important item in lobola.
“Traditionally paying cattle was for the children in the marriage deal”.
It follows then that this is a sine qua non for the husband since the main aim
for marrying is children. The best thing a woman can give to the husband is
to keep him alive and the other things were just secondary. This then is the
most important thing and it still remains the most important thing. “Apart
from bride wealth which is universal in Zimbabwe, the Shona have
preserved two other livestock prestations linked with fertility, at least on
which, “the cow of motherhood” seems to have been customary. The two
payments are masungiro (a pregnancy ritual) and mombe youmai (the cow of
motherhood). Both are linked to the matrilineal ancestral spirits”(Kileff
op.cit). Usually the masungiro goat is given as a way thanking the mother‐in‐
law for passing on her fertility to a new generation. Traditionally the
masungiro ritual takes place as soon as a young wife discovers that she is
pregnant. Hence the mother‐in‐law is thanked by the son‐in‐law for passing
fertility to the wife. “So, the beast for motherhood was the payment by
which the son‐in‐law declared that he recognised and appreciated the role
played by the mother‐in‐law in the development of his wife”. Further, the
cow of motherhood is not seen as part of the bride wealth proper but a
special gift made by the son‐in‐law to his mother‐in‐law, and through her
ancestral spirits.
The impact of Christianity on the Shona traditional religion
With the coming of Christianity in a way marriage in the Shona
traditional religion has changed. In the past husbands would take second
wives for the purpose of having more children. Hence polygamy was
evident. Christianity condemned this and taught about monogamous
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marriages. “So in practice, polygamous marriages have always been unusual
except among the more seniors members of the community. The influence of
Christianity and European culture has reduced further the incidence of
polygamous marriages”(Bourdillon op.cit:49). On the other hand there are
other elements that have remained unchanged and are difficult to change;
one may have a ‘white wedding’ but the woman will always observe
traditional custom of expressing at leaving her own family. In the same way
Bourdillon (ibid) states that a Church marriage does not necessarily change
the Shona perception of the union and it is usually considered an incident
addition to a regular Shona marriage, often taking place after the birth of a
child: since divorce and remarriage is difficult or impossible in Christian
communities, a husband wants to be sure that his wife is not barren before
he enters the contract. This by itself is a witness that through Christianity
came changing other aspects but not all aspects can be changed. Today the
charges depends on how educated the bride might be. The names we are
sticking to are certainly traditional; the principal lobola is also certainly part
of our tradition, but exhortations that have crept into the system have
nothing to do with our tradition.
More so we have lost the essence of what lobola meant to our
forefathers and we are after no more than monetary gains regardless of the
consequences of this on the young couple getting into married life. This is
what Chigwedere (op.cit.) condemns for many are using this as a way of
raising capital. “The greatest extortion that has crept into the institution lies
in the fact that today it is no longer the bride alone who ‘picks her share’
several others have come into it to make capital out of the system”. By and
large the Shona traditional religion has been watered down by the coming of
Christianity and the need of monetary gains. “As the immersion of the
Shona into the monetary economy gives more emphasis to personal
ownership, the group aspects of marriage payments are diminishing”. Bride‐
wealth is not a ‘bride‐price’; women are not bought and sold, though bride‐
wealth may come close to this as a result of the introduction of money, and
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of the bridegroom being assessed according to his capacity to pay. In which
the people now seek to make more profit and it is likely they are selling their
daughters and this is against their dignity. Chigwedere (ibid) complains:
“since 1890 (the year Zimbabwe was colonized) we have become
commercialized, every aspect of lobola has become a matter of money”.
Therefore marriage in the Shona traditional religion is an important
event that every man aspires for. In this marriage the primary purpose is to
get children. Traditionally the greatest service the bride rendered to her
husband lay in ‘keeping him alive’. Thus the ritual has to be met and all the
requirements paid so as to render that a proper marriage with all the rights
without which one cannot claim to be married. This paper has discussed the
stages and explained some of the aspects that were done in the traditional
Shona life but no longer done in the modern world of the Shona people. The
coming of the Christian tradition has also affected the Shona tradition and
marriages done have a mixture of the Christian culture and traditional
culture with the former covering the latter. Since culture is dynamic and
changing there are new aspects coming in to influence those already
available.
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MARRIAGE: IS IT FOR BETTER OR FOR BITTER?
Evlilik: Tatlı Mı, Acı Mı?
Carmen R. ALVIAR♦

I. Introduction
Marriage is an institution which has been around since the beginning of
time and is as old as creation itself. As a social institution, a man and a
woman establish their decision to live as husband or wife by legal
commitments, religious ceremonies, including the accompanying social
festivities. Marriage is always celebrated as a solemn and joyous occasion
whether officiated over by a judge or by a religious minister. It is given
importance by society because it is the foundation of the family. However, it
is sad to note that lately, this institution is facing enormous challenges. The
advances in science and technology not only resulted in the creation of the
world community; it also gave rise to many forms of crises that impacted on
the stability of the family. These crises will definitely adversely affect
families’ capabilities of moulding and training responsible children, who as
in the words of our national hero Dr. Jose Rizal “are the fair hopes of the
fatherland”.
II. MARRIAGE IN THE CATHOLIC TRADITION
The family is the first institution created by God and the basic building
block of society. By the standards set by any religion, the family is the
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foundation in marriage. From the point of view of the Catholic Church,
marriage is rooted in Sacred Scriptures, teachings and practices presented
below:
A. OLD TESTAMENT
Marriage has existed since the sixth day of Creation. Genesis 1:27 ‐28; 31
States: “So God created humankind in his image, in the image of God he
created them; male and female he created them. God blessed them, and God
said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it. God
saw everything that he had made and indeed, it was very good.”
The passage stresses the simultaneous creation of humanity as male and
female that comprise the humanity. This leads to the emphasis of the
blessing as a whole in its multiplication.
The second story of Creation in Genesis 2:18‐23 states: “It is not good
that the man should be alone; I will make him a helper as his partner. So the
Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then he
took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the
Lord God has taken from the man he made into a woman and brought her to
the man. Then the man said, “This at last is bone of my bones and flesh of my
flesh; this one shall be called Woman for out of Man this one was taken;
therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and
they become one flesh.”
Marriage is part of the created, natural order. It is inherently good and
pleasing to God. Its purpose is the begetting of children and mutual
companionship and help. It shows how God taught his people to revere the
institution of marriage. God’s covenant with his people was an image of the
exclusive and faithful love of husband and wife. The prophets like Hosea,
Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Malachi helped the people see that God had
not intended the couple to be separated. The books of Ruth and Tobit bear
witness to fidelity and tenderness within marriage. The Song of Solomon
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shows how the love of a man and a woman mirrors God’s love for his
people.
B. NEW TESTAMENT
Marriage is recreated and made new in Christ restoring it to how the
Father intended it to be “in the beginning”. It was at a wedding that He
chose to allow His glory to be seen by performing His first public miracle.
Out of compassion for the bride and the groom, in order not to be
embarrassed when they ran out of wine, He changed the water into wine.
In Matthew 19:6‐11, we read:
“The Pharisees approached Him and in order to test Him, said: “Is it
permissible for a man to put away his wife for any reason? He said: “Have
you not read that the Creator, in the beginning made man and woman.”
And He said: “That is why the man will leave his father and mother and
cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Therefore, what God
has joined, let no man put asunder.” They responded: “Why then did Moses
allow a man to give his wife a divorce and put her away?” He said to them:
“Moses allowed you to put away your wives because of the hardness of
your hearts. But it was not so, in the beginning.”
Men and women did not treat one another with integrity, honor, and
love as God has intended. Nonetheless, while sin marred the goodness of
marriage, it did not destroy it.
St. Paul tells us that marriage bears witness to the indissoluble love of
Christ for the Church. In his Letter to the Ephesians 5:25; 28‐30, he says:
“Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave
his life for it. Men ought to love their wives just as they love their own
bodies. A man who loves his wife loves himself. No one ever hates his own
body. Instead, he feeds it and takes care of it, just as Christ does the church,
for we are members of his body. Wives, too, are called to love their
husbands as the church loves Christ.
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C. CHURCH COUNCILS AND CHURCH TEACHINGS
The Council of Florence listed marriage among the seven (7)
sacraments of the Christian church. The Council of Trent decreed in 1563
that marriages should be celebrated in the presence of a priest and at least
two witnesses. With this pronouncement, marriage took a new role of saving
men and women from being sinful, and of procreation. The Second Vatican
Council’s Pastoral Constitution on the Church in the Modern World (Gaudium et
Spes) defined marriage as a union of the human and the divine which leads
the partners to a free and mutual giving of self, experienced in tenderness
and action. Couples form a permanent life‐giving community that reveal
God’s blessings, reach out to heal the brokenness of the world and share
their gifts to those around them. Blessed John Paul II in his book “Theology of
the Body” described marriage as a sign of Christ’s unbreakable love for his
people. In marriage, man and woman totally give themselves to each other,
and in this self‐giving, they discover who they are. The couples are called to
share with others the good news of their relationship with Christ. Out of
love, God established marriage as the first communion. Marriage creates and
deepens a permanent partnership of life and love.
Finally, based on St. Augustine’s ends of marriage, the 1917 Code of
Canon Law states that the primary end of marriage is the procreation and
nurture of children. The secondary end of marriage is the mutual help and
the remedying of concupiscence.
III.

CONSENT

AS

AN

IMPORTANT

ELEMENT

OF

THE

SACRAMENT OF MATRIMONY
Consent is the deliberate agreement required of those concerned in legal
transactions in order to legalize such actions. Words, deeds, writing, or
silence hear witness to the existence of this consent. (O’Neil 1909). A vital
part of the ritual of marriage is the giving of consent by the man and woman
who pledged themselves for the union to live as a couple. It is the moment
when the contracting parties express their respective desire to be one, as
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husband and wife. Before any marriage is recognized by the state, there
must, first of all, be consenta (consent) or agreementa (agreement) between
the parties to be united in marriage . O’Neill (1908) defines consent as the
deliberate agreement required of those concerned in legal transactions in
order to legalize such actions. Words, deeds, writing, or silence hear witness
to the existence of this consent.
The Catholic Church considers the expression of consent as the
outstanding feature of the ritual. This is rooted in the 6th century decree of
the Roman Emperor Justinian who emphasized that the only requirement
for a valid marriage was the mutual consent of both parties. It further
emphasized that marriage is created by the mutual consent.
The statement of Pope Nicholas I in which he declared in 866 that “if the
consent is lacking in a marriage, all other celebrations, even if the union is
consummated in the sexual act, such celebrations are considered void”. The
document stresses the importance of a couple’s consent to marriage. It has
remained an important part of the church teachings through the years
(Lawler 1993).
Based on the arguments of St. Thomas Aquinas in his Summa Theologica
on the importance of consent, he pointed out the following :
1. “Other things cannot complete the marriage bond in the absence of
consent” quoting Innocent III in a Decretal (cap. Tua Nos, De Spons et matr.)
2. There is a contract between husband and wife. In every contract, there
must be expression of the words by which men bind themselves mutually to
one another. Therefore, in matrimony the consent must be expressed in
words.
3. The sufficient cause of matrimony is consent expressed in words of
the present. Therefore, whether this be done in public or in private, the
result is a marriage.
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St. Thomas said that marital consent has three aspects: 1) its nature as a
human act, 2) its power as the constitutive element of marriage and, 3) its
orientation towards offspring and the consortium vitae. A valid consent
requires a sufficient discretion of judgment, liberty of choice, and capacity to
fulfill consent. If one is deficient, discretion ceases to exist. Therefore,
marriage is not valid.
According to Blessed Pope John Paul II in his Letter to Families, “marital
consent defines and consolidates the common good to marriage and to the
family”. In his Reflections on Humanae Vitae, the Pope emphasized that
consent must necessarily include the capacity to build a family and fulfill the
essential rights and duties of partnership.
Marital consent establishes the marriage bond which is directed to the
ends of marriage, namely: 1) the creation and building of a permanent and
exclusive communion of life between the spouses and 2) the procreation and
education of offspring. It is very clear that marriage is brought about
through the consent of the parties, legitimately manifested between persons
who are capable of giving consent according to the provisions of the law
(Lana, 2004).
The United Nations also agreed that consent is necessary in marriage.
The Universal Declaration of Human Rights (1948) stated the following:
Article 1: No marriage shall be legally entered into without the full and
free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person,
as prescribed by law.
Article 16 (2): Marriage shall be entered into only with the free and full
consent of the intending parties.
Full consent of both parties is important in marriage to avoid problems
that are currently arising such as forced, arranged, and child marriage.
The Catholic Church gives special attention to matrimonial consent as
an indispensable element in the validity of marriage. The Church believes
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that the marriage bond is sacred and permanent. In the wedding ceremony,
the bride and groom administer the sacrament to each other by their
declaration of consent. In this awesome and holy act, they are filled with the
Holy Spirit who strengthens them for their life together.
The Revised Code of Canon Law in 1983 pointed out that marriage is
rooted in the conjugal covenant of irrevocable personal consent. It states
that:
1081,1 Marriage is created by consent of the parties.
1081,2 Consent is an act of the will.
The Catechism of the Catholic Church, Article 7 states:
1625: The parties to a marriage covenant are a baptized man and
woman, free to contract marriage, who freely express their consent. “To be
free” means: not being under constraint and

not impeded by any natural

or ecclesiastical law.
1626: The Church holds the exchange of consent between the spouses to
be the indispensable element that “makes the marriage.” If consent is lacking
there is no marriage.
1627: The consent consists in a “human act by which the partners
mutually give themselves to each other” : “I take you to be my wife” ‐ “I take
you to be my husband.” This consent that binds the spouses to each other finds
its fulfillment in the two “becoming one flesh.”
1628: The consent must be an act of the will of each of the contracting
parties, free of coercion or grave external fear. No human power can
substitute for this consent. If this freedom is lacking, the marriage is invalid.
1630: The priest (or deacon) who assists at the celebration of a marriage
receives the consent of the spouses in the name of the Church and gives the
blessing of the Church.
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1632 : So that the “I do” of the spouses may be a free and responsible act
and so that the marriage covenant may have solid and lasting human and
Christian foundations, preparation for marriage is of prime importance.
The most important part of a Catholic wedding ceremony is what is
commonly known as the exchange of vows. The vows are the heart, the
essential element of the sacrament of marriage. They form the covenant that
establishes the couple’s marriage. The Church calls the exchange of vows
consent, that is, the act of will by which a man and a woman give themselves
to each other, and accept the gift of the other. The marriage cannot happen
without the declaration of consent. (see Appendix A for the Rite of Catholic
Marriage)
IV.

CONSENT:

THE

LIFE

OR

DEATH

OF

MARITAL

RELATIONSHIP
Those who marry do so by signifying their consent to be husband and
wife. Consent is of the very essence of marriage, and it is in consequence of
their free, deliberate consent that a man and a woman become husband and
wife. Marriage being a contract forming essentially an indissoluble union, it
is important to know whether the consent can be so defective as to make a
marriage

morally

and

canonically

invalid

(Selinger

1910).

The

understanding and seriousness in the expression of the consent of the parties
is an important element in the celebration of marriage. A marriage can be
annulled or voided if consent is not given by the persons who have entered
into marriage. Since marriage is a contract which must be entered into freely,
both parties must be capable of making the decision to get married. It must
be entered into by anyone of at least basic intelligence with the capacity to
understand its meaning and value (Glaslow 2003).
Full consent of both parties must be expressed freely since it is the right
of every human person to choose and decide to marry or not to avoid
detrimental effects i.e. physical, emotional, social, mental. A consent
expressed without understanding its meaning does not have a strong
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foundation, thus, the marital relationship is confronted with difficulties that
are relational, financial, and spiritual in nature. It may result in separation or
poor parenting. It will eventually become a problem of the family,
community, and society.
It is sad and alarming to note that the result of the survey conducted in
one of the dioceses of Metro Manila, Philippines, regarding the status of
families noted the following situations:
1. That many families live in discord.
2. Couples constantly quarrel and bicker even in the presence of their
children.
3. The number of families that broke kept on increasing though
statistically not recorded. (Please take note that divorce is not allowed in the
Philippines and legal separation is a long process that entails finances on
both parties.)
4. Children rebelled and sought escapist relief in peer groups.
Syndicates, dangerous drugs.
5. Financial instability forced the couple to live in crowded co‐
habituation with meddling in‐laws.
6. Increasing number of early marriages due to early pregnancies.
7. Constant absenteeism of one spouse due to varied reasons i.e. work,
barkada).
The above reasons revealed lack of appreciation on the value of consent
expressed during the marriage ceremony. The expressed consent becomes
ministerial, no meaning, and commitment is lacking. Obligation embodied
in the very essence of the contract was not given importance. According to
the survey, marriage occurred due to the following factors:
1. Break‐up of marriages which were “fixed” or forced because of pre‐
marital pregnancy in order to save face.
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2. Poor or lack of preparation for marriage.
3. Inability of the spouse to accept responsibilities as married persons.
4. Couples’ bringing their woundedness from their families of origin to
their marriage.
5. Couples’ unreadiness as bread‐earners (CBCP 2003)
A Church official said that the number of church marriages in the
Philippines went down from 177,940 in 2009 to 166,000 last year (2010). One
of the reasons cited was the high cost of marrying in church, resulting in
many young couples postponing marriage, for a live‐in arrangement or
marrying in a civil rites.
Pope Benedict XVI called on Filipino bishops, who recently paid him a
visit at the Vatican, to promote the sanctity of marriage, especially among
young couples. As a sacrament, marriage is an instrument of God’s grace
and assistance. It sanctifies married life from its beginning, so that God’s
presence may sustain young couples in their struggles (Manila Bulletin
2011).
V. CONCLUSION
In summary, the main elements of the Catholic union of marriage are as
follows:
1. Marriage unites a couple in faithful and mutual love.
2. Marriage opens a couple to giving life.
3. Marriage is a way to respond to God’s call to holiness.
4. Marriage calls the couple to be a sign of Christ’s love in the world.
Those who marry do so by signifying their consent to be husband and
wife.
Consent is the very essence of marriage. It is in consequence of their
free, deliberate consent that a man and a woman become husband and wife.
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Although matrimony was raised to the dignity of a sacrament by Christ, it
did not lose the nature of a contract; hence, like any other contracts, it is
perfected by consent of both parties. The Catechism of the Catholic Church
emphasized that “it is imperative to give suitable and timely instruction to
young people in the heart of their own families, about the dignity of married
love, its role and its exercise, so that having learned the value of chastity,
they will be able at a suitable age, to engage in honorable courtship and
enter upon a marriage of their own.” Blessed Pope John Paul II emphasized
that proximate preparation should certainly ascertain whether the engaged
have the basic elements of a psychological, pedagogical, legal, and medical
nature for marriage and family life. With regard to total self‐giving and
responsible procreation, the theological and moral formation will have to be
given in a particular way. In fact, he said that conjugal love is total,
exclusive, faithful and fruitful (Humanae Vitae).
According to St. Thomas Aquinas, there is a kind of spiritual joining
together, in so far as matrimony is a sacrament. The spiritual joining is the
effect of the Divine power by means of the material joining. Spirituality in
marriage allows every couple to invite God in their relationship. Three, the
symbol and perfect number in any relationship as shown by the Father, Son,
and Holy Spirit, should prevail in the couples’ relationship ‐ God, husband,
and wife. Without God, consent, the covenant will all be meaningless.
Surely, marriage will be shattered. A marriage that has no spiritual
foundation may cause destruction of the family. However, when God is
always present in the relationship, it acknowledges the breath of the Spirit of
the Risen Lord, a witness to the consent, and the promise to be present “for
richer or poorer, till death do us part,” can come into full realization.
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DESPOSORIO AS PRE‐NUPTIAL RITUAL: ENRICHING
THE CULTURE AND FAITH OF THE FOLKS OF
MALOLOS, PAOMBONG AND HAGONOY IN THE
PROVINCE OF BULACAN, PHILIPPINES
Evlilik Öncesi Bir Durum Olarak Nişanlanma: Filipinler
Bulacan Bölgesindeki Hagonoy, Paombong ve Malolos
Halklarının Kültür ve İnançlarını Zenginleştirmek
Arvin D. EBALLO♦

Desposorio
The Tagalogs have a ritual for the bride and the groom that is
accompanied by singing and chanting of verses. In 1952, Antonio de Morga
mentioned a ceremony done by singing in Batangas, called balayang1, papuri
in the province of Tayabas (Quezon), onseguep, bansal and pagatin in
Pangasinan ‐ all pertaining to ceremonies before and after marriage.2
In three municipalities in the province of Bulacan ‐ Malolos, Paombong
and Hagonoy, a ritual called desposorio is held on the eve of a wedding that
includes dancing, singing, chanting of verses, drinking and eating.
Desposorio is a Spanish term which means betrothal. It is an old practice of

♦
1

2

Dr., Santo Tomas Üniversitesi, Manila, Filipinler
Sucesos de las Islas Filipinas (Rizal ed. Paris, 1890), 176. The root word of balayang is balayi
meaning marriage. See: Carolina Malay, “Matrimonyo”, Philippine Folklore Society (Paper
No. 2): 1966.
Teofilo del Castillo and Buenaventura Medina, Philippine Literature From Ancient Times to
the Present (Quezon City: Teofilo del Castillo, 1974), 14.
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the Tagalogs that is combined with Christian symbols during the Spanish
period.
Recipient of desposorio
To be offered this ceremony is a privilege and there are only two who
can have it: first, those who have chosen the process of betrothal and second,
those who have been arranged by their parents known as matandaan. Often,
parents are involved in discussions and agreements if this ritual is to be held
before marriage. Those who eloped are not privileged to this ritual because
it is against the old tradition of the elders.
The Ritual3
The researcher was a witness to the celebration to this ritual when a
bride was offered by her groom and his family in Malolos on the eve of their
wedding. An arc made of palm leaves were installed by the gate of the
bride’s house. There were food prepared for those involved and a tent was
built because it was rainy season then.
The group of Tikay, Malolos reached the house of the groom about 6
PM where they were welcomed and the dancing of the elders started as a
sort of practice. Soon an elder, Andrea Camua, said to have the istampa4 be
brought downstairs to start with the procession. Inside the house awaits the
groom and his parent and siblings. The groom paid respect by kissing the
hands of his parents which was followed by his going down the stairs that
marked the beginning of the procession. A teardrop fell down the face of the
groom’s mother.
Fireworks ignited‐ guitar, harmonica and a man holding two sticks
played a unique blend of tribal music with people carrying torches as if they
are to conquer another place. With the soft yet lively music, people begun to

3
4

The researcher documented the ritual through the use of video‐camera.
Picture of the Holy Family placed in a portable altar known as ‘urna’ decorated with
flowers and candles.
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sway and a party mood was set, people clapping and joyously shouted
along with the music.
Dancers were all energized while the one holding the istampa is as
enthusiastic as the dancers tirelessly swaying the istampa in tune with the
music. The groom showed his happiness at the course of the events.
Notably also is a man with a wine shouting and dancing. On his left
hand is a small glass which every now and then he pours with the wine in
his right hand to offer it to the participants of the procession.
When the house of the bride came into view, the dancing became
livelier and the shouting intensified. “Here we are!” “We’re near!” “We’re
here!” Approaching the gate of the bride’s house, the dancing temporarily
stopped.
Two elders, Andrea and Heling, situated themselves by the window to
begin with the process of bersohan5 using a microphone to amplify the sound.
A panawagan6 was the first part of the ceremony answered by a verse which
stated the intention of the groom’s party. It was mesmerizing to watch them
exchange

their

verses

spontaneously

with

the

hands

gracefully

accompanying their fluent recitation of the verses without any written copy.
Having introduced one another, the groom was shown to be the one chosen
by the bride. People shouted and another said, “pong!” to begin the dancing.
The ceremony continued alternately doing the exchange of verses and the
dancing. At the course of the ceremony, the parties better understood the
intention of the groom which was amicably accepted by the bride. Before the
istampa was finally brought upstairs, the representative of the bride, Andrea,
invoked Saint Joseph and the Blessed Virgin Mary that their marriage
becomes a good example because it is the picture of the Holy Family that is
in the istampa.

5
6

Chanting of verses.
A call.
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In Libiran, the istampa held by a man danced vigorously with a woman
partner. The elders prompted the man to sway more and shake more the
istampa. They were made to form two lines while the person holding the
istampa was at the end of the line. Then they marched inside the house of the
bride. Inside the house, the istampa was given to the bride and the groom
followed by the sermon of the elders in the form of bersohan.
The ceremony was soon followed by the dancing and singing. The first
to dance were the parents of the bride and the groom and their aunts and
uncles. The highlight of the dancing was that of the bride and the groom.
It was already past midnight when the bride and the groom were made
to sit side by side. They were surrounded by the elders. The bride was teary‐
eyed when the elders sang Kahapung‐kahapon lang. It was already dawn
when the elders went home.
Places where desposorio is held
This ritual is held in the following barangays: Panasahan, Balete, Tikay,
Dakila, Sumapa, Bungahan, Ligas, Santissima Trinidad, Anilao, Bulihan,
Malanggam and Longos in Malolos and Gusi, Pinalagdan and Kapitangan in
Paombong. This ritual also reached Abulalas until Iba‐Ibayo in Hagonoy. It
can be concluded that this ritual is performed in places located at the
outskirts where church bells are not heard.
Implications of the desposorio
A ritual to ask for a child
The ceremony of swaying the istampa is an invocation of the divine to
grant the bride and the groom a child. It serves as the dues‐ex‐machina of the
farmers to bless them children whom they need to assist and help them till
the lands.7

7

Pascal Boyer, Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought (New York:
Basic Books, 2002), 236.
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The purpose of the procession in the desposorio
The procession serves as the public declaration of a man having chosen
a woman whom he will take as his bride and wife. Through the procession,
the public becomes the witness to the bonding and beginning of a family.
The involvement of the istampa leads the people participating in the
desposorio to declare their faith as Catholics.
Unity of the family and the community as a church
The desposorio ritual has existed because of the desire of the Tagalogs to
have an orderly and successful agreement of two families. The primary aim
of the desposorio is to prepare the bride and the groom towards responsible
parenthood through the verses that serves as a reminder to them to become
good parents to their children. It gives emphasis on the importance of every
family, thus it orients them to a Christian‐like establishment of a family and
a church. It is indicated in the Filipino Catechism (1010):
God wills all persons to share in His Divine life,
to become God’s people. The family is the basic
means for carrying out this plan, since it is
“a community of persons, serving life through the
procreation and education of offspring,
participating in the development of society,
and sharing in the mission of the Church.
Response to Christian Service
The elders strive to have establish a good relationship for the couple to
be married thus the lessons provided them. Its aim is for the couple to
become good parents followed by nurturing their children towards
becoming equally good and responsible citizens. According to the verses
from Paombong and Hagonoy:
Kayo ay natulad kay Santa Maria
Sa PoongSan Hosep noong panahong una
Ayon sa maganda nilang pagsasama
79 Kinamtan ay langit, lubhang maligaya
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(You who resemble the Blessed Mary
And Saint Joseph in the olden past
Based on their good relationship
Were obtained heaven and happiness)
It is obvious that the elders strive to teach the couple to be wed to help
them what are the proper ways of raising children and establishing a
Christian family. The elders believe that everyone is called to a life in
harmony with the love of God and fellow human beings because forming
people is their responsibility.
The elderly still has the responsibility after the desposorio. Carmen de La
Cruz always intervenes between couples whose marriage is at risk of being
broken. This is a response to the challenge of the Second Plenary Council of
the Philippines (PCP II) #589 which states that:
The chief casualty of the querida system is the
family itself. Broken homes and separated
couples are increasing in number. This is a serious
pastoral concern. But to this must be added
post‐marital counseling to help couples cope with
the pressures that tend to undermine their unity.
Desposorio: A Catechesis, Religious Education and Formation for the
Bride and the Groom
It is obvious that desposorio is not only a festive celebration on the eve of
the wedding but there are benefits that this ritual can give like the following:
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As a preparation for the Sacrament of Matrimony
It is possible for popular religiosity and Church Liturgy to complement
each other. Popular religiosity serves as an inspiration of the liturgy to an
earnest faith expression.8
Desposorio is an example of the relationship between popular religiosity
and liturgy because it strengthens the wedding that happens in the
Sacrament of Matrimony. According to Aurelia Cabantog, desposorio
strengthened their marriage vows because it served as a preparation. The
exchange of vows in the church that they should love each other was
mentioned in the succeeding verse:
Bukas ng umaga haharap sa altar
At pagbubuhulin ang pagmamahalan
Sa harap ng padre kayo’y aarasan
96 Tugtog ng kampana ay mapapakinggan

(Tomorrow morning you appear before the altar
and your love will be tied
in front of the priest you shall be offered an arrhae
ringing of the bells shall be heard)
Therefore, desposorio serves as a response to the challenge of PCP II #178
that a pre‐sacramental catechesis is properly receive by those contracting the
sacraments of Baptism, Confirmation and Matrimony so they can
understand the meaning and the significance of the sacraments.

8

Anscar Chupungco, O.S.B., “Liturgy and Popular Religiosity” nasa Liturgy for the Filipino
Church, (pat.) Josefina Manabat (Manila: San Beda College, Graduate School of Liturgy,
2004), 36.
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Use of the native language
According to PCP #160, the catechesis should be done using the native
language of the people so that they can internalize and appreciate its
significance. Desposorio is an example of popular religiosity that embraces
one’s own language. See the verse of Bulihan and Malanggam below:
Saka ilalagay sa inyo ang belo
Sunong mo nga nobya at pasan mo nobyo
Yaon naming lubid, magtatali sa inyo
396 Na siyang magbibigkis sa suyuan ninyo

(Then the veil to you will be imposed
To the bride on head; to the groom on the shoulder
The cord shall bind you
That will tie your relationship)
The ‘sunong nyo ang lubid na magtatali sa inyo’ is an insinuation for
the couple who made the vows to avoid bad habits that are not appropriate
to a person with a husband or a wife and children. The verse also reminds
the couple of the serious responsibilities and obligations they have chosen.
Use of Gestures
The most important symbol in the ritual is the movement of the body.
The laying on of hands on the head is a proclamation of the invocation of the
Holy Spirit.9 On the other hand, the giving and receiving of the istampa in
desposorio of the bride and the groom while on their knees is a movement
that signals the change in their status in life. The swaying of the hands and
the shaking of the istampa is a prayer for a blessing of a child for the couple.

9

Lucio Pinkus, O.S.M., “The Psychological Aspect of the Liturgy” nasa Handbook for
Liturgical Studies, Volume II (pat.) Anscar Chupungco (Collegeville, Minnesota: A Pueblo
Book, 1998), 181.

DESPOSORIO AS PRE‐NUPTIAL RITUAL: ENRICHING THE CULTURE
AND FAITH OF THE FOLKS OF MALOLOS, PAOMBONG AND HAGONOY
IN THE PROVINCE OF BULACAN, PHILIPPINES

221

Popular religiosity is being done in front of the image (istampa) for a prayer
of petition.10
Pastoral Needs
The chanting of the Passion of Jesus Christ during the Lenten Season
serves as bearer of important lessons to the rural folks according to the
elders. It provided substantial contribution as catechesis for the native
Tagalogs during the time the Catholicism was being proliferated in the
archipelago.11
The same is true with desposorio. The verses in desposorio serve as a
catechesis for those who contract marriage and start a family. According to
Felissa Victoria, desposorio is equivalent to pre‐cana seminar given by the
parish through the catechists. She added further that the verses written by
her husband can be compared to the topics discussed in the pre‐cana
seminar. The only difference is that the chanting and singing are done in the
desposorio to create a significant impact to the bride and the groom.
Moreover, it also serves as a pre‐sacramental catechesis or primary
catechesis for those who are to receive the Sacrament of Matrimony because
parts of the verses explains the meaning of the sacraments with added
emphasis on the sacrament of matrimony. Inclusive in the desposorio lessons
are the responsibilities of being a Catholic father, mother and child.
Pastoral Care of the Elders to the Bride and the Groom
It is natural for elders of the rural areas to take care and ensure for the
good of the men and women who want to get married. This was the
ministry of Carmen de la Cruz and sisters Mely Varella and Isabel Mano of
Ligas, Malolos. It is not only the recitation of the verses that is their
responsibility. Their group also intervenes and counsel couples whose

10
11

Chupungco, O.S.B., “Liturgy and Popular Religiosity”, 39.
Rodel Aligan, O.P., Pasyon (Manila: UST Publishing House, 2001), 61‐62.
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marriages are at risk of separation. According to them, there are already
some whom they have help save their marriage.
Specific lessons of Desposorio
The following are specific lessons to be learned from this popular
religiosity called desposorio:
Good relationship and understanding
The reason why the istampa of Saint Joseph and the Blessed Virgin Mary
is offered to the bride and the groom is for the couple to always remember
the good relationship of Joseph and Mary that a couple should imitate. This
relationship brought them to heaven. Read the following verse:
Kayo ay natulad kay Santa Maria
Sa Poong San Hosep noong panahong una
Ayon sa maganda nilang pagsasama
79 Kinamtan ay langit, lubhang maligaya
(Berso ng Paombong at Hagonoy)

(You become like Mary
Of Joseph in the days of old
Based from their good relationship
Heaven was bestowed on them,
joyfully)
Itong desposorio’y kaya dinadala
Ay inihahandog sa mag‐aasawa
Itong si San Hoseph at si Santa Maria
88 Maganda ang kanilang mga pagsasama
(Berso ng Tikay)
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(Thus, this desposorio is brought
Is offered to those getting married
Here’s Saint Joseph & Blessed Virgin Mary
Beautiful is their relationship)
In the verses of Ligas, it is not only the good relationship of Saint Joseph
and the Blessed Virgin Mary is referred to but also the good relationship of
the Holy Family that should become the inspiration of every family. The
exemplary relationship of the Holy Family must be emulated. One example
of this is Jesus’ respectfulness to Saint Joseph and the Blessed Virgin Mary
until he’s grown up.12 Read:
Ngayong narinig na ang aming habilin
Desposoryong dala ay pakamahalin
Iyong iingatan tulad sa salamin
186 Sagradong Pamilya’y inspirasyon natin

(Now that our admonition has been heard
This desposorio must be hold dearly
Take care of it like a glass
The Holy Family is our inspiration)
It is also featured in the verses of Bulihan and Malanggam the
importance of an excellent relationship and understanding of the married
couple. According to the verses, Eve was taken from the rib of Adam in front

12

Catechism for Filipino Catholics # 1022.
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of the heart which means that a couple should learn to agree, compromise,
follow/obey and love one another.13 Read:
Sa ulo ni Adan kaya ‘di hinango
Ang babaeng Eva nang ‘di magpalalo
Doon nga binuksan sa tapat ng puso
380 Ang dalawang sinta upang magkasundo

Kaya ‘di hinango naman sa paanan
Ang babaing Eva nang hindi yurakan
Sa tapat ng puso doon nga binuksan
384 Ang dalawang sinta upang magmahalan

(From the head of Adam, not taken
This woman Eve must not be fooled
On the heart was opened
For the two to understand one another)

(From the foot of Adam, not taken
This woman Eve not to be trampled upon
On the heart was opened
For the two lovers to cherish one another)
Forever Offering of Oneself
Getting married is not a game that when one got tired and lost interest,
one could simply say no and backed out from one’s promise. Marriage is not
13

See: Josef Pinton, Compendio Historico de la Religion: Maicling Casaysayan nang Sari‐saring
Bagay na Nauucol sa Pagquilala at Pagsamba sa Dios, Book 1, translated by D. Antonio
Florentino Puansen (Manila, Tipografia de la Universidad de Santo Tomas, 1932), 21.
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the same with an ordinary contract that has expiration. It is a lifetime giving
of oneself. According to the verses of Conrado Victoria14:
Kaya sa Iglesia duon inihuwad
Ang iyong asawa o nobyong matikas
Pag‐ibig ni Kristo sa tao ay wagas
196 Dito sa iglesya ay pinisang lahat15

Kaya mahalin mo ang iyong asawa
Dalawang katawan ninyong pinag‐isa16
Susundin mong lahat sa gawang maganda
200 Ang ano mang nais sa yo’y inaala

(Thus, to Church was bestowed
Your husband or your boyfriend
The love of Christ to us is pure
To this Church was embraced)

(Thus, love your husband
Two bodies were made into one
You shall obey all good things
Whatever you want was offered)
It is made clear in the verse the idea of giving oneself, of being obedient
with one another especially in doing good and in understanding to what is

14

15
16

Mga Tula ni (poems of) Conrado Victoria, ed. Ed Lapiz, Sa Gulugod ng Kalabaw (Makati City:
Kaloob, 1998), 165.
Related to the letter of St. Paul to the Ephesians 5: 21.
Related to the Book of Genesis 2: 24.
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for the best. In the first stanza, it is stated how much Christ loves the church
should be the same love of the husband and wife for each other.
Furthermore, emphasis is also given to the verse of Tikay that getting
married is for life and it is not like some hot rice when eaten can be spit out.
Read:
Nobya at nobyo ngayo’y iyong maala‐ala
Ang pasan at sunong ninyong dala‐dala
Kayo’y magsasama sa hirap at ginhawa
100 Kaya lang maghiwalay kung pantay ang paa17

(Bride and groom remember now
The imposed veil and cord with you
In sickness and in health together
Separation can only happen in death)
The verse refers to the cord at veil carried by the couple should be
remembered always. They should be determined to protect their promise
made in marriage in sickness and in health. The couple has the responsibility
to give witness to their vows when they faced the altar. It is also stated in the
verse that marriage is for lifetime.
The Teaching of the Catholic Church
According to Joseph Martos, the sacraments are doors towards
holiness.18 In desposorio, it dramatizes paghahagdan to proclaim that the life of
a person goes up from one chapter to another like birth, being teenagers,
adulthood and death. It is compared to the going up the stairs all the
holiness that can be experienced in the sacraments through Christ. Read:

17
18

According to Matthew 19: 6, No one should separate what God has joined.
Joseph Martos, Doors to the Sacred (Missouri Triumph Books, 1991), 51.
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Aba! Hagdang dorado
Lalang ng Poong si Kristo
Ang unang tuntungan ko
44 Itong mahal na bautismo

(Hail! Precious stairway
The first step to be taken is Baptism
And Christ is its origin)

Baiting na ikalawa
Eskrimonyo ng badya
47 Ngayon tutuntungan ka

(The second step refers to the extreme unction19)

Aba’y ikatlo kang baitang
Lalang ng poong mahal
Ikatlo sa bilang, konpesyon siyang ngalan
51 Sa taong pagkukumpisal ay pagsisising matibay

(The third step refers to Confession.
Christ is its origin which entails contrition.)

19

The Sacrament of Anointing of the Sick was called last anointing or extreme unction during
the Council of Trent.
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Baitang na ikaapat
Sa yo’y Eukaristiya ang tawag
Ang pamuti mo’y hiyas
55 Diyamanteng nagniningas

(The fourth step is the Eucharist.
It is precious like a jewel and a diamond.)

Aba! Lana kang mahal
Ikalima kang baitang
Lunas ka’t kagamutan
59 Pamawi ka sa kasalanan

(Hail! Holy oil.
You are the fifth step that causes
healing and forgiveness of sins.)
Aba po mahal na orden
Baitang na ikaanim
Sa iyo inihahabilin
63 Ang lahat na dapat gawin

(Hail to holy ordination.
The sixth step
where ministries are entrusted.)
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Baitang na ikapito
Ngalan ay matrimonyo
Ang batang tumuntong sa ‘yo
67 Sumusupling, namumuko

(The seventh step is entitled matrimony.
Whoever steps in you
will procreate offsprings)
The incorporation of meaning in each step in the stairs according to the
seven sacraments is an allegory of the steps towards heaven. Juan de Oliver
also used figuratively the steps in his catechesis for the Tagalogs.20 No one
can enter heaven if one will not step in each step. No one can enter his/her
own house as well if the stairway is broken. Read:
Datapoua, may hagdan man ang tauo sa caniyang bahay, cun baliin niya
Ang ybang bayitang, anong capapacanan niya sa caniyang hagdan, macatoloy
pa
Sa bahay? Anong totongtongan niya cun bali yaong ybang bayitang? Magooli
rin
Sa lupa, at indi nacatoloy, ang malayo ngani ang pagytan.21
It was described by Juan de Oliver that the stairs towards heaven is
similar to the stairs in the house where it is necessary for one to step on each
step so one can go upstairs. According to the catechesis, the Ten
Commandments are the steps of the stairs so that people can go to heaven.
Read:

20

21

Juan de Oliver, Declaracion de la Doctrina Christiana en Idioma Tagalog (PULONG: Sources for
Philippine Studies, 1995), xix.
Ibid., 108‐109.
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Gayon din naman tayo, may hagdan man sa langit, quinaauaan man tayo
nitong
Sangpouong bayitang, cun baliin natin yba, cun di baga sundin, cun ypahamac
natin sa langit, cun mamatay at indi macacarating doon, bagcus nahoholog tayo sa
infierno? Sundin man pala ninyo ang lahat na otos nang Dios, cun may yysa man
lamang na inyong suayin, uala rin cacapacanan ang inyong gaua, at indi cayo
macatotoloy sa langit.22
If the catechesis of Juan Oliver refers to the ten commandment of God
being the steps going to heaven, in desposorio, it refers to the seven
sacraments being the steps towards heaven.
It was explained in the verses in Bulihan and Malanggam the meaning
of the three goods of getting marriage. The verses narrate the things in line
with getting married and participating in the procreative process should be
learned called proles, that each must be faithful to each other or fides. Finally,
getting married is for life (sacramentum). Read:
Unang bono flores (sic) sa libro ay sabi
At ang ikalawa, yaong bono fide (sic)
At ang ikatlo, bono sacramenti (sic)
404 Na siyang palaging isadili‐dili

Yaong bono flores (sic) ay ang kahulugan
Ang magiging anak ay dapat aralan
Sumamba’t magpuri sa Diyos na mahal
408 Magsunuran sila’t sa grasya’y mamahay

22

Ibid.
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(The first good of marriage is the capacity to produce offsprings
[proles] or to participate in God’s ongoing creation.
According to St. Agustine, this capacity entails
caring, educating and nurturing of offsprings.23)

Yaong bono fide naman ay ganito
Magsanggunian ang kahima’t sino
Kayong mag‐asawa, sa anumang tungo
412 Sa pagkakagalit ay huwag mabuyo

(According to St. Agustine, the second good of marriage
refers to the fidelity [fides] of the couple.
The couple is also expected to care for one another.24)

Bono Sacramento ay ang katuturan
Matrimonyo ninyo ay pakilinisan
Ayon sa pahayag nang Diyos na mahal
424 Na lumikha nitong buong santinakpan

(The third good of marriage is that the
marital relationship is a lifetime commitment [sacramentum].

23

24

De Genesis ad Litteram 9, 7 in Tamerlane Lana et al, Marriage and Family: A Life of Love and
Commitment (Manila: UST Publishing House, 2004), 218.
De Bono Conjugali 6, 6 in Lana et al, Marriage and Family, 219.
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And that the love of God to His people is a perfect
example of marriage as a sacrament.25
Inclusive of Values
There are many values embedded in this ritual which can deepen one’s
relationship with God and with others and the culture and faith of the
people. This ritual really introduces God in the culture of the people. The
following are the values instilled by desposorio to the people:
Solidarity is important for people. It can be known that neighbors show
solidarity whenever there are big and important occasion.26 It is expected
that people will assist and help in fetching water, getting wood for cooking
and the cleaning of the house for the success of the occasion. In desposorio,
the families of the bride and the groom including the people of the barrio
have a chance to realize solidarity.
Importance of Debt of Gratitude. Debt of gratitude of the bride and the
groom to their parents is the reason why they opt to undergo the process of
betrothal. The bride and the groom show deep respect to their parents so
they will not elope because it shameful on the part of their parents. Debt of
gratitude is also the reason why the elders continue to facilitate desposorio.
The elders want to pay back to the next generation the desposorio that was
offered to them.
The importance of generosity. Volunteerism is evident in desposorio. The
elders offer their time and talent without any remuneration.27 Offering of
food or caridad to the participants and spectators of desposorio is another
manifestation of generosity. The house of the bride is open for those who
want to eat.

25
26

27

De Bono Conjugali 24, 32 in Lana et al, Marriage and Family, 219.
Leonardo Mercado, Inculturation and Filipino Theology (Manila: Divine Word Publications,
1992), 190.
Jose de Mesa, Following the Way of Disciples (East Asia Pastoral Institute, 1996), 80.
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Conclusion
Desposorio is an ancient Tagalog ritual that unites the families of the
bride and the groom including the people of the barrio. It is a gift for those
who opt to undergo the process of betrothal. It is held in the peripheries of
Malolos, Paombong and Hagonoy or places far from the center of
Catholicism i.e. church.
It is also a sort of catechesis for those who will contract marriage. The
elders act as catechists. They catechize those who will contract marriage
through singing and chanting of the verses to become meaningful and
memorable. It is a duty on the part of the elders to offer desposorio because
they want to make sure that those who will contract marriage are equipped
with lessons in life necessary for the establishing a family.
Few married couples who have been offered desposorio get separated
because sincerity and love are expressed in a ritual. Desposorio creates
memorable impact for couples to remain steadfast in their commitment to
each other.
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INTERVIEWS
Cabantog, Aurelia ng Sto. Nino, Paombong, tape recording.
Camua, Andrea ng Tikay, Malolos, tape recording.
dela Cruz, Carmen ng Ligas, Malolos, tape recording.
Isabel Mano ng Ligas, Malolos, tape recording.
Lacson, Dely ng Bulihan, Malolos, tape recording.
Varella, Mely ng Ligas, Malolos, tape recording.
Victoria, Felissa ng Kapitangan, Paombong, tape recording.

YAHUDÎ HUKUKUNDA EVLİLİK ENGELLERİ
Eldar HASANOV♦

Yahudîlikte evlenme “Tanrının topluluğuna girmek” olarak değerlendi‐
rilmekte (Tesniye 23:2) ve bazı insanlarının bu topluluğa girmesine izin ve‐
rilmemektedir. Rabbiler konuyla ilgili Tevrat’ta yer alan düzenlemeleri de‐
taylandırarak ilavelerde bulunmuşlar. Burada evliliğe yönelik sınırlamalar
ve onların nedenleri, bu kurallara uyulmadığı takdirde alınacak tedbirler,
evliliğin butlanı veya fesadı meselesi ve uygulanacak yaptırımlar ele alına‐
caktır.
A‐ Birbiriyle Evlenmesi Yasak Olan Kişiler
Bu engeller Yahudî Hukuku literatüründe önemli konuma sahip olan
Mişne Tora’da 2 grupta tasnif edilmiştir. Birinci grup engeller mahremiyet
nedeniyle olanlardır. Bu nedenli engeller “birinci ve ikinci dereceden yasak‐
lananlar” olarak ikiye ayrılır. Tevrat’ta zikredilen engeller birinci dereceden,
Rabbiler hukukunda zikredilenler ise ikinci dereceden engellerdir. Geriye
kalan engeller ikinci grup engellerdir ve bunlar kutsallık nedeniyledir. Bu
gruptaki engeller de yasaklayıcı biçimde engeller ve emredici biçimde engel‐
ler olarak ikiye ayrılır.1 Tevrat’ta isim olarak zikredilmeyen engeller kıyas ve
evleviyet yollarıyla istinbat edilir.

♦
1

Dr.
Maimonides, Moses, Misneh Torah, Marriage, I: 5‐8. (Kullanılan kaynak: Maimonides,
Moses, The Code of Maimonides (Mishneh Torah), New Haven: Yale University Press, 1961‐
2004.)
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Evliliğin geçerli olması için ona hiç bir engelin bulunmaması gerektiği
kendiliğinden bellidir ve Yahûdi hukukunda da durum böyledir.2 Tevrat’ta
bu engeller zikredilmiş, ayrıca rabbiler bunlara yenilerini de eklemişlerdir.
Söz konusu evlilik engelleri, sosyal sınıflara ilişkin bazı farklılıklar içerdikle‐
rinden dolayı iki başlık altında tasnif edilir: a) Sıradan İsrâilî’ye getirilen
engeller; b) Din adamı sınıfına özel kurallar.
Genel olarak ifade etmek gerekirse, söz konusu engeller:
1‐Mahremiyetten;
2‐Irka dayalı nedenlerden ve belli bir grubun kutsallığını temin etmek‐
ten;
3‐Hem soyun temizliğini hem de devamlılığını korumaktan;
3‐Ve son olarak fiziksel kusurlardan kaynaklanmaktaydı.
Bu engellerden bazıları nedeni itibariyle görecelik arz ettiği için sonra‐
dan ortadan kalkabilmekteydi. Burada geçici olan engelleri belirtecek, sürek‐
li olan yasakların sürekliliğine ayrıca işaret etmeyeceğiz.
1‐ Sıradan İsrâilîler
Sıradan İsraili’lere getirilen evlilik engelleri şöyle sıralanabilir: 1‐ Mah‐
remiyet; 2‐ Yahudî olmama; 3‐İsrailoğulları’ndan olduğu halde kişinin so‐
yunda bir bozukluk olması; 4‐ İktidarsızlık/hastalık; 5‐ Tekrar evlenme; 6‐
Zinadan şüphelilik; 7‐ Kölelik; 8‐ Eşin soyunun devamı; 9‐ Çokevlilik.

2

Talmud, Babil sürgününden sonra Yahudilerde 10 soy sınıfının ortaya çıktığını söylemek‐
tedir: kohenler, Levi oğulları, sıradan İsrâili, halalim/( חלליםdin adamı sınıfının kendine ya‐
sak kadınla evliliğinden doğan çocuk), mühtedi, özgürlüğüne kavuşmuş erkek,
mamzer/( ממזרileride detaylı açıklanacak), netinim/( נתיניםAmorlular’dan olan Givonluların
çocukları), şetuki/( שתוקיbabasının kim olduğu belli olmayan çocuk), metruk çocuk. Bir
birileriyle evlenebilmeleri bakımından kurallar şöyledir: Kohenler, Levi oğuları ve
(sıradan) İsrâililer birbirileriyle evlenebilirler. Levi oğuları, (sıradan) İsrâili, halalim,
mühtedi ve özgürlüğüne kavuşmuş erkeklerin birbirileriyle evlenmelerinde sakınca
yoktur. Mühtedi, özgürlüğüne kavuşmuş erkek, mamzer, netinim ve metruk çocuklar da
birbirileriyle evlenebilirler. (bkz. TB. Kiddushin 69a.) Bunlar evlilik engelleri konusunda
genel taslak oldukları için burada vermeyi gerekli bulduk.
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a‐Mahremiyet
Evlilik engellerinden birincisi mahremiyettir. Tanah’ta mahremlerle evli‐
lik yasası konusuna baktığımızda bunun değişim geçirdiğini, Hz. Musa
öncesinde ve hatta sonrasında yasaklardan bir kısmının mevcut olmadığını
veya değiştiğini görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse Hz. İbrahim üvey kız
kardeşiyle evlenmişti.3 Hz. Yakup iki kardeşi aynı zamanda nikâhı altında
bulundurmaktaydı.4 Hz. Musa ve Hz. Harun mahrem kişilerin evliliklerin‐
den doğmuştu.5 Hatta Yahudîlikte kral olarak ün bulan Hz. Davut dönemiy‐
le ilgili okuduğumuz Tevrat metni üvey kız kardeşle evlenmekle ilgili kura‐
lın yürürlükte olup olmadığı konusunda bizi şüphede bırakmaktadır.6 Tüm
bunları göz önünde bulundurarak Yahudî tarihinde mahremiyete dayalı
evlilik yasalarının belli bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz.7
Tevrat’ta mahremiyet engellerini düzenleme bakımından en sistemli ve
en kapsayıcı fasıl Levililer 18’dir.8 Şimdi konuyla ilgili tüm Tevrat metinle‐
rinden istifade etmekle bunların şemasını görelim. Burada 15 çeşit kadın yer
almaktadır:
a) Usûl:
I. Anne.
II. Teyze.

3
4
5
6

7

8

Tekvin 20:12.
Tekvin 29:16‐30
Çıkış 6:20; Sayılar 26:59.
II Samuel 13:11‐13: Davut’un oğlu Amnon üvey kız kardeşi Tamar’a gönül vermişti. Onu
halvette bulunca onunla yatmak istemiş ama Tamar ona: “Hayır kardeşim, beni zorlama! İsrâ‐
il’de böyle şey yapılmamalıdır! Bu iğrençliği yapma! Krala söyle, o beni senden esirgemez.” demiş‐
ti.
Bu konuda ayrıntılar için bkz. Cohn, Haim Herman, “Incest”, Encyclopaedia Judaica (EJ),
VIII, 1316‐1318; Ricks, Stephen, D., “Kinship Bars to Marriage in Jewish and Islamic Law”,
Studies in Islamic and Judaic Traditions, [ed. William M. Brinner, Stephen D. Ricks], Atlanta:
Scholars Press, 1986, 123‐141, 123‐124; Levine, Baruch A., Leviticus: the traditional Hebrew
text with the new JPS translation, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1989, 253‐254;
de Vaux, Ronald, Yahûdîlikte Aile, çev: Ahmet Güç, Bursa: Arasta, 2003, 46.
Levine, The JPS: Leviticus, 118.
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III. Babanın eşi/üvey anne.
IV. Hala.
V. Babanın erkek kardeşinin eşi.
b) Füru:
I. Oğlun eşi.
II. Oğlun kızı.
III. Kızın kızı.
c) Yan hısımlar:
I. Öz ve üvey kız kardeş.
II. Erkek kardeşin eşi.9
d) Eş taraftan mahremler:10
I. Eşin annesi.
II. Eşin kızı.
III. Eşin kızının kızı.11
IV. Eşin kız kardeşi (eş hayatta olduğu sürece).12
Öz veya üvey anne, öz veya üvey kız kardeş, torun, hala, teyze, amca‐
nın eşi, gelin, erkek kardeşin eşi, kendi eşinin annesi, torun ve eşi hayatta
olduğu sürece onun kız kardeşi yakın akrabalar/mahrem olarak değerlendi‐

9

10

11

12

Yibum/ ייבוםevlilik bundan istisnadır. Erkeğin oğlu olmadan vefat ettiğinde kardeşi onun
eşini almalı ve ondan doğan ilk oğul vefat edenin adını sürdürmeliydi. (bkz. de Vaux, Ya‐
hudilikte Aile, 69‐72; Rabinowitz, Louis Isaac, “Levirity Marriage and Halizah”, EJ, XI, 122‐
130, 122‐125.)
Eş taraftan mahremiyet sadece nikâh bağıyla olan meşru cinsel ilişkiyle oluşur. (bkz.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, II:13.)
Eşin kızının kızı isim olarak Tevrat’ta geçmekte, ama ninesi geçmemekteyse de “üçü de
yakılacaktır (Lev. 20:14)” ifadesine göre yasağın eşten yukarıya ve aşağıya doğru 3 nesle,
yâni nineye ve kız toruna da işaret etmektedir. Rabbiler bunların “birinci dereceden mi”,
yoksa “ikinci dereceden mi” olmalarını tartışmış, birinci dereceden sayılmaları gerektikleri
sonucuna gelmişler. (bkz. Ricks, “Kinship Bars”, 126.)
Şemamız küçük değişiklerle Ricks, “Kinship Bars”, 124‐125’ten naklen Louis Epstein’in
Marriage Laws in The Bible and The Talmud, 234‐235’ten alınmıştır.

YAHUDÎ HUKUKUNDA EVLİLİK ENGELLERİ

241

rilmekte ve onlarla cinsel ilişkiye girmek yasaklanmıştır.13 Ancak Tevrat’ta
kişiye kendi kızının yasaklığı konusunda herhangi bir şey söylenmemekte‐
dir. Bu muğlâklığa “kızın kızıyla (torunla) cinsel ilişki yasağından14 kızın da yasak
olması evleviyetle anlaşılacaktır” şeklinde açıklama getirilmiştir.15 Nitekim
Rabbiler hukukunda kendi kızıyla ilgili yasak da açık şekilde yer almakta‐
dır.16 İşaret edilmelidir ki, Yahudîliğe göre kişinin kendi kız kardeşinin kı‐
zıyla evlenmesi mümkündü ve hatta bunun saygıdeğer bir şey olduğu dü‐
şünülmekteydi.17 Yahudîlikte önemli bir mevkie sahip olan Musa b.
Meymun erkek kardeşin kızıyla evlenmeyi de aynı şekilde değerlendirmek‐
tedir.18
Yukarıda sayılanlardan eşin kız kardeşi19 ve annesi, üvey kız kardeş ve
kardeşin karısı20 için “evlenme” ifadesi, diğerleri için ise “cinsel ilişkiye gir‐
me” anlamında ifade kullanılmakta ve bunların yasaklığı belirtilmektedir.
Burada zikredilenler “birinci dereceden yasaklananlar” kategorisindedirler.21
Rabbiler bu engellere yenilerini de eklemişlerdir. Anlaşıldığı kadarıyla
bunlar da köken itibariyle yine Tevrat’ta bulunmaktadır ve metinlerin yo‐
rumlanmasında ayrıntılara girilerek kapsam genişletilmiştir.22 Burada 20
çeşit kadın yer almaktadır.

13
14
15
16

17
18

19
20
21

22

Levililer 18:6‐18; 20:11‐12, 14, 17, 19‐21; Tesniye 22:30; 27:20, 22‐23.
Levililer 18:10.
Ricks, “Kinship Bars”, 124.
TB.Sanhedrin 75a; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, II:6; Neusner, Jacob,
The Halakhah: an encyclopaedia of the Law of Judaism, Leiden: Brill, 2000, Yebamoth I:1.
TB.Yebamoth 62b; TB.Sanhedrin 76b.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, II:14. Trepp, Leo, The Complete Book of
Jewish Observance, New York: Behrman House, 1980, 265.
Levililer 18:18.
Levililer 20:14, 17, 21
Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, I:5. Tevrat’ta çizilen bu mahremler şemasından
anlaşılan eski İsrâil aile yapısı için bkz. Ricks, “Kinship Bars”, 125; Levine, The JPS:
Leviticus, 253‐255. Yine bu konuda bkz. de Vaux, Yahudilikte Aile, 46‐51.
Bu konuda bkz. Cohn, “Incest”, EJ, VIII, 1316‐1318.
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a) Usûl:
I. Annenin annesi. (Bu sınırsız olarak yukarıya doğru uzanır.)
II. Annenin babasının annesi.
III. Babasının annesi. (sınırsız)
IV. Babanın babasının annesi
V. Babanın babasının eşi veya eşleri. (sınırsız)
VI. Annenin babasının eşi veya eşleri.
VII. Babanın aynı anneden olan erkek kardeşinin eşi
VIII. Annenin aynı anne veya babadan olan erkek kardeşinin eşi.
b) Füru:
I. Oğlun oğlunun eşi. (sınırsız)
II. ‐Kızın oğlunun eşi.
III. Oğlun kızının kızı.
IV. Oğlun oğlunun kızı.
V. Kızın kızının kızı.
VI. Kızın oğlunun kızı.
c) Eş taraftan mahremler:
I. Karının oğlunun oğlunun kızı.
II. Karının kızının kızının kızı.
III. Karının babasının annesinin annesi.
IV. Karının babasının babasının annesi.
V. Karının annesinin annesinin annesi.
VI. Karının annesinin babasının annesi.
Bunlar Tevrat’ta ismen yasaklanmadıkları için “ikinci dereceli yasaklanan‐
lar” kategorisindedirler.23 Bu iki yasak dereceleri arasındaki farklar, ileride
23

TB.Yebamoth 20a‐22a; Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, I:6.
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ayrıntılarıyla işaret edileceği üzere bu birlikteliğe hukukun biçtiği değerde
ve tayin ettiği cezada belirginleşmektedir. Burada zikredilen kadınlar mah‐
rem oldukları için yasak ebedidir. Ama “Yibum evlilik”, yani oğlu olmadan
ölen erkek kardeşin eşiyle evlilik istisnadır. Ayrıca yalnız eşi vefat ettikten
sonra kişi onun kız kardeşiyle evlenebilir.24
b‐Yahudî Olmama
Burada kastedilen Yahudî anneden doğan veya Yahudî hukukuna uy‐
gun bir şekilde bu dine giren kişiyle Yahudî olmayanlar arasındaki evliliktir.
Bu evliliğe “karma evlilik” denmektedir.25 Yahudîlikte karma evliliğin ya‐
saklanmasının nedenleri çeşitlidir. Engelin alanı Tevrat’ta dar tutulmuşsa
da26 Rabbiler hukukunda daha da genişletilmiştir.27
Bu evlenme yasaklarına rağmen Tanah’ta Yahudî olmayanlarla, hatta
evlenme yasağı olanlarla evlenenlerden de bahsedilmektedir.28 Nedeni itiba‐
riyle yasaklanan bu evlilikler, Yahudîlerin inançlarını tehlikeye atmaktaydı.
Buna göre de rabbiler yasakları daha da sıkılaştırmış/genişletmiş,29 Yahudî
olmayanlarla evlenmenin yasak oluşu açık şekilde belirtmiş30 ve bu kural
Tevrat metniyle delillendirilmiştir.31

24
25
26

27

28

29

30

31

Bu konuda bkz. Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, II:7‐9.
Schereschewsky, Ben‐Zion, “Mixed Marriage, Intermarriage”, EJ, XII, 164‐169, 168.
Yasağın nedeni karma evlilikte Yahudilerin eşlerinin onları putperestliğe çekeceğidir. (bkz.
Tesniye 7:4.) Hatta bu nevi karışık evlilik yapanların evlilik bağlarını çözmeleri gerekir.
(bkz. Ezra 10:10‐44)
Editorial Staff, “Gentile”, EJ, VII, 410‐411, 410; Schereschewsky, “Mixed Marriage,
Intermarriage”, EJ, XII, 168.
Hakimler 3:5‐7; II Samuel 3:3, 11:3‐5; I Krallar 7:14, 11:1‐3, 16:31; Ezra 9:1‐2, 10:2‐3, 17‐44;
Nehemya 13:23‐28; Malaki 2:11‐12. Bu konuda bkz. Biale, David, Eros and the Jews: from
Biblical Israel to Contemporary America, New York: Basic Books, 1992, 13‐16.
Yahudi olmayanlara münasebette rabbiler dönemiyle önceki dönem bir birinden farklıdır.
Konumuz olmadığı için bunlara girmeyeceğiz.
TB.Abodah Zarah 36a‐36b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:1;
Marriage, IV:15.
Tesniye 7:3: “Kızlarını oğullarına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız.”
Kitab‐i Mukaddes’te kimlerin hangi şekilde yasaklandığı ve Rabbiler hukukunda bu yasa‐
ğa ne şekilde ekleme yapıldığının bir değerlendirilmesi için bkz: TB.Abodah Zarah 36b.
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Rabbiler hukukunda evlenme engelinin nedeni, putperestliğin Yahudî
kavmi arasına sızmasının önüne geçmekle beraber hem de Yahudî aile te‐
mizliğiyle ilgiliydi. Gayr‐ı Yahudîler ahlâkî açıdan da tenkit edilmekteydi ve
onların cinsel hayatları, ilâhî kaynaklı bir kitaba sahip olan Yahudîliye göre
ahlâkî bozukluktan başka bir şey olarak görülmemekteydi. Buna göre onlar‐
la evlenme yasaktı.32 Evlenmeyle sonuçlanır diye gayr‐ı Yahudîlerle evlilik
dışı olsa bile cinsel ilişkiye girmek de yasaklanmıştı.33 Ayrıca bu ilişki insan‐
la hayvan arasındaki ilişkiye denk sayılırdı.34 Hatta on veya daha fazla kişi‐
nin bulunduğu bir toplulukta bir İsrâilî putperest bir kadınla ilişkiye girerse,
o topluluktan birisi ilişki devam ettiği sürece İsrâilî’yi öldürme hakkına sa‐
hipti ve bunu yaparsa hatta takdir edilmesi gerekirdi.35
Tarihî süreç içerisinde karma evliliklerin yapıldığı, bu kuralın sosyolojik
olarak esnekliğinden haber vermektedir. Ancak sonradan bu hüküm ebedi
olarak algılandığını ve yasağın tamamen Yahudî olmayanları içerdiğini gö‐
rüyoruz.36 Yasağın kalkmasının yegâne yolu Yahudîliğe geçmekti.37
Günümüzde İsrail devletinde karışık evlilik yasaklanmıştır ve Tevrat’a
uygun olmayan diğer evlilikler gibi geçersiz sayılmaktadır. Ama yine de bu
yasağı çiğnemenin cezası belirtilmemiştir.38

32
33
34

35
36
37

38

Ayrıntılı bilgi ve kaynaklar için bkz. Sperber, Daniel, “Gentile”, EJ, VII, 411‐412, 411.
TB.Yebamoth xv; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:2.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:2. Şahak bu görüş için TB.Berakoth
78a’dan kaynak göstermişse de bunu tespit edemedik. Şahak, İsrail, Yahudi Tarihi Yahudi
Dini, çev. Ahmet Emin Dağ, İstanbul: Anka Yayınları, 2002, 155.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:4‐6.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:1‐2.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:17, 22, 25. Yahudilerle gayrı Yahu‐
diler arasında evliliğin yaygınlık derecesini öğrenmek için şu sosyolojik bir araştırmaya
bakılabilir: Greenberg, Joseph, Interfaith, Intrafaith and Conversion Marriages Between Jews and
Non‐Jews: The Relationship of Religiosity and Cohesion to Marital Satisfaction, Ann Arbor: UMI,
1996.
Schereschewsky, “Mixed Marriage, Intermarriage”, EJ, XII, 168‐169.
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c‐ Soy Bozukluğu
Soy bozukluğundan kastedilen gayr‐ı meşrû ilişkiden doğan kişiyle
(mamzer) evlilik meselesidir. Tevrat’ın birbiriyle evlenmelerini yasaklayarak
kuralı çiğneme cezasının ilâhî ceza olarak39 karet/ölüm olmasını belirlediği
kişilerin40 birlikteliğinden doğan çocuk mamzer adını alır.41 Kimin mamzer
sayılacağı konusunda rabbiler arasında farklı görüşler ileri sürenler olmuşsa
da42 yukarıdaki neden bu konuda bağlayıcı görülmüştür.43
Tevrat’ta bu kişinin kendisi ve soyundan gelenlerin 10. kuşakta dahî bir
Yahudî’yle evlenme yasağı açık şekilde ifade edilmiştir.44 Rabbiler huku‐
kunda da bu kural kabul edilmiş, kadın erkek ayırımı yapılmadan yasağın
ebediliği bir daha vurgulanmıştır.45
d‐ İktidarsızlık
İktidarsızlıktan kastettiğimiz erkeğin cinsel organlarının ezilmiş veya
kesilmiş olmasıdır. Bu iktidarsızlığın sadece dış müdahale sonucunda mey‐
dana gelmiş olması erkek için engel yaratmaktadır. Eğer bu fiziksel kusur
anadan doğarken veya daha sonra kendi kendine meydana gelmişse evliliğe
engel olamaz.46

39

40

41

42

43
44

45

46

İlâhî ceza yargı yoluyla icra edilmez. Ayrıntılı bilgi ve kaynaklar için bkz. Cohn, Haim
Herman, “Divine Punishment”, EJ, VI, 120‐122; Ta‐Shma, Israel Moses, “Karet”, EJ, X, 788‐
789.
Annesinin ve babasının kız kardeşleri, amcanın eşi, öz ve üvey kız kardeş, erkek kardeşin
eşi ve eşin kız kardeşi.
TB.Yebamoth 49a; TB.Kiddushin 66b‐68b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden
Intercourse, XV:1.; Schereschewsky, Ben‐Zion, “Mamzer”, EJ, XI, 840‐842, 840. Zinadan do‐
ğan çocuk da mamzer sayılır. (bkz. TB.Yebamoth 45b.)
TB.Yebamoth 44a‐44b, 49a‐49b; TB.Kethuboth 29b‐30a. Ayrıca bu konunun analizi için bkz.
Daube, David, Ancient Jewish Law: three inaugural lectures, Leiden: Brill, 1981, 26‐31.
Daha ayrıntılı bkz. TB.Kiddushin 66b‐68b.
Tesniye 23:3: “Mamzer Rabb’in topluluğuna girmeyecek. Soyundan gelenler de 10. kuşakta dahi
Rabb’in topluluğuna girmeyecektir.”
TB.Yebamoth 78b; TB.Kiddushin 66b‐67b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden
Intercourse, XV:1.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVI:9.
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Tevrat’a göre böyle bir engeli olan Yahudî erkeğin Yahudî’yle evlenerek
“Rabb’in topluluğuna girmesi” yasaklanmıştır.47 Rabbiler hukukunda bu
nevi engelli İsrâilî’nin kimlerle evlenebileceği konusunda çok esnek davra‐
nılması özellikle dikkat çekmektedir.48
Kaynaklarda küçük arızalar olmasının engel olmayacağına işaret olun‐
muş, ayrıca bu neviden hastalıklı kişinin mamzer’le de evlenmesi yasaklan‐
mıştır.49 Yahudîlikte evlilikten maksat çocuk doğurtma ve çoğalma olduğu
içindir ki,50 engeli olmayan erkeğin de kısır veya yaşlılığından dolayı çocuk
doğurtması beklenmeyen kadınla evlenmemesi gerektiği belirtilmiştir.51
Doğacak çocukların sağlığı açısından tehlike yaratacağından dolayı saralı
veya cüzamlı aileden olan kızla da evlenilmemedir.52
e‐ Tekrar Evlilik
Bu ifadeyle kişinin boşadığı kadınla, kadın başka birisiyle evlenirse ve
bu evlilik boşanma veya ölüm sebebiyle nihâyet bulduktan sonra, yeniden
evlenmesini kastediyoruz. Tevrat’a göre bu durumda kadın kirlenmiştir ve
evvelki eşiyle evlenemez.53 Rabbiler hukukunda da bu evliliğin yasak olması
açık şekilde belirtilmiştir.54

47
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52
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54

Tesniye 23:1: “Erkeklik bezi ezilmiş, ya da erkeklik organı kesilmiş kişi Rabb’in topluluğuna girme‐
yecek.”
TB.Yebamoth 76a‐76b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVI:1‐2.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVI:2‐5, 8.
Tekvin 1:27‐28; Apple, Raymond, “Marriage”, EJ, XI, 1026‐1031, 1026‐1027. Bu emrin mu‐
hâtabı erkektir. (bkz. Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, XV:2. Bu konuda ayrıca bkz.
Bird, Phyllis, “Images of Women in the Old Tastement”, Religion and Sexism, [ed.,
Rosemary Radford Reuther], New York: Simon and Schuster, trhsz, 52‐53.)
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse”, XXI:26; Marriage”, XV:7.
TB.Yebamoth 64b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XXI:30.
Tesniye 24:1‐4.
TB.Yebamoth 44a‐45b; Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, I:7.
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f‐ Zinadan şüphelilik
Zina yapmış kadın eşine artık yasak olduğu için mehrini almadan boşa‐
nacaktır. Bu durumda zina yaptığı kişiye de yasak sayıldığı için onunla da
evlenemez. Hatta zina yapması şüphelenilen kişiyle de evlenemez.55
g‐ Kölelik
İsrâilî bir kızın çocukluğunda satın alınması durumunda, büyüdüğünde
onu özgür kılarak efendinin kendisinin ya da oğlunun onunla evlenmesi
gerektiği Tevrat’ta ifade edilmektedir. Evlenmezlerse kız özgür bırakılacak,
başkalarına satılmayacaktır.56
Tevrat özgür kişinin cariyeyle evlenmesine bir yasaklama getirmemek‐
tedir.57 Fakat rabbiler özgür olmayan kişilerin birbirileriyle evliliklerini ya‐
saklamasalar da taraflardan birinin özgür diğerinin köle ya da cariye olması
durumunda evliliğe izin vermemektedir.58 Özgür İsrâilî’yle özgür olmayan
birisi arasındaki evlilikten doğan çocuk mamzer sayılmasa da bu ona bir
kolaylık sağlamamaktadır. Çünkü bu durumda doğan çocuk İsrâilî sayıl‐
mamakta ve sperm boşa harcanmış kabul edilmektedir.59
h‐ Eşin Soyunun Devâmı
Bu engel sadece kadınlara yöneliktir. Tevrat’ın verilmesinden önce de
var olan60 ve Tevrat’ta da kabul edilmiş kurala göre, birisi çocuğu olmadan
vefat ederse erkek kardeşi onun eşiyle evlenmeli ve ilk doğacak erkek çocuk
vefat edenin soyunu devam ettirmeliydi. Bu evlilik Yibum evlilik diye adla‐

55

56
57
58
59

60

Schereschewsky, Ben‐Zion, “Marriage, Prohibited”, EJ, XI, 1051‐1054, 1052; Plaskow,
Judith, Standing Again at Sinai: Judaism from a Feminist Perspective, San Francisco: Harper,
1991, 182. Bu konuda detaylar için bkz. Hasanov, Eldar, İslâm Hukuku ile karşılaştırmalı ola‐
rak Yahudi Hukukunda zina ve benzeri cinsel suçlar, basılmamış YL tezi, Marmara Üniversite‐
si, 2007, 36 ve dvm.
Çıkış 21:7‐9.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:14.
TB.Kiddushin 69a‐70b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:11.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:13. Konuyla ilgili ayrıca bkz.
Hasanov, Yahudi Hukukunda zina ve benzeri cinsel suçlar, 68‐71.
Rabinowitz, “Levirate Marriage and Halizah”, EJ, XI, 122.
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nırdı. Kendisiyle evlenme geline nispetle kayın biraderin dinî bir göreviydi.
Tevrat’ta açıkça işaret edildiğine göre bu durumda olan kadının başkasıyla
evlenmesi yasaktı.61 Rabbiler hukukunda da bu kural kabul edilmiştir.62
i‐ Çokevlilik
Erkeğin eşinin üzerine başka bir kadınla evlenmesi Tevrat’ta yasaklan‐
mamış,63 hatta bu durum için hukukî düzenlemeye gidilmiş ve uygulanacak
ahkâmın neler olduğu belirtilmiştir.64 Rabbilerden bu konuda yasaklayıcı
tutumda bulunanların varlığına65 rağmen bağlayıcı olan görüşe göre ikinci
eş almak yasaklanmamıştır. Eğer aile reisi eşlerinin geçimini sağlama imkâ‐
nına sahipse birden fazla kadınla evlenebilir.66 Fakat aile içi huzursuzluklar
nedeniyle çokevliliğe iyi bakılmadığına işaret edilmelidir.67
10. yüzyıla kadar devam eden çokevlilik Almanya Yahudîlerinden olan
Gershom b. Yudah68 tarafından yasaklanmıştır. Bu yasak Herem de‐Rabbenu
Gerşom adıyla bilinir.69 Bu yasak Aşkenazi Yahudîler arasında tutulmuş,
Sefaradi Yahudîler ise bu yasağı tanımamışlardır. Bir Sefaradi Yahudî olan
Musa b. Meymun da böyle bir yasağa işaret etmemektedir.70
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70

Tesniye 25:5‐10.
Maimonides, Mishneh Torah: the book of women, Levirate Marriage and Halisah, I:1, II:18.
Ayrntılı bilgi için bkz. Herr, Moshe David, “Monogamy”, EJ, XII, 258‐260.
Mısırdan Çıkış 21:10; Tesniye 21:15‐17. Bu konuda ayrıntılı kaynak için bkz. Hakkî, İhsân,
ed‐Delîl ilâ Ahkâmi’t‐Tevrati ve’l‐İncîl, Kuveyt: Mektebetüʹl‐Menâriʹl‐İslâmiyye, 1984, 18.
TB.Yebamoth 65a; Konunun analizi için bkz. Herr, “Monogamy”, EJ, XII, 259.
TB.Yebamoth 65a.
Apple, “Marriage”, EJ, XI, 1028; Schereschewsky, Ben‐Zion (Benno), “Bigamy and
Polygamy”, EJ, IV, 986‐989, 986.
Tam ismi Gershom ben Judah’tır. Almanya Yahudilerindendir. 960‐1028’de yaşamıştır.
Poligami karşıtlığı ve kadının boşanmasında erkeğin yetkilerinin sınırlandırılması gibi ko‐
nulardaki önerileriyle tarihe adını yazmıştır. Detaylı bilgi için bkz: Eildelberg, Shlomo,
“Gershom ben Judah Me’or ha‐Golah” EJ, VII, 511‐513.
Schereschewsky, “Bigamy and Polygamy”, EJ, IV, 986; Eildelberg, “Gershom Ben Judah”,
EJ, VII, 512.)
Ayrıntılar ve kaynaklar için bkz. Schereschewsky, “Bigamy and Polygamy”, EJ, IV, 986‐
989.
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2‐ Din adamı Sınıfı
Yukarıda saydığımız engeller genel olarak her bir Yahudî’yi bağlamak‐
tadır. Bunlara ilave olarak din adamı sınıfının evlilikleriyle ilgili daha da
özel düzenlemeler yapılmıştır. Evlilikle ilgili bu kurallar onların özel statü‐
sünden kaynaklanmakta, statülerinin yüksekliğinden dolayı bu kurallarla
onların kutsiyetleri korunmaya çalışılmaktaydı.71
Tevrat burada da sıradan kohenlerle baş kohenler arasında ayırım
yapmakta, sıradan kohenlerin “fahişelerle (zonah/)זונה, kirletilmiş kadınlarla
(halalah/)חללה72 ve boşanmış kadınlarla (geruşah/)גרושה73 evlenmemeleri”
gerektiğini belirtirken74 baş kohenlerin evlilikleriyle ilgili sınırlamaları daha
da genişletmektedir. Şöyle ki sıradan kohenlere getirilmiş sınırlamalara ek
olarak

baş

kohenlerin

dul

kadınla

evlenmesi

de

yasaklanarak75

evlenebileceği kızın sadece “kendi halkından bakire bir kız” olması gerektiği
vurgulanmaktadır.76

Baş

kohene

getirilen

bu

sınırlamanın,

aslında

çocuklarının kutsallıklarını korumak sebebiyle olduğu belirtilmektedir.77

71
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74
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77

Levine, The JPS: Leviticus, 141. Bu konuda ayrıca bkz. Sabourin, Leopold S., J., Priesthood: a
comparative study, Leiden: E. J. Brill, 1973, 99‐101.
Kohenin kendisine yasak olan kadınla ilişkisinden doğan çocuk. Ayrıca bu zaman kadın
kendisi de kirletilmiş sayılacaktır. TB.Yebamoth 59a; TB.Kethuboth 14b; Maimonides,
Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XIX:1‐6. Diğer görüşler için bkz. Epstein, Louis, M.,
Sex Laws and Customs in Judaism, New York: Bloch Publishing, 1948, 155‐157.
Nişanlılıktan veya evlilikten boşanmış olma arasında fark yoktur. (bkz. TB.Yebamoth 59a;
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVII:18.
Levililer 21:7. Bunlar kutsallık nedeniyle yasaklayıcı şekilde olan engellerdir. (bkz.
Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, I:7.)
Diğer üçü kutsallık nedeniyle yasaklayıcı şekilde, dul kadınla evlenme engeli ise emredici
şekilde engeldir. (bkz. Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, I:7‐8.)
Levililer 21:13‐14. Baş kohenin aksine sıradan kohenler dul kadınla evlenebilirler. (bkz.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVII:9‐10.
Levililer 21:15.
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Rabbiler hukukunda da meseleye böyle bakılmış,78 hatta yasaklar daha
genişletilerek kohen ailesinin temizliğini en titiz şekilde koruma altına alına‐
rak kutsal soyun kutsiyetinin giderilmemesine özellikle özen gösterilmiştir.79
Böylece Rabbiler hukukunda bu sınıfa yönelik evlilik kuralları daha da sert‐
leşmiş, Tevrat’ta yasaklanmış kadınların yanı sıra bu gruba bazı eklemeler
de yapılmıştır.80 Bu zaman evlilikten boşanmış kadınlara kıyas olarak hatta
nişanlılıktan bile boşanmış kadınlarla da evlenmeyi yasaklamışlardır. Ayrıca
bakire olmama ihtimali bulunan kadınlar da yasak olarak telakki edilmiştir.
Tevrat boşanmış kadınla da evlenmeyi yasakladığı için, Rabbiler hukuku
tanım gereği halizah durumunda olan kadını81 da yasaklananlar arasında
mütalaa etmektedir.82 Bundan başka Rabbiler hukukunda da baş kohenlerin
bakire olmayan kadınla evlenmemesi gerektiğinden rabbiler bogeret/בוגרת83
kızla evlenme meselesini tartışmaya açmışlardır.84 Sonuçta baş kohenin
bogeret kızla evlenemeyeceği hükmü bağlayıcı bulunmuştur.85
B‐ Yasağın Çiğnenmesi ve Cezası
Yukarıda zikredilen evlilik engelleri müeyyidelerle güçlendirilmiş, ku‐
rallara uygun davranmayan kişilerin ne gibi yaptırımlarla cezalandırılacağı
belirtilmiştir. Kuralların çiğnenmesi iki şekilde gerçekleşebilir: yasaklandığı
78

79

80
81

82

83
84

85

TB.Yebamoth 56b‐57b, 58b‐59b, 84a, 85a‐85b; TB.Kiddushin 66b‐68b; Maimonides, Mishneh
Torah, Forbidden Intercourse, XVII:1. Rabbiler hukukunun bu konudaki görüşlerinin bir
özeti için bkz. Neusner, The Halakhah, Yebamot, IV:A‐B.
Örneğin sıradan İsrâili’lerden farklı olarak bir kohenin eşi hatta tecavüze uğrasa bile, artık
kohen onunla evliliğini devam ettiremez. (bkz. TB.Kethuboth 51b; TB.Yebamoth 56b;
Maimonides Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVIII:7.
Levine, The JPS: Leviticus, 220‐221.
“Ayakkabısını çıkaran kadın”. Erkeğin oğlu olmadan vefat ettiğinde kardeşi onun eşini
almalı ve ondan doğan ilk oğul vefat edenin adını sürdürmeliydi. Bu evliliğe “Yibum evli‐
lik” denirdi. Eğer kayın biraderi onu almazsa, kadın kentin kapısında ileri gelenlerin ö‐
nünde ayakkabısını çıkararak onun yüzüne tükürecektir. (bkz. Tesniye 25:5‐10; de Vaux,
Yahudilikte Aile, 69‐72; Rabinowitz, “Levirity Marriage and Halizah”, EJ, XI, 122‐125.)
TB.Yebamoth 20a, 85a; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVII:7. Bu
konudaki tartışmalar için bkz. TB.Yebamoth 13a‐17a.
12 buçuk yaş bir gün ve daha yaşlı genç kız. (bkz. TB.Yebamoth 875.)
TB.Yebamoth 59a‐60b. Bogeret kız ilişkiye girmese bile kendiliğinden bekâretini kaybedebi‐
lir. (bkz. TB.Kethuboth 11b.)
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVII:13.
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halde evlilik yapmak ve evlilik dışı cinsel ilişkiye girmek.86 Müeyyideler her
iki duruma göre düzenlenmekte, taraflara gereken ceza verilmekteydi. İşaret
edilmelidir ki suçun evlilik şeklinde mi yoksa yasak cinsel ilişki şeklinde mi
vücut bulduğu arasında fark olmadan yasak fiil işlediği için suçluya kırbaç
cezası vurulması gerekir. Çünkü Yahudî ceza hukukunda kabul edildiğine
göre kuralların çiğnendiği durumda ceza şeklinin belirtilmemesi veya belir‐
tilmesine rağmen diğer cezaların da uygulanamaması hâlinde kırbaç cezası‐
nın uygulanacağı Yahudî hukukunda kabul edilmiştir. Kırbaç cezasında
cezalandırıcılık vasfından daha çok eğiticilik vasfı galiptir.87
1‐ Evlilik Akdine Yönelik Müeyyideler
Bu müeyyideler duruma göre değişmektedir; bazı evlilikler hiç vücut
bulmamış addedilerek tamamen geçersiz sayılıp çiftin ayrılması için hiçbir
ilâve şey gerekmezken diğerleri yasaklanmakla beraber geçerli sayılmakta,
ama yasak olduğu için de ayrılmaları için boşanmaları talep edilmekteydi.
Belli olmaktadır ki, bu ayırım hukukî sonuç doğurma açısından yapılmıştır.
Bu nedenle de bunları geçersiz ve geçerli evlilikler olarak iki başlık altında
toplamanın isabetli olacağını düşünmekteyiz. Geçersiz evliliklerden farklı
olarak geçerli sayılan evlilikler hukukî sonuç doğurmaktadırlar.
a‐ Yasak ve Geçersiz Evlilikler
Bu türden evliliklerde, arada yasaklayıcı kural bulunduğundan evlilik
hiç vücuda gelmemiştir ve evlilik olarak hiçbir hukukî sonuç doğurmamak‐
tadır.

86

87

İşaret edelim ki Yahudi hukukunda gayrımeşru ilişkiden doğan çocuk anlayışı sadece
ilişkideki tarafların birbirileriyle evlenme engeli olduğu durumda söz konusudur. Arala‐
rında evlilik engeli bulunmayan taraflar evlilik akdi olmadan birbirileriyle ilişkiye girseler,
doğan çocuk gayrı meşru addedilmeyip ilişkide taraf olan erkeğin nesebine aittir.
(Neusner, Jacob ve dğr., Judaism and Islam in Practice, London and New York: Poutledge,
2000, 69.)
Horowitz, George, The Spirit of Jewish Law: a breaf account of Biblical and rabbinical
jurisprudence with a special note on Jewish law and the state of Israel, 4. bsk., New York: Bloch
Publishing Company, 1993, 210; Cohn, Haim Herman, “Flogging”, EJ, VI, 1348‐1351, 1348,
1350.
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“Birinci dereceden yasak” mahremlerle evlilikler geçerli değildir ve eğer
taraflar bir birilerini tanımadıkları veya yasaklayıcı kuralı bilmedikleri için
evlenmişlerse, durum ortaya çıktığı zaman ayrılmalıdırlar.88 Bu ilişkiden
doğan çocuk da mamzer sayılmaktadır.89 Ayrıca bir Yahudî’yle gayr‐ı Yahudî
arasında da evlilik yapılsa bu evlilik hukûken oluşmamış sayılır ve kişinin
evli kabul edilmesini sağlamaz.90 Hatta bu nevi birlikteliğin Yahudî tarafı
engeli olmayan biriyle evlenmek isterse bunu yapabilir.91 Gayr‐ı Yahudî’yle
birliktelikten doğan çocuğun mamzer sayılması gerektiği rabbiler arasında
tartışılmıştır.92 Bunlar mamzer statüsünde görülmezlerse de93 bu onlara bir
kolaylık sağlamamaktadır. Çünkü bunlar çocukluktan silinerek tamamen
İsrâilî sayılmamaktadırlar.94 Evli olmasına rağmen başkasıyla evlenen kadı‐
nın evliliği de geçersizdir ve belli olduğu üzere bu zinadır. Ayrıca eğer kişi
başlık parasını tayin edilmiş miktardan az verirse, evlilik akdi geçersizdir.95
b‐ Yasak Olmakla Beraber Geçerli Evlilikler
Bu nevi evlilikler yasak olmakla beraber geçerli sayılırlar ve hukukî so‐
nuç doğururlar. Şöyle ki, bu durumlarda evlilik akdi geçerli sayılmakta ve
ayrılmak için bir de boşanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu evliliklerden
doğan çocuklar mamzer sayılmazlar.

88
89

90

91
92
93
94
95

Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, IV:12‐14.
Bu konuda ayrıntılar ve kaynaklar için bkz. Ricks, “Kinship Bars”, 126; “Soy Bozukluğu”
başlığı.
TB.Kiddushin 68b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:1, 7; Marriage,
IV:15. Bu nedenle Yahudi kırbaçlanacaktır. (bkz. Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden
Intercourse, XII:1‐2.)
Schereschewsky, “Mixed Marriage, Intermarriage”, EJ, XII, 168.
TB.Yebamoth 44b‐45a; TB.Kiddushin 68b.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XV:3.
TB.Kiddushin 68b; Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:7.
Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, IV:19‐20. Ayrıca ehliyet sahibi olmadığı için çocuk
ve delinin de evlilik akdi geçersizdir. (bkz. Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, IV:7‐9.)
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Mahremiyet nedenli “ikinci dereceden yasak” kadınlarla evlilik, Rabbiler
hukuku kökenli olması nedeniyle geçerli sayılmıştır. Ama bu evlilik devam
ettirilemez ve doğan çocuklar mamzer sayılmazlar.96 Eşinden boşanmış kadı‐
nın başkasıyla evlendikten sonra artık birinci eşine ebediyen yasak olması
konusuna değinildi. Eğer taraflar yasağı çiğneyerek yeniden evlenirlerse
boşanmaları gerekir.97 Fakat bu evlilikten doğan çocuk mamzer değildir.98
Mamzer’le evlilik akdi geçerli olmasına rağmen yasaktır ve evlenirlerse bu
evlilik devam ettirilmemelidir.99 Kohenler evlilik kurallarını çiğneyerek ya‐
sak kadınlarla evlenirlerse bu durumda ayrılmaları gerekir.100
2‐ Yasak İlişkiye Yönelik Cezalar
Burada hem evlilik dışı girilen ilişkinin cezasının yanı sıra evlenmeleri‐
ne engel bulunmasına rağmen evlenen ve bu evlilik içerisinde birbirileriyle
ilişkiye giren kişilerin cezası gibi meselelere değineceğiz.
Mahremiyet nedeniyle yasaklananlarla ilişkiye girme durumunda verile‐
cek ceza Tevrat’ta ve Rabbiler hukukunda belirtilmiştir. Birinci dereceden
yasak olan kadınlarla ilişkiye girmenin cezası kesin olarak ölümdür. Fakat
bu ceza uygulama açısından, mahkeme tarafından uygulanabilen ve uygu‐
lanamayan şeklinde iki çeşide ayrılmaktadır. Mahkeme tarafından uygula‐
nacak ölüm cezası da taşlanarak ve yakarak öldürme olmak üzere iki kısma
ayrılmaktadır. Kişi öz annesi, üvey annesi ve oğlunun eşiyle ilişkiye girerse
recm cezasına çarptırılacaktır.101 Kızı, kızının kızı, oğlunun kızı, üvey kızı,
üvey kızının kızı, üvey oğlunun kızı, kayın validesi, kayın validesinin annesi

96
97
98
99
100

101

Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, IV:14.. Ayrıca bkz. Ricks, “Kinship Bars”, 126.
TB.Yebamoth 44a‐45b; Maimonides, Mishneh Torah, Marriage, I:7, IV:14.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XV:2.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XV:1‐2; Marriage, I:7, IV:14.
Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin XIX:4. Bu konuda ayrıca bkz. TB.Yebamoth 59a‐
59b, 61a‐61b, 84a‐85b; TB.Kiddushin 77a‐78a.
TB.Sanhedrin 53a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin XV:10. Üvey anne ve geliniyle
ilişki durumunda iki emri çiğnediği gerekçesiyle iki suçla yargılanması konusundaki tar‐
tışmalar için bkz. TB.Sanhedrin 53b‐54a. Bu konuda ayrıca bkz. Maimonides, Mishneh
Torah, Forbidden Intercourse, II:1‐14.
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ve kayın pederinin annesiyle102 ilişkiye girerse yakılacaktır.103 Ölüm cezası‐
nın mahkemece uygulanmayıp da Tanrı tarafından uygulanacağı ceza çeşidi
karet adlanır. Annenin ve babanın kız kardeşleri, amcanın eşi, öz ve üvey kız
kardeş, erkek kardeşin eşi ve eşin kız kardeşiyle ilişki durumunda bu ceza‐
nın verileceği kabul görmüştür.104 Ölüm cezası kaldırıldıktan sonra bu ceza‐
ya çarptırılması gerekenlerin kırbaç cezasına çarptırılacağı kurallaştırılmış‐
tır.105 Fakat kırbaç cezasının uygulanmasında kabul edilmiş genel kurala
göre bu cezaya çarptırılmaları için önceden uyarılmaları gerekir.106 “İkinci
dereceden yasaklananlar” da ölüm cezasına çarptırılmayacak, uyarıda bulu‐
nulmuşsa bu durumda kırbaç cezasına çarptırılacaktır.107
Gayr‐ı Yahudî’yle ilişkinin yasak olduğunu ve bunun nedenini açıkla‐
mıştık. Bunu yapan erkek itaatsizlik suçundan dolayı kırbaçlanacaktır.108 Din
adamı sınıfından birisi ise bu durumda fahişeyle ilişki suçundan kırbaçlana‐
caktır.109

102

103

104

105
106
107
108

109

Eşin kızının kızı isim olarak Tevrat’ta geçmekte, (Lev. 18:17) ama nineye açık şekilde işaret
edilmemektedir. Kız torunun yasaklanması 3. neslin yasaklanmasına, dolayısıyla fürua u‐
zanan bu yasağın usûle da şâmil edilmesi gerekçesiyle nineye de işaret ettiği görüşünden
hareket edilmektedir. Rabbiler bunların birinci dereceden mi, yoksa ikinci dereceden mi olma‐
larını tartışmış, birinci dereceden sayılmaları gerektikleri sonucuna gelmişler. (bkz. Ricks,
“Kinship Bars”, 126.)
TB.Sanhedrin 75a; Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin XV:11. Son altı çeşit kadınla
ilişkide yakma cezası eşin hayatta olmasına bağlanmış, eşin ölümünden sonra vuku bulma
durumunda cezanın karet olması öngörülmüştür. (bkz. Maimonides, Mishneh Torah,
Sanhedrin XV:11.)
TB.Kethuboth 29a‐29b; TB.Kerithoth 2a. Kaynakta (TB.Kerit. 2a) recm ve yakılarak öldür‐
meyle yasaklananlardan bazıları da geçmekle beraber onlara özel ceza şekli belirtildiği için
bu cezadan istisna edilmişlerdir. Nitekim bağlayıcı kuralı belirtirken İbn Meymun da özel
olarak birinci dereceden yasaklananları ismen belirtmekte, karet cezasına çarptırılacak olan‐
lara ise “bunlardan diğerleri” şeklinde işaret etmektedir. Maimonides, Mishneh Torah,
Forbidden Intercourse, I:1‐5; Marriage, Virgin Maiden, I:11.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, I:7; Sanhedrin XIX:1.
Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin XVI:4.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, I:8.
Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin XIX:4. Bu ilişki sürekli tekrar olursa erkek hayızlı,
cariye, putperest ve fahişe kadınla ilişki nedeniyle suçlu sayılır. (bkz. Maimonides, Mishneh
Torah, Forbidden Intercourse, XII:2.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVII:6.
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Ayrıca bir İsrâilî erkek putperest110 bir kadınla ilişkiye girse ve toplum
buna şâhit olsa, suçu işlediği sürece o İsrâilîni öldürmeğin iyi bir iş olduğu
söylenmiştir.111 İsrâilî evli kadınla ilişkiye giren putperest erkek öldürülecek‐
tir. Çok ilginç noktadır ki, 9 yaş 1 gününü doldurmuş İsrâilî erkekle ilişkiye
giren putperest kadın, evli veya bekâr, 3 yaş 1 günden büyük veya küçük
olması itibara alınmadan öldürülecektir. Gerekçe olarak bir İsrâilî’nin onun
yüzünden suç işlemesi gösterilmiştir.112
İktidarsızlık, soy temizliği, soyun devamı gibi evlenme yasaklarını çiğ‐
nenmesi durumunda da verilecek ceza, uyarı bulunduğunda kırbaçlama
olacaktır.113
Din adamı sınıfıyla ilgili kurallar şöyle düzenlenmektedir: Baş kohenin
ve sıradan kohenlerin boşanmış ve buna kıyasla halizah durumunda olan
kadınla, halalah kadın ve fahişelerle114 ilişkisi sebebinden kırbaçlanarak ce‐
zalandırılması evlilik içerisindeki ilişki nedeniyledir.115 Evlilik dışı ilişkiye
girseler veya evlenip de ilişkiye girmeden ayrılsalar kırbaçlanmayacaklardır.
Fakat dul kadınla evlilik dışı ilişkiye girmesi nedeniyle tek suçtan kırbaçla‐
nacak olan baş kohen, evlilik içi ilişki nedeniyle iki suçtan cezaya çarptırıla‐
caktır. Yine de evlense bile henüz ilişkiye girmeden ayrıldıklarında cezaya
çarptırılmayacaktır. Yasaklanma nedenleri birden fazla olan bir kadınla iliş‐
kiye girme durumunda her nedene göre ayrıca cezaya çarptırılacaktır. Fakat
birden fazla ilişki için bir ceza yeterlidir. Bogeret olduğu için veya kaza ne‐
deniyle bekâretini kaybeden kızla evlenmek baş kohene yasak olsa da, baş
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115

Putperest ifadesinin Talmud’a sonradan sokulduğu, orijinal metinde Yahudi olmayanların
aynı görüldüğü ifade edilmiştir. ( bkz. Şahak, İsrail, ed‐Diyânetü’l‐Yahûdîyye ve mavkifuhâ
min ğayri’l‐Yahûd, çev. Hasan Hıdr, Kâhire: es‐Sina liʹn‐Neşr, 1994, 32‐33.)
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:4‐6.
Maimonides, Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XII:9‐10.
Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin XVI:4, XIX:4; Marriage, I:7; Virgin Maiden, I:11.
Hatta bunların bu sıfatları şüpheli olsa bile sonuç değişmemektedir. (bkz. Maimonides,
Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVII:7.
Kohenin eşi tecavüze uğrasa bile fahişe sayıldığından boşanmalılar. Bu durumda kohen
onunla ilişkiye girerse fahişeyle ilişki suçundan kırbaçlanacaktır. (bkz. Maimonides,
Mishneh Torah, Forbidden Intercourse, XVIII:7.
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kohen bunlarla evlense kırbaç cezasına çarptırılmayacaktır.116 Ayrıca baş
kohen bakire bir kızla evlenmesi gerektiğinden bir kızı iğfal ettiğinde veya
tecavüz ettiğinde artık onunla evlenemez. Bu durumda sadece malî cezaya
çarptırılacaktır.117

116

117

Din adamı sınıfıyla ilgili kuralların kaynakları için bkz. TB.Kiddushin 77a‐78a;
Maimonides, Mishneh Torah, Sanhedrin XIX:4; Forbidden Intercourse, XVII:1‐17. Bunlar ce‐
zaya çarptırılmadığı durumda kadın da muaftır. (bkz. Maimonides, Mishneh Torah,
Forbidden Intercourse, XVII:5.)
TB.Yebamoth 59a‐59b; Maimonides, Mishneh Torah, Virgin Maiden, I:5‐6, 12; Forbidden
Intercourse, XVII:16.

MARRIAGE AS THE FOUNDATION FOR A PEACEFUL
SOCIETY: ISLAMIC PERSPECTIVE
Huzurlu Bir Toplumun Temeli Olarak Nikâh:
İslâmî Perspektif
Siti Musdah MULIA♦

Introduction
As a Muslim woman, I do believe that the essence of Islam is revealed in
the humanistic values it embodies. The most complete expression of those
values is the recognition by Islam of the fundamental equality and unity of
all human beings. All human beings are considered equal. All human are
equally created by God. The only thing that differentiates one individual
from another is the degree and quality of her taqwa (devotion and obedience
to God). And the only one capable of judging the quality of taqwa is God
Himself.
How to understand the Islamic teaching?
Many Muslims: women and men do not have a complete understanding
of Islamic teachings. Islamic teachings actually can be divided in two
important aspects: vertical and horizontal. The vertical aspect implies
human’s obligation to God (hablun min allah), while the horizontal aspect
entails relations between human beings (hablun min al‐nas), including the
relationship between husband and wife. In my opinion, the second aspect is
deemed crucial that The Qur’an and Hadith are filled with principles of
♦

Prof. Dr., President, Indonesian Conference on Religion and Peace, Endonezya
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humanitarian values; that all human beings are equal regardless their
gender, ethnic, and race.1
The problem is the vertical aspect of Islamic teachings much more
implemented in Muslim society, but the horizontal aspect tends to be
neglected. So that the humanitarian dimension which actually reflects the
vertical aspect, receives less attention in Muslim daily life.
It is very interesting to note that The Qur’an discusses marriage in detail
in many verses. There are no less than 106 verses, whether using the phrase
al‐nikâh (unification) which is repeated 23 times or using the word zauwj
(spouse) 80 times and the word wahaba (sacrifice) two times. Understanding
the real meaning of marriage in Islam means unraveling all verses stating
about marriage, sorting them out by theme to see them as a whole, before
concluding the essence of the verses.
The Qur’an clearly justifies the importance of marriage.2 The Qur’an
also describes marriage as mitsaqan ghalidzan, or strong commitment
between two equal parties enclosed with love, mercy and compassion. Each
party is obliged to maintain the sanctity and perpetuity of the commitment.
The Qur’an always stresses the egalitarian relationship between spouses.3
Marriage law is a matter of surpassing importance in Muslim society.
The law of marriage, divorce and inheritance is always treated more
thoroughly and in greater detail in the Muslim society than any almost other
subject. One of the signal contributions of Islam to seventh century Arabian
society was a dramatic improvement in the status of women within
marriage.

1

See al‐Hujurat, 49:13.

2

See al-Ahzab, 7; al-Nisâ, 21 and 154.

3

See al-Zâriyât, 49; Fatir,11; al-Naba`, 78; al-Nisâ`, 20; Yasin, 36; as- Syura, 11; al-Zukhruf, 12; al-Baqarah, 187; and al-Najm, 53. The emphasis is also
found in a number of Hadiths.
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The importance of marriage law within Islam is most often mentioned
in connection with efforts to resist changes to classical era doctrines.
Conservative rejection of proposals to limit male divorce and polygamy and
to equalize male-female inheritance rights is frequently cited as evidence of
the central place of family doctrine within Islamic jurisprudence. But
concern with marriage and inheritance is not limited to conservative
defenders of the received doctrine; family law is also vitally important to
Muslims who are committed to reinterpreting or renewing the legal
tradition in response to the needs and realities of contemporary life.
Marriage as a source of peaceful family
Deep analysis on all verses talking about marriage concludes five basic
principles of marriage in Islamic teachings as follows:
First, the principle of mitsaqan galiza (strong commitment between
spouses). The logical consequences of this principle are each spouse must
observe their respective rights and obligations. For example, a husband must
exercise his rights and obligations and so does a wife. Islam regulates in
great detail the rights and obligations of a husband and wife, parents and
children, as well as the relationship that holds between one family and other
families. Marriage is also viewed as a sacred bond, carrying with it a worldly
and heavenly dimension.
This has to be underlined as marriage in Muslim society has very often
been seen as a contract just between the groom and the bride’s father or the
guardian, instead of between the spouses. This may discourage women
from taking more responsibility in marriage because they barely have
legal rights in the first place. The emphasis on social contract is
necessary to eliminate the incorrect perception of marriage as a
possession of husband.
Second, the principle of al‐musawa (gender equality). The condition of
gender equity can be built through the efforts to put to an end any form of
discriminatory acts which, socio-culturally, psychologically and politically,
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render man and woman in such an unfortunate position, making them
unable to play an optimal role in the family. In a married life, the portion of
duties and obligations of husband and wife should be fairly distributed. Fair
as meant here does not necessarily mean that the duties and obligations are
of exactly the same nature and quantity; rather they are proportionally
distributed, depending on the mutual agreement. The distribution of work,
both at home or outside, should pay due attention to the safety of woman’s
reproductive function.
Third,

the

principle

of

al‐mawaddah

wa

rahmah

(loving

and

compassionate). A prosperous family is build upon a principle of mawaddah
wa rahmah, a family in which loving and compassionate atmosphere reigns
between husband and wife. Affection and compassion stem from the
earnestness and sincerity of each of the married couple in accepting the
existence of her or his partner the way she or he is, demanding no more than
that. The sense of mawaddah wa rahmah will prevent every one from
occurring

various

manifestos

of

domestic

violence,

be

physically,

psychically, sexually, or violence in the form of the economic abandonment
Fourth, the principle of al‐mu’ashara bi al‐ma’ruf, means humane
behavior towards others, particularly in the relationship between husband
and wife. The word ma’ruf doesn’t just mean goodness, but also goodness
with attention to particularity and locality. So, in the relationship between
spouse, it is very needed a mutual protection and complementation. Married
couple should be fully aware that as human beings they must have strengths
and weaknesses. No human is perfect. Therefore, the couple should protect,
safeguard and complement each other.
Yet, there has been widely circulating in the veins of society’s blood the
age-long misleading conception that a husband is the captain of the family
whose assignment is to guide and protect his wife. This stereotyped view
that a husband is super ordinate to his wife and the wife is subordinate to
the husband legitimates the conviction that the husband is a master; the wife
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is just a maid. Such standpoint negates the reality prevailing in the society.
The existing reality witnesses that many wives have been endowed with
expertise and intelligence exceeding those of the husbands. Even, it has often
been encountered that a wife often becomes the backbone of a family in
catering the family’s economic needs.
Fifth, the principle of monogamy. Happy wed can only be built on the
principle of monogamy, namely one husband and one wife, This principle
shall be well understood in the essential meaning of the word, in that one
husband and one wife shall not be construed as above paper only, but rather
in the true reality. What is meant is that either a husband or a wife has only
one partner, be in their life at home or outside the home. In no circumstances
are husband and wife allowed to violate the principle of monogamy. The
breach towards this principle is the outbreak of the breakup and the ruin of
an institution of a family.
Those are the five Islamic basic principles in establishing a happy
married life. Those five principles can be adopted as the guidance in creating
a prosperous and quality family which can provide peace of heart and mind
and wellbeing to everyone. From these five principles we can conclude that
the main purpose of marriage in Islam is to build a happy family life with
the foundation of peace and compassion (mawaddah), blissful (saʹadah) and
prosperous (sakinah).
What is Family?
The main goal of marriage in Islam is to establish a peaceful and
harmony family. The family is an institution that carries out at least the six
following functions. First, religious function, in the sense that the family
provides a religious environment for its members. Secondly, affective
function, where the family shares love and produces offspring. Thirdly,
social function, by giving prestige and social status to all members of family.
Forth, educative function, the family provides education for all its members.
Fifth, protective function, a family has to protect its members from physical,
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economic, and psycho-physical threats. Sixth, recreational function, in the
sense that the family is a milieu of recreation for all members of family.
In my opinion, every person needs a family just as every person needs
religion. The family institution is the earliest and the most important place
where religious teachings are formed. It is within the family that religious
values are instilled. Both the parents must teach their children religious
values that help to develop their humane traits.
On the other hand, religious values need the family institution for
continuity. Meanwhile, the family needs religious values in establishing
peace and harmony. The family should educate its members to be more
human, those who are religious and uphold humanistic values as well as
principles of dialogue, tolerance, pluralism, and democracy base on the
universal principles of human rights.
A family will be a peaceful and harmonious one if all the above
functions are optimized. In contrast, when those functions are disrupted, the
family will experience conflict and a family crisis will ensue. The family will
also have a crisis when those functions are not fully carried out. For
example, when the educative function isn’t effective, the relationship
between the children and the parents will be disrupted.
In general, family is divided into three types: traditional family, neotraditional family and modern family. Let me just outline what I mean.
Traditional family is characterized by its interaction pattern among family
members that based on strong bound on traditional values, either from
ethnicity values, or religious values. Neo-traditional family is characterized
by the pattern of interaction among family members that based on the
combination between traditional and modern values. The modern family is
the nuclear family: they separate from outside and see family affairs as
internal affairs. For this modern family, the privacy of nuclear family is
important.
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Nowadays it is even more difficult to maintain a peaceful and
harmonious family. There are so many obstacles, such as economic
problems, socio-cultural problems, including moral problems. Science and
technology advances have also contributed to the complexities of family
relationships.
The Function of a Family
From Islamic perspective, a family is an institution of paramount
importance. Islam considers the family institution as the source of peace and
tranquility for every individual, man and woman. More than 70 verses of the
Qur’an with different wordings explain the importance of marriage and
family life. Islamic teachings lay particular stress on several underlying
principles to help strengthen functions of a family.
First, Islam views each member of the family as a leader in their
respective position. Islam states that every human being is basically a leader,
at least for him/herself. Each and every person will be asked to be
responsible before Allah. A hadith states: “Every one of you is a leader and
every one of you will be questioned as regards your leadership”(BukhariMuslim). This hadith implies the opportunity to anyone, regardless their
gender to become a leader. Leadership has more to do with ability, self
confidence, independence, maturity, courage, sense of responsibility,
and devotion to Allah. This also signifies that every one in a family life
shall be treated as subject rather than object. Two spouses are partners on
equal and equitable basis. Both are independent, free but responsible human
beings. The relationship that holds between members of the family must be
founded firmly on compassion, not coercion.
Second, Islam indoctrinates the principle of unquestionable justice in
establishing and maintaining a married life. In this context, justice means
placing the functions of a family in an amicable and harmonious manner.
With justice, it is expected that there will be no violence in a family life,
whatever the reason is. No violence towards wife, husband, children, and
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other members of the family is permitted to occur. Islam is the religion
which holds peace, mercy and justice in high esteem. Therefore, Islam
heavily condemns all forms of domestic violence in all of its manifestations,
whether be physical, psychological or sexual, and also all kind of economicsrelated violence.
Third, Islam tends to place religious function of a family as the primary
one for the reason that it starts from this function that a family can exercise
other functions: educative, protective, and compassionate. Other family
functions, such as social and recreational function will grow and develop by
their own when religious and educative functions have optimally been
satisfied.
Promoting Harmonious Family Towards Peaceful Society
A number of studies have shown that a peaceful and harmonious family
requires three conditions.
First, there seem to be a strong commitment from the husband and wife
to preserve and maintain peace in the family. This commitment is usually
born from a deep understanding of religious values.
Second, there seem to be a balance in the relationship between husband
and wife base on gender equality perspective.
Third, there seem to be a good awareness to eliminate all forms of
violence, discrimination and exploitation against members of family,
especially women and children. Each member of the family must realize that
all forms of violence are a crime against humanity and should not be
tolerated for whatever reason.
Furthermore, in regards to Islamic teachings, there are three important
tasks that the family must carry out.
First, the family has to protect all its members, especially the children,
from any form of violence, discrimination and exploitation. Children are the
smallest part of a community and are most vulnerable towards many forms

MARRIAGE AS THE FOUNDATION FOR A PEACEFUL SOCIETY
ISLAMIC PERSPECTIVE

265

of violent behaviors. As people of faith, we are all obligated to carry out
concrete actions as positive work to protect children’s rights for a peaceful
and harmonious society.
It is very important to note that a huge violence against children occurs
in the family, a place where they should actually obtain a sense of safety and
peace. Almost every day the media reports cases of violence such as child
beatings and abuse at home, sexual abuse, incest, rape, pedophilia, sodomy,
trafficking, forced prostitution, and inhuman child labor. Child neglect, too,
occurs when proper identification is not provided (no birth certificate) and
no access to important information is given to children. In this regards, girls
are more vulnerable towards sexual abuse. Ironically, the main perpetrators
of violence are those who are closest to the children, like the father, the
mother, and other close relatives. Yet these abusers are the ones who have
the responsibility to protect those children.
Second, the family must protect all its members from starvation,
poverty and ignorance. It is very important to protect children from poor
health and nutrition, the cause of malnutrition. The family must provide the
members with adequate knowledge and life skills to prepare them for future
life in society and to instill in them proper work ethics and a sense of
responsibility. This is important to shield them from any threat of danger
caused by ignorance, poverty and unemployment. Religion, particularly
Islam, reminds its congregation to not be entrapped in such conditions
because it will lead them towards infidelity and crime.
Third, the family must protect all its members, especially the children,
from the threat of HIV/AIDS and from other sexually transmitted diseases.
Although this epidemic is recognized as a great threat, but a positive and
constructive attitude towards its sufferers must be maintained, not one that
is negative and destructive. There should be no negative stigma on them.
Patients of HIV/Aids, especially children must not be isolated from society.
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They must still have access and opportunities as other children would. There
must be no discrimination against them, whatever the reason.
The question is what needs to be done so that the family is able to carry
out its functions optimally in fighting against the enemies of religion which
are ignorance, injustice, decadence and oppression?
First, the family must become the milieu for education, particularly
religious education for the family members, especially for the children. The
family must introduce and become an example for the implementation of
religious teachings that are accommodative towards humanistic values.
Religious teachings that are contain messages of peace, tolerance and a
pluralistic attitude. Second, the family must be the starting place to eliminate
all forms of poverty, ignorance and starvation. And also efforts to eliminate
all forms of violence must begin from the family life.
Third, the family must be the main central point for the eradication of
all forms of depravity, corruption, conflict, war and terrorism. Fourth, the
family must be the main environment to build respect for humanity, love for
the surrounding environment, equality and justice, particularly gender
equity, humanistic values and democracy that fundamentally respect the
nature and dignity of human beings.
Conclusion
In closing, we can conclude that efforts to build a peaceful society must
begin from marriage and family institution. It is our duty to ensure that the
family institution can do its function effectively, especially in regards to its
religious function.
The Islamic teaching on marriage strives to eliminate all form of
discrimination, exploitation and violence within marriage by anyone with
any reason. It has to be seen as an ijtihad to promote the Islamic teachings
which emphasize on love and respect for human being and humanitarian
values.
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Lastly, Islamic teachings concerning marriage and family life actually
aims at protecting children and women, and also giving full protection for
all human beings as explained in the The Qur’an and Sunnah. It is Muslim
duty right now to promote Islamic teachings, especially on marriage issue,
that are women-friendly and full of blessing for the whole universe
(rahmatan li al‐ʹalamin). In urîdu illa al‐ishlâh mastatha’tu. Wa mâ tawfîqiy illâ
billâh. Wa Allah aʹlam bi as‐shawab.
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MÜZAKERE
Mehmet TÜRKERİ♦

Bu oturumda okunan bildiriler, evliliğin toplum ve din için son derece
önemli bir olgu olduğunu, zira aileyi kurmanın temelini oluşturduğunu
ortaya koymuş bulunmaktadır. Nişanlılık, evlilik ve aile süreci, sevgiyle
başlamakta ve devam etmektedir.
Ailenin bir takım toplumsal yükümlülükleri ve işlevleri bulunmaktadır.
Bunların yerine getirilmesinde aile bireylerinin birtakım hakları ve ödevleri
vardır. Bu haklar ve ödevler, bildirilerde zikredilmiştir.
Bildirilerden hareketle üzerinde durulması gereken önemli bir unsur,
evlenmenin irade temeline dayanıyor olmasıdır. Bu, bildirilerde, değişik
anlam farklılıklarıyla da olsa, Carmen Alviar’ın bildirisinde rıza, Joachim
Kwaramba’nın bildirisinde aşk ilanı (love proposal), Arvin Eballo’nun bildi‐
risinde, evliliğin ikinci iyiliği olarak birbirini sevme, Musdah Mulia’nın bil‐
dirisinde sevgi şeklinde geçmektedir.
İrade özgürlüğü, hukukî, ticarî vb. ilişkilerin temelini oluşturduğu gibi,
ahlâkîliğin de temelini oluşturur. Aile dinî, toplumsal, hukukî, ekonomik vb.
bir kurum olduğu gibi aynı zamanda ahlâkî bir kurumdur. İnsana özgü
irade özgürlüğü ile değer alanına çıkılır. Değer alanlarından bazıları ise din,
ahlâk ve sanattır. Buradan hareketle, bildirilerde tarafların yerine getirmesi
beklenen yükümlülükler sadece hukukî, ticarî vb. yükümlülükler değildir.
♦

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İzmir
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Başkan Yardımcısı,
mehmet.turkeri@deu.edu.tr
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Onlar değer alanıyla da ilgilidir. Evliliğin ve ailenin dinî bir kurum olması‐
nın önemli bir kısmı bununla ilgilidir. Evliliğe ve aileye kutsallık atfedilmesi
sadece törensel bir şey değildir, aynı zamanda değersel bir şeydir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki, irade özgürlüğü ve
sevgiye dayalı tercihle başlayan bu süreç, bu temellerin gereği olarak, bir
değer üretme sürecidir. Başlamasındaki sevgi ve değer vurgusu, sürecin
işlemesinde de söz konusu olmalıdır. Evliliğin ve ailenin hukukî, ekonomik,
toplumsal vb. boyutları değer vurgusu ve değer üretme imkânını gölgele‐
memelidir. Bu konudaki en büyük motivasyon dinden gelebilir. Ne var ki,
dinin sadece törensel boyutu dikkate alınır onun değerle ilgili hedeflerinin
bilincinde olunmazsa, kurulan bu özel kurumun değer içeriği oluşmamış
olur.
Bir şeyin değer içeriğinin bulunmaması, o şeyin değerle ilgili alan ol‐
madığı anlamına gelir. Evlilik ve aile açısından bu durum evlilik ve ailenin
ahlâkî bir kurum olmasını tehlikeye sokar. Demek ki, aileyi aynı zamanda
ahlâkî bir kurum olarak da görmek durumundayız. İlk etapta böyle bir gö‐
rüş son derece tuhaf karşılanabilir. Çünkü aile zaten ahlâkî bir kurumdur
diye düşünülür ve öyle varsayılır. Ancak bir şeyin öyle olduğunu düşünme
ve varsayma, ahlâk alanının var olmasını sağlamaz. Ahlâk alanının var ol‐
ması için değer vurgusu ve bilincinin aile ilişkilerinde ayırt edici olarak bu‐
lunması gerekir. Bunun temelinde de, Mulia’nın belirttiği gibi, insanın halife
olması yani onun ahlâkî özne olması yatar.
Nikâhta, evlilikte ve ailede değer vurgusunun nasıl ortaya çıktığını ve
yaşatılacağını görmek için değerin doğası /mahiyetini hatırlamamız gerekir.
Bir davranışta, bir kararda, bir olayda, bir değer‐biçmede, bir ilişkide,
bir iletişimde değer vurgusunun olup olmadığını sırasıyla o şeylerin seve‐
rek‐isteyerek yapılıp yapılmadığına bakarak ortaya koyabiliriz. Severek ve
isteyerek yaptığımız bir şeyi, değer vererek yaparız ve o şeyin en iyisini
yaparız. Bu durumda değer vurgusu davranışın vb. severek, isteyerek, bi‐
linçli bir şekilde ve en iyi şekilde yapılmasıyla ortaya çıkar. Değer vurgusu‐
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nun olup olmadığını, gündelik hayatta severek‐isteyerek yapıp‐ettiğimiz
şeylerle böyle yapmadığımız şeyler arasındaki farkla anlayabiliriz.
Değer, süjeyle ve objeyle ilgili yanları bulunan, süje‐süje ve/ya süje ‐obje
ilişkisinden doğan, ilişkisel, bağlantısal bir şeydir. Değerin hayata geçirile‐
bilmesi için öznenin, başka öznelerle ve/ya nesnelerle ilişkisinin isteyerek,
bilinçli bir şekilde, bilgiye ve iradeye dayalı tarzda, sırf iyilik hatırına ku‐
rulması gerekir. Demek ki, değer ‘kurulan’ bir şeydir. İnsanın kendi davra‐
nışı, kararı, düşüncesi, hüküm vermesi, bir olayı değerlendirmesi vb. ile
ilişkisi de buna dâhildir. Burada, bir köprüye benzetecek olursak, köprünün
bir ayağını insan, öteki ayağını insanın kendi davranışı, kararı vb., diğer
insan ya da varlık vb. oluşturur. Dikkat edilecek nokta, değerin kurulmasın‐
da kişinin, köprünün kendi tarafındaki ayağını kurmak durumunda oldu‐
ğudur. Öteki tarafın diğer ayağı kurup kurmaması, ya da onun kurmama,
yanlış kurma vb. ihtimaline karşı kendi tarafımızın ayağını kurmaktan vaz‐
geçemeyiz. Çünkü öyle bir durumda karşı tarafın yaptığı yanlışı model al‐
mış oluruz.
Bu açıdan nikâh, evlilik ve aile olgusuna bakalım. Bu olguların temelin‐
de irade beyanının bulunması bunlarda değer alanının ortaya çıkması gerek‐
liliğini ima eder. Değer vurgusu da, insanın dışsal yaptırımdan bağımsız
olarak, severek ve isteyerek, bilinçli bir şekilde bu kuruma katılmasını ifade
eder. Burada dikkat edilecek birinci nokta, değerin sadece temelde yer alma‐
sı değil nikâh, evlilik ve aile süreçlerinde, ve bu süreçlerin her anında, yani
gündelik hayatta ortaya çıkması gerekliliğidir.
Dinin ahlâkî hassasiyetlerini dikkate aldığımızda, işe, başka bir amaçla
değil ahlâkî bir amaçla başlamak ve öyle sürdürmek gerekir. “İyi insan”
olmak, “erdemli bir hayat yaşamak”, ya da (ahlâkî anlamda) “yetkinleşmek”
bu amacı ifade edebilir. Bunu açacak olursak, haz elde etmek, mal‐mülk
kazanmak, makam‐mevki ve itibar kazanmak, toplumsal statü elde etmek
gibi amaçlar peşindeysek, yani bir takım ekonomik, toplumsal, biyolojik vb.
hedefler için böyle bir sürece giriyorsak bu süreç değer alanına çıkmaz ve
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değer üretemez. Temelde irade beyanının bulunması durumu değiştirmez.
Çünkü hukukî, ticarî vb. ilişkilerin temelinde de irade beyanı bulunur. Bu
alanları ve ilişkileri ahlâkî kılan, yani değer alanıyla ilgili kılan bu tür şeyle‐
rin ve ilişkilerin etik’in ayırt edici yönleriyle ortaya çıkıyor olmasıdır. Bu
ilkeleri ve ölçütleri sıralayacak değilim. Ancak temel ölçütlerden birisi olan
değer vurgusunu hesaba kattığımızda, bununla ilgili bir amacımız, bu yön‐
de bir bilincimiz yoksa böyle bir durumda ahlâk ortaya çıkamaz.
Diğer önemli noktada, değerin ilişkisel‐bağlantısal bir şey olduğunu ha‐
tırlarsak, ilişkinin taraflarından birini değersiz bulmak, küçük ve zayıf gör‐
mek, hor görmek, ikincil bir varlık olarak değerlendirmek vb. bu ilişkiden
değer çıkmasını engeller. Bunun zıttı olan formu yani kendini üstün görmek,
daha değerli bulmak vb. de aynı kapıya çıkar. Çünkü, değerin kurulmasın‐
daki köprü benzetmesini hatırlarsak, köprünün ayaklarından birinin değer‐
siz bulunması, yok ya da ikincil sayılması fiiliyatda değer dediğimiz köprü‐
nün kurulmasını imkânsız kılar. Bundan dolayı, Sayın Mulia’nın bildirisin‐
deki cinsiyet eşitliği, değer eşitliği olarak algılanmalıdır. Şimdi, nikâh, evlilik
ve aile, erkek ve kadın ilişkisiyle kurulması ve sürdürülmesi gereken değer
alanıdır.
Meselâ kadın, “erkek milleti değil mi?” “hepiniz erkek değil misiniz”
tarzında küçümseyici, hor görücü, hakaretvari düşüncelere sahip olarak
yaşarsa, erkeği hayvan gibi algılarsa böyle bir ilişkiden değer ortaya çıkabilir
mi? Yine bir erkek, burada yazamayacağım ifadelerle, “kadın işte” deyip,
küçümseyici, ikincil kılıcı, dişisellik özelliğini düşük varlık olma niteliği
şeklinde değerlendirir ve yaşarsa böyle bir ilişkiden değer ortaya çıkar mı?
Tabiî ki evet. Ancak çıkan değer negatif bir değerdir, pozitif değil. Çıktı gü‐
zel ahlâk değil, çirkin ahlâktır. Ayrıca “kadınlara değer veriyorum” demek
yeterli değildir. Bunun gündelik hayatta kadınlara yönelik davranışları o‐
lumlu olarak kılavuzlamış olması gerekir. Bunu tersinden “eğer değer ver‐
memiş olsaydım nasıl davranırdım” şeklinde ölçebiliriz. Sonuçta herhangi
bir fark çıkmıyor ise, o zaman böyle bir değerimiz yok demektir. Kadına
değer verme, ona imtiyaz verme şeklinde de ortaya çıkmaz. Çünkü imtiyaz
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verme, adı üzerinde verilen bir şeydir. Verilen bir şey alınabilir de. Ayrıca,
bu durum kadına bir lutuf olarak sunulup onun pasifliğine dönüşebilir ve
onun değer üretme alanına çıkmasına engel olabilir. Zira değer kişinin bile‐
rek, isteyerek, severek, vb. bizzat kendisinin bir şeyler yapmasıyla ortaya
çıkar.
Burada dikkat edilmesi gerek bir diğer nokta değerin ilişkisel bir şey
olmasına karşın değerin ortaya konulmasının değerinin ilişkinin diğer tara‐
fının değerinden bağımsız olmasıdır. Değer bilinciyle yapılan her şey ve
kurulan ilişkiler ve iletişimler ahlâkî açıdan değerlidir. Karşı tarafın buna
layık bulunmaması ya da olmaması o ilişkinin ahlâkî değerini düşürmez.
Pratik hayatta karşılaşılan yanlış şudur ki, karşımızdaki hak etmiyor diye
(yani değersiz bulduğumuz için ya da onun iyi şeylere layık olmadığını
düşündüğümüz için) biz de yapıp‐etmelerimizi değer vurgusuyla yapmak‐
tan vazgeçiyoruz. Sonuçta karşı tarafın, beğenmediğimiz tarafın ahlâk mo‐
delini benimsemiş ve hayata geçirmiş oluyoruz. Ailede gündelik hayattaki
pek çok işimizi bir tür mecburiyetle ve zorunlulukla yapıyor olmamız bu‐
nun bir göstergesi olarak alınabilir. Meselâ kişi, bambaşka bir hayat hülyala‐
rıyla yaşıyorsa, layık olduğu hayatın çok daha farklı olduğunu düşünüyorsa
böyle bir kişinin ilişkilerinden de değer çıkmaz. Çünkü mevcut gündelik
hayatını ve ilişkilerini küçümseyecek, değerini düşürecektir.
Değerin temelinde sevgi olduğunu söyledik. Bu değerin oluşturulması
ve inşası için sevginin temel olması anlamına gelir. Eğer, ailede taraflardan
birisi / birileri birisinden / birilerinden korkuyorsa böyle bir ilişkiler düze‐
ninden de değer çıkamaz. Çünkü korku temelinden değer çıkmaz. Böyle bir
durumda aile bireyi yükümlülüklerini bir tür sorumlulukla, aslına bakarsa‐
nız sorumsuzlukla, işi bir şekilde yapıp kurtulma ve sorumsuz olma moti‐
vasyonuyla yapacaktır. Yani yaptığı işlerin değer içeriği bulunmayacaktır.
Bu durum aynı zamanda hukukî, ticarî siyasî vb. her alanla ilgili etik bir
sorundur.
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Evlenmeyi ve aileyi sadece sorumluluk alanı olarak görmek ve değer‐
lendirmek etik açıdan problemlidir. Bazen “evlilik, sorumluluk isteyen bir
şey, ben kendimi hazır hissetmiyorum” tarzında görüşlerle karşılaşırız.
Çünkü bir şeyi sorumluluk vurgusuyla yapmak, değer vurgusuyla yapma‐
mak anlamına gelebilir. Bildirilerde sıralanan bazı şartları, yükümlülükleri
vb. hatırlayalım. Nesil ortaya çıkarma, ömür boyu bağlılık, toplumsal yü‐
kümlülük, sadakat, cinsiyet eşitliği vb. Kişi eğer bunları yerine getirmesi
gereken bir tür sorumluluk olarak görürse, yani dışsal bir yük ve kısıtlama
olarak değerlendirir özgürce, hesapsız, keyfince yaşaması karşısında bir
durum olarak algılarsa o zaman kişi böyle bir yükün altına neden girsin?
Böyle olunca birey böyle bir sürece girdiğinde o süreçten önceki hallerini
muhafaza eden bir garanti talep etme eğilimine girebilir. Taraflardan biri ya
da her ikisi böyle yaptığında ortada evlilik diye bir şey var mıdır? Ya da
karşımızda bir evlilik mi vardır yoksa bir şirket mi?
Nikâhı, evliliği ve aileyi ahlâkî yapan, bunların değer vurgusuyla ku‐
rulmasına ve yaşatılmasına bağlıdır. Aile içi şiddet, hakların ihlali, ihmali,
tarafların birbirini küçümsemesi, hor görmesi vb. sorunlar bu kurumda de‐
ğer vurgusunun olmadığını gösterebilir. Hem sorunlar yaşayan hem de şu
ya da bu gerekçeyle evliliğin ve ailenin devam etmesi gerektiğini düşünen
bir bireyin aile yaşamında değer vurgusu olabilir mi? Böyle mutsuz ve
umutsuz birinin üyesi olduğu ailenin bireyleri mutlu olabilir mi? Burada
bireyin nice fedakârlıklarla ve hatta kendini yok sayarak aileyi ayakta tuttu‐
ğunu düşünüp bunu olumlayabiliriz. Ancak böyle değer içeriğinden yoksun
bir özne zemininden değer alanının çıktığını /çıkacağını nasıl düşünürüz?
Klasik etik düşüncede ve felsefede pratik yetkinleşmenin ilk ayağını bi‐
rey oluşturur. İkincisi aile, üçüncüsü toplumdur. İnsan toplumsal bir varlık
olduğu için ilk yetkinleşme alanı aile olmuş olur. Ne var ki, birey değer vur‐
gusu ve bilincinden yoksun olduğunda, onun içinde bulunduğu aile ve ni‐
hâyetinde toplum ahlâkî açıdan sorunlu olacaktır.

KÜLTÜRLERDE NİKÂH

275

Nikâh, evlilik ve ailede irade özgürlüğünün asıl olduğunu zira bunun
değer alanına çıkışı ifade ettiğini belirtmiştik. İrade özgürlüğünün ortaya
çıkışında bir duruma dikkat etmeliyiz. İradeye dayalı sevme ile içgüdüden
kaynaklanan sevme birbirinden ayrılmalıdır. İlki erdem amacına yönelik,
değer inşa etme sürecine götürürken ikincisi böyle bir noktaya götürmez.
İçgüdüye dayalı sevgi, bugün var, yarın yok olabilir. İyi olanı arzu etmekle,
arzu edilenin iyi olması ayrı şeylerdir. Evlilikte ve ailede sevginin ve aşkın
bitip bitmediği tartışması bu açıdan değerlendirilmelidir. Sonuçta değer
ilişkisine ne kadar emek verirsek o ilişki a kadar değer üretecektir. Değer
vurgusu ve bilinci olmadan, yapıp‐edilen işler ise değerden yoksun olacak‐
tır. Bu yüzden, nikâhın, evliliğin ve ailenin diğer unsurlar yanında ve onlar‐
dan daha önemli olarak, erdem amacına yönelik olarak ve değer vurgusuyla
kurulması, yani içgüdülerle kurulmaması, kurulan bu kurumun yine değer
vurgusuyla ve erdem amacıyla yaşatılması gerekir. Eğer böyle bir vurgu ve
bilinç yoksa, böyle bir kurum ahlâken zaten yok demektir.
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HIRİSTİYANLIKTA EVLİLİK ANLAYIŞI
VE EVLENME TÖRENLERİ
Asife ÜNAL♦

Giriş:
Bu tebliğde yaşayan ilahi kaynaklı dinlerden biri olan Hıristiyanlıkta
evlilik konusu ele alınacaktır. Tebliğde Hıristiyanlığın evliliğe bakışı, evliliğin gayesi, evlenme yaşı, evlenme engelleri ve karışık evlenme konuları
“Hıristiyanlıkta Evlilik Anlayışı” başlığı altında verilecektir. “Hıristiyanlıkta
Evliliğin Tarihçesi” başlığıyla evlenme yasağından günümüzdeki şekline
gelinceye kadar Hıristiyanlıkta evliliğin geçirdiği değişiklikler ana hatlarıyla
incelenecek; “Hıristiyanlıkta Evlenme Törenleri” başlığıyla da farklı mezheplere göre evlilik öncesi hazırlıklar ve nikâh törenleri konu edinilecektir.
Hıristiyan evliliğinin en önemli farklılığı olan bozulmazlık konusu ise, “Hıristiyanlıkta Tek Evlilik ve Boşanma” başlığı altında incelenecektir.
1. Hıristiyanlıkta Evlilik Anlayışı
Hıristiyanlık, içinde doğduğu Yahudîlik ile büyüyüp geliştiği Grek ve
Roma kültürlerinin etkisi altında şekillenmiştir. Evlilik anlayışının da bu
kültürlerin evlilik anlayışları ve onların karşısında alınan tavırların etkisiyle
oluştuğunu söylemek mümkündür.
İncillere göre Hz. İsa, mensubu olduğu Yahudîliğin evlilik ve boşanma
hükümlerinin bazılarına karşı çıkmıştır. Kendisine evlenme ve boşanma ile
ilgili sorular soranlara “Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçta
♦

Dr., Araştırmacı - Yazar
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‘insanı erkek ve dişi olarak yarattı’ ve şöyle dedi: ‘Bu nedenle insan anasını babasını
bırakacak ve karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.’1 Şöyle ki onlar artık iki
değil tek bedendir; o halde Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın.”2
Hz. İsa’nın “Evlenen kişinin ayrılmaması gerektiğini, ayrılıp başkasıyla
evlenenin zina yapmış sayılacağını” söylemesi üzerine öğrencileri “bu durumda hiç evlenmemenin daha iyi olacağını” ifade ederler. Hz. İsa ise “evlenmeyip bekâr kalmayı herkesin kabul edemeyeceğini, ancak Tanrı’nın güç
verdiği insanların bunu kabul edebileceğini, kabul edebilenin böyle yapmasını” söyler.3
Hz. İsa’nın bu sözleri, Hıristiyan evlilik ve aile anlayışının temelini teşkil etmektedir. Günümüzde Hıristiyanlıkta evlilik, İsa ve Kilise birliğinin
sembolü olarak kabul edilmektedir. Hıristiyanlara göre, iki insan Tanrı huzurunda evlendiklerinde, onun nazarında artık onlar bir tek varlıktır. Tanrı’nın da katıldığı bu birlik, kilisede İsa’nın sözleriyle oluşturulmaktadır.
Hıristiyanlar, eşler arasında bu sırlı beraberliği bizzat Tanrı’nın kurduğuna,
bu beraberliği kendi bünyesinde kurarak ve ona katılarak onun bozulmamasını da temin ettiğine inanmaktadır. Hıristiyanlıkta evlilik, bu şekilde kutsal
bir sır/sakrament* hâline getirilmiştir.4
Hıristiyanlığın bugünkü şekline gelmesinde Pavlus’un çok büyük bir
etkisi olmuştur. Âdeta Hıristiyanlığın mimarı denebilecek5 Pavlus’un evlilikle ilgili sözleri de, Hz. İsa’nın sözlerinden sonra Hıristiyan evlilik anlayışının
oluşmasında belirleyici rol oynamıştır. Pavlus evliliği zinaya karşı ehven-i
1
2
3
*

4

5

Tekvin, 2 / 24.
Matta,19 / 3-6; Markos, 10 / 6-9.
Bkz., Matta, 19 / 9-12.
Sakrement: Hıristiyanlar tarafından kutsallaşmanın bir alameti ve aracı olarak yerine
getirilen ayin ve ritüellere “kutsal şey” anlamında sakrament denilmektedir.
Sakramentlerin sayısı konusunda mezhepler arasında ihtilâf vardır. (Geniş bilgi için bkz.
Abdurrahman Küçük-Günay Tümer-Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Berikan
Yay., Ankara 2009, s.390-393.
Christianity: History, Belief and Practice, ed.Matt Stefon, Britannica Educational
Publishing-Rosen Educational Services, New York 2012.
Bu konuda bkz. Şinasi Gündüz, Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara Okulu Yay., Ankara 2011; Fuat Aydın, Pavlus Hıristiyanlığına Giriş, Eski Yeni Yay., Ankara 2011.
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şer olarak görmüş, evliliğin kişiyi Tanrı’nın yolundan uzaklaştıracağı ve
dünya işlerine daldıracağı endişesi ile bekârlığı tavsiye etmiştir. Pavlus, bu
hususta, “Adam için kadına dokunmamak iyidir. Fakat zinalardan dolayı herkesin
kendi karısı olsun ve her kadının kendi kocası olsun diyorum. Lakin bütün insanla‐
rın benim kendim gibi olmalarını istiyorum.6” demektedir. Yine Pavlus, evlenmemişlere ve dul kalanlara kendisi gibi bekâr kalmalarının daha iyi olacağını tavsiye etmekte; onları “Fakat eğer imsakleri yoksa evlensinler; çünkü yanmak‐
tansa evlenmek daha iyidir.”7 sözleriyle de uyarmaktadır.
“Kızını evlendiren iyi eder, evlendirmeyen daha iyi eder.8” diyen Pavlus, bekâr kalmanın gayesini şöyle izah etmektedir: “Evlenmemiş adam, nasıl Rabbi
hoşnut etsin diye, Rabbin şeyleri için kaygı çeker; fakat evlenmiş adam, nasıl karısını
hoşnut etsin diye dünya şeyleri için kaygı çeker ve taksim olunur. Evlenmemiş olan
kadın ve kız, hem bedence hem ruhça mukaddes olsun diye Rabbin şeyleri için kaygı
çeker; fakat evlenmiş olan kadın nasıl kocasını hoşnut etsin diye dünya şeyleri için
kaygı çeker. Bunu üzerinize kement atmak için değil, fakat yakışan halde olasınız ve
zihniniz dağılmayarak Rabbe mülâzemet edesiniz diye sizin kendi menfaatiniz için
söylüyorum9”. Pavlus, zamanın yaklaştığı gerekçesiyle herkesin bulunduğu
hal üzere kalmasını uygun bulmakta; “Kadına bağlı mısın çözülmeyi arama,
kadından çözülmüş müsün kadını arama (Karın varsa boşanmayı isteme, karın
yoksa kendine eş arama). Ama evlenirsen günah işlemiş olmazsın. Bir kız da evlenir‐
se günah işlemiş olmaz. Fakat böyle kimselerin bedende sıkıntısı olacaktır ve ben sizi
esirgiyorum.10” demektedir. O evlenecek kızlar hakkındaki endişesini de
“Belki sizin fikirleriniz bozulup Mesih’e olan sadelik ve temizlikten ayrılır diye
korkuyorum.11” sözleriyle ortaya koymaktadır. Bu ifadeler, Pavlus’un evlen-

6
7
8
9
10
11

Pavlus’un Korintoslulara 1. Mektubu ( I. Korintoslulara ), 7 / 1-7.
I. Korintoslulara, 7 / 8-9.
I. Korintoslulara, 7 / 38.
I. Korintoslulara, 7 / 32-35.
I. Korintoslulara, 7 / 27-28.
II. Korintoslulara, 11 / 4.
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meyi, kişiyi Tanrı’nın yolunda gitmekten alıkoyacağına inandığı için uygun
bulmadığını göstermektedir.12
Hıristiyanlıkta bekârlığın üstün görülüşünün Greko-Romen dünyanın
ahlâksızlıklarına bir tepki olarak ortaya çıktığı; bu ahlâkî tepkinin, onları
yanlış bir ideal olarak bekâr kalmaya hatta evliliği veya herhangi bir cinsel
faaliyeti yermeye kadar götürdüğü yaygın bir kanıdır.13 Ancak bekâr kalmanın evliliğe tercih edilişi, evliliğin tamamen yasaklanmasına da yol açmamıştır.14 Evliliği, belirtildiği gibi, zina olaylarına kalkan olarak gören ve
zina ederek yanmaktansa evlenmeyi tavsiye eden Pavlus, “Hepsi arasında
evlenmek muteber olsun ve yatak lekesiz olsun.15” demektedir. Yine Pavlus’un
“Fakat Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidat edip evlenme‐
yi men edecekler.16” ifadeleri de, bekârlığın tercih edilişinin, evlenmenin yasaklanması anlamına gelmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

12

13

14

15
16

Will Deming, Paul on Marriage and Celibacy:The Hellenistic Background of 1 Corinthians
7, Wm. Β. Eerdmans Publishing, Second Edition, Cambridge 2004; Ben Witherington III,
Women and The Genesis of Christianity, ed.Ann Witherington, Cambridge University
Press, New York 1990, s.36-51.
Bkz., Max Thurian, Marriage and Celibacy, London 1959, s.39-40; David G. Hunter,
Marriage, Celibacy and Heresy in Ancient Christianity, Oxford University Press 2007;
Dale B. Martin, “Familiar Idolatry and the Christian Case Against Marriage”, Authorizing
Marriage: Canon, Tradition, and Critique in the Blessing of Same-Sex Unions, ed.Mark D.
Jordan, Meghan T. Sweeney, David M. Mellott, Princeton University Press, New Jersey
2006, s.17-40; Mary Ann Tolbert, “Marriage and Friendship in the Christian New
Testament: Ancient Resources for Contemporary Same-Sex Unions”, Authorizing
Marriage, s.41-51; Suzanne Fonay Wemple, “Beşinci Yüzyıldan Onuncu Yüzyıla Kadınlar”, Kadınların Tarihi II: Ortaçağ’ın Sessizliği, ed.Georges Duby, Michelle Perrot, çev.
Ahmet Fethi, İş Bankası yay., İstanbul 2005, s.167-195; Elisja Schulte van Kessel, “Yer ile
Gök Arasında Bakireler ve Anneler”, Kadınların Tarihi III: Rönesans ve Aydınlanma Çağı
Paradoksları, ed. Georges Duby, Michelle Perrot, çev. Ahmet Fethi, İş Bankası
Yay.,İstanbul 2005, s.128-159; Patrick H. Maille, B.A., Early Christianity and The Family, A
Thesis in History , the Graduate Faculty of Texas Tech University 1998.
Hans Küng, Women in Christianity, İngilizce’ye çev. John Bowden , Continuum, Norfolk
2005, s. 34-38.
İbranilere,13 / 4.
I. Timetosa, 4 / 1-3.
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Protestanlık, evlilik konusunda diğer Hıristiyan mezheplerinden ayrılmaktadır. Katolik ve Ortodoksların aksine Protestanlıkta evlilik, bir kilise
sırrı olarak görülmemektedir. Bekârlık da daha üstün bir mertebe sayılmamaktadır. Yürek temizliğinin, evlenerek de evlenmeden de korunabileceğine
inanan Protestanlara göre, evlenmeyip bekâr kalmak, kişiye meslek hayatında ve ibadette daha geniş bir serbestlik getiriyorsa yahut kişinin tam bir
imanla İsa’nın yolundan giderek cemaate daha yararlı olacak bir olgunluğa
erişmesini sağlıyorsa daha kutsal bir yaşayış olarak görülebilmektedir. Ancak bazı Muhafazakâr Protestanlar evliliği karı, koca ve Tanrı arasında kutsal bir anlaşma olarak kabul etmekte; zina veya inanmayan tarafın terki gibi
çok özel şartlar dışında boşanmaya da izin vermemektedir. 17
Evliliğin Gayesi
Hıristiyan evliliğinde asıl gaye, karı-kocanın İsa ve Kilise birliğini sembolize eden birliğidir, evliliğin bir diğer gayesi çoğalmaktır ancak bu ikinci
derecede önemlidir. Pavlus’un yukarıda ifade edilen sözlerine göre evlilik
zinaya karşı kalkan görevi de görmektedir. Fiziksel aşk ve cinsel münasebet,
Tanrı’nın dilediği ayrılmaz birliğin ifşa edilmesi olarak kabul edilmekte;
çoğalmak da gerçekten gerekli ve bu birliğin normal sonucu olarak görülmektedir.18 Bununla birlikte ilk dönemlerde Hıristiyanların içinde yaşadığı
toplumun ahlâkî çöküntüsüne tepki olarak, evliliğin ve cinselliğin kötülendiği, bu sebeple o dönemde evliliğin sadece çocuk yetiştirmek gayesini taşıdığı düşünülmektedir. Bu hususta Augustine’nin, cinselliği, Âdem ve Havva’dan kaynaklanan asli günahla ilişkilendirmesinin ve buna sadece çocuk
için cevaz vermesinin büyük etkisi olmuştur.19
MS. 177’de Athenagaros’ın ve II. yüzyıl ortalarında St. Justin’in de, evliliği sadece çocuk yetiştirmek gayesiyle kabul ettikleri, bunun dışında dünya
zevklerine hor baktıkları bilinmektedir. St. Justin “Biz çocuk yetiştirmek
17
18

19

“Chiristian Views of Marriage”, (en.wikipedia.org).
“The Sacrament of Matrimony”, Catechism of the Catholik Church, Part Two: The
Celebration of the Christian Mystery,1651-1654 (www.vatican.va).
Küng, 29-30.
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dışında bir sebeple evlenmeyiz, aksi takdirde evliliği reddeder, kendimizi
tutarak yaşarız.” demiştir. Yahudîlikte evlilik sözleşmesinin, kutsal zürriyeti
(İsrailoğullarını) korumanın bir yolu olarak kabul edilmesine karşın, Hıristiyanlıkta öncelikle karı kocanın birliğine bakılmaktadır. Zira Hıristiyanlara
göre ruhani oğulluk insanın soyu ile değil, İsa’da adaptasyonu ile olmaktadır. Kişisel kurtuluş ne evlilikle ne de insan tabiatı ile doğmakla elde edilebilmektedir. Sadece İncil ile tevekkül ve ruhun vaftiz edilmesiyle kurtuluş
mümkün olabilmektedir. Bu sebeple de çoğalarak Kiliseyi genişletmek temel
amaç olmamaktadır. Evlilik, öncelikle İsa ve Kilise’nin birleşmesini ifade
etmekte; evliliğin doğal ve gerekli sonucu olan çocukların doğumu da evliliğin kutsanmasını ve güçlenmesini sağlamaktadır. Hıristiyan çocuklar, onları
kurtuluşa sevk etmek için kiliseye alınmakta, vaftiz edilmekte ve kutsanmış
sayılmaktadır. Kutsanmış olmak evlilik birliğinin sonucudur.20
Nitekim Katolik Kateşizminin “Evlilik Sakrementi” bölümü "Bir erkekle
bir kadının ömürleri boyunca bir aile oluşturmak üzere yaptıkları, doğal
amacı eşlerin mutluluğu olduğu kadar soyu devam ettirmek ve çocukları
yetiştirmek olan evlilik sözleşmesi, Rab Mesih tarafından vaftizli eşler arasında sır mertebesine çıkartılmıştır”21 şeklinde başlamaktadır.
Evlenme Yaşı
Hıristiyanlıkta evlenme yaşı zamana ve ülkelere göre değişmektedir.
Eski Kilise Hukuku’nda evlenme yaşı erkek için 14, kız için 12 iken; yeni
Kilise Hukuku’nda erkek için 16, kız için 14 yaş olarak belirlenmiştir.22 Günümüzde Hıristiyan ülkelerde evlenebilme yaşı farklılıklar göstermekle
birlikte, genellikle erkekler için 18, kızlar için 16 yaş uygun bulunmaktadır.23

20
21

22
23

Thurian, 28-40.
Catechism of the Catholik Church, 1601 (www.vatican.va); Code of Canon Law, Can.10551 (www.vatican.va).
Code of Canon Law, Can.1083-1 (www.vatican.va).
Çeşitli ülkelerde evlenme yaşı için bkz.Marriageable age (en.wikipedia.org).
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Evlenme Engelleri
Hıristiyanlıkta evlenme engelleri Yeni Ahit’te açıkça bildirilmemiştir.
Ancak Kilise Hukuku, bir sakrement/sır hâline getirilen evlenmenin diğer
alanlarında olduğu gibi, evlenme engellerini de tanzim etme yoluna gitmiştir. Hıristiyanlıkta bazı dereceye kadar akrabalık ve manevî yakınlık, dinî
bağlar, suçlar, önceden geçirilen önemli hastalıklar evlenmeyi kesin olarak
engellemektedir. Diğer bazı engellerde ise evlenme hükümsüz değildir ancak dince tanınmamış olmaktadır. Bu engellerle ilgili başpiskopos hüküm
verme yetkisine haizdir.24
Katolik Kilise Hukuku’na göre, kan hısımlığından oluşan evlenme engelleri eskiden 7. dereceye kadar bütün akrabaları içine alırken sonradan bu
biraz gevşetilmiş ve 3. dereceye kadar akrabaları kapsar hale getirilmiştir.
Buna göre ana-baba, dede-nine ile çocuklar ve torunlar arasında; amca, dayı,
hala, teyze ile yeğenler arasında; kardeş çocukları ve torunları yani kuzenlerin arasında evlenme 3. dereceye kadar yasaktır.
Sıhriyet hısımlığı yani evlenme yoluyla oluşan hısımlıktan dolayı evlenme yasakları konusunda da katı kurallar bulunmaktadır. Bir kimsenin,
evlendiği kişinin annesi-babası, dedesi-ninesi ve çocuklarıyla evlenmesi
yasaklanmıştır. Eşin kardeşleri ile evlenme ise ihtilâflıdır. Kilise Hukuku
sıhriyet hısımlığında evlenme yasaklarını da önce 7. dereceye kadar uygularken sonra bunu sınırlamıştır. Bugün eşin 2. dereceye kadar kardeşleriyle
evlenme engeli bulunmaktadır. Yani bir kimse eşinin kardeşleriyle ve onların çocuklarıyla evlenememektedir. Sıhriyet hısımlığından oluşan evlenme
engelleri, sıhriyeti oluşturan evlenmenin sona ermesinden sonra da geçerlidir. Ancak bazı yerlerde bu evliliğin sona eriş biçimi, yasakların devamı
konusunda etkilidir. Meselâ Fransız Medenî Kanunu’na göre evliliğin boşanma ile sona ermesi hâlinde eşin kardeşleri ile evlenilmezken, sebep ölüm
olduğu takdirde yasak söz konusu değildir.25

24
25

Giuseppe Descuffi, Hıristiyan Dini, İzmir 1963, s. 242.
Andreas B. Shcwarz, Aile Hukuku, çev. Bülent Davran, İstanbul 1946, s.79-83.
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Hıristiyanlıkta evlat edinme bir evlenme engeli teşkil etmektedir. Ancak
bunun uygulanması ülkelere göre farklılık arz etmektedir.
Kilise Hukuku’na göre bir kişinin, zina ettiği birinin usûl ve fürûunun 2.
derecesine kadar evlenmesi yasaktır. Bir erkek babasının, dedesinin, oğlunun ve torununun zina ettiği kadınla; bir kadın da annesinin, ninesinin,
kızının ve torununun zina ettiği erkekle evlenememektedir. Bu yasak günümüzde birçok ülkede kaldırılmıştır.
Kilise Hukuku ruhanî karabet (manevî yakınlık) denilen, bir kimsenin
vaftiz yapanın kendisi veya vaftiz babası ile evlenmesini yasaklarken, bugünkü medenî hukuk sistemlerinde böyle bir yasak da bulunmamaktadır.
Bazı ülkelerde vasi ile evlenmek 3. dereceye kadar yasaktır. Süt hısımlığı ise, evlenme yasakları kapsamına girmemektedir.
Yabancıyla Evlenme
Hıristiyanlıkta Hıristiyan olmayan ile evlenmek uygun görülmemektedir. Katolik Kilise Hukuku’na göre bir Katolik ile Katolik olmayan veya Hıristiyan olmayan birisinin evliliği anlamına gelen karışık evlilik yasaktır. Bu
tür evlenmelerde Hıristiyan olmayan ile evliliğin geçersizliğine hükmedilebilmektedir. Katolik olmayan ile evlenme ise, yasak olmakla birlikte yapılmış bu tür bir evlilik sahih kabul edilebilir. Kilise bazı durumlarda karışık
evlenmeye özel izin verebilir. Ancak bu izinde birtakım şartlar söz konusudur. Bu şartlar, doğacak çocukların Katolik olarak terbiye ve eğitim görmesi,
Katolik olan eşin kendi dininin gereklerini tam ve kesin olarak yapmakta
özgür olması, diğerine kendi dinini sevdirmeye çalışması ve evlenme töreninin Katolik bir rahip tarafından icra edilmesidir.26

26

Code of Canon Law, “Mixed Marriage”, Can.1124-1128 (www.vatican.va) ; Catechism of
the Catholik Church, 1633-1637 (www.vatican.va); Schwarz, 74-75; W.M. Foley, “Marriage
(Chiristian),Encyclopedia of Religion and Ethics (ERE), New York 1951, VIII/ 441.
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Ortodokslarda da “evlilik gizemi, sadece vaftiz olarak Kilise’ye katılmış
kişilere verilebilir. Bu, Ortodoks Kilisesi’nin günümüzdeki değişmez öğreti
ve uygulamalarından biridir. Yine de, Hıristiyanlar arasındaki ayrışma trajedisinden dolayı, her iki tarafın da herhangi bir zorlama ve dayatma olmaksızın Mesih’te mutlak birlik için içtenlikle çalışması ve dua etmesi kaydıyla,
Ortodoks bir Hıristiyan’ın Ortodoks olmayan vaftizli bir Hıristiyan ile evliliğine izin verilebilir. Ortodoks olmayan bir Hıristiyan ile evlenen Ortodoks
kişi, Kilise’nin üyesi ve kutsal komünyon gizeminin katılımcısı olarak kalabilmek için Ortodoks Kilisesi’nin gizemsel dua ve kutsamalarından yararlanmayı sürdürmelidir.”27
Protestanlık yabancıyla evlenme konusunda diğer birçok konuda olduğu gibi daha serbesttir.28
2. Hıristiyanlıkta Evliliğin Tarihçesi:
Hıristiyanlıkta evliliğin kutsal bir tören hâline getirilmesi ve Kilise Hukuku’nun mevzuatına dâhil edilmesi, tarihî bir gelişme göstermektedir.29
Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde evlilik her şeyden önce bir aile meselesi olarak görülmekteydi. İlk üç yüzyıl içinde evlilik için uygulanması gereken belli bir prosedür yoktu.
III. yüzyıl ve sonrasında Kilise tarafından karşı çıkılsa da, sivil evlilikler
uygulanabilmekteydi. Kilise’nin takdisini isteyenler, dinî usûlle evlenmekteydi.
V. yüzyıldan sonra evlilik törenlerinin Kilise’nin takdisiyle yapılması
bir gelenek hâline gelmiştir. MS. 802 yılında Charlemagne takdissiz evliliği
yasaklamıştır. 900 yılında Leo da, böyle bir genelge yayınlamıştır.

27
28
29

“Evlilik Gizemi”, (oodegr.com)
Dositheos Anağnostopulos, “Hıristiyanlıkta Mezhepler” (uzmantv.com).
Schwarz, 32.
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Reims Başpikoposu Hincmar, iki tarafın aileleri arasında yapılacak olan
ve yerleşik örf hukukuna göre düzenlenen; rahiplerin taraf olmadığı evlilik
anlaşmasını (desponsatio) getirmekle birlikte, Hincmar’dan sonra Kilise’nin
tutumu tekrar değişmiş; evliliği kutsallaştırma ve böylece denetim altına
alma çabası ağırlık kazanmıştır.30
Kilise ve aristokrasinin evlilik modelleri arasındaki çatışma, Kilise’nin
1080 yılında Kuzey Fransa’da evlilikle ilgili tüm yetkileri elinde toplaması ile
sonuçlanmıştır. Bölgeden bölgeye değişen örf yasalarının yerini zamanla
sadece Kilise yasası almıştır. 1184’de Verona Din Kurulu, evliliği kutsal bir
tören olarak nitelendirmiştir.
Bununla birlikte takdissiz evlilik, şikâyet konusu olmaması durumunda, Trent Konsili’ne kadar Kilise tarafından geçerli görülmüştür. Bu
Konsil’in 24. Birleşiminde aldığı 11 Kasım 1563 tarihli Tametsi Kararnamesi’ne göre, o tarihten itibaren hiçbir evlilik, rahibin ve iki şâhidin huzurunda
yapılmadıkça geçerli sayılmayacaktır.31 Bu kararname ile önceden olduğu
gibi dinî ayin ve tarafların rızası korunmakla birlikte Kilise’ye, bir evliliğin
geçerlilik şartlarını belirleme hakkı verilmiştir.32
Doğu Kiliselerinde ise, 1640’da “Kieff’li Peder Mogilas’ın İtirafı”33, evliliğin temel ilkeleri olarak açıklanmış ve otorite kabul edilmiştir.34

30
31

32

33

34

Bkz., Asife Ünal, Hıristiyanlıkta Kadın, Berikan Yayınevi, Ankara 2011.
Karar Metni: “Yetkili rahip veya Episkopos tarafından yetkili kılınan başka bir rahibin
huzurunda, iki veya üç tanığın önünde olmaksızın evlenme akti yapmaya teşebbüs edecek kimseler: Kutsal Konsil bu kimseleri bu şekilde akit yapmaya kesin olarak ehliyetsiz
kılar ve bu akitlerin batıl ve geçersiz olduğunu bildirir.” (24. birleşim, 11 Kasım 1563, oy
verenlerin sayısı 231).
Foley, 435; Büyük Larousse, “Evlenme”, VIII/3911; Evlilik hukukunun tarihçesi ile ilgili
olarak bkz. Şirin Tekeli, “Çağdaş Evliliğin Ortaçağ Kökenleri”, Aile Yazıları, Aile Araştırma Kurumu (AAK) Yay., Ankara 1991, IV/427-439.
Bkz., Philip Schaff, The Creeds of Christendom: History of the Creeds, I /1, New York
2007, s. 58-60, 71-73.
Foley, 435.
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Hıristiyanlıkta evlilik hukukunu düzenleme yetkisi, Kilise’ye büyük bir
güç sağlamıştır. Kilise, insan hayatının evlilik gibi çok önemli bir alanında
söz sahibi dolayısıyla, Hıristiyanların hayatına hâkim olmuştur. Ancak Batı’da devlet gücünün artmasıyla beraber evlilik hukukunu Kilise’den almak
ve devletleştirmek eğilimi ortaya çıkmaya başlamıştır. Devletle Kilise arasındaki bu mücadele, Avrupa hukuk tarihinde asırlarca devam etmiştir.
Sonunda Kilise’nin hâkimiyeti bazı yerlerde, özellikle Fransa’da sarsılmaya
başlamıştır. Sonunda Fransa’da resmî nikâh zorunlu hale getirilirken, bazı
yerlerde isteğe bağlı olarak kabul edilmiştir.
Meselâ, İngiltere ile Kuzey Amerika Devletleri, Çekoslovakya ve İskandinav ülkelerinin çoğu kişileri medenî veya dinî nikâh yapmakta serbest
bırakmıştır.35 1942 tarihli İtalyan Medenî Kanunu da medenî nikâhı esas
kabul etmiş; 82. ve 83. maddeleriyle Katoliklerin ve devlet tarafından tanınmış diğer mezhep mensuplarının evlenmelerinin, Papalık ile yapılmış anlaşmalara ve özel kanun hükümlerine göre düzenleneceğini belirlemiştir.
Buna göre İtalya’da kişiler, medenî ya da dinî evlenme şekillerinden birini
seçme imkânına sahiptir.36 Ancak yapılan bir araştırma İtalya’da, her bin
evlilikten, 1961’de 1.6’sının; 1971’de 3.9’unun; 1981’de 12.9’unun; 1987’de ise
14.7’sinin medenî nikâhla gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.37 Aynı durum
İspanya için de söz konusudur. Franko rejimi sırasında (1975’e kadar) İspanyolların yasal evlilik şekli Kilise Kanunu’na uygun şekilde dinîdir. Evlenme devlet tarafından da tasdik edilip kütüklere kaydedildikten sonra,
resmî sonuçları geçerli sayılmıştır. Ancak taraflardan biri Katolik olmadıkları zaman, medenî nikâha izin verilmiştir. 1978 Anayasası’ndan sonra iki
evlilik şekli de yasal olmuştur. Her iki tür evlilik, devletin ilgili kütüklerine
kaydedildikten sonra eşit sayılmaktadır. Dinî evlilikler, medenî evliliklerden

35
36
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Schwarz, 32-33.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Medenî Hukuku-Aile Hukuku, İstanbul 1963, s. 75.
S.P. Donati, “İtalya”, çev. Ruhi Esengün, Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikası,
AAK Yay., Ankara 1991, s. 132.
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fazladır. 1979 itibariyle her 31 evlilikten sadece biri, medenî evlilik yoluyla
olmaktadır.38
Bazı devletlerde medenî nikâh, hiç kabul edilmemiştir. Özellikle YunanOrtodoks Kilisesi’ne bağlı Balkan Devletleri’nde ve 1929’dan beri Vatikan
Devleti’nde evlenme, yalnız kilisede akdedilmektedir.39 Bu ülkelerden Yunanistan 1983’te medenî nikâhı da kabul etmiştir. Ancak, 1986’da yani medenî nikâh müessesesinin getirilmesinden üç yıl sonra, bütün evliliklerin
sadece %9’u bu şekilde gerçekleşmiştir.40 Bu da Hıristiyanların, özellikle
Katolik ve Ortodoksların kilisede evlenmek istediklerini göstermektedir.
Görüldüğü gibi Katoliklerde, bulunulan ülkenin kanunları öyle gerektiriyorsa medenî nikâh yapılması mümkündür. Bu nikâh, evlilik anlaşmasının
resmî kayıtlara geçmesi, ileride doğacak çocukların da resmî sicillere kaydedilebilmesi için gerekli olabilmektedir. Fakat bu medenî evlenme, Katoliklere beraber yaşama hakkı vermemektedir. Ayrıca dinî nikâh yaptırmak şarttır.41 Dinî nikâhın, medenî nikâh yerine geçebildiği ülkelerde ise (İtalya, İspanya gibi) sadece dinî nikâh yeterlidir. Ortodokslarda da durum aynıdır.
Böyle resmî bir zorunluluğun olmadığı yerlerde genellikle sadece dinî nikâh
tercih edilmektedir.
Hıristiyanlara göre, kilisede evlenmek bir âdet veya gelenek değil, imanın bir gereğidir. Onlara göre kilise bir yer değil bir cemaattir. Kilisede evlenen kişi, hayatının bir parçası olan cemaat huzurunda evlenerek, inancını
bütün kardeşleriyle de paylaşmış olmaktadır.42 Evlilik hakkında dinlerinin
emrettiği kurallara tam inanmayan kişiler bile, kilisede evlenmektedir. Hıristiyan çocukları kiliseye gidip dua etmeseler de, kilisede evlenmektedir; zira
onlara göre kilisede evlenmek, evliliğin kutsallığını ve önemini belirtmekte38
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S. Del Campo, “İspanya”, çev. Ekrem Yıldız, Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikası, AAK Yay., Ankara 1991, s.152-153.
Schwarz, 96.
H. Symeonidou, “Yunanistan”, çev. Rûhî Esengün, Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile
Politikası, AAK Yay., Ankara 1991, s. 96.
G. Descuffi, 241-242.
Luigi Iannitto, Hıristiyan Gençlerin El Kitabı, İstanbul 1989, s. 55-57.
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dir.43Ancak ileride belirtileceği üzere ayrılmanın zorluğu, günümüzde kişileri dinî evlenme konusunda tereddüde düşürmektedir.
Bununla birlikte medenî evlenme kurallarının çoğunda Kilise evlilik kurallarının büyük etkisi bulunmaktadır. Aynı etki Türk Medenî Kanunu’nun
kaynaklandığı İsviçre Medenî Kanunu için de geçerlidir.44
Katolik ve Ortodoksların aksine Protestanlarda dinî nikâh zorunlu değildir. Kilise, devletin evlenme ile ilgili yasalarını, evlenmeden beklenen ana
amaçları bozmadıkça, kabul etmektedir. Medenî nikâhın resmî olarak kabulünden itibaren Protestanlarda dinî nikâh; eşlerin Tanrı ve cemaat huzurunda birbirlerine karşı saâdet vaadinde bulunmaları ve Kilise’nin de, bu olayı
takdis ederek o yolda duacı olması için yerine getirilen dinî bir tören hâlini
almıştır. Ancak kutsal bir sır, bir sakrament değildir. Kişiler medenî nikâh
dışında bir de dinî nikâh yaparak Tanrı’nın ve Hıristiyan topluluğunun birleşmelerine şâhit olmalarını isteyebilmektedir. Bu tamamen isteğe bağlıdır.45
Hıristiyanlıkta evlilik konusundaki gelişmeler sonucunda, bekârlığın
üstün görülmesi ve evlenme yasağı sadece ruhbanları kapsar hale gelmiştir.
Bugün Katolik Kilisesi’nde hiçbir rütbedeki ruhban evlenmemektedir. Ortodokslarda da bekâr iken papaz olmuş birisi artık evlenememektedir. Evli
birinin sonradan papaz olması ise, mümkündür. Ancak evli iken papaz olmuş birisi artık boşanamaz ve eşi ölse de bir daha evlenemez. Ayrıca evli
papazların üst rütbelere çıkması mümkün değildir. Üst rütbeler daimî bekârlığı seçmiş rahiplere hastır. Protestanlarda ise, herkes gibi rahipler de
evlenebilir.
3. Hıristiyanlıkta Evlenme Töreni
Hıristiyanlıkta evlilik, tabiî evlilik şekli üzerine kurulmuştur ve eşler arasında antlaşmaya dayanmaktadır. Bu antlaşmanın kilise tarafından takdisi
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Thurian, 30.
Schwarz, 33.
Türk Ans. “Evlenme ve Evlilik”, Ankara 1968, XVII/34-35; Büyük Larousse, “Evlenme”,
İstanbul 1993, VIII/3911.
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şarttır. Hıristiyanlara göre bu antlaşma Hz. İsa tarafından bir sır hâline getirilmiştir. Evlilik antlaşması ve sır birbirine bağlıdır; tabiî antlaşma olmadan
sır olmadığı gibi, sır olmayınca da tabiî antlaşma olmamaktadır. Kilise sırrını
alıncaya kadar kişiler, Allah’ın huzurunda tam evli sayılmamaktadır.46
Evlilik Öncesi Hazırlıklar
Bütün toplumlarda evlilik kutlamaları temelde dinî esaslar taşımakta;
ayin ve törenler eşliğinde yapılmaktadır. Bu durum Hıristiyan toplumlarda
da değişmemektedir. Aslında Hıristiyan toplumların düğün törenlerinde
sadece tek özellik yoktur. Geçmişi Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan
bazı âdet ve geleneklerin de, Hıristiyan düğün törenlerine etki etmiş olması
muhtemeldir. Bunun yanında, Hıristiyan törenlerinin şekli, kilisede takdis
etme, dualarla Hıristiyan doktrininin açık ifadesinin ve teşvik etmenin, evliliğin kutsiyetinin yaşanmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.47
Hıristiyan dünyasında yüzyıllardır yapılan evlilik merasimleri başlıca
iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan ilki “sponsalia” yani ortaçağ nişan
merasimi; ikincisi ise “nuptia” yani asıl evlilik merasimidir. Nişan merasiminin temel prensipleri; dinî sadakat sözü, ellerin birleştirilmesi, belirli bir
para hediyesi ile birlikte yüzüklerin alınıp verilmesidir. Gerçek evlilik merasimleri ise, gelinin duvaklanması, gelin ve damada taç giydirilmesi, gelinin
babası veya velisi tarafından resmî olarak damada teslim edilmesi, dinî sözleşme ve gelinin gelecekteki evine getirilmesidir. Muhtemelen ortaçağ döneminin düğün merasimlerine rahibin takdisi ilave edilmiştir.
Sponsalia ve nuptia halen ayrı birer tören olarak görülmektedir. Ancak
zamanla bu iki merasim birleştirilmiştir. Genelde her iki tören kesintisiz
olarak arka arkaya yapıldığından, iç içe geçmiştir. Ancak, nişan ve düğünü
ayrı ayrı yapmak da mümkündür. Bu durumda nişan, kilisenin müdahalesi
olmadan bozulabilmektedir.48 Nişanlıların, tecrübe devri olan nişan müdde46
47

48

Bkz., G.Descuffi, 239,241-242; Türk Ans. “Evlenme ve Evlilik”, XVII/34.
Foley, 435; John L. Mc Kenzie, S. J., Dictionary of the Bible, “Marriage”, New York 1965, s.
551.
Foley, 435-436.
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tini tamamlarken, huylarının birbirine uyup uymadığını anlamaya çalışmaları ve karşılıklı faziletler içinde, evleninceye kadar iffetli olmaları gerekmektedir. Nişanlılık, haklı sebeplerle bozulduğu takdirde, bundan doğacak
zararların tamamı ödenmelidir.49
Evlenmeye karar veren insanların kendi kiliselerinin başrahibine müracaat ederek ondan bilgi ve tâlimat almaları gerekmektedir. Katolikler arasında evlenme genellikle kadının bağlı olduğu kilisede yapılmaktadır. Töreni başka kiliselerde yapmak için piskoposun izni gerekmektedir. Karışık
evlenmede, yani bir Katolik ile, Katolik olmayan veya Hıristiyan olmayan
kimsenin evlenmesinde özel izin olmazsa, evlenme kilise ve din ayinleri
dışında olmaktadır. Karışık evlenmeye "Yabancıyla Evlenme" kısmında belirtildiği gibi birtakım şartlarla izin verilmektedir. Kadın mutlaka evlenmeyi
bağlı olduğu kilise başrahibi veya onun vekili karşısında yapmalıdır. Böyle
olmayınca, af izni olmadan yapılan evlenme, yapılmamış sayılmaktadır.
Ayrıca iki şâhidin de hazır bulunması gerekmektedir.
Evlenme töreni yapılmadan, mümkün olan evlenme engellerini anlayabilmek için kilise, üç yortu günü sırasında evleneceklerin isimlerini ilan etmektedir.50
Nikâh Töreni
Hıristiyanlıkta kutsal bir sakrament hâline getirilen evlilik töreni için,
oruç ve tövbe zamanları dışında bir gün belirlenmektedir. Zira önemli sebepler olmadan oruç ve tövbe zamanlarında gösterişli evlenme ayinleri yasaktır.51 İlgili rahibe daha önce müracaat ederek evlilik konusunda bilgi almış ve evliliğe iyice hazırlanmış çiftlerin, evlenme sırrını kabul etmek için

49
50
51

Bkz., G. Descuffi, 243; L. Iannitto, Hıristiyan Gençlerin El Kitabı, s. 9-28.
Bkz., G. Descuffi, 242-244; Luigi Iannitto, Hıristiyan Dininin Esasları, İstanbul 1982, s. 205.
Bkz., G. Descuffi, 243.
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lütuf hâlinde olmaları, tövbe sırrı ve mümkün olursa komünyon* almaları
gerekmektedir.
Evlenme töreni gelin ve damadın, ana babaları tarafından altara** götürülmesiyle başlar. Bu işlem eskiden beri, babanın ya da velinin, gelini getirip, damada teslim etmesi şeklinde gerçekleşir. Gelin ile damat, nikâhı kıyacak rahibin karşısında ayakta durur. Rahip evlilikle ilgili duaya ve tövbe
etmeye davet ederek, töreni başlatır.
Dua ve kutsal kitaptan bölümler okunmasından sonra rahip, gelin ve
damada şöyle söyler; "Allah'ın gerçek sevginin ve evlilik hayatının gayesini
ve anlamını bildiren sözlerini dinlediniz. Şimdi eş olarak karşılıklı birbirinize söz veriniz. Serbest iradenizle ve hiç kimsenin baskısı altında kalmadan
söz veriyor musunuz?" Nişanlılar "evet" diye cevap verirler. Rahip kuracakları yuvada karı-kocalık, ana-babalık sorumluluklarını kabul edip etmediklerini sorup, "evet" cevabını alınca, şâhitler, cemaat ve Allah huzurunda söz
vermelerini ister. Önce damat, sonra gelin birbirlerinin elini tutar; "Ben, seni
eşim olarak kabul ediyorum. Bütün hayatım boyunca seni seveceğime, sana
hürmet edeceğime, zenginlikte ve fakirlikte, sağlıkta ve hastalıkta, iyi ve
kötü günlerde sana sâdık kalacağıma söz veriyorum" diyerek sadakat yemini eder. Bu esnada rahip, onların birleşmiş sağ elleri üzerine, haç işareti yapar ve onları peder, oğul ve kutsal ruh adına birleştirdiğini söyleyerek, kutsanmış suyu üzerlerine serper. Bazen kutsama esnasında su kullanılmaz.
Rahip, Allah'ın, verdikleri sözü takdis etmesini söyleyerek haç işareti yapar.

*

**

Komünyon: Hıristiyanlığın önemli sakramentlerinden biri olan evharistiyada, Hz. İsa’nın
bedeni ve kanını temsilen alınan ekmek ve şaraba denir. (Daha geniş bilgi için bkz. Albert
M. Besnard, Hıristiyan İlahiyatı, çev. Mehmet Aydın, Konya 1983, s.150).
Altar: Çeşitli dinlerde üzerine kutsal objeler konan taş, ağaç ve metalden yapılmış olan
masa benzeri nesneler; kurban ve sunak yeri. Katolik ve Ortodoks kiliselerde bulunan
altarlarda azizlerin kutsal eşyaları saklanır ya da alt kısımlarda mezarları bulunur. (Bkz.,
Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yay., Ankara 1998, s. 27).
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Bundan sonra sıra yüzüklerin kutsanmasına gelir. Rahip yüzüklerin
takdisi esnasında onu takacak kişilerin birbirlerine sâdık kalmalarını sağlaması için dua eder. Sonra yüzükleri nişanlılara uzatır. Önce damat, sonra
gelin (eskiden sadece damat) "sevgimin ve sadakatimin simgesi olarak, bu
yüzüğü sana takıyorum" diyerek, eşinin parmağına yüzüğü takar. Rahibin,
"Söz verdiğiniz gibi birbirinizi sevin ve daima mutluluk için yaşayın" şeklindeki sözleriyle nikâh töreni sona ermiş olur. Çiftler bu arada özel bir dua
okuyabilir. Yeni evlilerin mutlu olmaları için cemaatle birlikte dua edilebilir.
Ayrıca komünyon alan yeni evli çiftler, düğüne ait dualarla rahip tarafından
kutsanır.52 Latin ayinlerinde evliliğin genellikle evharistiya sırasında icra
edilmesi ile eşler, aralarında gerçekleştirdikleri bedensel birliğe, İsa Mesih’i
de dâhil etmiş olurlar.53
Tören esnasında rahibin, ellerini gelin ve damadın başları üzerinde
tutması, son derece önemli görülmektedir. Hıristiyan inancına göre bu hareket, Kutsal Ruh'un aşağıya onların üzerine çağrıldığını ve onlara verildiğini;
böylece gerçekte sahip oldukları şeyleri uygulamada da gerçekleştirme gücüne sahip olmalarını temsil etmektedir. Böylece çiftler, Tanrı katında birleşmiş ve bu birleşmeyle İsa ve Kilise'nin karşılıklı sevgilerini sembolize
etmiş olmaktadır. Kutsal Ruh'un onların duygularını ve fiziksel aşklarını
kutsadığına inanılmaktadır. Ellerin gelin ve damadın başları üzerinde tutulmasıyla elde edilen kutsanmışlık, Hıristiyan evliliğinin bozulmazlığının
bir sebebi olarak da görülmektedir.54
Roma nişan törenlerinde rastlanan, geline duvak giydirilmesi âdetinin
kaynağı tam olarak bilinmemektedir. Bu, sadece düğün törenlerine ait bir
âdet olarak görülmektedir. Yahudîlikteki "örtme" âdetinin devamı olması da
muhtemeldir. Gelin ve damada taç giydirme, Batı kiliselerinde de uygulan-

52

53
54

Bkz., J. Descuffi, 410-416; G. Descuffi, 244; X. Nuss, 166-174; L. Iannitto, Hıristiyan Dininin Esasla‐
rı, s. 206.
Mehmet Aydın, “Hıristiyanlık”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XVII/350, İstanbul 1998.
Bkz., Thurian, 34.
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mıştır. Doğu kiliselerinde ise, "taç giydirme", evlilik merasiminin en önemli
parçası olarak görülmüş ve günümüze kadar süregelmiştir.55
Ortodokslarda evlilik merasimleri taç giydirme dışında Katoliklerle
hemen hemen aynıdır. Asırlar boyunca Kilise’de evlilik için özel bir tören
belirlenmemiştir. Evlilik gizemi için Kilise’de özel bir tören düzeni belirlendiğinde, vaftiz ve kuvvetlendirme gizemleri esas alınmıştır. Bu sebeple evlilik sakramenti esnasında çiftlere yapılan hitap, bireysel vaftizdeki hitaba
benzerdir.56 Ortodokslarda da evlilik merasiminin yöneticisi papazdır. Nişan
ve gerçek evlenme töreni arka arkaya yapılmaktadır. Nişan töreni, kilisenin
kapısında (uygulamada içerde, kapıların yanında) yapılmakta ve temel olarak nişan yüzüklerinin takılmasıyla tamamlanmaktadır. Gerçek anlamda
evlenmek için ise, nişanlılar kilisenin içine girmektedir. Tören bir mutluluk
şarkısı ile başlamaktadır. Daha sonra yapılan şeyler, nişanlıların karşılıklı
olumlu iradelerinin alınması; karı koca olarak taç giyme töreni, dualar ve
İncil'den parçalar okuma; evlilerin ortak bir kadehten şarap içmeleri; sonsuzluğu simgelemek üzere ortadaki kürsü üzerinde adım adım dönmeleri
ve taçların çıkarılmasıdır.
Nişan yüzükleri Hıristiyan evliliğinde son derece önemlidir. Yüzük
sevginin ve sadakatin simgesidir. Hıristiyanların inancına göre, bu kutsanmış yüzük kişiye daima verdiği sadakat sözünü hatırlatacak, böylelikle Hıristiyan evliliğinin bozulmazlığına yardımcı olacaktır.57 Yüzüklerin değiş
tokuş edilmesi de evlilik hayatında bir tarafın zayıflıklarının diğer tarafın
gücüyle ve birinin yetersizliklerinin diğerinin mükemmel yönleriyle kapanacağını sembolize etmektedir. Yeni çiftin her biri tek başınayken eksiktir;
ancak birlikteyken mükemmelliğe ulaşmaktadır. Böylece, yüzüklerin el değiştirmesi çiftin evlilik süresince birbirini tamamlayacağına, iki tarafın da
evlilik birliğinin sağladığı zenginliklerden faydalanacağına işaret etmektedir.
55
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Foley, 436.
“Evlilik Gizemi” (oodegr.com).
Bkz., J. Descuffi , 410; L. Iannitto, Hıristiyan Gençlerin El Kitabı, s. 53-54, 62.
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Ortodoks geleneğinde yüzüklerin takılmasının yani nişan töreninin hemen sonrasında geçilen evlilik töreninde, gelin ve damada tören süresince
ellerinde tutacakları birer mum verilir. Bu mumlar, Kutsal Kitap’ta sözü
edilen beş akıllı bakirenin sahip oldukları yağ kandillerini temsil eder. Bu
bakireler, kandilleri için yeterince yağa sahip olduğundan, gece karanlığında
gelen güveyi, yani Mesih’i karşılayabilmişlerdir.58 Mumlar, çiftin bu
sakrament aracılığıyla kendilerini kutsayacak olan Mesih’i karşılamaya yönelik ruhsal arzularını sembolize eder. Gelin ve damadın sağ ellerinin birleştirilmesi çiftin kurduğu birliği simgelemektedir.
Taç takma töreni, belirtildiği üzere, Ortodoks evlilik gizeminin doruk
noktasını oluşturur. Ortodokslara göre; gelin ve damadın başına yerleştirilen
taçlar, bu gizemin verilmesi sırasında Tanrı’nın evlenen çifte verdiği görkem
ve onurun temsilcisidir. Gelin ve damat; hüküm sürecekleri kendi küçük
krallıklarının, yani kendi aile kiliselerinin kralı ve kraliçesi olarak taçlanırlar.
Gerçek bir evlilik, her iki tarafın da büyük ölçüde fedakârlık yapmasını gerektirdiğinden, Ortodoks düğün töreninde kullanılan taçlar din şehitliğinin
tacına da gönderme yapmaktadır. Rus geleneğinde gümüş gibi metallerden
yapılmış taçlar kullanılırken, Grek geleneğinde taçlar, yaprak veya çiçekten
yapılmaktadır. Taçların birbirine bağlanması da bazı geleneklerde mevcut
olup çiftlerin bağlılığını sembolize etmektedir. (Ülkemizde gençleri evlendirmek anlamında “başlarını bağlamak” deyiminin kullanılmasının, doğu
kiliselerinin bu geleneği ile ortak bir kültürel iz taşıyor olması muhtemeldir.)
Taç takma töreninin ardından, Kutsal Kitap’tan Hz. İsa’nın Galile’nin
Kana köyünde katıldığı ve kutsadığı bir evlilik törenini anlatan bölümler
okunur. Hz. İsa’nın ilk mucizesini de bu davette gerçekleştirdiği ve orada
suyu şaraba çevirerek yeni evli çifte verdiği inancının anısına evlenecek çifte
şarap verilir. Şarabın aynı kadehten içilmesi ise, evlenen çiftin o andan itibaren hayatta sevinci, kederi ve her şeyi paylaşacağını ifade etmektedir.

58

Bkz., Matta,25
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Ortodoks evlilik merasimlerinde uygulanan bir gelenek de damat ve gelinin, üzerine İncil ve haç yerleştirilmiş bir masa etrafında papaz rehberliğinde yürütülmesidir. Teslisi temsilen üç kez olan bu yürüme ile onların
uymaları gereken yol gösterilmiş, gerektiğinde İsa’nın insanlar için kendisini
feda ettiği gibi, birbirleri için fedakârlık yapmaları öğütlenmiş, o esnada din
şehitleri için ilahiler okunarak bu fedakârlık duygusu pekiştirilmiş olmaktadır.59
Hıristiyanlar, kilisede yapılan bu evlenme merasimlerinin öncesinde ve
sonrasında, bulundukları bölgenin söz kesme, kına gecesi, gelin veya damat
hamamı gibi âdet ve geleneklerini de uygulayabilmektedir. Meselâ, Elazığ’da yaşayan Süryânîlerin evlenme merasimleri, kilise nikâhı dışında, bölgenin diğer evlenme merasimleri ile büyük benzerlik taşımaktadır.60
Yeni Ahit'te sevinilecek bir hadise olarak tavsif edilen düğünden61 sonra, gelin ve damadın balayına gitmesi, bugün birçok Hıristiyan ülkede yaygın bir gelenek hâline gelmiştir. Geçmişteki, gelin ve damadın takdislerinin
kutsiyetini lekelemesinler diye üç gün bir araya getirilmemeleri uygulamasına da62 günümüzde rastlanmamaktadır.
4. Hıristiyanlıkta Tek Evlilik ve Boşanma
Hıristiyan evliliği, bir erkekle bir kadın arasında kutsal ve çözülmez bir
birlik olarak görüldüğü için, Hıristiyanlıkta tek evlilik esas kabul edilmiştir.
Ancak Kitabı Mukaddes’te* çok evliliği yasaklayan bir hüküm bulunmamak-

59

60

61
62

*

Vladimir Borichevski, “Marriage Text with Commentary on the rite of Marriage”
(stlukeorthodox.com); “Marriage” (orthodoxwiki.org); “Sexuality, Marriage and Family”
(oca.org); “Evlilik Gizemi”(oodegr.com).
Bu konuda bkz. Sami Kılıç, “Elazığ'da Yaşayan Süryanilerde Düğün ile İlgili İnanışlar ve
Uygulamalar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S.2, s.267-278, Elazığ 2003.
Bkz., Matta,9/15;25/1; Markos, 2/19; Yuhanna, 3/19; Vahiy, 19/7-9.
Bkz., Mim Kemal Öke, “Avrupa ve Amerika’da Aile Kurumu ve Devlet Koruyuculuğu”,
Aile Yazıları, AAK Yay., Ankara 1991, II/ 396.
Kitabı Mukaddes Hıristiyan kutsal kitabıdır. Hıristiyanlar, Dört İncil, Mektuplar, Resullerin İşleri ve Vahiy bölümlerinden oluşan ve “Yeni Ahit” dedikleri kendi kutsal kitapları
yanında, “Eski Ahit” diye isimlendirdikleri Tora/Tevrat, Peygamberler ve Kitaplar bölümlerinden oluşan Yahudi kutsal kitabını da kabul etmekte; Eski ve Yeni Ahit’in tamamına
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tadır. Pavlus’un çok evliliği sadece nazır olacak kişiler için uygun görmemesi63, diğer insanlar için bunun mümkün olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu konuda açık bir yasaklama ya da cevaz bulunmaması Hıristiyanları
farklı uygulamalara götürmüştür. Çoğalma isteği, savaşlar sebebiyle erkek
ölüm oranının artması sonucu nüfusu dengeleme ve iktisadî sebepler gibi
dinî olmayan sebeplerle veya sadece zevk için Hıristiyanlar arasında uzun
süre çok evlilik uygulanmıştır.
Çok evlilik konusundaki uygulama farklılıkları incelenirken, Hıristiyanlığın evlenme anlayışındaki değişiklikleri de gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Evlenmenin câiz olup olmadığı uzun yıllar tartışılmış, esas olanın
bekârlık olduğu ama bunu yapamayanın evlenmesinin uygun olduğu hükme bağlanmış ve bu evlilik de kutsal bir sır, bir ayin hâline getirilmiştir.
Bütün bu gelişmeler sonucunda bugün Hıristiyan âleminde çok evlilik yasaktır.
Hıristiyanlıkta evliliğin en önemli özelliği bozulmazlığıdır. Katoliklere
göre, “Evlilik bağı Tanrı’nın kendisi tarafından kurulmuş olduğundan vaftiz
olanlar arasında yapılan evlilikler hiçbir zaman bozulamaz. Eşlerin özgür
iradeleri sonucu oluşan bu bağ ve yapılan bu evlilik bozulamaz bir gerçektir
ve Tanrı’nın insanlara karşı sâdık sevgisinin bir belirtisidir. Tanrısal bilgeliğin kurduğu bu düzene karşı gelmek Kilise’nin harcı değildir.”64
Hz. İsa, “Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması câiz midir?” sorusuna verdiği, ilk kısımda sözü edilen “…Tanrı’nın birleştirdiğini
kimse ayırmasın” cevabı üzerine bu kez de “Öyleyse Musa neden erkeğin
boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi?” sorusuna muhatap olur. Hz. İsa’nın bu soruya Hıristiyanlığın boşanma anlayışına temel
teşkil eden cevabı şöyledir: “İsa onlara ‘İnatçı olduğunuz için Musa karıları-

63
64

“Kitabı Mukaddes/Kutsal Kitap” adını vermektedir. Yahudiler Eski Ahit nitelemesine karşı çıkmakta ve kendi kutsal kitaplarına Tanah demektedir. (Bu konuda geniş bilgi için bkz.
Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yay., 3. Baskı, İstanbul 2010).
Bkz., I. Timetosa, 3/2,12.
Code of Canon Law, Can.1141, (www.vatican.va); Catechism of the Catholik Church,1640,
(www.vatican.va).
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nızı boşamanıza izin verdi’ dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu
söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen
zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.”65
Evliliğin en önemli özelliği olan bozulmazlık şu üç sebebe dayandırılmaktadır: Hıristiyanlara göre, iki insan Allah’ın huzurunda evlendiklerinde
Allah nazarında artık onların tek bir insan oldukları kabul edilmekte; Tanrı’nın da katıldığı ve kendi bünyesinde kurduğu bu birliğin bozulmamasını
temin ettiğine inanılmaktadır. Bu inanç nikâh esnasında “Ölüm ayırıncaya
kadar Allah’ın birleştirdiğini kimse ayırmasın” sözü ile de ifade edilmektedir. Hıristiyan evliliğinin çözülmezliğinin ikinci sebebi; evliliğin İsa ile Kilise’nin birliğini sembolize ettiğine ve eşlerin bu sembole ihanet etmemesi
gerektiğine inanılmasıdır. Üçüncü sebep ise; nikâh esnasında rahibin ellerini
gelin ve damadın üstlerinde tutması ile Kutsal Ruh’un onların üzerine çağırıldığının, bu şekilde gelin ve damadın Kutsal Ruh tarafından kutsandığının
ve onlara evliliğin bozulmaması için güç verdiğinin kabul edilmesidir.66
Hıristiyan evliliğinin bu özelliklerinden dolayı artık geriye dönüş, boşanma
söz konusu olamamaktadır. Bazı sebeplerle ayrılığa izin verilse de, ölene
kadar bir başkası ile evlenme mümkün olmamaktadır.67
Katoliklerde evliliği sona erdiren tek sebep, ölümdür. Bununla birlikte
Protestanlığın ortaya çıkmasından ve ayrılık hususundaki serbest tutumundan sonra bu konuda Katolik Hukuku’nda da bazı değişiklikler yapılmış;
birtakım sebeplerle geçici veya devamlı ayrılık imkânı getirilmiştir.68

65

66
67

68

Bkz., Matta, 19, 3-10. “Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur” sözlerinin birçok
Grekçe el yazmasında olmadığı belirtilmektedir. Bkz., Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma, Kitabı Mukaddes Şirketi-Yeni Yaşam Yay., İstanbul 2009, s.1034.
Thurian,31-35.
Wm. Hardcastle Browne, “The Law of Marriage and Divorce”, The Yale Law Journal, 11/7
(Mayıs 1902), s.340-353.
Code of Canon Law, Chapter IX. “The Separation of Spouses: Art.1 “Dissolution of The
Bond”- Art.2 Separation with the Bond Remaining”, Can.1141-1155, (www.vatican.va);
Catechism of the Catholik Church, 1601-1666, (www.vatican.va).
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Devamlı ayrılık sebebi, zinadır. Zinanın varlığı sabit olursa taraflardan
birinin isteği üzerine eşlerin ayrılığına karar verilir. Ancak bu ayrılık, eşlere
başkasıyla evlenme imkânı vermemektedir. Çünkü devamlı ya da geçici
olarak ayrı yaşama, dinen kutsal evlilik birliğinin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Kutsal evlilik birliği ancak ölüm hâlinde sona ermektedir. Katolik Hukuku, bazı durumlarda da geçici olarak eşlerin ayrı yaşamasına
hükmedebilmektedir. Bu geçici müddet sona erince eşler tekrar birlikte yaşamaya başlamaktadır. Ayrıldıktan sonra başkasıyla evlenen kişi, başta Hz.
İsa’nın ifadelerinde belirtildiği gibi, zina etmiş sayılmaktadır.
Katolik Evlilik Hukuku’nda boşanma ve yeniden evlenme konusunda
şu ifadelere yer verilmektedir:
“1650‐Ama buna karşın değişik nedenler yüzünden birlikte yaşamak çekilmez
hale gelebilir. Bu durumlarda Kilise eşlerin ayrı oturmasını kabul etmektedir. Ancak
eşler Tanrı önünde hâlâ karı kocadırlar; yeni bir ilişkiye girmek için özgür değildir‐
ler. Bu zor durumda, en iyi çözüm, eğer mümkünse barışmaktır. Hıristiyan cemaati
çiftlerin, bozulmaz olarak kalan evlilik bağına sâdık kalarak Hıristiyanca yaşamala‐
rına yardımcı olmakla yükümlüdür.
1651‐Günümüzde, birçok ülkede resmî yasalara göre boşanıp yeniden resmî o‐
larak evlenen birçok Katolik bulunmaktadır. Kilise, Mesih İsa’nın [‘Karısını boşayıp
başkasıyla evlenen, karısına karşı zina işlemiş olur; kocasını boşayıp bir başkasıyla
evlenen kadın da zina etmiş olur’ (Markos,10/ 11‐12)] sözlerine sâdık kalarak yeni
bir evliliği, ilki geçerli bir şekilde yapılmışsa kabul edemez. Boşanmış olanlar resmî
nikâhla yeniden evlenirlerse Tanrı yasasına nesnel olarak ters düşen bir durumda
olurlar. Bu durum içinde kaldıkları sürece komünyon alamazlar. Aynı nedenlerle
bazı kilise sorumluluklarını üstlenemezler. Tövbe ve itiraf sırrı ancak Mesih’e olan
sadakatlerinde kusur edenlerin pişmanlık duymaları ve tamamen iffetli bir yaşam
sürmeleri durumunda verilebilir.”69

69

Catechism of the Catholik Church,1650-1651, (www.vatican.va); Code of Canon Law, can.
1151-1155, (www.vatican.va).

302

DİNLERDE NİKÂH

Bu ifadeler kural ortaya koyma yanında bir durum tespitidir. Bu konu
ile ilgili olarak Kilise Tarihi’nde “Düş Kırıklığı ve Umut” başlığı altında
“Dinî evlenme sayısında da gerileme görülmektedir. Boşanmalar 1963’te 10
evlilikte bir görülürken, 1979’da 5 evlilikte bir, 1985’te üç evlilikte bir görülür. ‘Gençlerin birlikte yaşamaları’ da geleneksel Hıristiyan âdetlerinin kayboluşu anlamına gelir.” ifadelerine yer verilmektedir.70 Hıristiyan yetkililerin de evlilik ve boşanma ile ilgili olarak gelinen noktadan memnun olmadığı görülmektedir.
Hıristiyan evliliğinin çıkmazlarına karşı uygulanan fiili beraberlikler
konusu, 1999-2000 yıllarında Vatikan bünyesinde bir dizi toplantıda tartışılmış ve 26 Temmuz 2006 ‘da Cardinal Alfonso López Trujillo başkanlığında yayınlanan dökümanların sonucunda evliliğin toplumun temeli olduğu
ve korunması gerektiği, fiilî beraberliğin evliliğin yerini alamayacağı deklare
edilmiştir.71 Daha önce de evlilik ve ailenin korunmasına yönelik 1992 ve
1995 yıllarında yapılan birtakım çalışmalar sonucunda, evliliğe hazırlık sürecine daha fazla ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır.72 Bunlar ve benzeri
çalışmalar Hıristiyan yetkililerin bu konularda çaba içinde olduğunu göstermektedir. Vatikan bünyesindeki Papalık konseylerinden birinin “Aile”
konseyi olması73 da bu çabanın bir başka göstergesidir.
Sonuç:
Hıristiyanlıkta evlilik, İsa ve Kilise birliğinin sembolü kabul edilmekte,
kutsal ve çözülmez bir bağ olarak görülmektedir. Mezheplere göre farklılıklar göstermekle birlikte Kilisede rahip huzurunda gerçekleştirilen nikâh ile
oluşturulan Hıristiyan evliliğinin bozulması imkânsızdır.
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“Düş Kırıklığı ve Umut”, Kilise Tarihi, s. 21, (www.meryemana.net).
“Family, Marriage and De Facto Unions”, Pontifical Council for the Family,
(www.vatikan.va).
“Preparation for the Sacrament of Marriage”, Pontifical Council for the Family,
(www.vatikan.va).
“Pontifical Councils”, www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/index.htm .
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Hıristiyanlık diğer taraftan da evlenmeyip bekâr kalmayı ve kendini
Tanrı’ya adamayı evlilikten daha üstün bir durum olarak kabul etmektedir.
Hıristiyanlar için evlenmeyip kendini Tanrı’ya adamanın zorluğu yanında,
evlenip hiçbir şekilde ayrılamamak veya ayrılsa da bir başkası ile evlenememek, bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Kilisede yapılmayan
nikâhın dinen geçersiz kabul edilmesi, kilisede kıyılınca da boşanmaya izin
verilmemesi, insanları evlilikten uzaklaşmaya ve nikâhsız beraberliklere
götürebilmiştir. Bazı mezhepler bu problemleri birtakım gerekçelerle boşanmaya izin vererek çözmeye çalışmıştır.
Hıristiyan evliliğinin bu çıkmazları İslâm’da, evliliğin hukukî bir akit
kabul edilmesi; kutsiyet taşımamakla birlikte “eşlerin birbiriyle huzur ve
sükûn bulması ile neslin sağlıklı devamı için” tavsiye edilmesi; evlilik birliğinin devamına imkân kalmadığı durumlarda ise boşanmaya izin verilmesi
ile giderilme yoluna gidilmiştir.74 Bununla birlikte ülkemizde boşanmaların
artması veya evliliğe eskisi kadar önem verilmeyişinin altında Batı dünyasının yaşadığı bu çıkmaz ile evlilik kurumundan uzaklaşmasının etkisi olması
muhtemeldir. Hıristiyan evliliğinin bu özelliklerinin bilinmemesi Batı dünyasını taklit eden insanları, evlilikten uzak kalmayı modernlikle ilişkilendirme yanılgısına düşürebilmektedir.
Hıristiyan dünya, geçmişte evlenmenin şartları ve boşanmanın yasaklığı
problemleri ile meşgul iken, günümüzde boşanma oranlarının artması, nikâhsız birlikte yaşama, doğan çocukların büyük bir kısmının evli olmayan
anne-babaların çocukları olması ve aynı cinsle evlilik75 gibi problemlerle
uğraşmak durumunda kalmıştır. İstatistikler bu konularda ürkütücü sonuçlar vermektedir.76 Meselâ evli olmayan annelerden doğan çocuk oranı
74
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Bkz., Asife Ünal, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslâm’da Evlilik, Kültür Bakanlığı Yay.,
Ankara 1998.
Örneğin Kanada Birleşik Kilisesi hemcinsler arasında evliliğe izin veren kiliselerden biridir. Bkz., “Beliefs/Overview of Beliefs/Marriage”, (www.united-church.ca); Norveç de yasa ile eşcinsel evliliğine izin veren ülkelerden biridir. 27 Haziran 2008 tarih ve 53 sayılı bu
yasa, 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. (www.regjeringen.no).
Bkz., Alfonso López Trujillo, “The Family and Life in Europe”, Pontifical Council for the
Family, (www.vatican.va.)
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1980’de ABD’de 18.4 iken 2008’de 40.6’ya, Fransa’da 11.4 iken 52.6’ya, Hollanda’da 4.1 iken 41.2’ye çıkmıştır. Ortalama olarak doğan iki çocuktan birinin evli olmayan anneden doğması, işin vahametini göstermektedir.
Bütün bunlar ailenin, dolayısıyla toplumun geleceğini ciddi şekilde
tehdit etmektedir. Hıristiyan yetkililer bu konularda çözüm arayışı içindedir. Ancak gelişmeler bu arayışın pek de olumlu sonuç vermediğini göstermektedir. İletişim imkânlarının alabildiğine arttığı günümüzde bu konuda
elbirliği ile çalışılmalı; problemler, sebepleri ve çözüm yollarıyla birlikte
iyice analiz edilip insanlara sunulmalı; insanın huzur ve sükûn içinde yaşayacağı, sağlıklı nesiller yetiştireceği yegâne kurum olan evliliğin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması sağlanmalı; insanların kendi kültürel kodlarına
uygun aile modelleri içinde mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri için gereken
her türlü imkân seferber edilmelidir.Bu toplantının bunu sağlama yolunda
bir adım oluşturması temennimi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
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IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM
Hint Müslümanlarının Evlilik Problemleri
Masood Alam FALAHÎ♦

Marriage is a sacred relation which is found in all religions of the world.
According to the Islamic teachings, this relation (marriage) is found from the
existence of world, it doesn’t matter what was its earlier form. Marriage will
remain in the paradise also. Because of it the Islamic jurists wrote that there
are many worships which are compulsory for us, but among them only
marriage and Iman (faith) are from Adam and will remain in the paradise
too.
١

."ﻜﺎﺡ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻬ ِﺪ ﺁﺩﻡ ﺇﱃ ﺍﻵﻥ ﰒ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﳉﻨ ﻋ ﺖ ﻣﻦ
 ﻋ  ِﺮ" ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺷ
Even Allah by himself says that who so ever will enter into the paradise

will be married to houris. 2﴾ٍﻋﲔ
ِ

ﻮ ٍﺭﻢ ِﺑﺤ ﻫ ﺎﺟﻨ ﻭ ﺯ ﻭ ...﴿

(…and We shall marry

them to Houris (female fair ones) with wide, lovely eyes.)3

♦
1

2
3

Prof. Dr., Maulana Azad National Urdu University, Hindistan
Al-Haskafi, Mohammad bin Ali bin Mohammad bin Abdur Rahman Al-Hanafi: Ad‐Durr
ul‐Mukhtar Sharh‐o‐Tanweer il‐Absar Wa Jame’ il‐Bahar,[ Arabic] Haqqaqaho Wa Zabatho:
Abdul Mun’im Khalil Ibraim, Beirut, Lebnon, Dar ul-Kutub il-Ilmiah, ed. 1st 1423 A.H/
2002 A.D, Kitab un-Nikâh, p.177.
Qur’an: 44:54. [ Arabic]
Ibid, English translation by Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, & Muhammad Muhsin
Khan, Reyaz, K.S.A., Dar-us-Slam, online edition
http://www.dar-us-salam.com/TheNobleQuran/index.html (Accessed on 28.02.2012)
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The pious woman will be with her husband in the paradise and those
pious women who were not married in this world will be married to pious
men in the paradise.4 The prophet said: 5"ﻋﺰﺏ

…“ "ﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ.there would be

none without a wife in Paradise.6”
By marriage, the person saves his piety, piousness and good deeds and
escapes from adultery. By it the family system runs till now.
Islam not only allows marriage but encourages it. The holy Qur’an puts
the woman on top of the beloved things. As Allah says:

ﻀ ِﺔ
 ﺍﹾﻟ ِﻔﺐ ﻭ
ِ ﻫ ﻦ ﺍﻟﺬﱠ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻨ ﹶﻄ ﹶﻘﺎ ِﻃ ِﲑ ﺍﹾﻟﻤﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﲔ ﻭ
 ﺒِﻨﺍﹾﻟﺎ ِﺀ ﻭﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﺕ ِﻣ
ِ ﺍﻬﻮ ﺸ
  ﺍﻟﺣﺐ ﺱ
ِ ﺎﻦ ﻟِﻠﻨ ﻳ﴿ ﺯ
٧
﴾ِﻤ َﺂﺏ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺣ ﺪﻩ ﻨ ِﻋﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻭﻧﻴﺪ ﺎ ِﺓ ﺍﻟﺤﻴ
 ﻉ ﺍﹾﻟ
 ﺎﻣﺘ ﻚ
 ﺙ ﹶﺫِﻟ
ِ ﺮ ﺤ
 ﺍﹾﻟﺎ ِﻡ ﻭﻧﻌﻭﹾﺍ َﻷ ﻣ ِﺔ ﻮ ﺴ
 ﻴ ِﻞ ﺍﹾﻟﻤﺨ
 ﺍﹾﻟﻭ
“Beautified for men is the love of things they covet; women, children,
much of gold and silver (wealth), branded beautiful horses, cattle and welltilled land. This is the pleasure of the present world's life; but Allah has the
excellent return (Paradise with flowing rivers, etc.) with Him.”8
The Prophet of Islam is reported to have said that the lovely things of
the world in his eyes are: women and scent. And the solace of his eyes is in
the prayer.

4
5

6

7
8

http://www.saaid.net/female/m18.htm (Accessed on 29.02.2012).
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim),
[Arabic] in Mawsooa’t ul‐Hadith ish‐Sahreef‐ Al‐Kutub us‐Sittah, under the supervision of
Saleh bin Abdul Azeez, bin Mohammad bin Ibrahim Aal ush-Shaikh, Reyaz, K.S.A., Dar
us-Salam, ed. 3rd 1421 A.H/ 2000 A.D, 51- Kitab ul-Jannah Wa Sefato Naimeha Wa Ahleha,
6- Bab: Awwalo Zumratin Tadkhulo Ala Soorat il-Qamar Lalat al-Badar Wa Sefatohum
Wa Azwajohum, Hadith No. 2834, p.1170.
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim),
English translation by Abdul Hamid Siddiqui, uploaded on
http://www.alquranic.com/muslim.html ,(Accessed on 06.03.2012.)
Qur’an:3:14
Ibid, English translation op.cit.
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". ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ:ﱄ ﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎﻛﻢ
ﺐﺇ ﱠ
 ﺒ" ﺣ

According to the hadith of Muslim the legal intercourse is a sadaqa. The
Prophet said:

 ﺃﻳﺄﰐ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻗﺎﻟﻮﺍ."ﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔﺑﻀ ﻭﰲ.... "
:؟ ﻗﺎﻝﺃﺟﺮ
؟ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﻼﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻪﺯﺭ  ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ِﻭ،" ﺃﺭﻳﺘﻢ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﺮﺍﻡ
١٠
".ﺮ ﺃﺟ
“….and in man's sexual Intercourse (with his wife,) there is a sadaqa.
They (the Companions) said: Messenger of Allah! is there reward for him
who satisfies his sexual passion among us? He said: Tell me, if he were to
devote it to something forbidden, would it not be a sin on his part?
Similarly, if he were to devote it to something lawful, he should have a
reward.11”
Allah evokes people for marriage, he says:

ﻦ ﻪ ِﻣ  ﺍﻟﱠﻠﻐِﻨ ِﻬﻢ ﺍ َﺀ ﻳﻮﺍ ﹸﻓ ﹶﻘﺮﻳﻜﹸﻮﻧ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﺎِﺋ ﹸﻜﻭِﺇﻣ ﻢ ﺎ ِﺩ ﹸﻛﻦ ِﻋﺒ ﲔ ِﻣ
 ﺤ
ِ ﺎِﻟﺍﻟﺼﻢ ﻭ ﻨ ﹸﻜﻰ ِﻣﺎﻣﻮﺍ ﹾﺍ َﻷﻳﻧ ِﻜﺤﻭﹶﺃ ﴿
١٢
﴾.ﻢ ﻋﻠِﻴ ﻊ ﺍ ِﺳ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪﻀِﻠ ِﻪ ﻭ
 ﹶﻓ

9

Narrated by Imam Ahmad (Musnad Ahamd, Vol.3,p.128) and Imam Nasai (vol.7, p.17)
with authentic chain of hadith (ﺣﺴﻦ

10

11

12

 ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ١٦/٧  ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،١٢٨/٣ )ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ, Quoted in

Al-Jawziah, Ibno Qayyim (Shams ud-Din Abu Abdullah Mohammad bin Abi Bakar AzZaray’i Ad-Demashqi): Zad ul‐Ma’ad Fi Hadye Khair il‐‘Ibad Mohammad Sal‐lalaho ‘Alaihe Wa
Sallam, [Arabic] Al-Tahqeeq: Abdur Rzzaq Al-Mahdi, Beirut, Lebnon, Dar ul- Kitab AlArabi, ed.1st 1425 A.H/2005 A.D., Faslun Fi Hadyehi Fin Nikâh Wa M’aasharat-e-hi Sallalalaho Alaihe Wa Sallama Ahlahu, Vol.1 p.58.
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim)
[Arabic] op.cit. 12-Kitab uz-Zakat, 16-Bab-o- Beyan-e- Anna Ism as-Sadaqah Yaqeo’ Ala
Kulle Nawy’in Min Al-Maroof, Hadith No.1006,p.837.
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim),
English translation op.cit.
Qura’an: 24:32.
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“And marry those among you who are single (i.e. a man who has no
wife and the woman who has no husband) and (also marry) the Salihun
(pious, fit and capable ones) of your (male) slaves and maid-servants (female
slaves). If they be poor, Allah will enrich them out of His Bounty. And Allah
is All-Sufficent for His creatures' needs, All-Knowing (about the state of the
people).13
The Prophet says:

"١٥. ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﱵ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﲏ١٤،"ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺳﻨﱵ
"The marriage is my way, (Sunnah). And he who turns away from my
Sunnah, he has no relation with Me.16"
He also said:

،ﺝﺃﺣﺼﻦ ﻟﻠ ﹶﻔﺮﺾ ِﻟﻠﹾﺒﺼﺮ ﻭ
 ﻪ ﺃ ﹶﻏ ﻓﺈﻧ،ﻭﺝ  ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺰ،ﺒﺎﺏﺮ ﺍﻟﺸﻌﺸ " ﻳﺎ ﻣ
١٧
".ﻪ ﻟﻪ ﻭِﺟﺎ ٌﺀ ﻓﺈﻧ،ﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﺘ ِﻄﻳﺴ ﻦ ﱂ ﻭﻣ
13
14

15

16

17

Ibid, English translation op.cit.
Al-Qazweni, Abu Abdullah Mohammad bin Yazid Ar-Rab’yiyi bin Majah: As‐Sunan,
(Sunn‐o‐Ibn‐e‐Majah), [Arabic] in Mawsooa’t ul‐Hadith ish‐Sahreef‐ Al‐Kutub us‐Sittah, under
the supervision of Saleh bin Abdul Azeez, bin Mohammad bin Ibrahim Aal ush-Shaikh,
Reyaz, K.S.A. Dar us-Salam, ed. 3rd 1421 A.H/ 2000 A.D, 9-Abwab un-Nikâh, 1-Bab-o Ma
Jaa Fi Fazl in-Nikâh, Hadith No.1846, p.2587.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammaad bin Ismai’l: As‐Sahih (Sahih Bukhari), [Arabic] in
Mawsooa’t ul‐Hadith ish‐Sahreef‐ Al‐Kutub us‐Sittah, under the supervision of Saleh bin
Abdul Azeez, bin Mohammad bin Ibrahim Aal ush-Shaikh, Reyaz, K.S.A., Dar us-Salam,
ed. 3rd 1421 A.H/ 2000 A.D, 67-Kitab un-Nikâh, 1-Bab ut-Targhib Fin Nikâh, Hadith
No.5064, p.438.
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim),
[Arabic] op.cit. 16-Kitab un-Nikâh, 1-Babo- Istehbab in-Nikâh leman Taqat Nafsohu Ilaihe
Wa Wajada m’aoonatn Wa Ishteghalo Man ‘Azaja An il-Mao’on Bis-Sawm, Hadith
No.1401,p.910.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammaad bin Ismai’l: As‐Sahih (Sahih Bukhari) English
translation by M. Muhsin Khan uploaded on http://www.alquranic.com/bukhari.html
(Accessed on 06.03.2012).
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim)
[Arabic] op.cit., Hadith No.1400, p.910.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammaad bin Ismai’l: As‐Sahih (Sahih Bukhari), [Arabic]
op.cit. 3-Bab Man Lam Yastate’ il-Baa’ta Fal- Yasum, Hadith No.5066, p.438.
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“O young people! Whoever among you can marry, should marry,
because it helps him lower his gaze and guard his modesty (i.e. his private
parts from committing illegal; sexual inter course etc.), and whoever is not
able to marry, should fast, as fasting diminishes his sexual power.18”
After knowing the importance of marriage in Islam, we should also
know that in Islam, marriage is only a contract between man and woman. If
any one of them does not like to be with any one on genuine ground then he
or she has the right to break this relation in the light of Qur’an and hadith.
Problems of Indian Muslim Marriages:
Islam promotes the marriage which is simple and has less expenditure.
‘Aisha the wife of Prophet (my Allah pleased with her) narrated that
Prophet said: The marriage which has very less expenditure is the most
prosperous.
١٩

"."ﺇﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺮﻛﺔ ﺃﻳﺴﺮﻩ ﻣﺆﻭﻧﺔ

The prophet has given direction to choose the bride as following:

 ﻓﺎﻇﻔﺮ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﺖ، ﻭﻟﺪﻳﻨﻬﺎ،  ﻭﲨﺎﳍﺎ، ﻭﳊﺴﺒﻬﺎ، ﳌﺎﳍﺎ:" ﺗﻨﻜﺢ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻷﺭﺑﻊ
٢٠
".ﻳﺪﺍﻙ
“A woman is married for four things, i.e., her wealth, her family status,
her beauty and her religion. So you should marry the religious woman
(otherwise) you will be a losers.21”

18

An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim),
English translation op.cit.

19

Narrated by Imam Baihaqi in the chapter of faith

( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺷﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥQuoted in:

Al-Qari, Ali bin Sultan Mohamad: Mirqat ul‐Mafateeh Sharho Mishqat il‐Masabih, [Arabic]
Kitab un-Nikâh, Masalah: 3097, Dar ul-Fikr, 1422A.D./2002A.D. uploaded on
http://www.İslâmweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=154&idfrom=6139&idto=6732&
bookid=79&startno=17 (Accessed on 20.02.2012).
20

21

Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammaad bin Ismai’l: As‐Sahih (Sahih Bukhari), [Arabic]
op.cit. 16-Kitab ul-Akfa Fid -Din, Hadith No.5090, p.440.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammaad bin Ismai’l: As.Saheeh (Saheeh ul‐ Bukhari), English
translation op.cit.
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He said about the selection of groom:

 ﺇﻥ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻩ ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ،" ﺇﺫﺍ ﺧﻄﺐ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ
٢٢
".ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻋﺮﻳﺾ
“If a man whose behavior and piety you like sends marriage proposal to
you [for your daughter, sister and other girl in the family], then you should
accept the proposal. If you will not do it, [then] there will be chaos and strife
in the society.”
But Indian Muslims ignore these Islamic teachings, and they follow
many un-Islamic traditions, and customs. Because of these un-Islamic things
there are many problems and hurdles in Indian Muslim marriages. These
could be listed as bellow.
•

The biggest problem in Indian Muslim Marriages

1. Caste/ kufu:
The first and the most important thing which is seen in Indian Muslim
marriages is caste or kufu (endogamy) which is based on caste system. Every
caste wants to marry within one’s own caste. Presently there are three major
categories among Indian Muslims, (1) Asharaf [upper castes] (2) Ajlaf
[OBCs/ Occupational Castes] (3) Arzal [Dalits/ Scs/ Achoots].
Sachar Committee Report23 (which is accepted by all sections of Indian
Muslim community) reports about the existence of caste system among
Indian Muslims. It also categorized Indian Muslims into 3 major categories
such as:

22

23

At-Tirmizî, Abu ‘Isa Mohammad bin ‘Isa: As‐Sunan / Jame ut‐Trimizi, [Arabic] in Mawsooa’t
ul‐Hadith ish‐Sahreef‐ Al‐Kutub us‐ Sittah, under the supervision of Saleh bin Abdul Azeez,
bin Mohammad bin Ibrahim Aal ush-Shaikh, Reyaz, K.S.A., Dar us-Salam, ed. 3rd 1421
A.H/ 2000 A.D, 9-Abwab un-Nikâh, 3- Bab-o Ma Jaa Fi Man tarzawna Deenahu
Fazawwejohu, Hadith No.1084, p.1756.
This was a Prime Minister's High Level Committee which was formed to know the socioeconomic condition of Indian Muslims.
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“1- […] Those without any social disabilities, the ashraf, 2- those
equivalent to Hindu OBCs, the ajlaf and, 3- those equivalents to Hindu SCs,
the arzal. Those who are referred to as Muslim OBCs combined 2 and 3.”24
Among these categories there are many sub-castes and gotras and in
every category there are low and upper castes like Hindu caste system.
Ashraf [upper castes]
•

Sayed: In Sayed caste there are many sub castes or gotras e.g

Husaini, Hasani, ‘Abdi, Askari, Baqri, Kazmi, Naqwi, Rizwi, Zaidi, Chishti,
Jalali, Qadri, Abbasi, ‘Alwi, Hashmi, Jafri etc.
•

Sheikh: This caste has many sub castes, e.g. Ansari (from Madinah),

Farooqi, Khurasani, Milki, Qidwai, Quraishi (from Mecca), Siddiqi, Usmani
etc.
•

Mughal: Mughal caste joins the title of Mirza with their names and

in the last they include some sub-caste title also, i.e. Chughtai, Qazlibas,
Tazik, Taimoori, Turkaman, Uzbek or Uzbeg.
•

Pathan: In general people of this caste use ‘khan’ title with the

names, and leave sub-caste title. They leave ‘khan’ title if they use sub-caste
title, i.e. Afridi, Bangash, Bark Zai, Bark, Dawod Zai, Durrani, Ghaur Kashi,
Ghauri, Kakur, Khaleel, Lohi, Mohammad Zai, Awrk Zai, Rohelah.
•

Muslim Rajpoot: There are some sub-caste among Muslim Rajpoot,

like Bhal Sultan, Khan Zadah, Bar Gojar, Lal Khani (a branch of Bar Gojar),
Bhatti, Besan, Chandel, Chawhan, Gawtam, Panor, Raikor, Rathor, Som
Bansi, Tomar.

24

Sachar,Justice Rajendar: Social, Economic and Educational Status of Muslim Community of
India: A Report [Sachar Committee Report], New Delhi, Cabinate Secretrate ,Government of
India,Sardar Patel Bhavan,Parliament Street, ed. 1st 2006, pp.193.
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Ajlaf
•

Occupational Castes / OBCs: There are many castes in this category.

They are: Aatish Baz, Bhand, Bhathiyara, Faqeer (begger), Gaddi or Ghosi
(grazier, milk man), Mirasi (musician), Momin (Julaha/ wear) Nan Bai/
Bawarchi, (cook), Dhuniya (cotton-carder), Kabariya or Kunjra (greengrocer
/Rayeen), Manihar (bracelet-maker), Barhai (carpenter), Qasab (butcher),
Chikwa (a caste who slaughters animal like goat and lamb), Dhoobi (washer
man), Halwai (sweet maker), Kumhar (potter), Lohar (blacksmith/
ironsmith), Nai (barber), Teli (oil presser) Darzi (tailor), Pamariya, Jogi,
Madari,Chiri Mar, Gori, Gorkun (grave digger), Rangrez, Nalband, Seklgar,
Gadhera, Tarkash Kar, Gojar, Mastoi, Bat, kala, Bakhkho, Khatik, Nat,
Banjarah.
Arzal
•

Achhoot / Untaoucable/ SCs: There are many sub-castes in this

category, like Sheik Mehtar, Lal Begi, Balmiki, Bans Phoor, Dhanak, Dehi,
Ghazi Puri, Rawat, Hanhari or Hari, Hela, Paththar Phoor,25
As per Kumar Suresh Singh Report of SCs, there are some 35 Muslim
castes that have SC background and engaged in occupations traditionally
associated with SCs / Hindu dalits.26 They are included in OBC list now
because Indian government didn’t list them in SC category. If they will be

25

26

‘Umar, Mohammad: Hindustani Tahzeeb Ka Musalmanon Per Asar (The Influence of Indian
Culture on Muslims), [Urdu] New Delhi, Director publication division, Wazarat-e-Ittela’at
Wa Nashriyat, Hokoomat-e-Hind, ed. 2nd 1975, pp.103-105.
Ansari, Ghaus: Muslim Caste in Uttar Pradesh (A Study of Culture Contact), Lucknow, U.P.
The Ethnographic and Folk Culture Society, ed.1960, ch.5, Existing castes, p.33
Ahmad, Imtiaz (ed): Caste and Social Stratification among Muslims, New Delhi, Manohar
Publications, ed. 2nd 1978.
I wrote some caste’s names by my self.
Kr. Suresh Singh Report of SC, pp.8,11-13, 73, 127, 194, 234, 251, 334, 360, 396, 442, 627,
637, 646, 726, 776, 778, 802, 811, 900, 956, 978, 985,988, 1070, 1095, 1108, 1189, 1194, 1310,
Quoted in Comparative Chart, National Professionally Equivalent caste in Hindus & Reservation
for them, (Pamphlet) prepared by M. Ejaz Ali. National Convener, All India Backward
Muslim Morcha, Patna, n.d.
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listed in SC category then many of them will come out from OBC category
e.g. Dhobi/Hawari, Kabariya or Kunjra, Khatik, Banjara, Bakhkho, Pamariya
etc.
a. Caste Based Discriminations
According to the concept of caste system or kufu (endogamy) based on
caste there is blood purity and some castes by birth are pure and some castes
by birth are impure. So Ashraf consider other castes lower than them and
not marry them in general. The same condition is with Ajlaf and Arzal castes
also.
There are caste based discriminations among these groups and gotras,
i.e.Ashraf, Ajlaf and Araz. Even there is big discrimination within Ajlaf and
Arzal in present time. Some major incidents of them are:
≅ In “Atki”, “Hind Paddi” villages of district Ranchi in Jharkhand, the
Arzal Muslims used to eat in a separate line in marriage ceremony.27 The
same condition is in Barabanki of U.P. state.28 One of my casteist teachers
narrated the same story of his village of Azamgarh district, U.P.
≅ Dr. Ms. Azmat Siddiqi from Centre for Women Studies of Jmaia Millia
Islamia, New Delhi, told in her speech that in her village “phoolpur” of
Allahabd,

U.P.,

‘ashraf’

don’t

accept

food

from

Sweeper/

Lalbegi

/Halalkhor/Bhangi/ Mehtar /Khakroob community. She was against casteism
and once she ate the food cooked by a cook in the marriage ceremony of a
sweeper, so her cousins boycotted her for few weeks.29
≅ A noted anthropologist Professor Imtiaz Ahmad told me the following
incident in a meeting, even he writes it in one of his articles:

27
28

29

Ahmad, Imtiaz (ed): Caste and Social Stratification among Muslims, op.cit.PP.19-39.
Danish, Abdullah: Muslim Mo’aashrah Mein Beradriwad (The Casteism in Muslims Society),
[Urdu] New Delhi, Shoshan Weroodhi Manch, 1st ed.1997.pp.5-7.
She told this incident in a seminar “ Protective Discrimination in favour of Muslims:
Possibilities and Challenges” organized by the Centre for the Promotion of Educational and
Cultural Advancement of Muslims of India (CEPECAMI), AMU, Aligarh, on 10-11 Feb.2007.
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“We had a Lalbegi woman come to clean the toilets in our house. She
was on the best of terms with my mother and would sit for hours together
gossiping with my mother. Whenever my mother would offer her pan, she
would wrap her hand with her dupatta30 to receive it. My mother used to
drop the pan in her hand, making sure that her hand did not touch the
Lalbegi woman’s hand. On occasions of marriage the family would come
and sit in a corner and wait until all guests had eaten and left. It would then
be given food in vessels they brought with them. They did not eat the food
there, but instead took it with them to be eaten at home. On sacrificial Eid
the family was not given any portion of the meat. It was given the intestines
which were kept aside for them. It is possible that some of these forms of
discrimination have changed, but there is no evidence to show that they
have disappeared.
Some evidence exists to show that there is discrimination against these
Muslim castes in the religious spheres. I found during fieldwork in eastern
Uttar Pradesh that members of these castes did not go to the mosque for
prayers and if they went, they had to stand in the back rows. It has been
mentioned by many observers that such groups often have their own
mosques. N. Jamal Ansari notes that ‘in certain areas of Uttar Pradesh and
Bihar there are separate mosques and burial grounds’ for these castes (paper
presented at the seminar on Dalit Muslims organized by Deshkal Society,
New Delhi, 2004). Establishment of own mosque would call for a level of
prosperity for the groups as a whole. Whether they have attained such levels
of prosperity is something on which very little information exists.”31
≅ On 30th of September 2009, I visited a Muslim populated area Nakhas
in Lucknow. I saw a small mosque with a small madrasa, and written on the
mosque “Masjid‐e‐Ray’een”(Mosque of greengrocer/Kunjra). In front of this
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Dupatta is a cloth which is used in India especially by Muslim girls and women to cover
her head and chest. (M.A. Falahi)
http://www.dalitmuslims.com/2009/08/can-there-be-category-called-dalit.html
(Accessed
on
25.05.2011)

IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM

319

mosque there is an Imam Barah of ‘Imam’ Baqir, belongs to Shia sect of
Muslim.
This small mosque shows that there is discrimination against the
greengrocer caste, so they built their own separate mosque.
≅ There is a mosque in the city Meerut, in U.P. which name is “Masjid
Qasiyon Wali” (mosque for butcher).
≅ In “Desna” village of Nalanda, in Bihar, the low castes are not allowed
to sit in the first row of the mosque.32 Even low caste like Ansari and kalal
castes do not allow Pamariya caste to sit in the first row while offering
Namaz/prayer in the “Pandara” village of Lohar Dagga district in Bihar.33
≅ The famous news paper “Tehelka” New Delhi reports in its issue dated
18 Nov.2006:
"In Bihar, the Bakkho sub-caste- formally a nomadic tribe- is held by
other Muslims to be untouchables despite Islam categorically forbidding any
such division...[a person from Bakhkho caste says] when someone in an
upper caste family dies; we go to his house to condole, like we would go to
any other Muslim home. But when someone from our caste dies, the upper
castes people never come for the same."
≅ In Rampur Bariya village of Champaran District in Bihar, a ‘low’ caste
groom was insulted and beaten up by ‘upper’ caste Muslims because he had
sited on the horse.34 In the same village ‘upper’ caste Muslims broke the
mosque built by ‘low’ caste Muslims. They also burnt their houses.35
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Anwar, Ali: ʹMasavat Ki Jangʹ Pase manzer Bihar Ke pasmandah Musalman (The Struggle for
Equality, Background: The Backward Muslimsof Bihar), [Hindi], New Delhi, Wani Parkashan,
2001, pp. 66-67.
Ibid.
Saras Slail (fortnightly, Hindi) New Delhi, February 2008.
Ibid, Sahara Samay (Hindi News Channel) New Delhi, December 2007.
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≅ There are various reports that ‘upper’ caste Muslims didn’t allow
‘low’ caste Muslims to bury dead bodies in the common graveyard for
community. This is the reason that low caste Muslims have separate
graveyards / burial grounds.36
≅ In “Mohabbat Pur” village of Vaishali District in Bihar, Jugal Khalifa
died. His dead body was not allowed by Sheikh Caste to be buried in the
common graveyard as he was a Nat, a low caste Muslim. The police took
action and arrested many of ‘upper’ caste members then only his dead body
got buried.37
≅ Even in some places the ‘low’ caste Muslims are not considered as
Muslims by ‘upper’ caste people. I have seen in my district Sitamarhi, Bihar,
Sheikh Caste consider themselves only as Muslim and others as non
Muslims. They use the term “We Muslims” for themselves and for others
‘low’ castes and used to call them with bad names like Julaha, Dhuniya,
Kunjra, Kasai, Nai etc. 38
≅ In some places ‘upper’ caste Muslims take “bandhuwa Mazdoori” (work
without pay) by low caste Muslims. Sometimes they abuse their women and
destroy their houses etc.39
b. Problems of Inter‐Caste Marriages
If there are these kinds of caste based discriminations among Indian
Muslims that they do not bear other castes in simple things then obviously
they do not marry inter caste and not allow any one to do it. We observe
with few exceptions that if any couple wants to go for an inter caste
marriage, then they face a lot of problems in their family and in the society

36
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Anwar, Ali: ʹMasavat Ki Jangʹ op.cit. pp.65-66. Rashtria Sahara, (National Urdu Sahara
News paper, Daily), New Delhi, 6, March 2003, Vol. 4 Issue No.1362.
Anwar, Ali: ʹMasavat Ki Jangʹ op.cit ,pp. 68-69.
For more details and references, see Falahi, Masood Alam: Hindustan Mein Zaat Paat Aur
Musalman (Muslim And Casteism In India), [Urdu] Mumbai, Ideal Foundation, Mumbai,
Distributor: Farid Book Depot, New Delhi, ed.2nd 2009, ch. 9, pp. 418-419.
Anwar, Ali: ʹMasavat Ki Jangʹ, op.cit.-68-69.
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too. Some times they are killed brutally by family or society members.
People can bear adultery which is haram/ prohibited in Islam, but never bear
inter-caste marriage which is absolutely allowed in Islam.
≅ There are many incidents of caste murder and discriminations among
Muslims because of inter-caste marriages. We can find many such examples
in the Indian news papers e.g.
1. A boy of Darzi (tailor) caste and a girl of an ‘upper’ caste got married
in Munger district of Bihar. Then the boy was tortured, beaten up and burnt
by lighting cigarette by some ‘upper’ caste members and due to this he
became handicapped for his rest of the life. This happened only because he
belonged to a low caste. Many people and media criticized it, but All India
Muslim Personal Law Board (AIMPLB) which was conducting its annual
function near the place of incident on 1st March 2003, didn’t say a single
word against this atrocity.40
2. The Times of India reported on 18 March 2010 that a Sayed girl
“Shabnam” from Saharan Pur married to a low caste boy. The boy told her to
not disclose their marriage, because he had four unmarried sisters. When the
two communities came to know about their marriage, they opposed and
forced the boy to retract from the marriage and he refused to accept their
marital status.
Instead of being sympathized and supported by her family and the
state, she was framed in a theft case by Lucknow police and even detained.
After being abandoned by her husband she had gone back to her house in
Saharanpur, but her parents turned her out for the honour of caste.41
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Allah Ki Pukar (The Voice of Allah,),[ Monthly Urdu], New Delhi, July 2003 AD, Vol.10, Issue
60, p.49.

41
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It happened just one day before the annual function of All India Muslim
Personal law Board which was held in Lucknow. But I didn’t read any critic of
Muslim personal law Board president or its any member against it.
3. I know an incident in a village that a low caste boy had physical
relation with an upper caste girl, whose family was and is friend of the boy’s
family. The whole village even the families of both boy and girl knew it. The
boy and girl wanted to marry. But families of both lovers allowed adultery/
illegal relation indirectly which is prohibited (haram) completely in Islam
but not allowed this inter-caste marriage which is totally allowed (halal) in
Islam.
4. On 24 November 2011, a Sayed boy from Lucknow emailed me that
he has selected a pious girl for marriage. He didn’t know her caste before.
After selecting her for marriage, he came to know that she belongs to Ansari
/Julaha caste, and he always heard bad words from his father for this caste.
Finally when his parents came to know about this marriage proposal, they
refuse to accept it, just because of the girl’s caste.
5. In December 2011, Dr. Abdur Rahman Ansari (the founder of Rah-eBahisht42) informed me that he arranged an inter-caste marriage between
Sheik girl and Quraishi (butcher) boy on the basis of piety in his city
Partapgarh, U.P. The parents of the girl and the girl herself agreed to the
marriage. But the uncles and grandfather of the girl opposed this marriage
just because of boy’s caste. They have beaten the girl’s father and her
grandfather has given a letter to the court that his son … (father of the girl)
will not get inheritance from his property. They tried to stop the marriage in
many ways, but by the grace of Allah, this marriage has been done silently.
≅ We can see that even among ‘low’ caste Muslims there are too much
caste boundaries. Every caste hates each other and not marries in other low
castes in general. Dr. Abdur Rahman Ansari told me that in Mau Aaimah the
town of U.P. near Allahabad, Ansari hates other castes. They teased and
42

Its details are coming later on.
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boycotted a doctor only because he belongs to a Dhuniya caste. There are
many instances that they opposed inter-caste marriage and some times
killed the couple who have done inter-caste marriage. For example:
1. A young girl Maimoon Bhaskari from Quraishi (Butcher) caste and a
boy Idrees from Meo caste got marred in Sudka village of Nooh, Hariyana.
Because of this inter-caste marriage they were attacked by their family
members and villagers.43
2. A MBBS doctor boy from Ansari caste and a MBBS girl from Quraishi
(Butcher) caste in Muzaffar Nagar U.P. got married. Because of this, the girl’s
family cut both of them in pieces and burnt them in front of hundred
people.44
3. “Imran” from Muzaffar Nagar and “Shaheen” from Meerut got
married. The brother of the girl brutally killed Shaheen using scissor. The
reason of this brutal killing was that the boy was from Quraishi caste and girl
was from Teli (oil presser) caste.45
4. In a letter published in the September 2005 issue of the Urdu journal
Allah ki Pukar, a certain Javed Bharati recounted the humiliation heaped on
the ‘low’ caste Muslims, and then added:
‘Look at the other side of the picture, too. I was born in Badayun. Our
neighbours were an Ansari [Julaha] family, and they treated me like their
own son. I was very close to one of their daughters, and we used to play and
study together. My mother was a Sayed and my father a Khan [Pathan]. My
mother desired that this girl should be her daughter-in-law. However, the
girl’s parents refused, on the grounds that they were from a different caste.
And so, this girl remained unmarried and I, too, have spent my life alone.
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Asian Age (Daily) New Delhi, September 19, 1998.
For more details and references, see Falahi, Masood Alam: Hindustan Mein Zaat Paat Aur
Musalman, op.cit, ch. 9, pp. 425.
Rashtria Sahara, op.cit. 25 April 2006.
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While I was in Mumbai, I had a friend’s son who was from Muradabad.
He used to respect me a lot. Once day, he removed my identity card from
my pocket and looked at it carefully. My father’s name was mentioned in
it—Abdul Ghafoor Khan. From that day onwards, his behaviour towards me
totally changed. He refused to talk properly to me. Why? Because, he said, I
was a Pathan although he had earlier thought me to be an Ansari [Julaha]. I
told him, “I am just Javed Bharati”. My name does not denote any caste.’
Yet, he did not change his attitude.’46
5. One of my friends who belongs to Khan Caste, narrated me that his
grand mother (from maternal side) wanted to marry his son to an Ansari girl
who was classmate of her son and both of them liked each other. But girl’s
family didn’t agree because they don’t like to marry the daughter to a Khan
boy.
6. One of my friends who belongs to low caste (Mansoori /Dhunia) in
Azamgarh, wanted to marry his son to another low caste girl from Quraishi
(butcher) caste. But his family members opposed this inter caste marriage.
But he took the stand and finally married his son to that girl ignoring these
oppositions.
6. One of my friends in Lucknow who belongs to a low caste Muslim
(Ghosi/ Milk man), wanted to marry his daughter out of his caste but his
sons strongly opposed him for inter caste marriage and did not allow this
marriage to be held in their house. So he made all the arrangements outside
of his house and married his daughter to that boy.
There are lots of such cases of caste based discrimination among
Muslims which could be read in news papers time to time. At last I would
like to quote a news report that shows that how the caste reflects in Indian
Muslim marriages. The report says:

46
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‘In November 2005, a social organization ‘Allama Rafiq Trust’ Delhi
surveyed 100 Muslim marriages of Delhi the capital of India, which were
held in November-December 2005. The survey says that 98% marriages were
held within the same caste. The first preference of parents is to search
grooms and brides within the same caste. The inter-caste marriage is very
rare.47
The problem of caste among Indian Muslims is not only in North India
it also exists in South India. “In Tamil Nadu there is pronounced difference
is practiced while considering marriage relationships. Since all the Muslims
are converts from the old Hindu stock, they carry forward the caste baggage
from the previous situation. The difference of Sheik, Sayed and Pathan is felt
among Urdu speaking Muslims. Tamil speaking Muslims have other castes.
Dalit converts face biggest problem.”48
According to an interview “in Kerala there is no much difference
between Muslim castes, all Muslims are considered as one caste i.e. equal.
But in Paligath, Kerala, there is deference among Urdu talking Muslims.
Some of them consider that there are different sections such as Sayyed,
Sheikh, Mughal Patahn and some Urdu talking Muslims claim that they are
Dhaknis since their forefathers migrated from Deccan and they are socially
superior. The barber section and the fisher folk among Muslims are
considered socially inferior to other Muslims. In Malabar, Kerala, the
governing caste who embraced Islam, claim that they are socially superior
even now.”49
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Hindustan (Hindi,Daily) New Delhi, November 14, 2005.
Interview of Engineer B.F. Habeebur Rahman Bijli conducted by Masood Alam Falahi on
19.02.2012 at his house in Thiruvananthapuram, Kerala at 2 pm. Mr. Bijli belongs to Tamil
Nadu and resides in Thiruvananthapuram, Kerala. He may contacted at:
baba.bijli@gmail.com
He also sent me his interview after correction. (Email of Engineer B.F. Habeebur Rahman
Bijli, dated 07.03.2012).
Interview of Professor Abdul Vahab conducted by Masood Alam Falahi, on 19.02.2012 at
his house in Thiruvananthapuram , Kerala, at 7 pm. Prof. Vahab is originally from
Thiruvananthapuram, Kerala. He may contacted at: ammuvahab@yahoo.co.in
He also sent me his interview after correction. (Email of Professor Abdul Vahab, dated
07.03.2012).
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The hierarchies in Moplah society in Kerala have been studied by Victor
S. D’Soza. He reports that ‘there are five distinct sections among the Moplahs:
Thanghals, Arabis, Malbaris, Pusalars and Ossans. The Thangals who are at the
top of the pyramid, are a small group of people who trace their descent to
the Prophet, through his daughter Fatima. The term Thangal is a respectful
term of address, usually applied to Brahmins in Kerala. The Arabis are a
group of people mostly concentrated in Quilandy (a town north of Calicut),
who are descendants of Arab men and local women, but who have
preserved the memory of their descent. The association of the Arabis with
Arabia entitles them to a respect in Moplah society second only to that of the
Thangals. The Malabaris also claim descent from Arabs, but they are those
who followed a matriarchal system - the so-called ʺmother‐rightʺ culture.’ As
for the Pusalars and the Ossans, D'Souza writes:
“The so-called Pusalars are converts from among the Hindu fishermen,
called Mukkuvans. Their conversion took place relatively late. Because of
their latter conversion and their low occupation of fishing they are allotted a
low status in the Moplah society. The Pusalars are spread all along the
coastline of Kerala and they still continue their traditional occupation of
fishing.
Ossans are a group of barbers among the Moplahs and by virtue of their
very low occupation they are ranked the lowest. Their womenfolk act as
hired singers on social occasions like weddings.”
‘The hierarchies in Moplah society also show a tendency to accord the
highest place of honour to the Sayyads, and lowest place to new converts and
despised groups, such as barbers.’50
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Status Groups among the Moplahs on the South-west Coast of India, by Victor S. D'Souza,
in Caste and Social Stratification among the Muslims, by Imtiaz Ahmad (ed.), New Delhi,
Manohar, 1973, pp. 45-60.Qouted in “Caste in Medieval India: The Beginnings of a
Reexamination” by Dileep Karanth, uploaded on
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In Hyderabad, Andhra Pradesh, there are some castes i.e. Dhoobi
(wsherman), Hajjam (barber), Quraishi (butcher), Faqeer (beggars) and
Tarkakash which are considered low castes. The Andhra Pradesh
government has given 4% reservation to them on the basis of their social
backwardness.51
c. Individual Efforts For Inter‐Caste Marriages
Despite of these incidents there are some minor changes in caste
hierarchies. In my village there are 8 inter-caste marriages have been done.
A Brahman boy married an OBC Hindu girl, two upper caste Muslim boys
married OBC Muslim girls and an OBC Muslim boy married a non-Muslim
girl who accepted Islam later on. Three OBC Muslim boys married other
OBC Muslim girls. But seven of these marriages are not arranged marriages;
they are based on love affair and out of the village. The boys and girls liked
each other and got married in the metro cities, like Delhi, Mumbai, and
Hyderabad etc., where their parents had hardly any interference. At last
their parents accepted them as there was no option left for them.
In one marriage, the boy liked the girl who was his friend’s sister but he
had no love affair with her. He told his father and he agreed for it.
There are some incidents where individuals had taken the stand for
inter-caste marriages as mentioned above. Dr. Abdur Rahman Ansari,
formed an organization ‘Rah‐e‐bahisht’ (way to paradise) for matrimonial
purpose free of cost. By this organization he conducts arranged inter-caste
marriages and till now he has conducted such 64 marriages. He has written
15 instructions on the first page of the matrimonial form. Three of them are:
(1) no dowry (2) now caste (3) no barat.
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An other organization Islamic Educational & Research Organization,
Allahabad,U.P. India is also promoting the inter-caste marriage. In 2009, two
inter-caste marriages were done by efforts of this organization.
But there is no effort for inter-caste marriages all over India by any
Muslim organization. Despite it, we read in news papers that Indian
government is announcing prizes for Hindu inter-caste marriages especially
inter-caste marriage between dalit and upper caste Hindus.52 Some Hindu
organizations are also arranging group inter-caste marriages.53
Hindi movies promote inter-caste marriages among Hindus and
criticized caste system, but I never see any Hindi or Urdu movies which do
the same thing among Muslim also.
It is interesting to note that some Muslim matrimonial published in
leading English news papers like Times of India, The Hindu, Hindustan Times,
Islamic voice and websites say “caste no bar’. But in general these
matrimonial belong to highly educated and elite Muslim class who live in
metro cities and do not consider caste as a barrier as long as it maintains
status quo. But this is not the case with rural parts of Muslim populated
Indian states like Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal etc. where there is
hardly any change in caste hierarchies. Inter caste marriage among elite
Muslims are common from the beginning. Not only inter caste marriage but
elite Muslims do not hesitate to do inter-religion marriage as well. There are
numerous such examples of this high society where boys/girls are getting
married out of the religion. So these examples can’t be taken as a measure
for decline in caste based discrimination and changes in caste hierarchies.
Many Islamic scholars have given fatwa on the pattern of Manu Smirti
(the Hindu personal law book) that an upper caste can marry to low caste
girl but reverse is not allowed. In past, Ashraf Muslim and upper caste
Hindu were practicing according to these laws and fatwas. But the current
52
53
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situation is different from the past. It has been seen that some arranged
inter-caste marriages between upper caste girls and low caste boys have
happened in recent times. But these arranged marriages have happened in
only those cases where boys were either in civil services (IAS, IFS,IFS and
PCS) or any other top positions and well settled. The reverse case (arrange
marriages between upper caste boys and low caste girls) has not been seen
or it is very rare. The situation is same in Hindu society also.
I have asked many learned upper caste scholars that why upper castes
do not marry with OBC Muslims. They had no satisfactory answer. It is
general perception that the majority of upper castes want to preserve and
strengthen their castes and they do not like inter-caste marriage. I also asked
many OBC leaders that they blame upper caste Muslims that they
discriminate OBC Muslims, but why OBC Muslims do not marry within
OBC category. They had no reasonable answer.
It is very interesting to note that in some areas of India e.g. Azamgarh,
Jaunpur etc. upper caste Muslims do arranged inter-caste marriage within
their category and this is very common and evident in the society. But
arranged inter-caste marriages within OBC Muslims are not common. On
the basis of this fact, any one can say that the OBC Muslims also want to
preserve and strengthen their own caste and they do not like inter-caste
marriage within OBC Muslims.
Muslim OBCs especially Ansari struggled for their upliftment from the
British period. But after Mandal Commission their struggle is on peak. It is
interesting to note that prior to independence of India, Muslim OBCs tried to
hide their caste identity but now they write and include their castes in
names. For example they use to keep the surnames like Ansari, Ray’eeni,
Mansoori, Idrisi, etc. Even some of them keep those caste titles which were
given by upper castes to defame them like Julaha, Kunjra, Qasai, Jogi, Nat,
Bhant and Bhathiyara etc.
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d. Why Indian Muslim society has caste system?
The caste system among Indian Muslims is not just because of influence
of Indian caste system or Hindu culture. The Muslim ‘ulema from all cults
and schools of thoughts promote this kind of caste based discriminations in
the guise of kufu. They say that kufu is a shari’a matter. The fact is that the
casteism is hidden in the guise of kufu. The ‘ulema also say that low caste
Muslims should not be taught beyond elementary Islamic education. They
should not be given big posts in government sector. Many Muslims rulers
have done injustice on the name of caste superiority. They didn’t allow low
caste Muslims to get job in their kingdom. Many of low caste Muslims were
dismissed from job just because of being low caste. Many Muslim rulers who
were against caste system and have given posts to low caste Muslims were
killed by casteist people.54
There are a lot of fatwas given by Muslim ‘ulema in support of caste
system. For understanding the caste or kufu (endogamy) problems in Indian
Muslim marriages and caste system among Indian Muslims, it is necessary
to quote some fatwas of ‘ulema and their writings which are directly related
to the marriage. For details of all other fatwas related to Muslims caste
system, please see my book “Hindustan Mein Zaat Paat Aur Musalman
(Muslim And Casteism In India)”, p.590.
Now I will analyze the works of numerous contemporary Indian
‘ulama, who are held by their followers as great intellectuals, people like
Maulvi Ahmad Raza Khan Barelvi, Mufti Azizur Rahman ‘Uthmani, Maulvi
Ashraf Ali Thanwi, Mufti Mohammad Shafi’ ‘Uthmani, Maulvi Qari Mohammad
Tayyib, Maulvi Sayed Abul A’ala Maudoodi, Maulvi Sayed Nazeer Hussain
Dehlavi etc.
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See for details and proofs: Falahi, Masood Alam: Hindustan Mein Zaat Paat Aur Musalman,
op.cit.

IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM

331

I am shocked to discover that most of them actually championed the
notion of caste superiority based on birth and gave fatwas about this that
went totally against the Holy Quran. This they did by recourse to the notion
of what in Arabic is called kufu or kafaa’, using which they set down rules
about possible marriage relations between groups whom they ranked
hierarchically. Thus, they argued that Muslims of Arab origin (Sayeds and
Sheikhs) are superior to non-Arab or Ajami Muslims, and so while a man
who claims Arab origin can marry an Ajami woman, the reverse is not
possible. Likewise, they argued, a Pathan Muslim man can marry a Julaha
(Ansari) Mansuri (Dhunia,) Ray’een (Kunjra) or Quraishi (Qasai) woman, but
an Ansari, Ray’een, Mansoori and Quraishi man can not marry a Pathan
woman since they considered these castes to be inferior to Pathan. Many of
these ‘ulama also believed that it is the best to marry within one’s own caste.
≅ Maulvi Ahmad Raza Khan Barelwi
He (d.4 Oct.1921 AD) is the founder of Barelwi sect. He was a staunch
upholder of caste distinctions and of the notion of Sayed supremacy. Maulvi
Khan claimed that even though Mughal and Pathan are Ashraf but they are
not the Kufu (equal/endogamy) of Sayeds.55 He went on to write:
“The original good (communities) have good qualities (and manners)
and it is the opposite among the razeel (low caste). It was due to this that
rulers of the past did not allow the razeel (low castes) to get higher
education. Now ‘look at the barbers (nai) and bangle-makers (manihar) now,
who, by acquiring knowledge, are spreading all sorts of strife and chaos
(fitna). Some bangle-makers now even claim to be Sayeds and the sons of
lions (ibn‐e sher)!”56
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In the reply to a question of possibility of marriage between a Sayed girl
and a sweeper (Bhangi) boy he says that Sayed, Sheikh, Mughal and Pathan are
shareef (upper) castes and others are razeel (lower) castes. So this kind of
marriage is not allowed.57
In a fatwa, Raza Khan and his son and successor Muhammad Mustafa
Raza Khan Qadri, expressed their firm faith in caste discrimination and
hierarchy thus:
‘Weavers (julahe), tanners (khal pakane wale), cobblers (mochi), barbers
(nai) and [those associated with] such despicable (zalil) occupational groups
[...] cannot, even if they are religious scholars (âlim), be the kufu’ of the
shurafa’.58
He also argues that if low caste man marries to upper caste woman, that
nikâh will not be valid and there is no need to break this nikâh. It will be
invalid automatically.59 He argues that if the father or grandfather of a minor
and immature girl married his daughter to a new Muslim (‘low’ caste), for
the first time it is permissible. If he will marry his another daughter to any
‘low’ caste, then this nikâh will also be invalid.60
There are many ‘ulama even some low caste ‘ulama in Barelwi sect who
support kufu based on caste, caste hierarchy and caste based discrimination,
for instace: Maulvi Sayed Hashmat Ali,61 Maulvi Mohammad Amjad ‘Ali
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See ‘Ali, Mohammad Amjad: Bahar‐e‐Shari’at, (Spring of Shari’ah), [Urdu], Kanpur, U.P.
Kutub Khanah Ahle Suunat 98/206, Nazir Bagh, Vol.1,part.7, pp.45-47.
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Maulvi Mufti Jalaluddin Ahmad

Amjadi , 64 Maulvi Arshadul Qadri. 65
≅ Mufti ‘Azizur Rahman ‘Uthmani
The first Mufti of Darul ‘Uloom Deoband’ Mufti ‘Azizur Rahman ‘Uthmani’
(d.1347 HA /1928-29AD) has given many fatwas based on caste. He says that
if Sayed mature girl marries herself to ‘low’ caste boy without her parent’s
permission, that nikâh will be invalid.66 But if the ‘low’ caste girl marries to
‘upper’ caste man without permission of her parent, then that nikâh will be
valid.67
The Mufti’s dogged commitment to so-called ashraf, particularly Sayed,
supremacy, is evident in yet another of his many fatwas. A woman had
taken to prostitution with the permission of her parents, and she had a
Sayed customer, who was also her lover. The two got married, although the
woman’s father did not give them his approval because he wanted her to
marry a man from their own caste. When the issue was taken to the Mufti
and he was asked if the marriage was proper despite the woman not having
received the permission or approval of her father, he replied, ‘As the
husband is a sharif, (upper caste) and the woman is a daniyah (low caste), the
command with regard to absence of kufu’ leading to invalidity of the
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See Nay’imi, Ahmad Yar Khan: Shan‐e‐ Habibur Rahman Min Aayat il‐Qur’an (The value of
Allah’s friend [Mohammad] in Qur’anic verses), [Urdu], Delhi, Jasim book Depot,pp.128-131.
See Amjadi, Jalaluddin Ahmad: Khutabat‐e‐Muharram (The speeches for the Month of
Muharram) [Urdu], Basti,UP,Pub. Abrar Ahmad & his friends, Distributor: Kutub Khanah
Amjadia, Barawn Shareef, ed.1st 1988,pp.14-15,239-240.
Arshadul Qadri:Zer‐o‐Zabar(Up and Down), [Urdu], Delhi, Maktabah Jam-e-Noor, ed.1986,
pp.455-456.
‘Uthmani, ‘Azizur Rahman: Fatwa Darul ‘Uloom Deoband (A collection of Darul ‘Uloom
Fatawa)’ [Urdu], comp. by Mohammad Zafiruddin, Deoband, U.P., Shu’ba-e-Nashr-oIshaa’t, Darul ‘Uloom Deoband’ ed.1st 1972, Vol.8, p.208,213,235214,Question No.11531154,1162,1194.
Ibid, Vol.8,pp.218,220-221,226.Question No.1161,1165,1176.
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marriage will not be applied because it is apparent that the husband is of
sharif lineage.68
It is shocking to note how, although both the Sayed man and this
woman were adulterers, in the Mufti’s eyes the man was sharif or ‘noble’
simply because of his caste and hence he considered this marriage
legitimate.
≅ Maulvi Asharf Ali Thanwi
The famous Deobandi ‘âlim Maulvi Asharf Ali Thanwi (d.4 July 1943
A.D.) shared the same mindset. In his reply to a question regarding marriage
between upper castes and lower castes he declared Sayed, Sheikh Mughal and
Pathan noble castes, and weaver, oil presser razeel (low) castes.69
He and many leading Deobandi ‘ulama say, that the new Muslims were
not equal to old Muslims (upper castes).70 He wrote that Sayed and Sheikh
are kufu for each other, but Mughal and Pathan are not kufu of them. If a
Sayed married a non-Sayed girl, then the child born from her will be Sayed,
but he will not be equal to that Sayed boy whose mother and father, both of
them are Sayeds.71
The same rule was given by Hindu legislator Manu Ji in “Manu Smirti”
which says that a Brahman can marry a Shudra (dalit) girl and the child born
from this marriage will be Brahman Shudra, but he will not be equal to the
boy whose mother and father both of them are Barahmans.72
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Ibid, Vol.8, p.206.question No.1142.
Thanwi, Ashraf: Imadad ul‐ Fatawa , [Urdu], comp. by Mohammad Shafi’, hashiyah (foot
note) by Sae’ed Ahmad Palanpuri, Deoband, U.P., Idarah Talifat-e-Awliya, Kitabun
Nikâh.Vol.II, pp.368-369, Question No. 457.
Thanwi, Ashraf Ali: Bahisti Zewar Ma’ Bahisti Gauhar, (The jewelry of paradise with the pearl of
paradise), [Urdu], Delhi, Taj Company, revised ed. Vol.1, part 4, pp.10-11.
Ibid.
Manu: Manu Smirti.(The Law of Manu), Urdu translation by Lalah Swami Deyal Saheb,
Kanpur, U.P. Matba’ Nawal Kishor, 2nd ed. July 1908, 9:178,150-151,
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≅ Mufti Muhammad Shafi’ ‘Uthmani
Mufti Muhammad Shafi’ ‘Uthmani, (d.6 October 1976AD) of Deobandi
school who later on became the Grand Mufti of Pakistan, has written a book
entitled “Nihayat ul Arab fi Ghayat in Nasb” in which he has made several
statements which emphasizing the glory and magnificence of ‘Ashraf’ and
ruled that customary concept of Kufu /endogamy doesn’t violate any of the
Islamic principles.73
Many ‘ulema from Deoband e.g Maulvi Ashraf Ali Thanwi,74 Maulvi Sayed
Husain Ahamd Madani,(d.Dec. 1957AD) and Maulvi Qari Muhammad Tayyab
(d.17 July 1983 AD) have approved Mufti Shafi’s stand on casteism and
dismissed the critics.75 It is to be noted that there was a disturbance in
Deoband when this book was released and Mufti Shafi’ took refuge at Darul
Uloom to escape the hostile crowd.76
≅ Maulvi Mohammad Zakaria
The famous Tablighi and Deobandi ‘âlim, Maulvi Mohammad Zakaria
(d.1982A.D.), has also supported Mufti Shafi’ Uthmani. He wrote a lengthy
book in his support.77 Elven he has written some caste based things in
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Nihayatul Arab fi Ghayat in‐ Nasab, M’a Wasl‐us‐sabab Fi Fasl in‐Nasab by Ashraf Ali Thanwi,
Saharanpur, U.P., Jami’at ul-Musleheen, Revised and new ed.
Ibid
Abdul Karim: Al‐Qawlur Rafi’o Fi Zibbe ‘An ish‐Shafi’,(The Loud Voice in Defiance of Mufti
Shafʹiʹ) [Urdu], dated 13 Rajab, 1353 HA, pub. unknown, n.d. P.1.
Tayyab, Qari Mohammad: Nasab Aur Islam (Islam and Caste),[Urdu], Deoband, Taj alM’aarif, included in Seh Mahi Silsila‐e‐Matbooa’at ( Quarterly) Printing Series: 42,March
1962.
I was informed about this incident by a Deobandi Mufti of Madrasa “Darul U’loom”, Mau
Nath bhanjan, U.P, in 1998. Mr. Shabbeer Ahmad Hakeem indicated to this incident in his
book “Heyakat Ki Hekayat(The History of weaving), [Urdu], Male Gawn, Maharashtra,
Noorani Press 1991.
Mahnamah, Tarjuman‐e‐Deoband, (Voice of Deoband, Monthly, Urdu), Deoband, Saharn Pur,
August 2002 AD,Vol.3, Issue 8,p.12.
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Fadhayel‐e‐A’amal (Advantage of good deeds), a famous book of Tablighi
Jama’at.78
≅ Jama’at-e-Islami
Maulvi Sayed Abul ‘Ala Maudoodi, (d.1979A.D.) the founder of Jama’at‐e‐
Islami, is also happened to be the supporter of caste system and kufu based
on caste.79
The present Jamat-e-İslâmî president Maulvi Sayed Jalaluddin Ansar
‘Umri is also a castiest person. He advocated in Radiance the mouth piece of
Jama’ate‐Islami India that some castes are low and some are high and on the
basis of it he supported caste based kufu.80
The mouth pieces of Jama’ate‐Islami i.e. news papers and magazines
“Dawat”and “Radiance” are publishing caste based matrimonial in its regular
issues.81
≅ Jama’at-e-Ahl-e-Hadees
Jama’at‐e‐Ahl‐e‐Hadees is a sect in India which claims to be the most
radical about Qur’an and prophet’s tradition. But its ‘Ulama have also given
fatawas in favour of caste system.
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Fadhayel‐e‐A’amal / Tablighi Nesab (The syllabus for Tablighi group), [Urdu], Muqaddemah
(preface), Delhi, Nasir Book Depot. Vol.1, p.1., part. 5,p.34, Delhi, Idarah Isha’at-eDeeniyat, Vol.2,p.64.
Tarjuman ul‐Qura’n, [Mahnamah] (Interpretation of Qur’an, Monthly, Urdu), Pakistan,
September 1951, Vol.36, Issue No. 5-6,p.72. June- July 1952 ,Vol.38,Isuue No. 3-4,pp.260261.
Maudoodi, Sayed Abul A’ala: Rasayel Wa Masayel (The letters and problems), [Urdu], New
Delhi, Markazi Maktabah Islami, ed.6, 1983.
Maudoodi, Sayed Abul A’ala: Tafheemul Qura’n, (Understanding of Qur’an), [Urdu], New
Delhi, Markazi Maktabah Islami, ed.1st ,1971.
Radiance ( weekly), New Delhi, 23 March 1997AD, 8-14 June 1997.
Dawat, (bi‐weekly), [Urdu], New Delhi, 7, July 2000,Vol.48,Issue No.61,p.6, May 7, 2001,
Vol.49, Issue No.45,p.6, June 7, 2001, Vol.49,Issue No. 05,p.6
Radiance, op.cit. 31 August,-6 Sept. 2003, Vol.XXXVIII,No.23, p.56.
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The famous Ahle hadees ‘âlim Shaikul kul Fil Kul Maulvi Sayed Nazeer
Husain Dehlawi (1805-1902A.D.) invalidated a nikâh between ‘low’ caste
(Hazjjam/barber) boy and an ‘upper’ caste (…) girl only because of caste.82
≅ The All-India Muslim Personal Law Board
The high officials of umbrella organizations “The All‐India Muslim
Personal Law Board” (AIMPB) which claims to speak on behalf of all Muslim
sects, castes and creeds in India, is also involved in promoting caste system
among Muslims. It also upholds the Hanafi position on kufu determined by
birth. In May 2001, it issued a Compendium of what it called Islamic laws
(Majmooa’‐e‐Qawaneen‐e‐Islami) mainly related to personal law issues. The
Compendium specifically refers to kufu, and insists that birth, and, therefore,
family status, which also includes caste in the Indian context, is a basic
ingredient of it. It says that a non-Muslim convert to Islam is of the same
kufu as an original Muslim, but in the footnote it says that this applies to
Arabs only. Presumably, therefore, according to this bizarre interpretation,
an Indian male non-Muslim convert cannot marry a woman from an original
Muslim (Sayed and Sheikh) family. Interestingly, the Board suggested that
the Indian courts should accept this Compendium to govern Muslim personal
law-related issues. Given the Compendium’s sanction of birth-based kufu this
suggestion is quite unacceptable. It would mean giving legal sanction to
caste inequality. It promotes casteism in the name of ‘kufu’.83
•

The Smallest Problems In Indian Muslim Marriages

1. Education
The 2nd problem of Indian Muslim marriage is education. In India, the
Muslim boys avoid education in general, because they think that they will
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Dehlawi, Sayed Nazeer Husain: Fatawa Nazeeriyah (A Collection of Fatawa of Maulvi Sayed
Nazeer Husain), [Urdu], (translated and chapterized), Delhi, Idarah Noor ul-Iman,Delhi,
ed.3rd 1409HA/ 1988AD, Vol.2,pp.477-478,501-502,Question Nos. 85,109.
[Urdu], New Delhi, pub. All India Muslim Personal Law Board, ed.1st 2001, pp.95-97,187191.
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not get job on the basis of their education, as there are discriminations
against Muslims in India. So in general they do business from the beginning.
But the girls study generally, and after education they do not get suitable
and educated grooms. Some times this is witnessed that educated Muslim
girls marry the non-Muslim boys.
2. Colour
Aryans (Brahmins who are considered the founders of casteism in
India) ruled on India from a long time, they were white in colour. Indian
Muslims also prefer beauty and handsomeness in marriage. They search
beautiful girls (white colour and charming girls) and reject others. For
avoiding this problem North Indian women start to eat coconut after being
pregnant. They think that the baby will be white in colour by using it.
3. Dowry
If some one finds bride or groom then there is a demand of money,
jewelry, house hold items etc. by groom. There is rate for every kind of
groom. If any groom is an IAS, his rate is higher than that of the doctor and
engineer grooms. The doctor and engineer groom’s rate are higher than that
of other grooms. This rate is fixed like goods in the market. Every groom
wants that bride should bring a lot of wealth. This problem is also in South
India.84
At the same time, the bride’s parents and she herself wants that her
expected husband should be wealthy like Qarun (Korah)85. The bride’s
parents take loan to pay the dowry. If there are many girls in the family, this
family suffers a lot. Because of dowry problem, there is bride torturing,
divorce, murder and burning alive. To avoid divorce, bride’s family
demands a huge sum of meher (dower) which is burden on groom to pay for
the whole life.
84

85

Interview of Engineer B.F. Habeebur Rahman Bijli op.cit.
Interview of Professor Abdul Vahab op.cit.
Qarun or Korah was a very wealthy person in the period of Prophet Musa /Moses. The
Holy Qur’an narrated his story and his destruction in detail, (Qur’an:28:76-82).
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4. Barat
After finding suitable match according to their choice, there is a demand
of barat from girl’s family or posing of barat by groom or groom’s family.
Barat means the relatives; family members and friends of groom come with
him to the house of bride for marriage programme. There is demand from
groom or his family that the barat should be treated well, they should be
served this and that kind of food, drinks and should be provided this and
that kind of hotel or marriage hall. I remember the marriage of Ex hajj
minister Mr. Yaqoob Quraishi’s daughter in Meerut, U.P. The media
conducted live telecast. Mr. Quraishi has given a fridge to every woman and
a motor cycle to every man who came in the barat. There were deferent
kinds of food and drink items; there are a lot of things for dowry. According
to the media (as I remember) there were 4 crores (40 millions/4 hundred
lakhs) Indian rupees were spent in this marriage.
Actually there are a lot of illegal expenses on barat. On other side groom
does not marry until he has a big amount for walima, he wants to spend a
lot in his waliman. This is also hurdle in the marriage, and bride and groom
cross marriage age because of these things.
5. Un‐Islamic life of living
Because of un-Islamic life of living (i.e. life is for to eat, drink and die),
the girls residing in the cities refuse to marry in joint family and rural area
which is 80% area of India. In other words, the rural area is the main India.
6. Western influence and lack of Islamic knowledge
In general, the girls and boys are influenced by western culture, so they
want to decide their marriages by themselves. On the same time, their
parents want to decide their marriages by themselves, because they think
that this is their right. In joint family there are many decision makers, every
one wants to decide the marriage of the boys and girls and ignore their
choices. So there is a clash between old and new generation.
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There is another impact of western culture and lack of Islamic
knowledge that boys and girls meet privately and before marriage want to
understand each other in all aspects including sexual relations which are not
allowed in Islam. It leads to spoils the hounor of the girl and her family.
Because it is seen generally that boys used girl and refused to marry.
On other side the orthodox family never allows boys and girls to see
each other even in front of family, which is allowed in Islam. So many times
the marriage becomes unsuccessful, because boy and girl dislike each other
after marriage.
There is middle way between both of them. Islam has given rights to
both of them (parents, elders/ guardians and boys and girls) with limitation.
Due to western culture and lack of Islamic knowledge, the boys and
girls indulge in inter-religion marriages, and because of it there are
communal clashes. If the groom is Hindu and bride is Muslim, the Hindu
right wings (RSS and its other out fits) ignore and hide the matter, even
some times this kind of marriage is held in police protection, but if it is
opposite i.e. bride is Hindu and groom is Muslim, then they (Hindu right
wings) start communal campaign.
Even Hindu lawyers do not conduct this kind of marriage in the court.
Once I have read in the news paper (as I remember) that a Hindu girl and a
Muslim boy went to the court for court marriage. But when the Hindu
lawyers knew the matter they started to beat the boy and phoned the girl’s
parents and handed over the girl to them.
In 2009, there were few inter-religion marriages between Muslim boys
and non Muslim girls in Kerala and Karnatka states of India. The Hindu and
Christian organizations have raised allegation that some Muslim boys and
men reportedly target college girls belonging to non-Muslim communities
for conversion to Islam by feigning love.
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‘Officials in India [Kerala and karnatka states] took concerns seriously
and investigations were launched in 2009 in Kerala and karnatka, but no
organised activity of the sort has been confirmed in those investigations. In
January 2012, Kerala police declared that Love Jihad was "[a] campaign with
no substance", bringing legal proceeding instead against the website
hindujagruti.org for "spreading religious hatred and false propaganda'.86
7. Co‐education and jobs
Because of co-education and jobs, the boys specially girls ignore Islam
and piety and prefer marriage on materialistic basis.
8. Religious cults / school of thoughts
There is also a problem in Indian Muslim marriages. The marriage is
also fixed on the basis of school of thoughts /cults and maslaks.
There is no arranged marriage between Shia’ and Sunni Muslims at all.
There are two types of fatwa about marriage between Shia’ and Sunni. Some
of them say that is not allowed and some of them say that this is allowed.
Among Sunnis also there are problems on the basis of cults. Barelvi,
Deobandi, Ahle hadis, Jama’ate Islami and especially Barelvi and Tablighi Jama’at
do not marry to other cults generally. Every one wants to search bride and
groom in his circle. Despite the suitable and pious brides and grooms are
available in other cults.
The main reason is that every cult especially Barelvi and Tablighi Jama’at
consider themselves the real Muslim only. Even some times they do not
salute the person who belonging to other cults. The Shiaʹs write for
themselves “Momineen Kameleen” (complete Momin) and for other groups,
write “Muslim” only.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Love_Jihad
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Solution
1. In my view, all problems of Indian Muslim marriages are because of
kufu based on caste. If Muslims leave it then many problems like dowry,
barat, etc. will be over automatically. To remove it, we should do the
following things:
•

Those books encourage kufu based on caste should not be read. We

should not accept the sayings of the ‘ulema who promote kufu based on
caste.
•

The concept of equality in Islam should be mentioned in the syllabus

of schools and madarsas from primary level till higher classes.
•

The students should be informed that there is no concept of caste

based kufu in Islam.
•

The young girls and boys should be informed about Islamic

teachings of marriage.
•

The Islamic organizations, institutions and Islamic volunteers

should organized Islamic camps /summer Islamic classes on 10+2 and
graduation level. In these camps, there should be a session on marriage, and
the Islamic teachings from Quran and authentic hadiths, the sayings and
practices of prophet’s companions and tabyeen (who are after Sahabah/
prophet’s companions) should be presented about human equality and
marriage. For example:
The Holy Qur'an says in Surah (chapter) Al‐Hujrat:
“O mankind! We have created you from a male and a female, and made
you into nations and tribes, that you may know one another. Verily, the
most honourable of you with Allah is that (believer) who has At‐Taqwa [i.e.
one of the Muttaqin (pious - see V.2:2)]. Verily, Allah is All-Knowing, AllAware.87

87

Qur’an,49:13, English tran. op.cit.
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The Holy Qur’an also says:
“The believers are nothing else than brothers (in Islamic religion). So
make reconciliation between your brothers, and fear Allah, that you may
receive mercy.”88
The Prophet Muhammad (PBUH) is said to have declared:
Two (things) are found among men which are tantamount to unbelief:
slandering one's lineage and lamentation on the dead.” 89
A great Islamic scholar and Muhaddith ‘Iamam Nawwi’ puts this hadith
under the chapter: “The use of the word “unbelief” in case of slandering (any one)
or one’s lineage, and lamentation.”90
The Prophet said in the Hajjat ul‐weda’ (Farewell Pilgrimage/ the last Haj of
the Prophet PBUH) in Makka [Mecca]:
“There is no superiority of Arab over non-Arab, of non-Arab over Arab,
of white people over black people, of black people over white people.
Superiority is only on the basis of piety”.91
This concept of equality found an expression much later in Article 1 of
the UN Declaration of Human Rights (UNDHR), 1948 which declared:
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They
are endowed with reason and conscience and should act towards one
another in a spirit of brotherhood.”92
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Ibid,49:10.
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Musim),op.cit.,
1-Kitab ul-Iman, 30- Bab-o- Itlaqe Ism il-Kufr ‘Ala At-Ta’n Fin-Nasab Wan-Niyahah,
Hadith No.121, p.691.
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Musim),
English, op.cit. Chap.31, Hadith No.128.
An-Nawwi, Muhiuddin bin Sharf: Sharh us‐ Sahih Le Muslim, [Arabic], pub. Reyasat-oIdarat il-Bohooth il-Islamiah,1-Kitab ul-Iman, 30- Bab-o- Itlaqe Ism il-Kufr ‘Ala t-Ta’n FinNasab Wan-Niyaah al’a al-myyit, 1/2/75.
Ash-Shaibani, Ahmad Bin Hambal: Al‐Musnad, [Arabic] Al-Maktabt ul-A’rabiah/ AlMaktab ul-Islami,Vol.V, p.411.
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml (Accessed on 20.08.2009)
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There are many great companions of Prophet who got confirmation for
getting paradise in this world i.e. Abu Bakr As‐Siddique, ‘Umar, ‘Uthman, ‘Ali,
Zubair bin ‘Awwam, Sae’ed bin Zaid, Abu ‘Obaidah bin Jarrah, Talhah bin
‘Obaidillah and Abdur Rahman bin ‘Awf ‐ (may Allah be please with them). But
no one’s name came in the Holy Qur’an. If any one’s name that is mentioned
is that of a slave “Zaid bin Harethah”.93
On the day of Makkah (Mecca) victory, the prophet ordered Bilal Habshi
(an African slave who was an Ethiopian born and was equal to Indian dalit)
to call Aazan, on the roof of Ka’bah, and he offered his shoulders to make ladder to
ride on the roof of Ka’bah. Before it, he already made him muwazzin of
prophets’ mosque in Madinah.
The prophet had grazed goats of Makkan (Meccan) people for few
rupees.94 His wives Zanab bint Jahash and Maimoonah were engaged in the
occupation of leather cleaning.95
The Prophet married “Zainab Bint‐e‐ Jahash” (the daughter of his real
aunty from paternal side) to his free slave Zaid bin Harthah and Zabaya’h
Bint‐e‐ Zubair (the daughter of his real uncle from paternal side) to Miqdad
Kindi (whose family profession was weaving).96 After that he said:
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Qur’an:33:37.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammaad bin Ismai’l: As.Sahih (Sahih Bukhari),op.cit., 37Kitab ul- Ijarah, 2- Babo- Rae’ il-Ghanam ‘ala Qarareet, Hadith No.2262.,p.175.
Al-Qazweni, Abu Abdullah Mohammad bin Yazid Ar-Rabe’iyi bin Majah: As‐Sunan,
(Sunn‐o‐Ibn‐e‐Majah), op.cit. 12- Abwab ut-Tejarat, 5- Bab us-San’aat, Hdith No. 2149. p.
2605.
An-Nesapuri, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi: As‐Sahih (Sahih Muslim),op.cit.
16- Kitab un-Nikâh, 2- Bab: Nudbo Man Ra’a, Imratan Fawaq’at fi nafsehi ila ‘An yatiya
Imratahu Aw Jariyatahu, fayuwaqeoha. Hadith No. 1403, p.910.
Al-‘Asqalani, Ahmad bin Hajar: Al‐Isabah Fi Tamyeez is‐Sahabah, [Arabic], uploaded on
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=397 (Accessed on 08.03.2012) Harf:
Az-za, babo Zikru Man Ismoha Zainab, Name No. 470.
Ash-Shaibani, Ahmad bin Hambal: Al‐Musnad, op.cit. Haditho Abi Salmah bin ‘Abd AlAsad Raze Allah Anho, Vol. 4, p.27-28, hadith No.15751.
Al-Aa’zmi, Habibur Rahman: Ansab‐o‐Kafayat Ki shary’i Haithiyat (Caste and kufu in the light
of Islamic teachings), [Urdu), Mau Nath Bhanjan, UP, Al-Majm’a ul-ilmi, Markaz-eTahqeeqat Wa Khidmat-e-Ilmiah. ed. 1st 1999, p.68.
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“I married Zaid bin Harthah with Zainab bint-e-Jehash and Zubaa’h
bint-e-Zubair with Miqdad, that people should know that the biggest
superiority is the superiority of Islam.”97
He married his two daughters i.e. Ruqayyah and Umme Kulthoom one
by one to ‘Uthman and married his daughter Zainab to Abul ‘Aas bin
Rabia’h. We should know that both of them i.e. ‘Uthman and Abul ‘Aas bin
Rabia’h were from Bnu ‘Abde Shams tribe and the Prophet was from
Hashimite tribe.98
Among the wives of the Prophet no one is from Hashimite tribe, all of
them are from other tribes.99 Even prophet made free a slave lady whose
name was Juwairiyah bint Al‐Harith and married her. Juwairiyah was amongst
the booty that fell to the Muslims from Bani Al‐Mustaliq. She was a portion of
Thabit bin Qais bin Shammas’ share. He made her a covenant to set her free at
a certain time. The Messenger of Allâh (Peace be upon him) accomplished
the covenant and married her.
He also had two female slaves. The first was Mariyah the Coptic (an
Egyptian Christian), a present gift from Al‐Muqauqis, vicegerent of Egypt.
The second one was Raihanah bint Zaid An‐Nadriyah or Quraziyah a captive
from Bani Quraiza.100
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‘Ali bin Abi Talib married his daughter Umme Kulsoom to ‘Umar bin
Khattab, Abdullah bin ‘Amr bin ‘Uthman was married to Fatima the daughter of
Husain, Musa’b bin ‘Umair married Sakina; the sister of Fatima i.e. the
daughter of Husain and Abdullah bin ‘Uthman also married Sakina.101
Salman Farsi has sent marriage proposal to Abu Bakar and ‘Umar for their
daughters, although he didn’t marry their daughters102, but he married the
daughter of Abu Farah who belonged to a famous Arab tribe “Kindah”.103 Bilal
Habshi married Halah bint A’waf the sister of Abdur Rahman bin A’waf who
was from Quraish tribe and got confirmation of paradise in this world.104
The wife of Hussain “Ghazalah’ or “Sulafah” (from whom Zain ul‐ ‘Abedin
‘Ali is born) was a non Arab or Sindhi slave. After the martyrdom of Husain
his slave Zubaid married his wife Ghazala /Sulafah. In another narration, Zain
ul‐ ‘Abedin ‘Ali, married his mother to his slave. He also freed his other slave
and married him his daughter. Then he freed his Sindhi slave woman Hidan
and married her.105
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It is necessary to know that all these marriages were done between
different tribes and clans. Hâfız Ibn Hajar ‘Asqalani goes so far as to insist
that, ‘No hadith that talks about kufu’ being based on lineage has been
proven [to be authentic]’.
١٠٦

""ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺣﺪﻳﺚ

Actually according to the Holy Qur’an, the founder of casteism, is Satan
“Iblis”(his real name is Azazeel). When Allah ordered angels and Jinns, to
bowed down in front of Adam (may peace be upon him). The angels bowed
down in front of him, but Iblis refused it. When Allah asked him ‘why didn’t
you do it?’ He replied to Allah showing his creation (caste) superiority. The
Holy Qur’an says:
“(Allah) said: "What prevented you (O Iblis) that you did not prostrate,
when I commanded you?" Iblis said: "I am better than him (Adam), You
created me from fire, and him You created from clay [i.e., earth]."107
In one place the Holy Qur’an quotes his argument:
“[Iblis (Satan)] said: "I am better than he [him], You created me from fire,
and You created him from clay."108
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The nature of fire is to go to up and nature of clay is to go to down. This
was the argument of Satan. Allah didn’t like his caste based argument and
sent him out from paradise. Allah says:
“(Allah) said: "(O Iblis) get down from this (Paradise), it is not for you to
be arrogant here. Get out, for you are of those humiliated and disgraced."109
•

In the Islamic camps, the boys and girls should be encouraged to ask

question regarding marriage and whatever their questions will be, should be
answered in the light of Qur’an, authentic hadith and the sayings and
practices of prophet’s companions and tabyeen.
•

Islamic news papers and magazines should avoid publishing the

matrimonial columns based on caste.
•

By this way, boys and girls should be mentally prepared to prefer

Islamic marriage instead of western and eastern customs and traditions.
•

To promote Islamic marriages, Islamic institutions like “Rah‐e‐

Bahisht” and “Islamic Educational & Research Organization”110 should be
established and it must arrange marriages on Islamic point of views free of
cost.
•

The inter caste marriages should be highlighted in the media,

because Indian media is biased, it supports inter religion but never high
lights inter caste marriages especially among Muslims.
•

Those Muslims are suffering because of kufu based on caste their

problems should be highlighted for lesson to other Muslims. For example
the following things should be high lighted:
Because of caste based kufu, many Muslim girls remained un-married,
became old and sometimes it is witnessed that some of them ultimately ran
away with non Muslim boys. Because of it there are mismatched marriages

109
110

Ibid,7:13.
The details of both organizations already have been mentioned above.

IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM

349

and marriages in old age. Because of it there is adultery in the society in
general. They try to fulfill their lust in their close circles. According to “Social
Council of India” a government body of India, there is 48 illegal relations
between dewar (younger brother of husband) and bhabi (sister-in-law/ wife
of brother) and 40 % illegal relations between bahnoi (husband of sister’s
sister) and Sali (sister of the wife). This report for all communities and
Muslims are included in it.111 There is abortion for illegal children. Every
month there is 10 to 12 abortions in Muslim families in a small town…in
U.P., India. But no nursing home wants to disclose this repot because of its
income.112
2. Dowry that this is a prohibited wealth and this is the concept of
Hindu culture and society. This is not sunnah (tradition) of prophet of Islam.
Instead of dowry, the inheritance (werasat) should be promoted by sayings
and practices.
3. Barat is also the tradition of Hindu culture and religion. According
to the Hindu scriptures including “Manu Smirti”, there are 8 kinds of
marriages in Hinduism. One of them is that if some one kidnaps bride/ girl
by force and does inter course with her, then this is also a kind of marriage.
The history of “Maha Bharat” starts with this kind of marriage. To kidnap the
bride, the groom went with an army which is changed today in the shape or
name of barat. There is no concept of barat in Islam.
4. If any couple wants marriage on Islamic ground, the society opposes
it. So Dar ul- Qada (Islaic court), should encourage this kind of couple.
5. These issues should be raised in the reformist conferences and
seminars.
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Dr. Abdur Rahman Ansari has its printed proof but because of his duty in U.P. election
(which is scheduled in February and March 2012), he didn’t provide me it. He promised
that he will provide it after election.
This is narrated by Dr. Abdur Rahman Ansari. He told me the name of that town. But due
to humiliation for the town, I didn’t write its name. If anyone wants to know it personally,
he should contact either me or Dr. Ansari.
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6. Today Muslims have made West and East their qibla (direction to
which Muslims turn in prayer toward the Kaaba) and have forgotten the
Islamic teachings. They should be taught about it and should be motivated
to follow Islam in all fields of life. This way their marriage problems will be
solved automatically.
Conclusion
Marriage is a sacred relation which is found in all religions of the world.
Islam not only allows marriage but encourages it. The marriage is a contract
between man and woman in Islam.
Islam promotes simple marriage which has less expenditure and based
on piety. Due to many un-Islamic traditions there are many problems in
Indian Muslim marriages. These could be listed as bellow.
1. Caste/ kufu: The biggest problem in Muslim marriages is caste or
kufu based on caste. There are 3 major categories in Indian Muslim society:
1. Ashraf (upper castes), 2. Ajlaf (lower castes/OBCs) and 3. Arzal (the
lowest castes /SC/Dalits/ untouchables).
Ashraf consider other castes lower than them. Every caste wants to
marry within own caste. The 98% Indian Muslim marriages are within same
caste. If any couple wants to marry inter-caste, they face a lot of problems.
Some times they are killed brutally. Many Muslim ‘ulema promote caste and
kufu based on caste.
2. Education: There is a problem for educated bride to search educated
groom.
3. Colour: Indian Muslims search beautiful girls and reject others.
4. Dowry: If some one finds bride or groom then there is a demand of
dowry from groom or his family.
5. Barat: After finding suitable match according to their choice, there is
a demand of barat from girl side or posing of barat by groom side.
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6. Un-Islamic life of living: Due to un-Islamic life of living, the girls
residing in the cities refuse to marry in joint family and rural area.
7. Western influence and lack of Islamic knowledge: Due to western
culture, the young generations want to decide their marriages by
themselves. On other side their guardians want to decide it by themselves.
So there is a clash between old and new generation. Due to lack of Islamic
knowledge, the boys and girls indulge in inter-religion marriages, and
because of it, there are communal clashes.
8. Co-education and jobs: Because of co-education and jobs, the boys
and girls ignore Islam and piety and prefer marriage on materialistic
ground.
9. Religious cults / school of thoughts: This is also a problem in Indian
Muslim marriages. The marriage is also fixed on the basis of school of
thoughts.
Solution:
In my view, all problems of Indian Muslim marriages are because of
caste based kufu. If Muslims ignore this then many problems like dowry,
barat, etc. will be over automatically. Muslims should be educated about
Islamic equality and Islamic teachings regarding marriage and selection of
bride and groom on the basis of piety. In Islamic camps/ programmes, there
should be a session on marriage, and the Islamic teachings based on Qur’an
and authentic hadith, should be presented about marriage. Those Muslims
who are suffering due to kufu based on caste; their problems should be
highlighted for lesson to other Muslims.
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MANU KANUNNÂMESİ’NE GÖRE
HİNDUİZM’DE NİKÂHIN ŞARTLARI
Hammet ARSLAN♦

Giriş
Manu Kanunnâmesi, değişik şartlar ve farklı zamanlarda dinî hükümlerin nasıl uygulanacağı konusunda Hindulara rehberlik eden bir metindir.1
Manzum olan bu eser, Hint dinî kurallarını belirleyen veya açıklayan smriti
kategorisine dâhildir. “Sosyal sınıfların yasası” şeklinde tanımlanan Manu
Kanunnâmesi2, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmış Dharmaşastra türü
eserlerin ilham kaynağı olmuştur. Hindu gelenekte, Manu’ya otorite bağlamında tabiatüstü bir güç atfedilir. Bu yüzden, Hindu dini ve hem de sosyal

♦
1

2

Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi, İzmir
Ali İhsan Yitik, Hint Dinleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yay., İzmir, 2005, s. 28; James G.
Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol. I, The Rosen Pub., New York,
2002, s. 423-424. Orjinali Sanskritçe olan ve ilk kez Sir William Jones tarafından 1794’te İngilizceye çevrilen eser, yaygın olarak Manusmrti ismi ile anılmakla birlikte Manava
Dharmasastra olarak da bilinir. Gavin Flood, An Introduction to Hinduism, Cambridge Univ.
Press, Cambridge, 1996, s. 56; Patrick Olivelle and Suman Olivelle, Manuʹs Code of Law: A
Critical Edition and Translation of the Manava‐Dharmasastra, Oxford Univ. Press, Oxford,
2005; Patrick Olivelle, The Law Code of Manu, Oxford Univ. Press, New York, 2004, s. XVI.
Manu, I.2. Biz bu çalışmamızda Manu Kanunnamesi’nin şu çevirilerinden istifade ettik: The
Laws of Manu, Çev., G. Bühler, Clarendon Press, Oxford, 1886 (SBE, XVV); The Laws of
Manu, Çev., Wendy Doniger and Brian K. Smith, Penguin Books, Harmondsworth, 1991;
The Law Code of Manu, Çev., Patrick Olivelle, Oxford Univ. Press, New York, 2004. Manu
Kanunnamesi’nin evlilikle ilgili bölümlerinin çevirisi için ayrıca bkz., Paul B. Courtright,
“Hinduism”, Sex, Marriage, and Family in World Religions, Ed. Don S. Browning, M.
Christian Gren, John Witte Jr., Columbia University Press, New York, 2006, s. 240-249
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yaşamıyla alakalı bilimsel tartışmalarda temel referans kaynaklarından birisidir.3 Bu eserde ele alınan konulardan bir tanesi de evliliktir.
Hinduizm’de evlilik dinsel bir tören, aile de dinî bir kurumdur. Bu dinde, uygun bir kızla nikâhlanma ve aile reisliği, insan hayatındaki dört dönemden (ashrama‐dharma) birisi kabul edilmektedir. Hindu dini yasalarına
göre bir erkeğin, bir kızla nikâhlanıp aile kurabilmesi için mükellef olduğu
bazı dinî vecibeler vardır. Kişi ancak bunları yerine getirdikten sonra nikâhlanabilme ve aile kurabilme hakkı elde edecektir. Erkeğin uyması gereken
kuralların yanı sıra evlenilecek kızın ve ailelerin yerine getirmesi gereken bir
takım hususlar, kız ve damat seçiminde aranılan nitelikler, nikâhlanma yaşı
ve bunun için uygun zaman dilimleri, kastlar arası evlilik ve bunların sonuçları Manu Kanunnâmesi’nde izah edilmiştir. Hint dini literatüründe evliliğe
büyük yer ayrıldığı4 ve evliliği ifade etmek için şu sözcüklerin kullanıldığı
görülmektedir:
1. Udvaha: Kızı anne-babasının evinden alıp dışarı çıkarmak,
2. Vivaha: Bir kızı özel bir amaca yönelik olarak meselâ eş yapmak için,
babasının evinden alıp götürmek,

3

4

Patrick Olivelle, "Dharmasastra: A Literary History" Ed. Timothy Lubin, Jayanth Krishnan
ve Jr. Donald R. Davis, Law and Hinduism: An Introduction, Cambridge University Press,
Cambridge, 2010, s. 16; The Law Code of Manu, s. XX, XXLI; Robert Lingat, The Classical Law
of India, Trans. From French by, J. Duncan M. Derrett, University of California Press,
Berkeley, 1973, s. 87-92.
Rigveda, X85 (Biz bu çalışmamızda, Ralph T.H. Griffith ve H. H. Wilson tarafından yapılan
Rigveda çevirilerini kullandık. Yeri geldiğinde çeviriler arasında karşılaştırmalar yaptık.
The Hymns of the Rigveda, Çev., Ralph T.H. Griffith, Motilal Banarsidass Pub, Delhi, 1973;
Rig‐Veda Sanhita: A Collection of Ancient Hindu Hymns, (I-VI), Çev., H. H. Wilson, N.
Trübner and Co., London, 1866-1888); Atharvaveda, XIV.1.2 (Hymns of the Atharva‐Veda,
Trans. by, Maurice Bloomfield, Clarendon Press, Oxford, 1887, SBE, XLII) ; P. V. Kane,
History of Dharmasastra: Antient and Medieval Religious and Civil Law, Vol. II, Part I,
Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, 1997, s. 427; Rajbali Pandey, Hindu
Samskaras: Socio‐Religious Study of the Hindu Sacraments, Motilal Banarsidass, Delhi, 1976, s.
153; Klaus K. Klostermaier, A Survey of Hinduism, State University of New York Press,
Albany, 2007, s. 150; David Smith, Hinduism and Modernity, Blackwell Pub., Oxford, 2003,
s. 155; Julius Lipner, Hindus, Routledge, London 1998, s. 219; William P. Harman, The
Sacred Marriage of a Hindu Goddess, Motilal Banarsidass, Delhi, 1992, s. 126.
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dönerek

pradaksina ritüelini yerine getirmek,
4. Upayama: Kendisine yaklaştırmak ve kendisinin yapmak,
5. Panigrahana, Kızın elini tutmak.
Bu sözcüklerden her biri evlilik ritüelinin bileşenleri olmasına rağmen
bütün hepsi dharmaşastralarda evlilik seremonisindeki muhtelif eylemler
bütününü ifade etmek için kullanılır.5
Hinduizm’de evliliğin amacı, erkeği aile reisi yapmak suretiyle Tanrılara kurban sunumu ritüelini yerine getirmektir. Böylece erkek evlat sahibi
olarak soyun ve kurban sunum uygulamasının devamlılığını sağlayacaktır.
Rigveda’ya göre bir erkek ateş ritüelini (garhapatya) icra etmek için evlenir.6
Metinlerde erkek evlat veya soy/nesil bahşedilen ve dinî ritüelleri icra eden
kadının üstüne ikinci bir kadınla evlilik yasaklanmıştır.7 Buna göre kadının
evlilikteki yeri iki açıdan önemlidir: (i) Kadın, erkeğe dinî ritüelleri beraberce (kadının yardımı ile) yapma imkânı verir. (ii) Oğul veya oğullar vererek
erkeği cehennemden kurtarır.8 Manu Kanunnâmesi’ne göre erkek evlat sahibi
olma, dinî ritüelleri icra, dine hizmet, en yüce haz, kişinin kendisi ve atası
için cennet özlemi kadın sayesinde gerçekleşir.9 Hindu Dharmaşastra literatürü uzman bir isim olan Kane’ye göre, smriti metinlerine göre evliliğin amacı,
(i) praja: Cehenneme gitmekten kurtuluş, (ii) dharmasampatti: Dinî ritüelleri

5

6
7

8

9

Taittiriya Samhita, VII. 2. 87 (Kr̥snayajurvediya Taittiriya‐samhita, Trans. by, Rangasami
Laksminarayana Kashyap, Sri Aurobindo Kapali Sastry Institute of Vedic Culture,
Bangalore, 2003); Aitareya Brahmana, 27.5 (Rigveda Brahmanas: The Aitareya and Kausitaki
Brahmanas of the Rigveda, Trans. by A. B. Keith, Motilal Banarsidass, Delhi, 1998); P. V.
Kane, History of Dharmasastra: Antient and Medieval Religious and Civil Law, Vol. II, Part I,
Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, 1997, s. 427.
Rigveda, X.85.36.
Apastamba Dharmasutra, II.5.11.12 (Dharmasutras: The Law Codes of Apastamba, Gautama,
Baudhayana, and Vasistha, Trans. and Ed. By, Patrick Olivelle, Motilal Banarsidass Pub.,
2000).
P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 428-429; Klaus K. Klostermaier, A Survey of
Hinduism, s. 152.
Manu, IX. 28.
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icra etmek (iii) rati: Biyolojik ve diğer arzuları tatmin olmak üzere üçtür.10 Bu
açıdan evlilik hayatı Hindu yaşamında önemli bir uygulama kabul edilmektedir.
I‐ Nikâhın Şartları
Hinduizm’de nikâh aktinin yerine gelmesi için damat adayının yerine
getirmesi gereken bir takım şartlar vardır. Damat ve gelin adayının bir takım
nitelikleri haiz olmasının yanı sıra, ailenin de yerine getirmesi zorunlu bir
takım koşullar bulunmaktadır. Şimdi bunları kısaca ele almaya çalışacağız.
a‐ Erkekte Aranılan Şartlar ve Damat Seçimi
Manu Kanunnâmesi’ne göre erkeğin bir kızla nikâhlanma hakkını elde
edebilmesi ve evlilik hayatını oluşturabilmesi için, bir gurunun rehberliğinde
Vedaları mükemmel bir tarzda öğrenmesi gereklidir. Bu eğitim 36, 18, 9 yıl
veya bundan daha az da sürebilir. Bu süreç içerisinde erkek, öğrenciliğin
gerektirdiği bütün kurallara dikkatli bir şekilde riâyet etmelidir. Eğitim sürecinin gerekli gördüğü katı kurallara layıkıyla uyan bir erkek, türlü çiçekler
ve süs eşyaları ile onurlandırılır. Eğitimin tamamlanmasının ardından
gurusunun müsaadesiyle banyo yapan ve eve dönüş ritüelini (Samavartana
kurallarını) gerçekleştiren öğrenci, kendisi ile eşit bir kasta mensup olan
güzel bir kızla nikâhlanma hakkı elde eder.11
Hindu kutsal metinlerine göre, damat adayı zeki, akli melekesi yerinde,
huyu güzel, karakteri düzgün, eğitimli, sağlıklı, yakışıklı, genç, güçlü,
ün/şöhret sahibi olmalıdır. Yine Hindu metinlerine göre, damatın iyi bir
ailesi, temiz/düzgün bir arkadaş çevresi olmalıdır ve damat adayı arkadaşları tarafından sevilen birisi olmalıdır.12 Yajnavalkya’ya göre, soy sahibi olacağı

10
11
12

P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 429.
Manu, III, 1-4.
Apastamba Grihyasutra, III.20 (The Grihya‐sutras: Rules of Vedic Domestic Ceremonies, Part II,
Trans. by, Hermann Oldenberg, Clarendon Press, Oxford, 1886, SBE, XXX); Asvalayana
Grihyasutra I.5.2. (The Grihya‐sutras: Rules of Vedic Domestic Ceremonies, Part I, Trans. by,
Hermann Oldenberg, Clarendon Press, Oxford, 1886, SBE, XXIX) Asvalayana
Grihyasutra’da evlilikle ilgili bölümler için bkz., Paul B. Courtright, “Hinduism”, Sex,
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düşünülerekten damat adayının yiğitliği ve cinsel gücü test edilmiş olmalıdır.13 Çok küçük veya aşırı yaşlı olan, hayattan ümidini kesmiş, yüreğinde
yaşama sevinci olmayan, arkadaşları tarafından nefret edilen, akrabaları
tarafından yalnız bırakılan, sağlık sorunları olan, başka bir kasta mensup ve
iktidarsız olan erkeklerden uzak durulmalıdır. Kızlarını böyle kötü niteliklere sahip bir erkekle evlendiren babalar aptal olarak tavsif edilir; hatta kızını
öldürmüş kabul edilir ve buna eşdeğer bir cezaya çarptırılabilir.14
Damat seçimini (svayamvara) kimin yapacağı ve gelini nikâh esnasında
damada kimin teslim edeceği konusu da tartışmalıdır. Dinî metinlere göre
kız, sırası ile şu kimselerin korumasında kabul edilir ve bu kişiler eş seçiminde önemlidir: Baba, baba tarafından dede, erkek kardeş, erkek akraba,
anne tarafından dede ve anne.15 Yajnavalkya’ya göre ise anne tarafından dedeye yer verilmekte ve eş seçimi kızın kendi tercihine bırakılmaktadır.16 Bir
başka sıralama ise şöyledir: Baba, erkek kardeş, baba tarafından dede, dayı,
baba tarafından yakın akraba, kan bağı olan akraba, anne ve uzak akraba.17
Yajnavalkya’ya göre ailesi veya koruyanı olmayan kız, evlenilmeye layık bir
erkek bulduğunda evlilik kararını (svayamvara) kendi başına verebilir.18 Bu

13

14

15

16

17
18

Marriage, and Family in World Religions, Ed. Don S. Browning, M. Christian Gren, John
Witte Jr., Columbia University Press, New York, 2006, s. 237; P. V. Kane, History of
Dharmasastra, s. 429-430.
Yajnavalkya, I.54-55 (Yajnavalkyasmriti, Trans. By, B. S. Bist, Chaukhamba Sanskrit
Pratishthan, Delhi, 2004). Metinlerde, damat adayının soy sahibi olması hususunda iktidarsız olup olmadığının nasıl test edildiğine dair herhangi bir açıklama bulamadık.
Bhaiyaram Sarma, The Vivaha: The Hindu Marriage Samskaras, Tr. R. C. Prasad, Motilal
Banarsidass Publ., New Delhi, 1995, s. 12-13; Rajbali Pandey, Hindu Samskaras, s. 198-199.
Visnu Dharma‐sutra, 24.38-39 (The Institutes of Vishnu, Trans. by, Julius Jolly, Clarendon
Press, Oxford, 1880, SBE, VII/109) Manu Kanunnamesi’nde, kızın evlenmeden önce babasının, evlenince kocasının, kocası ölünce de oğullarının kontrolünde ve korumasında olduğu ifade edilir. Manu, V.148; IX, 3.
Yajnavalkya, I.63-64; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 501. Antik Hint geleneğinde
kızın kim tarafından, kime, ne şekilde verileceğini gösteren açıklamalar için şu esere bakılabilir: J. J. Meyer, Sexual Life in Ancient India, Stephen Austin and Sons Ltd., GB, Tarihsiz,
s. 54-62.
P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 502.
Yajnavalkya, I.64. Svayamvara hakkında bkz., J. J. Meyer, Sexual Life in Ancient India,
Stephen Austin and Sons Ltd., GB, Tarihsiz, s. 78 vd.
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durumda kız, ailesinin kendisine verdiği eşyaları iade eder, damat da başlık
parası (sulka) ödemez.19
b‐ Kızda Aranılan Şartlar ve Gelin Seçimi
Hindu kutsal metinlerine göre evlenilecek kızın bir takım niteliklere haiz olması gereklidir. Manu Kanunnâmesi’nde ifade edildiği üzere nikâhlanılacak kızın öncelikle fizikî niteliklerine dikkat edilir. Buna göre bir erkek, sarı,
kahverengi veya kırmızı saçlı, saçsız veya aşırı kıllı, fizikî kusurları (altıparmak, kesik kulak) olan, geveze ve kırmızı gözlere sahip kızlarla evlenmemelidir. Buna karşılık, fiziki kusuru bulunmayan, kuğu gibi yürüyen, güzel
saçlı, küçük dişli, hoş görünümlü, güzel isimli kızlar tercih edilmelidir.20 Bu
niteliklere şunlar da ilave edilir: Kızın saçları yüzünü kapatacak kadar uzamamalıdır; boğuk, kısık, çatlak veya kurbağa sesli olmamalıdır; bacakları ve
topukları çok kıllı olmamalıdır; güldüğü zaman yanaklarında gamze olmamalıdır; ne çok kısa ne de çok uzun boylu olmalıdır.21 Metinlerde, kalın dudaklı ve ince belli kadınların cazibeli olduğu ifade edilir.22 Kız görünür ve
görünmeyen olmak üzere iki türlü güzel karaktere sahip olmalıdır.23 Manu
Kanunnâmesi erkeğe, şâyet kız içinde yaşadığı ortamın kadınları arasında
seçkin vasıflara sahip ise alt sınıftan veya kötü aileden olsa dahî onunla evlenme izni verir.24 Metinlerde vurgulanan bir diğer nokta gelinin damattan
küçük (yaviyasi) olmasıdır. Kamasutra’ya göre aralarında en az üç yaş olmalıdır.25 Bir kız, zenginliği, güzelliği, zekâsı ve ailesi nedeniyle tercih edilir.
Bunlardan en önemsizi zenginlik, daha sonraki ise güzelliktir. Zekâ ve iyi

19
20
21

22
23
24
25

Manu, IX.92; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 523.
Manu, III.8, 10; Visnu Dharma‐sutra, 24.12-16.
Manu, III.8, 10 Visnu Purana, III.10.18-22 (Visnupuranam, Trans. by, H. H. Wilson, Ed. By M.
N. Dutt, Elysium Press, Calcutta, 1896); P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 432; Rajbali
Pandey, Hindu Samskaras, s. 191-192
Satapatha Brahmana, I.2.5.16.
Manu, III.4; Yajnavalkya, I.52; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 432.
Manu, II.238; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 430.
Kamasutra, III.1.2 (The Kama Sutra of Vatsyayana, Trans. By, Richard F. Burton, Penguin
Books, 1997); P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 434-435.
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ailenin ise aralarında bir üstünlük söz konusu olmayıp, birbirinin yerine
tercih edildiği görülür.26
Manu Kanunnâmesi’nde nikâhlanılacak kızın ismine önem verildiği görülmektedir. Yıldız, burç, ağaç, ırmak, dağ, kuş, yılan ismine sahip olan ve
aşağı kastlara ait bir köle ismi ya da korkutucu bir isme sahip bir kızla nikâhlanması uygun değildir.27 Ayrıca, isminin sondan bir önceki harfi ‘r’ ve
‘l’ olan (Gauri, Sali, Kamala) kızlar tercih edilmemelidir.28 Manu Kanunnâme‐
si ve Yajnavalkya’ya göre evlenilecek kızın mutlaka erkek kardeşi olmalıdır.
Sağduyulu ve ihtiyatlı bir erkeğin, erkek kardeşi olmayan ve babası belli
olmayan bir kızla nikâhlanmaması tavsiye edilir.29 Bu uygulamanın Hindu
dininde uzun bir geçmişi vardır. Rigveda’da “…erkek kardeşi olmayan kız,
ailesinin yanına geri döner…”30 ve Atharvaveda’da “…erkek kardeşi olmayan
kadın gibi geçmişiyle oturmasına izin ver”31 denilmektedir. Eski zamanlarda
oğlu olmayan adam, kendisine erkek evlat vermesi için kızını bir erkek ile
anlaşmalı olarak evlendirirdi.32 Bu evlilikten doğan erkek evlat, anne tarafından dedesi için pindas33 sunumu yapardı.34 Bu durumda o çocuğun putrika
olma ihtimaline karşılık kendi babası için pindas sunması mümkün olamayacağı ve erkeğin soyu devam edemeyeceği için erkek kardeşi olmayan kızların tercih edilmemesi ve baba evinde kalması muhtemel gözükmektedir.

26
27

28

29
30
31
32
33
34

P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 433.
Hint geleneğinde kızların isimlendirilişi hakkında bkz., Manu, II.33, III.9; Apastamba
Grihyasutra, III.13. Bu isimlere sahip kızlarla evlenilmemesinin nedeni olarak Ari ırkı dışındaki halkların bu isimleri sıklıkla kullanmalarıdır. Dolayısıyla Ari ırkı kendileri dışında
topluluklarla evlilik ilişkisi kurulmasını hoş karşılamamaktadır. Rajbali Pandey, Hindu
Samskaras, s. 80-81.
Apastamba Grihyasutra, III.14 ve Kamasutra, III.1.13; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s.
433.
Manu, III.11; Yajnavalkya, I, 52.
Rigveda, I.124.7.
Atharvaveda, I.17.1.
Hinduizm’de babasına erkek evlat veren kız için putrika sözcüğü kullanılır.
Cenaze töreninde ölen kimsenin üzerine yuvalanmış pirinç tanelerinin sunulmasıdır.
Biruni, anlaşmalı olan bu evlilik türünün varlığından bahsetmektedir. Ebû Reyhan elBirunî, Alberuni’s India, ed. Edward Sachou, New Delhi 1964, I/107.
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Ancak modern zamanlarda babası zengin olan kızların erkek kardeşi olmasa
bile evde kalma olasılığı çok düşüktür.35
Erkeğin nikâhlanacağı kızı seçiminde önemsenen bir başka husus da
kast kurallarının belirleyiciliği ve işlevselliğidir. İlk üç kasta mensup olan bir
erkeğin ilk evliliğinde tercih edeceği kızın eşit bir kasta mensup olması tavsiye edilir. Ancak cinsel arzuları güçlü olan erkeklerin kast düzenine göre
evlenmesine müsaade edilir. Endogami (aynı kabile veya sülale içerisinden)
tarzı evlilik tavsiye edilmektedir. Ancak endogami tarzı evlilik de, kendi
arasında bazı nitelikleri gerektirmektedir. Meselâ aynı gotra36 (soy, yakın
akraba) veya pravara/arseyadan37 (kutsal bağla bağlı olan köken) olmamalıdır. Yine adaylar, baba tarafından yedi anne tarafından beş nesil geçmişten
kuzen (sapinda) olmamalıdır.38
c‐ Ailelerde Aranılan Şartlar
Gelin ve damat adayının bizzat kendilerinin yanı sıra her iki tarafının
ailesinin de bir takım niteliklere sahip olması gereklidir. Manu Kanunnâme‐
si’ne göre, her ne kadar inek, at ve kuzu sürüleri bulunsa veya aşırı zengin
olsalar bile şu on tür aile ile evlilik ilişkisi kurulmaz:

35
36

37

38

Rigveda, II.17.7; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 435-436.
Gotra sözcüğü Rigveda’da “inek ahırı”, “inek sürüsü” veya “meclis, kalabalık, topluluk”
anlamına gelir. Bu açıdan gotra “bir grup insan”ı ifade eder. Rigveda, I.51.3; II.17.1; III.39.4;
X.48.2; II.23.18; VI.65.5; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 479.
Pravara, “seçmek” veya “yalvarmak” anlamına gelir. Pravara değişik ev seremonilerinde
yer alır. Gelin ile damatın babasının kurban sunum atası (pravara) aynı olmamalıdır.
Pravara sözcüğü Rigveda’da geçmemekle birlikte onun eşanlamlısı olan arseya sözcüğü
geçmektedir. Rigveda, IX.57.51; VIII.102.4; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 482, 486487.
Manu, III.12; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 436-437; Rajbali Pandey, Hindu
Samskaras, s. 171-182; Robin Rinehart, “Introduction: The Historical Backround”,
Contemporary Hinduism: Ritual, Culture and Practice, ed. Robin Rinehart, Abc-Clio Pub., California 2004, s. 24; Constance A. Jones and James D. Ryan, Encyclopedia of Hinduism, Facts
On File, New York, 2007, s. 100.

MANU KANUNNÂMESİ’NE GÖRE HİNDUİZM’DE NİKÂHIN ŞARTLARI

367

i- Ritüelleri önemsemeyen ve geçiş törenlerini (samskaralar) icra etmeyen,
ii- Erkek çocuğu olmayan,
iii- Veda metinlerini okumayan veya okumayı ihmal eden,
iv- Bedeni çok kıllı olan,
v- Sindirim problemi çeken,
vi- Hemoroid (basür), vii- Tüberküloz (verem),
viii-Epilepsi (sara),
ix- Beyaz cüzzam,
x- Siyah cüzzam hastalığı olan aileler.39
Manu Kanunnâmesi’ne göre ailesinin mükemmelliği, seçkinliği ve itibarını yükseltmek isteyen en iyi olan ile evlenmeyi tercih etmeli, en düşük
olandan ise kaçınmalıdır. Yine aynı metinde hangi haller ve koşullarda iyi
bir ailenin, kötü aile konumuna düşeceği ifade edilir.40
Damat ve gelin seçimi çiftlerin babası tarafından yapılmaktadır. Seçilen
çiftler aile gözetiminde bir araya getirilir ve birbirlerini tanımamaları sağlanır. İnsiyatif daima kız babasındadır. Bununla birlikte erkek tarafı, kız tarafından bir miktar nakit para veya bunun karşılığı mal isteyebilir. Modern
yasalarla bu uygulama kaldırılmasına rağmen gelenekte çok az da olsa halen
devam etmektedir. Bu durum bazen aileler arasında gerginliğe sebep olmaktadır.41 P. V. Kane’nin işaret ettiği üzere Mahabharata’ya göre, her iki taraf da
39

40
41

Manu, III.6-7; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 430; Rajbali Pandey, Hindu Samskaras,
s. 181; Bhaiyaram Sarma, The Vivaha: The Hindu Marriage Samskaras, Tr. R. C. Prasad,
Motilal Banarsidass Publ., New Delhi, 1995, s. 3.
Manu, IV, 244; III.63-65; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 430.
Axel Michaels, Hinduism: Past and Present, s. 115; Robin Rinehart, “Hearing and
Remembering: Oral and Written Texts in Hinduism”, Contemporary Hinduism: Ritual,
Culture and Practice, ed. Robin Rinehart, Abc-Clio Pub., California 2004, s. 92; Fred W.
Clothey, Religion in India: A Historical Introduction, Routledge, London, 2006, s. 64;
Jeaneane Fowler, Hinduism: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, Brighton, 1997, s.
54.
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eğitim ve zenginlik açısından eşit olmalıdır.42 Eş seçiminde kast, kabile, egzogami, endogami, yaş, eğitim, karakter, sağlık, güzellik, ten rengi ve astroloji önemlidir.43 Bu açıdan yıldızlara danışmadan evlilik gerçekleşmez. Günümüzde gazetelere verilen eş ilanlarında kast, ten rengi, eğitim ve astrolojik alametler zikredilir.44
d‐ Evlilik Yaşı ve Evlilik İçin Uğurlu Zamanlar
Hindu kültüründe evlilik yaşı, bölgeden bölgeye, kastan kasta değişiklik arz etmektedir. Bazen aynı bölgede ve kast içerisinde farklı uygulamalar
dikkati çekmektedir. Erkeklerin, Veda eğitimi tamamlamasının ardından
evlenmesi tavsiye edilir. Veda eğitiminin sekiz yaşında başladığı (upanayana)
ve 12 yıl sürdüğü dikkate alınırsa erkek yirmili yaşlarda evlenmelidir. Evlenecek erkek ve kızın yaş orantısı konusunda metinlerde çelişkili açıklamalar
bulunmaktadır. Manu Kanunnâmesi’ne göre, otuz yaşındaki bir erkek on iki;
yirmi dört yaşındaki bir erkek ise sekiz yaşında bir kızla evlenebilir.45 Buna
binaen Visnu Purana’ya göre erkeğin yaşı yaklaşık olarak kızın yaşının üç
katı olmalıdır.46 Yine bu düşünce çerçevesinde Mahabharata’ya göre erkek ve

42

43

44
45
46

P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 431. Bu durum, Anadolu’da “Davul bile dengi dengine çalar” atasözü ile ifade edilmektedir.
Karel Werner, A Popular Dictionary of Hinduism, Taylor & Francis e-Library, 2005, s. 25;
Julius Lipner, Hindus, Routledge, London 1998, s. 222; Arvind Sharma, “Marriage in the
Hindu Religious Tradition” Journal of Ecumenical Studies, 1985, 22(1), s. 73; Hillary
Rodrigues, Introducing Hinduism, Routledge, New York, 2006, s. 81. Hindu astrolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler hakkında bkz., Ebû Reyhan el-Birunî, Alberuni’s India, ed. Edward
Sachou, New Delhi 1964, II/211-246.
Axel Michaels, Hinduism: Past and Present, s. 115.
Manu, IX, 94.
Visnu Purana, III.10.16. Veda metinlerini kompoze eden azizlerinden birisi olan Angiras’a
göre gelin damattan iki, üç, beş veya yedi yaş küçük olmalıdır. P. V. Kane, History of
Dharmasastra, s. 438.
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kızın yaşları 30-10 veya 21-7 olmalıdır.47 Manu Kanunnâmesi’nde uygun bir eş
bulunmuşsa kızların erken evlenebileceği ifade edilir.48
Rigveda’da kızların evlilik yaşı ile ilgili net bir ifade yoktur. Ancak kızların yetişkinlik çağında evlenmeleri konusunda bazı imalar vardır. Rigveda’da
“kız güzel bir görünüm kazandığı ve süslenmeye başladığı andan itibaren
erkekler arasından arkadaş arar” denilmesi onun eş seçimi yapabilecek bir
çağda evlendiğini gösterir.49 Manu Kanunnâmesi’nde hem “Genç kız, ergenliğe ulaşmış olsa bile, ölünceye kadar babasının evinde kalabilir; babası onu,
iyi nitelikleri haiz olmayan bir erkeğe vermez” denilir hem de “genç bir kız
ergenliğe ulaştıktan sonra babasının evinde en fazla üç yıl kalması makbuldür, bundan sonra kendisine uygun bir eş arar” denilir.50
Rigveda’ya göre, Ay’ın Agha/Magha takımyıldızı ile birleştiği anda gerçekleşen bir evliliğin uğurlu olacağına inanılır.51 Buna karşılık bazı metinlerde Magha (20 Ocak-19 Şubat), Phalguna (20 Şubat-20/21 Mart) ve yazın son

47

48

49

50

51

Mahabharata, Anusasana, 44.14 (The Mahabharata of Krishna‐Dwaipayana Vyasa, (I-XII) Trans.
by, Pratap Chandra Roy, Oriental Publishing Co., Calcutta, Tarihsiz); P. V. Kane, History of
Dharmasastra, s. 439.
Manu, IX.88; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 445. P. V. Kane’ye göre kızların erken
yaşta evlendirilmesinin birinci sebebi, hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan Budizm’in keşiş ve keşişelik kurumunun ahlaki zafiyetidir. İkinci sebep, Panini ve Patanjali dönemlerinde değişik işlerle meşgul olan kızların sonraki dönemlerde hiçbir şey yapmadan, evde
boş/tembel bir şekilde oturmasıdır. P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 443-444.
Rigveda, X.27.12; X.85; I.117.7; II.17.7; X.39.3. Bununla birlikte Rigveda’da kızların çok küçük yaşlarda evlendirildiğini gösteren ifadelere de rastlanılmaktadır. Rigveda, I.51.13;
I.116.1; I.126.6-7; Son dönemlerde salgın hastalıklar ve ekonomik sebeplerden dolayı kızların 16 yaşından önce evlendirilemediği ve bazen yirmili yaşları aştıkları ifade edilmektedir. 1929 ve 1938 yasalarına göre kızlarını 14 yaşından küçük evlendirenler için cezai yükümlülükler söz konusudur. P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 439, 445-446; Axel
Michaels, Hinduism: Past and Present, s. 113. Hint ailesindeki gelişim ve dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgi için şu esere bakılabilir: Sanjukta Dasgupta and Malashri Lal (Editors),
The Indian Family in Transition: Reading Literary and Cultural Texts, Sage Pub., New Delhi,
2007.
Manu, IX.89-90. Kızın, bir taraftan uygun bir eş bulununcaya dek baba evinde kalması
tavsiye edilmekle birlikte diğer taraftan yetişkinliğe eriştikten sonra onun en kısa sürede,
en geç üç yıl içerisinde evlendirilmesi tavsiye edilmektedir. P. V. Kane, History of
Dharmasastra, s. 442.
Rigveda, X.85.13.
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ayı olan Asadha (22 Haziran-22 Temmuz) döneminin haricinde yapılan bütün evliliklerin uygun olacağı ifade edilir.52 Bazı metinlerde Caitra (22 Mart20 Nisan) ve Pausa (22 Aralık-20 Ocak) ayı hariç bütün ayların evlilik için
uygun olduğu zikredilir.53 Ancak bununla birlikte bazılarına göre evlilik için
herhangi bir dönem söz konusu olmayıp, her zaman gerçekleştirilebilir.54
II‐ Manu Kanunnâmesi’nde Evlilik Türleri
Manu Kanunnâmesi’nde ifade edildiği üzere, dört kast tarafından uygulanan sekiz tür evlilik vardır. Bunlardan bazıları bir takım yarar ve kazançlar
getirirken, bazıları da hem bu hayatta hem de öteki hayatta bir takım zararlar, kötülükler ve uğursuzluklar getirir.55 Bu evlilik türleri kutsal metinlerde
zikredilen kurallara uygun tarzda icra edilir. Şimdi kısaca evlilik türleri ve
ritüelleri üzerinde duracağız.
a‐ Evlilik Türleri
Manu Kanunnâmesi’nde sekiz tür evlilikten bahsedilmektedir. Bunlar;
1. Brahma: Brahminlerin evlilik ritüeli,
2. Daiva: Semavi varlıkların evlilik ritüeli,
3. Arsha: Rişilerin evlilik ritüeli,
4. Prajapatya: Pragapatilerin evlilik ritüeli,
5. Asura: Asuraların evlilik ritüeli,
6. Gandharva: Gandharvaların evlilik ritüeli,
7. Rakshasa: Rakshasaların evlilik ritüeli ve

52

53

54
55

Apastamba Grihyasutra, II.12-13; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 512. Hinduların
uğurlu ve uğursuz kabul ettikleri zaman dilimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ebû
Reyhan el-Birunî, Alberuni’s India, ed. Edward Sachou, New Delhi 1964, II/185-193
Gelin ve damatın doğum tarihlerine göre belirlenen uğurlu zamanlar tablosu için bkz., P.
V. Kane, History of Dharmasastra, s. 513, 515.
P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 512.
Manu, III, 20.
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8. Paisaka: Pisaka’ların evlilik ritüelidir.56
Şimdi, bu evlilik türlerini Manu Kanunnâmesi ve ilişkili literatüre göre
kısaca tanıtmaya çalışacağız.
Kızın değerli ve pahalı giysilerle süslenmesinin ve mücevherlerle onurlandırılmasının ardından babası tarafından, Vedaları iyi bilen ve iyi davranışlara sahip olan birisine verilmesine Brahma evliliği denilir.57 Evlilik türlerinin en şereflisi kabul edilen bu evlilik tipine göre kız, Vedaları öğrenmiş ve
iyi karakterli bir kimseye hediye (dana) olarak verilir.58 Kızın takılar ve süslerle donatılmasının ardından babası tarafından, kurban ritüelini layıkıyla
icra eden bir rahibe verilmesine Daiva evliliği denilir.59 Bu evlilikte, damadın
babası rahip olmasından dolayı kurban ritüelini icra etmesinin ücreti
(daksina) olarak, yani kızın kendisi hediye olarak, sunulur.60 Kızın babasının, dinî kurallar gereği damattan bir inek ve bir öküz veya bunlardan iki
çift almasından sonra kızını vermesine Arsha evliliği denilir.61 Bu evlilikte
damat ateşe kurban sunumu ritüelinin hamisidir. Arsha evliliğinde alınan
mal belirlenmiş değildir, damat gönlünden kopanı verir. Bununla birlikte,
bu evlilik türüne kızın satın alındığı eleştirileri yöneltilmiştir. Damat tarafından geline ve yakınlarına verilen hediyeler, damatın onlara saygı duyma-

56
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Manu, III.21; Yajnavalkya, I.58-61; Visnu Dharma‐sutra, 24.18-19. Manu Kanunnamesi’nde
belirtilmiş olan bu evlilik türlerinin kaynağını Veda metinleri oluşturmaktadır. Mesela,
Brahma evliliği Rigveda, X.85; Asura evliği Rigveda, I.109.2; Gandharva evliliği Rigveda,
I.119.5; X.27.12; Daiva evliliği Rigveda, V.61’den esinlenilerek biçimlenmiştir. P. V. Kane,
History of Dharmasastra, s. 516, 525; A. B. Keith, “Marriage (Hindu)”, Encyclopaedia of
Religion and Ethics, Ed. James Hastings, T. & T. Clark, Edinburgh, 1916, VIII/450-451;
Rajbali Pandey, Hindu Samskaras, s. 159-170; Julius Lipner, Hindus, Routledge, London
1998, s. 219; William P. Harman, The Sacred Marriage of a Hindu Goddess, Motilal
Banarsidass, Delhi, 1992, s. 13.
Manu, III.27; Yajnavalkya, I.58.
Rajbali Pandey, Hindu Samskaras, s. 169-170; Axel Michaels, Hinduism: Past and Present, s.
114; Julius Lipner, Hindus, s. 220
Manu, III, 28.
Julius Lipner, Hindus, Routledge, London 1998, s. 220; Rajbali Pandey, Hindu Samskaras, s.
168-169.
Manu, III.29; Yajnavalkya, I, 61.
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sı ve şefkât sahibi olması biçiminde algılanır.62 İlk dört evlilik türünde kızın
babasının veya diğer yakınlarının damata hediye vermeleri söz konusudur.
Kız, evlilik töreninin ardından babasının korumasından çıkıp eşinin korumasına ve kontrolüne girmiş olur.63
Bazı bilgeler, bu sekiz uygulamanın hepsini evlilik (viveha) olarak kabul
etmemiş, onları sadece kadınları koruma ve güvence altına alma yolları olarak görmüşlerdir.64 İlk dört evlilik türü onaylanan ve tavsiye edilen uygulamalardır. Bunlardan en efdali ilk sırada olanıdır, sonra gelenler ise fazilet
sırasında birbirini izler, en kötüsü ise son sıradakidir.65 Manu Kanunnâme‐
si’ne göre, bir kimse kendi kastından bir kızla karşılıklı rıza içerisinde ilişkiye girerse, kızın babasına, istemesi hâlinde, bir miktar ücret ödemek durumundadır.66 Yorumcu Medhatithi’ye göre eğer baba istemezse ücret krala
ödenir. Kız, erkeği istemediğini belirtirse başka birisi ile evlendirilebilir.
Ancak erkeğin kızı istemiyorum demesi durumunda, zorla eş olarak kabul
ettirilir.67
b‐ Evlilik Ritüelleri
Hinduların bütün yaşamını ritüellerin sarmaladığı görülmektedir. Bunlardan en önemlisi evlilik esnasında gerçekleştirilen törenlerdir. Evlilik, birbirinden çok da ayırt edilemeyen sosyal ve dinî bir uygulamadır.68 Evlilik
62
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Manu, III.54; Julius Lipner, Hindus, Routledge, London 1998, s. 220; P. V. Kane, History of
Dharmasastra, s. 518-519; Rajbali Pandey, Hindu Samskaras, s. 167-168.
P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 517.
P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 520.
Manu, III.24-25; P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 521; Rajbali Pandey, Hindu
Samskaras, s. 159; Axel Michaels, Hinduism: Past and Present, s. 113; Klaus K. Klostermaier,
A Survey of Hinduism, s. 150.
Manu, VIII.366
P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 520-521.
Bu konuda şu eserlere bakınız: Rajbali Pandey, Hindu Samskaras: Socio‐Religious Study of the
Hindu Sacraments, Motilal Banarsidass, Delhi, 1976; William P. Harman, The Sacred
Marriage of a Hindu Goddess, Motilal Banarsidass, Delhi, 1992, s. 126-127; V. M. Apte, The
Sacrament of Marriage in Hindu Society from Vedic Period to Dharmasastras, Ajanta Pub., Delhi, 1978, s. XI; Gavin Flood, “Introduction: Establishing the Boundaries”, The Blackwell
Companion to Hinduism, Ed. Gavin Flood, Blackwell Pub., UK 2003, s. 6; P. V. Kane, History
of Dharmasastra: Antient and Medieval Religious and Civil Law, Vol. II, Part I, Bhandarkar
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ritüellerinin köylere, kasabalara göre farklılık ve çok karmaşık bir yapı arz
ettiği görülmektedir. Evlilik töreni, baba evinden ayrılma, birleştirme, bereket ve koruma ritüellerini kapsayan bir bütündür.69
Rigveda X.85’in belirlediği ölçütler çerçevesinde evlilik ritüelinin ana
çizgisi günümüze değin korunmuş durumdadır. Kız ile erkek arasında söz
kesilmesi evlilik ritüelinin başlangıcı kabul edilir. Kız, erkeğin babası tarafından “kızını oğluma ver” denilmek suretiyle istenmektedir. Kızın babası,
şâyet olumlu ise, “bu uğurlu günde, şu nesilden gelmekte olan kızımı, nesiller bahşetmesi için size veriyorum” der. Bunun üzerine erkeğin babası “nesil
bahşetmesi için verdiğin bu kızı biz kabul ediyoruz” der. Bunun ardından
damatın babası kendi geleneklerine uygun biçimde kıza elbiseler, çiçekler,
takılar sunar ve sözlenme töreni dualar ile sona erer. Evlilikten önceki son
bir ay içinde belirlenen uğurlu bir günde nişan töreni yapılırdı. Damat güzel
bir şekilde giyinmiş ve süslenmiş olarak, ilahiler eşliğinde kızın evine gider.
Orada kızın babası tarafından karşılanır. Damat adayı gelin adayına sağlık,
mutluluk ve iyi bir nesil yetiştirmesi için dua eder. Çok sade olan nişan töreni tarafların birbirlerine iyi dilekler dilemeleri, saygı ve hürmet göstermeleri ve yapılan dualar ile sonlandırılır.70
Evlenme töreni, nişanın tam tersine çok ayrıntılı ve karmaşıktır. Bu tören için uğurlu bir zaman seçimine dikkat edilir. Evlilik ritüelini metinlerde71
anlatıldığı üzere genel hatları ile ele almaya çalışacağız. Evlilik töreninin
hemen başlangıcında altarda yanmakta olan ateşin batı tarafına bir değirmen
taşı ve kuzey doğusuna bir su kavanozu konulur. Damat ateşe sunum yapar,
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Oriental Research Institute, Pune, 1997, s. 427; Klaus K. Klostermaier, A Survey of
Hinduism, s. 150; David Smith, Hinduism and Modernity, Blackwell Pub., Oxford, 2003, s.
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bu esnada gelin onun sağ eline dokunur. Damat batıya, gelin doğuya dönük
vaziyette iken damat, gelinin başparmağını tutar ve “senin elini mutluluk ve
iyi bir talih için tutuyorum”72 der. Gelini ateşin ve su kavanozunun etrafında
üç kez döndürdükten sonra, damat “ben gökyüzüyüm, sen yeryüzüsün,
haydi evlenelim, soy/nesil sahibi olalım, sevgi ve şefkât dolu uzun bir yaşam
sürelim” diye mırıldanır.73 Gelin tekrar, değirmen taşının etrafında döner ve
damat bu esnada “bu taşın üstünde yürü, taş gibi sabit ol, düşmanlarının
üstesinden gel, düşmanlarını ayaklar altına al” der. Gelin ve damatın elleri
bir araya getirilir ve ibadeti icra eden din adamı (acarya) ateşin yanındaki su
kavanozundan sular alarak her ikisinin başına serper. Gelin, törenin yapıldığı gün, kocası ve çocukları hayatta olan bir Brahmin kadınının evinde
geceler. Gelin geceleyin kutup yıldızını gördüğü zaman sessizliğini bozarak
“dilerim ki kocam uzun yaşar ve ona nesiller veririm” der.74
Bu noktadan sonra gelin ve damat başa baş bırakılır. Damat, “dilerim ki
burada nesiller sayesinde sevgin ve mutluluğun artar, evindeki dinî ritüelleri uygulama konusunda hassas olursun”75 diyerek gelinle birlikte evine
girer. Bir öküz derisi, dış tarafı üste ve boyun tarafı doğuya gelecek şekilde
zemine serilir. Gelin bu derinin üzerinde otururken, damat, “dilerim ki
Prajapati bize nesiller ihsan eder, Aryaman yaşlanıncaya kadar bizi bir arada
tutar. Bütün kötülüklerden arınmış bir şekilde kocanın evine gir…kocana
kızgın gözlerle bakma, erkek evlatların anası ol, semavi varlıklara hürmet
et”76 der. Üç gece boyunca yatakta değil yerde yatarlar. Bunu 12 geceye,
hatta bir yıla çıkaranlar vardır. Bütün uygulamaların tamamlanmasının ar-

72
73

74

75
76

Rigveda, X.85.36.
Benzer uygulamalar için bkz., Brihadaranyaka Upanisad, VI.4.20 (The Thirteen Principal
Upanishads, Çev., Robert Ernest Hume, Oxford University Prees, London, 1921).
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dından gelinin elbisesi, hayırlı ve uğurlu dualar etmesi için bir miktar yiyecekle birlikte Surya ilahisini (Rigveda, X.85) bilen bir Brahmine verilir.77
Sonuçta, metinlerde bir takım detaylar78 olmakla birlikte genel olarak
evlilik ritüeli üç kısma ayrılır.
1. Hazırlık aşaması ritüelin ilk safhasını;
2. Panigrahana (damatın gelinin sağ elini tutması ve mantra okuması),
homa (kutsanmış ateşe sunum yapmak), pradaksina (ateş etrafında dönüş) ve
saptapadi (gelin ve damatın ateş etrafında birlikte yedi adım atması) ritüelin
ikinci safhasını;
3. Kutup yıldızını görme ve onu takip eden uygulamalar ise üçüncü
safhasını oluşturmaktadır.79
c‐ Evliliğin Geçerliliği ve Sürdürülebilirliği
Hinduizm’in ayırt edici vasıflarından birisi olan kast anlayışı nikâhta
belirleyici bir rol oynamaktadır. Manu Kanunnâmesi’nde bir kız için en iyi
evlilik kendi kastına mensup bir erkekle yaptığı evliliktir.80 Yine aynı metne
göre, erkek daima kendine eşit veya kendinden alt kastta bir kızla nikâhlanmalıdır. Sudra kastına mensup bir erkek sadece Sudra kastına mensup
bir kadınla nikâhlanabilir. Vaisya kastına mensup bir erkek, Vaisya ve Sudra
kastına mensup bir kadınla nikâhlanabilir.Kşatriya kastına mensup bir erkek, Kşatriya, Vaisya ve Sudra kastına mensup bir kadınla nikâhlanabilir.
Brahmin kastına mensup bir erkek, sırasıyla Brahmin, Kşatriya, Vaisya ve
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Bu açıklamalar için bkz., P. V. Kane, History of Dharmasastra, s. 530-531.
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Sudra kastına mensup bir kadınla nikâhlanabilir. Fakat bir Brahmin veya
Kşatriya ilk eş olarak bir Sudra kadınını tercih etmemelidir.81
Kastlar arası evlilik bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Meselâ, üst sınıfa mensup olan erkekler toplumun alt tabakasına mensup bir
kadınla nikâhlanırlarsa statülerini yitirirler. Hindu fıkıhçılarından bazılarına
göre sadece nikâh akdi kast dışına atılma nedeni iken, bazıları evlilikten bir
çocuğun dünyaya gelmesi, diğerleri ise bu çocuğun erkek olması ve nesli
devam ettirmesi koşulu ile kast dışına atılacağını savunurlar. İlk üç kast
mensup olan bir erkek Sudra kastına mensup bir kadınla evlenirse ailesini
ve çocuklarını Sudra statüsüne düşürecektir. Atri ve Utathya’nın oğlu
Gautama’ya göre bir Sudra kadını ile evlenen, Saunaka’ya göre Sudra kadınından bir erkek sahibi olan, Bhrigu’ya göre Sudra kadınından çocuk (nesil)
sahibi olan kişi, kast dışına itilir. Bir Brahmin, Sudra kadını ile yatarsa cehenneme gider; ondan çocuk sahibi olursa Brahmin statüsünü kaybeder.
Ruhlar ve semavi varlıklar bu tür bir kimsenin (Sudra kadınının yardımıyla)
yapmış olduğu sunumları yemezler ve böyle bir kimse cennete gidemeyecektir. Sudra kadını ile öpüşen, onun nefesini bünyesine alarak kirlenen,
ondan erkek evlat sahibi olan kimse için hiçbir kefaret söz konusu değildir.82
Manu Kanunnâmesi ve Yajnavalkya’ya göre bir brahmin dört kastta mensup dört kadından erkek evlat sahibi olabilir. Brahmin kadından doğan erkek, adamın servetinin %40’ını, Kşatriya kadından doğan erkek %30’unu,
Vaisya kadından doğan erkek %20’sini, Sudra kadından doğan erkek ise
%10’unu alır.83 Metinlerde dört evliliğe kadar müsaade edilmiş olsa bile
günümüzde tek eşlilik yaygındır. 1955 yılında hazırlanan ve 1976’da ilaveler
yapılan medenî kanuna göre evlilik sözleşmeleri Batı tarzına yakın bir hale
gelmiştir. Buna göre kadınlar da boşanma isteminde bulunabilir.84 Modern
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Manu, III.14.
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zamanlarda yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, geleneksel olarak sürmekte olan çocuk evliliğine karşı çıkan ve kastlar arası evliliği destekleyen
gruplar ortaya çıkmıştır.85
Sapinda (kuzenler arası evlilik) ilişkisi biçiminde gerçekleştirilen evlilik
türü bütün kastlar için yasaklanmıştır. Evlilik için anne tarafından en az beş
nesil, baba tarafından ise yedi nesil geçmişten akraba olmamak gereklidir.
Sapinda ilişkisinin yasaklanması modern zamanlarda büyük zorluklar meydana getirmektedir. Eğitim oranının yükselmesi, kızların evlilik yaşının ilerlemesi, aşk evliliği gibi modern durumlar nedeniyle sapinda ilişkisinin yasaklanması anlamsız kabul edilmektedir. Otoriteler, sapinda ilişkisinin kapsamını daraltma girişiminde bulunmaktadırlar.86 Evlilikle ilgili bu yasakların
yanı sıra şunlar da söz konusudur: Karşılıklı kız ve erkek değişimi ile gerçekleştirilen evlilikler yasaktır. İki kız kardeş aynı adamla evlendirilmemelidir ya da iki kız kardeş iki erkek kardeşe verilmemelidir. Ancak bu hükümler, günümüzde, öneriden öteye geçmez.87
Manu Kanunnâmesi’nde ifade edildiği üzere şiddet kullanılarak ve zorla
yapılan hiçbir eylemin geçerliliği yoktur.88 Ancak bu kuralın evlilikte uygulanması çok sıkıntılıdır. Bazı hukukçulara göre, kızın zorla kaçırılmasının
ardından şâyet evlilik ritüeli gerçekleştirilmiş ise (özellikle saptapadi) evlilik
geçerli kabul edilir. Ancak Hindu dinî hukukunu ele alan modern eserlerde,
evlilik zorla gerçekleşmiş ise her ne kadar gerekli seremoniler yapılmış olsa
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bile geçersiz kabul edilir.89 Kutsal metinlere göre, kızın bir erkek ile sözleşmesi ve su ile kutsanmasının ardından damat adayı vefat ederse Veda ilahileri henüz okunmadığı için kız halen babasına aittir. Bu yüzden babası onu
başkasına verebilir.90 Manu Kanunnâmesi’ne göre evlilik ritüelinde Veda ilahilerinin okunması çiftlerin karı-koca olduğunu gösterir, ancak tören tam anlamıyla yedinci adımdan sonra tamama ermiş olur.91
Manu Kanunnâmesi’nde kız veya kadınlara, babası, erkek kardeşleri, kocası, kayınları tarafından saygı gösterilmesi ve onun onurlandırılması tavsiye edilir. Nitekim, kadınlara saygı duyulmasından Tanrılar hoşnut olur, aksi
durumlarda ise ne kadar ibadet edilirse edilsin hiçbir faydası yoktur. Buna
karşılık, kadınları sefalet içerisinde olan aileler çok geçmeden yok olurlar.
Bu açıdan, mutluluk ve refaha kavuşmak isteyen erkekler kadınlara saygı
duymalı, onlara güzel yiyecekler sunmalı; bayram ve festivallerde süsler,
takılar ve elbiseler almalıdır. Karı kocanın birbirini mutlu ettiği evlerde sarsılmaz bir mutluluk, bolluk ve bereket oluşur. Eşler birbirini mutlu etmediği
zaman o evlilik çok kötü bir hal alır, çocuklar doğmaz, ritüeller ihmal edilir,
Veda okunmaz, Brahminlere saygısız davranılır, aile hayatı sona erer.92
Manu Kanunnâmesi’ne göre kadın neşeli, keyifli ev işlerinde becerikli
olmalı, kocasına daima hizmet etmeli, kocasını üzecek şeylerden uzak durmalıdır.93 İçki içen, gayr-i ahlâkî davranan, sağlıksız, asi, savurgan kadınlar
her an terk edilebilir. Kısır kadından sekizinci, çocuğu ölen kadından onuncu, sadece kız çocuk doğuran kadından onbirinci yılında, ancak beddua
eden kadından hemen boşanılır. Bununla birlikte iyi huylu bir kadın hastalanırsa rızası alınarak ve onuru kırılmadan boşanılır.94 Eğer makul bir sebep
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yoksa evlilik, dinî açıdan feshedilemez, sonlandırılamaz. Boşanma yasal
olmakla birlikte pek rastlanılmamaktadır. Zira boşanma hoş karşılanmaz ve
boşanan kadın ailesine geri dönmek zorundadır. Erkekler yeniden evlenebilir, ancak kadınların yeniden evlenmesi bazı şartlara bağlıdır.95
Sonuç
Hinduizm’de doğum, ergenliğe giriş, evlilik ve ölüm gibi geçiş ritüelleri
insanların hayatında büyük bir öneme sahiptir. Dindar Hindular bu ritüelleri yeri ve zamanı geldiğinde dinî kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmekle mükelleftir. Bunlar arasında evlilik merkezî bir konum işgal etmektedir ve çok ayrıntılı bir uygulamadır. Evlilik sayesinde neslin korunması,
evdeki ritüellerin yerine getirilmesi ve dünyevi hazların meşrû biçimde gerçekleştirilmesi söz konusudur. Evlilik ritüeli sonucunda erkek, Hinduizm’de
hayatın dört aşamasından ikincisi olan ‘aile hayatı’ dönemini gerçekleştirmiş
olur. Bu dönem sayesinde o, Hinduizm’de hayatın dört hedefinden (dharma,
artha, kama, mokşa) ilk üçünü başarılı bir şekilde tamamlama şansına sahip
olur.
Hinduizm’de nikâhlanma, erkekler için öğrencilik sürecinin ardından
ikinci geçiş ritüeli olmakla birlikte kızlar için yapılan ilk törendir. Bu açıdan
evlilik kızların dine giriş töreni olarak kabul edilir. Çünkü kızlar için erkeklerde olduğu gibi herhangi bir ergenlik töreni yoktur. Dolayısıyla kızlar,
evlilik töreninin ardından dinî ritüellere katılmaya hak kazanırlar. Kızlar
için evlilik, bir bakıma erkeklerin öğrencilik hayatına başlamasına
(upanayana) benzetilebilir. Evliliğin gerçekleşmesi için hem kız ve erkekte
hem de her ikisinin ailesinde bir takım nitelikler aranmaktadır. Dış görünüş,
sağlıklı olma gibi hususlar her iki taraf için de geçerlidir. Damat ve gelin
adayının çok küçük veya çok yaşlı olmamasına dikkat edildiği gibi, aynı
kasta mensubiyet ve çok yakın akraba olmama gibi hususlara da özen göste-
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rilir. Ailenin ise özellikle asil, ahlâklı, eğitimli, geçmişinin temiz olmasına ve
dinî kuralları icra edip etmediğine dikkat edilir. Hindular arasındaki yaygın
kanaate göre, gençlerin evliliğinden ziyade ailelerin evliliği söz konusudur.
Hinduizm’de evlilik, kız ve erkeğin topluma katılımlarını sağlayan bir
takım ritüeller bütününü ihtiva eder. Bu törenler her iki tarafın da yeni statüsüne uyum sağlama sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan evlilik hem
dinî hem de sosyal boyutu olan bir uygulama kabul edilmektedir. Evlilik
ritüeli genellikle evde gerçekleştirilir ve gelin ve damat adayları din adamlarının rehberliğinde uygulamaya bizzat iştirak eder. Hindu kutsal metinlerinin bazılarında ve özellikle de Manu Kanunnâmesi’nde ifade edildiği üzere
sekiz tür evlilik vardır. Bu evlilik türleri ilkinden başlamak üzere belli bir
üstünlük hiyerarşisine sahiptir. Buna göre en sondaki evlilik türü arzu edilmeyen ve en kötü evlilik biçimidir. Genel bir kategoriye tabi tutacak olursak
ilk dört evlilik türü tavsiye edilirken, son dört tür tavsiye edilmez. Ancak
günümüz Hindu toplumunda bu evlilik türlerinden sadece ikisinin (Brahma
ve Asura) geçerliliğini koruduğu dikkat çekmektedir. Hindu genç erkekler
efsanevi kahraman, ideal koca, cesur aile reisi Rama; kızlar ise iffetli, sâdık,
sabırlı bir Sita gibi olabilmenin peşindedir. Dolayısıyla Rama ve Sita’nın
evliliği gençlerin en büyük idealidir.

TÜRKİYE’DEKİ SÜRYÂNÎ ORTODOKSLARDA NİKÂH
Nihat DURAK♦

Giriş
Hıristiyanlıkta, sosyal hayatı ilgilendiren iki sakramentten biri ruhban‐
lık, diğeri evliliktir. Hıristiyanlar için evlilik, hiçbir zaman salt medenî hal ile
ilgili lâik bir olguya indirgenemez. Evlilik, Tanrı’nın insanlığa sevgisini sim‐
geleyen bir hayat hâlidir. Karşılıklı sadâkât ve yarar duyguları ile çocukların
doğabileceği ve Hıristiyan inancında yetiştirilebileceği bir ortam meydana
getirmeyi taahhüt eden iki kişinin sevgi birliğidir. Hıristiyan kişi bu sevgi
birliğinde Tanrı’nın insanlara karşı tutumunun simgesini görür. Tanrı kav‐
mini sever, onu korur, verdiği sözü tutar. Hıristiyanlar, evliliklerini Tan‐
rı’nın insanlığa, İsa’nın şakirtlerine olan sevgisinin, canlı bir sembolü hâline
getirmeye söz verir. Bu nedenle Hıristiyanlar, evliliğin hayat boyu süren bir
taahhüt olduğunu savunur.1
Evliliğin bir sakrament olarak tanımlanması, ‘Efeslilere Mektup, 532’ bö‐
lümünde geçen, ‘sır’ kelimesine karşılık olarak, ‘sakrament’ sözcüğünün
kullanılmış olmasına dayandırılır. Ayrıca, yine aynı yerde zikredilen ‘bu sır
büyüktür’ ifadesi, erkekle kadın arasındaki ilişkiyi belirttir. Evlilik hayatı da
âyinsel özelliğini onun, göğe ait bir gerçeğin, yani İsa ile kilisesi arasındaki
ilişkinin yeryüzündeki sureti olduğu düşüncesinden alır. Hıristiyanlık’ta
evlilik kurumu, tam anlamıyla Hz. İsa’nın kendisinden çıkarılmaz. Çünkü
evlilik, Tanrı’nın yaratma planının bir parçası olup Hz. İsa’dan önce de var‐
♦
1

Yard. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Thomas Michel, Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş, İstanbul 1992, s. 91.
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dı. Bununla beraber evlilik, Hz. İsa vasıtasıyla bir sakrament değerine yük‐
selmiştir.2
Hz. İsa, Hıristiyan karı‐kocanın birleşmelerini özel bir şekilde takdis
etmiş ve bu birleşmeyi ‘nikâh merasimi’ ile güçlendirip zenginleştirmiştir.
Bu dinî merasim, eşlere, Allah’ın görüşlerine uygun olarak el ele yürüyebil‐
me lûtfunu bağışlamakta ve kiliseye yeni çocukların girmelerini temin et‐
mektedir. Böylece bu çocuklar da İsa’nın kurbanına katılabilir ve kurtuluşun
nimetlerinden yararlanabilir.3
1. Hıristiyanlık’ta Nikâh Sakramenti
Katolik Kilisesi’ne göre nikâh, İsa ile kilise arasındaki çözülmez ruhâni
münasebetin bir sembolü ve bundan dolayı kutsal bir sakramenttir. Bir âyin
olarak evlilik, iki kişinin anlaşmasının kilise tarafından takdis edilmesi ve bu
çiftin kilisede mukaddes bir bağla bağlanmasıdır. Evlilik, Tanrı’nın meydana
getirdiği bir kurum sayıldığı için, ilk çağlardan beri kutsal sayılmıştır. Ev‐
lenme âyinleri, genellikle kadının bağlı bulunduğu kilisede yapılır.4
Nikâh, genellikle Missa (komünyon) âyini esnasında yapılır. Yeni evle‐
necek olanlar için bazı özel ve genel dualar yapılır. Evlenecek bay ve bayan,
ana sunak önünde durur, yanlarında iki şâhit bulunur. Rahip, nikâhın öne‐
mine dair bir konuşma yapabilir. Evlenecek olanlara evlenme kararlarını
serbest iradeleriyle alıp almadıklarını sorar. Olumlu cevap alınca, nikâhı
kıyar, dualar okunur ve sonunda yeni çift ve şâhitler evlenme defterini im‐
zalar.5
2. Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Nikâh (Evlilik) Sırrı
İnsan soyunun sürekliliğini sağlamak ve insanlığa yararlı evlatlar yetiş‐
tirmek umuduyla medenî kanuna göre hayatlarını birleştirmeye karar veren

2
3
4
5

Ahmet Güç, Dinlerde Mâbed ve İbâdet, İstanbul 1999, s. 207‐208.
Xavier Nuss ‐ Hakkı Demirel, Hıristiyan Öğretisi, Ankara 1987, s. 92.
Günay Tümer ‐ Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1988, s. 160.
Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 1999, s. 293.
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ve aynı inancı paylaşan erkek ile kadının evliliği, Kutsal Ruh’un kayrasıyla,
yasal ruhânilerin dua, bereket ve kutsamalarıyla oluşan kutsal bir gizdir.6
Süryânî geleneğinde evlilik sırrı, koca ve karının, ruhâninin bereketiyle,
birlikte oldukları bir sırdır.7 Evlilik, Kutsal Ruh’un inâyeti ve ruhâninin dua‐
sının bereketiyle neslin devamını sağlamak üzere, mü’min kadın ve erkeğin
kutsal bir şekilde üzerinde birleştikleri mukaddes bir sırdır.8 Evlilik sırrı,
yararlı bir nesil yetiştirmek ve müşterek yardım ile ailenin geçimini sağla‐
mak üzere erkek ile kadın arasında kurulan dinî ve hukukî bir bağdır.9
Süryânî Ortodoks Kilisesi’nin anlayışında evlilik, Tanrı’nın ‘Adamın
yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım.’ (Tek‐
vin, 218) diyerek dünyanın başlangıcında kurduğu tabiî bir yasadır. ‘Ve Allah
onları mübarek kıldı ve Allah onlara dedi: Semereli olun ve çoğalın ve yer‐
yüzünü doldurun ve onu tâbi kılın.’ (Tekvin, 128). Bu açıklamayla da evlilik
müessesesinin temeli sağlamlaşmış oldu.10
Evlilik gizi, evrenin yaratılışından beri Allah’ın başlattığı ve kutsadığı
bir yasadır. Allah’ın Havva’yı Âdem’e yardımcı eş olarak yaratmasıyla da
doğal evlilik düzeni kurulmuş oldu.11
‘İmdi Allah’ın birleştirdiğini insan ayırmasın.’ (Matta, 196) diyerek, İsa
Mesih evlilik bağını kutsamıştır. Galile’nin Kana şehrindeki düğünde hazır
bulunarak, özel olarak bu evlilik bağını bereketlendirmiştir. (Yuhanna, 211)
Pavlus da, ‘Bununla beraber, Rab’de ne kadın erkeksiz, ne de erkek kadın‐
sızdır.’ (Korintoslulara I. Mektup, 1111) diyerek, bu temeli daha da sağlam‐

6
7
8

9
10

11

Samuel Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, İstanbul 2009, s. 80.
İshak Sâka, Kenisetî es‐Suryâniyyetu, Şam 1985, s. 314.
Zeki Demir, Süryânî Kilisesi Öğretisine Göre Kilisenin Kutsal Yedi Gizi ve Kilise İçindeki Tinsel
İşaretler, İstanbul 1995, s. 50.
Samuel Akdemir, Dinî Kurallarımız, Glane/Losser (Hollanda) 1988, s. 84.
Demir, Süryânî Kilisesi Öğretisine Göre Kilisenin Kutsal Yedi Gizi, s. 50; Akdemir, İstanbul
Mozaiğinde Süryânîler, s. 80.
Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 80.
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laştırmış, pekiştirmiştir.12 Kutsal Kitap evlilik düzeninin korunması için,
kadın ve erkeğin birbirine karşı yükümlülüklerini ve sorumluluklarını da
izah eder. (Efeslilere Mektup, 522‐33). Evlilik, Mesih’in kilise ile olan birleşme‐
sine işarettir.13
Kadın erkekten alınan bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır; erkek de
kadının bedeninden doğar. Bu iki beden, Allah’ın oluşturduğu evlilik ba‐
ğıyla yeniden birleşerek tek (yeni) bir beden oluşturur. Bu kutsal yasayı
vurgulayan İsa Mesih, ‘Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın’ der. (Mat‐
ta, 196). Yasal evlilik, gerçek sevgiye dayalı karşılıklı saygı ve fedâkârlıkla
pekişmiş kutsal bir kurumdur. Bu kurumun sağlam temeli, birbirini yakın‐
dan tanıyıp birbirine güvenen iki kişi arasında gerçekleşen ve başkasıyla
paylaşılmayan gerçek sevgiye bağlıdır. Allah’a bağımlı evliliğin amacı, geçi‐
ci bedensel arzuları tatmin etmek değil, hem Rab Allah’a bağlı hem de in‐
sanlığa yararlı bir nesil yetiştirmektir.14
Evlilik sırrının özelliği, fazilet ve kudsiyete dayanan karşılıklı sevgidir.
Bunun yanında eşlerin birbirlerine karşı vazifelerini kilise şöyle özetler:
Erkeğin karısını sevmesi, sayması, ailesini geçindirmesi, madden ve
mânen çocuklarını iyi yetiştirmesi icap eder. Buna karşılık kadın da kocasını
sevmesini, saymasını, evinin işlerini muntazam bir şekilde yürütmesini ve
çocuklarını Hıristiyan dininin esaslarına göre yetiştirmesini bilmelidir.15
3. Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Evlilik Öncesi Dönem (Söz Kesme
ve Nişan)
a. Söz Kesme Dönemi
“Türkiye Süryânîleri’nde evlenecek yaşa gelenlerin evlendirilmesi, ya
görücü usûlüyle, ya da evlenecek olanların kendi kendilerine karar verme‐

12

13
14
15

Demir, Süryânî Kilisesi Öğretisine Göre Kilisenin Kutsal Yedi Gizi, s. 50; Akdemir, Dinî Kural‐
larımız, s. 85.
Demir, Süryânî Kilisesi Öğretisine Göre Kilisenin Kutsal Yedi Gizi, s. 50‐51.
Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 80‐81.
Akdemir, Dinî Kurallarımız, s. 84‐85.
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siyle olur. Aile büyüğü olarak dede veya baba, durumu kız evine bildirme
görevini üstlenir. İstenecek kızın evine, belirlenen bir günde, kilise papazı ile
birlikte gidilir. Papaz, gelmelerinin amacını belirten, açılış babından bir ko‐
nuşma yapar, evlilik müessesesinin kudsiyetine dair açıklamalarda bulunur.
Gelin adayı, misafirlere kahve ikramında bulunur. Bunun sonrasında kız
istenir. Kız babasının cevabı olumlu ise, hemen o akşam söz kesilir, sembolik
olarak geline bir yüzük takılır. Söz kesmeyi, dinî açıdan resmîleştirmek için
hazır bulunan papaz bir dua yapar.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oldukça yaygın olan ve birçok isten‐
meyen durumlara yol açan ‘başlık parası’ uygulaması Süryânîler arasında
kabul görmemiştir. Fakat Süryânîler arasında, kız tarafının istediği eşyaları
belirten ‘liste verme’ âdeti, ne yazık ki mevcuttur.”16
Süryânî Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropolitliği, ‘Söz Kesme’ ile ilgili
olarak bazı düzenlemeler yapmış, bu törenlerde izlenecek usûl hakkında
aşağıdaki kuralları koymuştur:
“i. Söz kesme için salon tutulmayacaktır.
ii. Söz kesme merasimi gelin adayının evinde, sadece iki aile arasında
yapılacaktır.
iii. Söz kesmede erkek tarafı bir adet söz yüzüğü ile bir adet zincirli haç
götürecektir. Bunun dışında takı götürülmeyecektir.
iv. Söz kesmeye gidilirken, erkek tarafı mütevazı bir çiçek ve bir kutu
çikolata dışında başka bir şey götürmeyecektir.
v. Sözlüler, çarşamba ve cumartesi ziyaretlerini kural hâline getirmeme‐
lidir. Ancak gelin ve damat adayları istedikleri zaman külfetsiz olarak birbir‐
lerini ziyaret edebilir.

16

Zeki Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, Yayımlanmamış
Makale, Meryem Ana Kilisesi Kütüphanesi, İstanbul 1999, s. 46‐47; Meryem Bulut, “Mar‐
din’de Evlilikler”, Folklor/Edebiyat Dergisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, c. XVII, sy.
66, 2011/2, Lefkoşe 2011, s. 73.
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vi. Söz kesildikten sonra nikâh dönemi mümkün mertebe kısa düşünü‐
lecek, bu süreç azamî bir seneyi geçmeyecektir.”17
b. Nişan Dönemi
“Nişan, taraflar arasında belirlenen bir tarihte yapılır. Nişan masrafları
kız tarafınca karşılanır. Nişan günü, erkek tarafı toplu halde kız evine gider.
Kız evine gidilirken, çörek, bir sini dolusu kesme şeker, bir miktar çikolata
götürülür, akrabalar da takacakları takı ve hediyelerini beraberlerinde geti‐
rir. Getirilen kesme şeker, ikram edilecek olan ‘nişan şerbeti’nin hazırlanma‐
sında kullanılır. Nişan takılarının miktarı ve çeşidi, erkek tarafınca, kız tara‐
fının hiçbir müdahalesi olmadan belirlenir. Damat adayı ve ailesinin aldığı
takılar, damat adayının vaftiz babası (karibo, kirve) tarafından, geline takılır.
Gelin adayı ile damat adayı, nişan meclisinde hazır bulunur. Nişan gecesin‐
de eğlenceler düzenlenir, resimler çekilir, erkek tarafından gelen genç kızlar,
gelin evinden, kırılacak neviden bardak, şişe, testi, vs.’yi âdet üzere ‘aşırma‐
ya’ çalışır.
Nişan ile nikâh arasında, en az üç aylık bir boşluk bırakılır. Bu dönem
zarfında nişan bozulabilir. Bu süre geçtikten sonra, nişan asla bozulamaz.”18
Süryânî Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropolitliği, ‘nişan yapma’ ile ilgili
olarak da bazı düzenlemeler yapmış, bu törenlerde izlenecek usûl hakkında
aşağıdaki kuralları koymuştur:
“i. Nişan töreni, dinî nikâhtan en az iki hafta önce, bir ruhâninin göze‐
timinde gerçekleştirilecektir.
ii. Nişan töreni için salon tutulmayacaktır. Evleri nişan töreni için müsa‐
it olmayanlar kilise salonlarını düşünebilir.

17

18

İstanbul Süryânî Ortodoks Metropolitliği’nin Evlilikle İlgili Düzenlemeleri, İstanbul Süryânî
Ortodoks Metropolitliği, İstanbul 1999, s. 5.
Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 47.
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iii. Nişan, çörek kırma ve kına gibi âdetler, aynı gecede yani nişan töreni
gecesinde icra edilecektir. Bunun dışında ayrı bir kına gecesi yapılmayacak‐
tır.
iv. Nişan töreninde erkek tarafı takı olarak sadece iki yüzük ve bir bile‐
zikle yetinecektir.
v. Nişan gecesinde erkek tarafından kırmak üzere götürülen çöreğin
yanında, orada hazır bulunanlara ikram etmek üzere, mütevâzi bir şekilde
oluşturulmuş bir nişan sepeti de götürülecektir.
vi. Çehiz serme gibi uygulamalardan kaçınılacaktır.”19
Nişanlılar, tevbe ve itiraf edip, kutsal kurbandan alarak, takdis olun‐
duktan sonra evlilik hazırlıklarına başlayabilir.20
Mardin metropolitlerinden Mor Yuhanna (ö. 1165) nişan hazırlıklarında
fazla masrafa kaçınılmamasını öğütlerken şöyle der: ‘Biz episkoposlar, Al‐
lah’ın korkulu sözü ile tenbih ediyoruz. Mü’minler, doğum, nişan, düğün
törenlerinde fazla masraf etmemeli, güveye de kayınbabagilinin evinde fazla
açık verdirilmemelidir.’21
c. Nişanlama Namazı
Kilisede bir de nişanlama namazı uygulaması vardır. Bu, nikâhtan önce
kıyılan namazdır. Alınan takılar, giysiler bu esnada kutsanır. Nikâhtan önce
yapılan hazırlıkların, kilise kuralları çerçevesinde kutsanma işidir.22
Malatyalı Mor Gregorius (el‐Hidaye isimli kitabında), nişandan önce
erkeğin kızı görmesine müsaade ettikten sonra diyor ki; ‘Kâhin, nişanlama
namazını kilisede kıldıktan sonra bereketlenen haçlı kolyeyi ve alyansı alıp,

19
20
21
22

Evlilikle İlgili Düzenlemeler, s. 6.
Akdemir, Dinî Kurallarımız, s. 84.
Hanna Dolapönü, Yıl Öğütleri, c. I, Mardin 1956, s. 142.
Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 5.
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güvey ve yanındakilerle beraber gelin evine giderek, haçlı kolyeyi gelinin
boynuna, alyansı parmağına takar.’23
4. Nikâh Sakramenti
a. Nikâh Kıyılamayan Zaman Dilimleri
Süryânî Ortodoks Kilisesi, oruç dönemlerinde ve diğer ilahî sırlar alı‐
nırken nikâh kıyılmasını men eder.24 Ayrıca, cumartesi günleri ve bayram
arifesi günlerde de nikâh kıyılması kesinlikle yasaktır.25
b. Nikâh Kıyılma Yaşı
Türkiye Süryânîleri’nde askerlik hizmetini bitirmeyen bir gencin ev‐
lenme isteği pek sıcak karşılanmaz. Meslek ve sanat sahibi olması tercih
edilir, önemle üzerinde durulur. Kız, on beş yaşını bitirmişse, ana ve babası‐
nın rızasıyla evlenebilir. Medenî nikâh kıydırmamış olanların dinî nikâhları
da kıyılmaz.26
c. Nikâh Kıyılma Zamanı
Nikâh, pazar günleri öğleden sonra kıyılır.27
d. Nikâh Kıyılma Yeri
Süryânî Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropolitliği’nin yayınladığı evlilik
uygulamalarıyla ilgili düzenlemeye göre, nikâh töreninin kilisede yapılması
zorunludur.28

23
24
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Dolapönü, Yıl Öğütleri, c. I, s. 142.
Sâka, Kenisetî es‐Suryâniyyetu, s. 314.
Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 47.
Aziz Günel, Türk Süryânîler Tarihi, Diyarbakır 1970, s. 315; Kemal Özbay, Süryânîler, Kadim
Süryânîler ve Türkiye’deki Durumları, İstanbul 1975, s. 21; Bulut, “Mardin’de Evlilikler”, s.
72.
Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 48.
Evlilikle İlgili Düzenlemeler, s. 7.
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e. Nikâh Âyini
Evlilik sırrının, ergenlik yaşına varan erkek ve kızın rızasıyla, bereket
duasını kılacak meşrû bir kâhinin ve itibarlı kimselerin huzurunda kurulma‐
sı gerekir.29
Dinî nikâh, genelde pazar günleri öğleden sonra, kilisede, akraba toplu‐
luğunun huzurunda kıyılır. Dinî nikâh için, gelin, baba evinden kiliseye
getirilmek üzere yola çıkmadan önce, sevdiği kız arkadaşlarının isimlerini,
sağ ayakkabısının tabanına yazar, kapıdan çıkarken sağ ayağını yere kuvvet‐
lice sürter. Ayakkabının altına bakıldığında isimleri silinen kızların, en yakın
zamanda evleneceğine inanılır. Ayrıca nişan gecesi, gelin ilk önce elini hangi
genç kızın başına koymuşsa, o kızın da en kısa zamanda nişanlanacağına
inanılır. Damat adayı, dinî nikâhın kıyılacağı kilisenin kapısında, gelini kız
tarafından teslim alır. Gelin ve damat, davetlilerle beraber, âyin salonuna
geçer. Mihrabda hazır bulunan ruhânînin söz ve hareketlerini teyit edici
nitelikte, Güneydoğu Anadolu’ya has, sevinç ve memnuniyet ifade eden
nidalar, çekilen zılgıtlar kiliseyi çınlatır.30
Hollerweger’in, Turabdin’de şâhit olduğu, bir Süryânî çiftin düğünün‐
den aktardığı kısa izlenimleri şöyledir: Düğün öncesi, gelin ve damat ayrı
ayrı arkadaşlarını evlerine davet eder. Düğün günü damadın evinde toplanı‐
lıp davullu zurnalı eğlenilir, daha sonra gelin evinden alınıp kiliseye gidilir.
Kilisede gerçekleştirilen törenin doruğa erdiği an, evlenen çiftin sembolik
olarak taç giyişidir. Hem geline hem de damada taç giydirilir. Damada taç
giydirilmesinin anlamı, onun reis oluşuna vurgudur. Gelinin taç giymesi ise,
onun iffetli olduğunun simgesidir. Şölen, düğün yemeğinden sonra düzen‐
lenen eğlenceyle sona erer.31
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Akdemir, Dinî Kurallarımız, s. 84.
Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 48.
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ea. Nikâh Takdis Duası
‘Dinî nikâh töreninde ruhâni, önce takdis duasıyla gelini ve damadı
kutsar:
‘Kutsalsın Allah, Kutsalsın Allah, Kutsalsın Güçlü, Kutsalsın ey Babası‐
na benzeyen ölmeyen diri Mesih. Kutsalsın ey Güçlü, zira kutsallığını teren‐
nüm eden tüm azizlerin kutsamalarından çok üstünsün. Kutsalsın ey Güçlü,
zira gücünle düşmanlarını ezdin. Kutsalsın ey ölmeyen, zira ölümünle bize
hayat verdin. Ey bizim için haça gerilen, bize merhamet eyle.’32
eb. Nikâh Başlangıç Duası
Daha sonra ‘Nikâh Kitabı’ (Ktobo dburoho)‘ndan ‘Başlangıç Duası’nı
okur:
‘Ya Rab ! Düğünümüzün şenliğinde ve sonunda sen varsın. Nurunla
ruhlarımız, fikirlerimiz ve günlerimiz aydınlansın. Merhametinle bereketle‐
nip güçlükleri yenelim. Sana iman eden bu çift için esirgemeyeceğin mutlu‐
luktan dolayı sonsuz şükürler sunuyoruz.
Ey Rab Allahımız ! Kurduğun evlilik nizamını kabul edip sürdürecek
olan bu kulların, senin inâyetine, yardımına ve korumana muhtaçtır. Ey
iyiliklerin Allahı, yüksek huzurunda başlarını eğen bu çifti mübarek eyle,
birbirlerine sonuna dek hayat arkadaşı olma azmini ve iradesini ver.
Yarattığın nimetlerden onları mahrum etme. Kalplerine iman ve mer‐
hamet, iradelerine kuvvet, geçimlerine bereket kat. Mutluluk dolu yıllar,
hayırlı ve imanlı çocuklar ver. Ya Rab, aralarındaki sevgi ve beraberlik hiç
sarsılmasın. Bütün işleri muvaffak olsun. Dilleri daima şükürle dönsün.
Âmin.”33

32
33

I. Efrem Barsavm, Ruhsal Hazine Dua Kitabı, çev. Samuel Aktaş, İstanbul 1989, s. 44.
Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 50‐51.
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ec. Tenbih ve Nasihat Vaazı
Bunun peşinden, yine aynı kitaptan ‘tenbih ve nasihat vaazı’nı irad
eder:
“Sevgili evlatlarımız! Peygamber Musa der ki; ‘Allah, gökleri ve yeri ya‐
ratıp, tüm düzeni kurduktan sonra, bu âleme gerekli olan insanı, yani ata‐
mız Âdem’i yarattı ve Âdem, bu âlemde yalnız kalmasın diye de onun ka‐
burga kemiklerinden anamız Havva’yı yarattı. Âdem, kendinden bir parça
olarak gördüğü Havva’ya ‘Bu kemiklerimden kemik ve etimden de ettir.’
dedi. (Tekvin, 2 21‐24). Kendinden bir parça olan Havva, Âdem’in madden ve
mânen her şeyidir.
Onun için bir erkek, hayatındaki bütün bağlarını kopararak, hatta anne
ve babasını bırakarak karısına yönelir. Onu sever, sayar ve böylece tek vücut
olurlar. Aziz Pavlus, ‘Erkek kadının vücuduna, kadın da erkeğin vücuduna
hükmeder.’ (Korintoslulara I. Mektup, 74) der. Ey kocalar, kadınlarınızı se‐
vin, kadınlar da, Sara’nın efendisi İbrahim’e olan saygısı ve sevgisi gibi,
kocalarını sevsin, onlara itaat ve hürmet etsin.
Bundan böyle siz (……..damadın adı söylenir) düşünün ki, kızımız
(…....gelinin adı söylenir), annesi babası, kardeşleri ve akrabalarıyla olan
ilişkilerini kesip, sana eş olmayı kabul etti. Bu bakımdan ona sevgi ve saygı
ile davranacak, onu kendi canından aziz tutup koruyacaksın, yiyecek, giye‐
cek, barınak gibi zorunlu haklarını tanıyarak gerçekleştirip, bütün bir ömür
boyunca birbirinizi incitmeden, nezaketle geçinip, birbirinizin gönlünü ka‐
zanacaksınız.
Sen sevgili kızım! Kocana kayıtsız şartsız bağlı ol. Beraber sürdüreceği‐
niz hayatınızda, ona saygını, hürmetini ve güler yüzünü eksik etme. Uysal‐
lığın ve iffetinle ona emniyet ve itimat ver.
Sevgili evlatlarımız! Yolunuz doğruluk ve Allah’ın yolu olsun. Sizi bu‐
lacak dert, keder ve hastalık gibi üzüntü ve zararları sabır ve metanetle kar‐
şılayın, sevinç ve üzüntüleri paylaşıp, birbirinizin kusurlarını bağışlayın.
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Her türlü günahlardan sakınarak, birbirinizi aldatmayın. Bu törende, bu
cemaatin ve Allah’ın huzurunda gösterdiğiniz rıza ve isteğe göre, sizi birbi‐
rinize teslim ediyorum. Rab Allah’ın sevgi ve bereketleri üzerinize yağsın.
Nimetleri ile sizi zenginleştirip, kısmetlerinizi arttırıp, ömürlerinizi uzatsın,
güçlük ve kötülüklerden sizleri muhafaza etsin. Sağlık ve mutluluk içinde
geçireceğiniz ömrünüzde, zeytin dalları gibi yuvanızı ve sofranızı saracak
hayırlı evlatlar versin. Siz de her zaman Allah’a hamd ve şükürler sunasınız.
Âmin.”34
ed. Taç Giydirme Töreni
Artık sıra, geline ve damada taç giydirme bölümüne gelmiştir. Gelin
için taç giyme, iffetin; damat için taç giyme reisliğin sembolüdür. Ruhâni,
yine ‘Nikâh Kitabı’ndan ‘Taç Giydirme Duası’nı okur, elleriyle gelin ve da‐
mada taç giydirir ve dinî nikâh töreni sona erer.35
ef. Taç Giydirme Duası
“Evlenme nizamının gerektirdiği gibi birleşen bu çiftin, başlarını taç‐
landıran, onları sevindiren Allah, sana yalvarırız. Bu geçici taçları başların‐
dan kaldırmamızla, ilahî kudretini onlardan esirgeme. Onlara mutlu bir
hayat ver. Sana kulluk edenlere layık gördüğün, göklerdeki saltanat tacın‐
dan onları mahrum etme. Sana sonsuz şükürler sunarız.”36
eg. Nikâh Âyinine Dair Zorunluluklar
“İstanbul Süryânî Ortodoks Metropolitliği, nikâhın maddî unsurlarını
ve gerekliliklerini şu şekilde tanzim etmiştir:
i. Türkiye Cumhuriyeti Medenî Kanunu hükmü gereğince, medenî ni‐
kâh dinî nikâhtan önce yapılır. Bugüne kadar bu kanuna harfiyen uyulmuş,
bundan sonra da aynı hassasiyet gösterilecektir. Aksi takdirde dinî nikâh
kıyılmayacaktır.

34
35
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Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 51.
Demir, “Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Kavramlar ve Terimler”, s. 53.
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ii. Dinî nikâh töreninin kilisede yapılması zorunludur.
iii. Dinî nikâh kıyılmadan en az on beş gün önce, Meryem Ana Kilisesi
Sekreterliği’ne başvurularak, nikâhın günü ve saati ile dinî nikâhı kıyacak
ruhâni belirlenecektir.
iv. Gelin ve damat adayları dinî nikâhtan iki gün önce, Meryem Ana Ki‐
lisesi’ne gelip, kıddas (kurobo, kutsal kurban sırrı) alacaktır.
v. Dinî nikâh töreni için gelin ve damat, tam zamanında kilisede hazır
bulunacaktır.
vi. Dinî nikâh kıyıldıktan sonra, kilisede hazır bulunan davetliler düşü‐
nülerek, zamanlarını almamak için gelin ve damat aileleri başta olmak üze‐
re, takı hediyelerini kutularından çıkarmadan sunmalıdır. Açıktan açığa
takılan takılar, işi teşhirciliğe döndürür, bundan kaçınılacaktır.
vii. Düğün salonu konusunda taraflar birbirlerini zorlamamalıdır. Dü‐
ğün salonu her ne kadar damat tarafından belirleniyorsa da, arzu edilirse
gelin tarafı da bu karara katkıda bulunabilir.”37
eh. Nikâh Âyini Terennümleri
‘Altın Ağızlı Mor Yuhanna, ‘Tekvin Tefsiri’nin kırk sekizinci babında,
düğünlerdeki fuzûli törenler ve yakışmayan şarkılara karşı tavır koyarak,
şöyle der: ‘Bana söyle, kızının kulaklarını çirkin şarkılarla ve dinde yeri ol‐
mayan törenlerle doldurmağa niçin müsaade edersin, gençliğin çabuk kay‐
dığını bilmez misin? Evlenmenin sırrını niçin bozarsın? Bunların hepsini
reddedip, kızına utanmayı baştan öğretmeli, evlenenlerin birleşmelerini,
namaz ve bereketlerle bağlamalısın; ta ki güveyin bağlılığı ve gelinin iffeti
artsın.’38

37
38

Evlilikle İlgili Düzenlemeler, s. 7.
Dolapönü, Yıl Öğütleri, c. I, s. 142‐143.
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Nikâh Âyini’nde kilisede şu ilâhîler okunur:
“Evlilik sırrı paktır
Hak’tan takdis edilmiştir
Bağlanması mübarektir
Bütün hayatta sabittir
Kana’nın o düğününde
Hazır oldun ey Halâskâr
Burada yine hazır ol
Bu düğünü bereketle
Gelinle güveyimizi
Hayatınla bereketle
Selâm sevgi ver onlara
Pek coşkun muhabbetinle
Ta ki ikisi tek yürekle
İsteğini bittireler
Salih çocuklar doğursunlar
Adını taziz edeler
Yaşlarını gâyet güzel
Öz rızanda geçireler
Ta ki, o son düğünde
Ebedî taçlar taksınlar”39

39

Hanna Dolapönü, Süryânî Mûsıkîsinden Çiçek Demeti, İstanbul Tarihsiz, s. 87.

TÜRKİYE’DEKİ SÜRYÂNÎ ORTODOKSLARDA NİKÂH

“Kutlu olsun sevenler
Hak yolunu seçenler
Işıklansın yolunuz
Mutlu olsun sonunuz

Tutuşarak el ele
Kavuşun siz güzele
Tanrı sizi kutsasın
Belalardan saklasın

Siz Tanrı’nın indinde
Söz veriniz birlikte
Tanık olalım biz de
Güzel düğününüzde

Düğün nağmeleri çalınsın
Ak duvağın açılsın
Saf saf olsun melekler
Birleşsin sevenler

Takıver taç başına
Gelin teli saçına
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Düğün dernek sizindir
Sevinmekse bizimdir

Kocana sâdık ol
İbadet doğru yol
Allah sizi kutsasın
Kem gözlerden saklasın

Eşini sev mutlu kıl
Bir yastıkta birçok yıl
Çoluk çocuk bir evde
Sevgi saygı içinde”40

“Ne mübarek o kimseler
Emrin üzere birleşenler
Seni seven asla korkmaz
Ve günaha esir olmaz
Aziz Allah iltifatınla
Bu nikâhı sabit eyle
Budur sana nişanları
Nuru edinsinler
Ve yolunda yürüsünler

40

Süryânî Kadim Namaz ve Âyin Kitabı, Komisyon, Basım Yeri ve Tarihi Yok, s. 147.
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Aziz Allah ihsanınla
Kullarını bereketle”41
ej. Nikâh Âyin Usûlüyle İlgili Süryânîce Yazma Eserler
Kudüs Markos Kütüphanesi’nde 113 numarada ve Paris Kütüphanesi
110 numarada kayıtlı iki nüshası bulunan, “Nikâh Akdi ve Evlilik Bereketi”
adlı nikâh âyin usûlü kitabını tanzim eden Mor Yakup er‐Ruhavî’den başka‐
sı değildir. Bu âyin usûlü, iki bölümdür: Birinci bölüm, âyin sonunda yapı‐
lan duaları ihtiva eder. İkinci bölümde, evliliği mübarek kılmaya yönelik
dualar yer alır. Mor Yakup’un bu âyin usûlü, bâkire nikâhı için uygulan‐
maktadır. Kocası ölüp, dul kalmış kadınların ikinci evlilik törenlerinde, Pa‐
paz İşaya es‐Seberinî’nin on dördüncü yüzyılın sonlarında tanzim ettiği
farklı bir âyin usûlü tatbik edilir. Papaz İşaya, bu âyin usûlüne niçin gerek
duyulduğunu, onu nasıl tanzim ettiğini, kitabının mukaddimesinde tafsilatlı
olarak anlatır.42
5. Süryânî Ortodoks Kilisesi’nin Çok Eşliliğe Bakış Açısı
Kilise kanunları, bir adam için tek bir eşin olması gerektiğini öngörür.43
“Eski Ahid’de anlatıldığı üzere, her ne kadar bazı atalar, poligami (çok
eşlilik)’ye yönelerek birçok kadınla evlenmişlerse de, bu uygulama mesihî
evliliğin yasasına, doğasına aykırı düşer. Çünkü İsa Mesih şöyle buyurmuş‐
tur: “Ve: ‘Bunun için insan babasını ve anasını bırakacak ve karısına yapışa‐
caktır ve ikisi bir beden olacaktır.’ (Tekvin, 224) dediğini okumadınız mı?
Şöyle ki, onlar artık iki değil, fakat bir bedendir. İmdi Allah’ın birleştirdiğini
insan ayırmasın.” (Matta, 195‐6).
Mesihî yasaya uygun olarak, Süryânî Ortodoks Kilisesi aşağıdaki ne‐
denlerden ötürü, poligamiyi yasaklar, monogami (tek eşlilik)’yi şart görür:

41
42

43

Dolapönü, Süryânî Mûsıkîsinden Çiçek Demeti, s. 88.
I. Efrem Barsavm, el‐Lu’lu’l‐Mensuru fi Tarihi’l‐Ulumi
Glane/Losser (Hollanda), 1987, s. 81.
Sâka, Kenisetî es‐Suryâniyyetu, s. 314.
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i. Yüce Allah, Âdem ve Havva’yı yaratırken, tek bir koca, tek bir karı
olarak yaratmıştır.
ii. Yeni Ahid’de hep tek eşlilikten söz edilmektedir. (Matta, 194‐8;
Korintoslulara I. Mektup, 72; 75‐10).
iii. Çok eşlilik, ailevî ve sosyal içerikli birçok zararın müsebbibi olabilir.
Kargaşa, çekişme ve ayrılığa davetiyedir. Tek eşlilik ise, karı‐koca arasındaki
karşılıklı sevgiyi ve aşkı daha çok pekiştirir, canlandırır.”44
Süryânîlik, bir erkeğe bir kadını öngörür. Zira iki ayrı kadından doğan
çocuklar arasında sevgi hâsıl olamaz.45
İncil’e göre, tek bir kadınla evlenmek temel kuraldır. Çünkü Allah,
Âdem için hayat arkadaşı olsun diye tek bir kadın yarattı. Eğer uygun gör‐
seydi, Âdem’e birkaç kadın verebilirdi. Erkeğin birkaç kadınla daha evlen‐
mesi, kadına karşı bir haksızlıktır. Böyle bir tutum, ailede ancak kargaşa ve
çekişme meydana getirir.46
6. Süryânî Ortodoks Kilisesi’nce Evlenilmesi Yasak Olanlar
“Evliliğin kutsal ve saygın olabilmesi için, Kutsal Kitab’ın ve kilise yasa‐
larının ön gördüğü şartlar çerçevesinde tamamlanması, gerçekleşmesi ge‐
rekmektedir. Kilise kanunları, aşağıda sıralanan niteliklere sahip olanlarla
evlenilmesini yasaklamıştır:
i. Süt Kardeşliği: Aynı memeden süt emmiş erkek ve kadının birbirleriy‐
le evlenmesi kesinlikle yasaktır.
ii. Vaftiz Kirveliği: Vaftiz olan çocuğu taşıyan karibo (kirve), o çocuğa
ruhî anlamda baba olur. Dolayısıyla karibonun eşi, ona anne, karibonun
çocukları, ona kardeş olmaktadır. Durum bu iken, bunların hiç biriyle evlilik
söz konusu olamaz. Bu nedenle, çocuğun öz babasıyla vaftiz babasının aile‐
leri arasında üç göbeğe kadar evlilik yapılamaz.
44
45
46

Demir, Süryânî Kilisesi Öğretisine Göre Kilisenin Kutsal Yedi Gizi, s. 53‐54.
Günel, Türk Süryânîler Tarihi, s. 315.
Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 82.
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iii. Nikâh Sağdıçlığı: Ruhî anlamda, bu nitelik de, vaftiz kariboluğunun
aynı şartlarını taşır. Gelin ve güveye sağdıçlık yapan aileler arasında da üç
göbeğe kadar evlilik yapılamaz.
iv. Yakın Akrabalık.
v. Geçmeyen ve bulaşıcı bir hastalığa duçar olmak.”47
Kırsal bölgelerde bazı ailelerin, ergenlik çağına varmayan çocuklarını
şahsî çıkar karşılığında evlendirmeleri geçersizdir. Çünkü gerçek evlilik,
ergenlik yaşına varmış olan gelin ve güveyin, hiç kimsenin etkisinde kal‐
maksızın medenî ve dinî kurallar doğrultusunda kendi arzu ve istekleriyle
verecekleri karara bağlıdır.48
Medenî ve dinî yasalar dışında oluşan birliktelikler, kilise tarafından ke‐
sin olarak yasaklanmıştır.49
7. Boşanma
a. Hıristiyanlık’ta Boşanma
Hıristiyanlık’ta eşler hayatta olduğu müddetçe boşanma ve tekrar ev‐
lenmeğe, Katolik Kilisesi, Ermeni Kilisesi, bazı Protestan grupları tarafından
karşı çıkılır. Birbirlerini kabul etmiş eşlerin beraberliklerinin hayat boyu
devam etmesi istenir.50 Ortodoks Kiliseleri’nde boşanma belirli şartlara bağ‐
lıdır.51

47

48
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Demir, Süryânî Kilisesi Öğretisine Göre Kilisenin Kutsal Yedi Gizi, s. 53; Akdemir, Dinî Kural‐
larımız, s. 85; Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 81‐82.
Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 82.
Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 82.
Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara 1955, s. 122; Tümer ‐ Küçük, Dinler
Tarihi, s. 160; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, s. 293; Güç, Dinlerde Mâbed
ve İbâdet, s. 208.
Tümer ‐ Küçük, Dinler Tarihi, s. 160; Günay Tümer, Günümüzde Doğu Hıristiyanlığı (Asrı‐
mızda Hıristiyan ‐ Müslüman Münasebetleri, Tartışmalı İlmi Toplantı) İstanbul 1993, s. 133.
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b. Süryânî Ortodoks Kilisesi’nde Boşanma
Hıristiyan inancına göre, yasal olarak evlenen erkek ve kadın, Allah’ın
huzurunda ve kilise topluluğunun önünde yasal ruhânilerin kutsadıkları
dinî nikâhta birbirlerine verdikleri söz uyarınca, ölünceye kadar birbirlerine
bağlı ve sâdık kalmak zorundadır.52
Ferisiler, İsa Mesih’i sınamak amacıyla, “Bir adamın, herhangi bir ne‐
denle karısını boşaması Kutsal Yasa’ya uygun mudur? diye sorduklarında
Mesih onlara, ‘Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan ‘İnsan‐
ları erkek ve dişi olarak yarattı’ ve şöyle dedi: ‘Bu nedenle adam annesini
babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek bir beden olacak.’ Şöyle ki
onlar artık iki değil, tek bir bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan
ayırmasın.”(Matta, 193‐6). “…karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu
zinaya itmiş. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş.”(Matta, 532). Bu
âyetlerden de anlaşılıyor ki, evlilik bağı, ölüm ve zinadan başka bir nedenle
bozulmayan kutsal bir gizdir. Elçi Pavlus evli olmayanlara ve dullara şöyle
der: “…Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. Ama kendilerini denetle‐
yemiyorlarsa, evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyi‐
dir.” (Korintoslulara I. Mektup, 78‐9).53
Kilise, zina ve tıbbî bakımdan bulaşıcı ve tedavi edilemez hastalıklar dı‐
şında boşanmaya izin vermez. Zina yapıldığına dair üç muteber şâhidin
tanıklığını da zorunlu tutar. Bu iki hususun haricinde kilise, kesinlikle bo‐
şanmaya müsamaha göstermez.54
Eşlerden biri zina ederse, bununla hem kendi hayat arkadaşına ihanet
etmiş olur hem de kutsal evlilik gizini lekelemiş olur. Bu durumda haksızlı‐
ğa uğrayan taraf, sabır ve anlayışla hayat arkadaşını doğru yola getirebilirse,
bu çok iyidir. Böylelikle, büyük bir günahı kapatmış ve hayat arkadaşını
52
53
54

Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 81.
Akdemir, İstanbul Mozaiğinde Süryânîler, s. 81.
Günel, Türk Süryânîler Tarihi, s. 315; Akdemir, Dinî Kurallarımız, s. 85; Özbay, Süryânîler,
Kadim Süryânîler ve Türkiye’deki Durumları, s. 21; Tümer ‐ Küçük, Dinler Tarihi, s. 165; Tü‐
mer, Günümüzde Doğu Hıristiyanlığı, s. 128.
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kazanmış olur. Eşini doğru yola getirme konusunda başarılı olamazsa, o
zaman durumu aile ruhânisine bir sır olarak bildirebilir. Aile ruhânisi hak‐
sızlığa uğramış kişinin arzusuyla konuyu kilise üst ruhâni kuruluna getire‐
bilir. Ruhâni kurul mağdur olan tarafın hakkını aramak üzere gerekeni
yapmaya yetkilidir.55
Sonuç
Anadolu’nun antik bir rengi olan Süryânîler’de söz, nişan ve düğün uy‐
gulamaları, içinde bulunduğu coğrafya ile genel bir uyumluluk göstermek‐
tedir.
Türkiye Süryânî Ortodoksları, aynı zamanda bir sakrament olan evlilik‐
te, sevgiyi, iffeti, sadâkâti, saygıyı, bağlılığı, monogamiyi ve fazileti olmazsa
olmaz birer şart görür. Boşanma konusunda da oldukça isteksiz davranırlar.
Evlilik ve nikâh ilgili dinî ve sosyal gereklerin yerine getirilmesinde aile
ruhânisi, fonksiyonel açıdan ön plana çıkar.
Genel olarak tüm Hıristiyanlarda olduğu gibi evlilik, Süryânîler’de de
sadece medenî hâl ile ilgili lâik bir olgu veya sosyal bir gerçeklik olarak ka‐
bul edilmemiş, mukaddes bir sır olarak telâkki edilmiştir.
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EK‐1: Süryânî Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropolitliği “Dinî Evlenme
Belgesi”
Ön Yüzü
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EK‐2: Süryânî Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropolitliği “Dinî Evlenme
Belgesi”
Arka Yüzü

MÜZAKERE
Zakir ÇOBAN♦

Sayın başkan, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler!
Huzurlarınızda Sayın Nihat Durak ve Sayın Asife Ünal’ın tebliğlerinin
müzakeresi için bulunuyorum. Öncelikle tüm dinleyiciler adına her iki ho‐
camıza da tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayın Nihat Durak “Türkiye’deki Süryânî Ortodokslarda Nikâh” başlık‐
lı bir tebliğ sundular. Tebliğin en belirgin özelliği Ortodoks Süryânîlerde
nikâh konusunu Süryânîlerin kendi kaynaklarına ve din adamlarına dayalı
olarak anlatmasıydı. Sayın Durak bu konuda doktora çalışması yapmış biri
olarak elbette biliyordur. Fakat tebliğinin başlangıcında Süryânîler (özellikle
Türkiye’deki Süryânîler) kimdir, nerede yaşarlar, Ortodoks olanlar dışında
başka Kiliselere bağlı Süryânîler var mıdır? vb. bilgiler de verse sanki hem
dinleyicilerimiz açısından daha açıklayıcı olacaktı hem de günümüzde mev‐
cut, “yaşayan bir topluluk”tan bahsettiği hissini daha iyi verecekti diye dü‐
şünüyorum. Ama bu yerinde tebliğden Süryânîlerin nikâh konusunda ol‐
dukça katı ve geleneksel uygulamaları sürdürme eğiliminde bir dinî grup
olduğunu anladık.
Sayın Asife Ünal ise “Hıristiyanlıkta Evlilik” başlıklı bir tebliğ sundular.
Genel olarak Hıristiyanlık, özelikle de Katolik Kilisesi ile alakalı bazı katkılar
amacıyla bu tebliğ üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum.

♦

Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İzmir
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Öncelikle belirtmek isterim ki Tartışmalı İlmî Toplantının adı “Dinlerde
Nikâh” değil (İngilizcesinde olduğu gibi) “Dinlerde Evlilik” olmalıydı. Za‐
ten şimdiye kadarki tebliğlerde nikâhtan ziyade evlilik ele alındı. Bu açıdan
Asife Hanım’ın tebliğindeki yerinde bir başlık olmuş. Pek çok Hıristiyan
mezhebi ve farklı Hıristiyan gruplar varken “Hıristiyanlıkta Evlilik” çok
genel bir başlık gibi gelebilir. Ama ben bunun bir tercih veya yöntem olduğu
kanaatindeyim. Zira farklılıkları olsa da ortak bir dinî gelenekten bahsediyo‐
ruz. Ayrıca böyle bir genel yaklaşımın karşılaştırmalar yapmak veya farklı
mezhepler ve grupların dayandığı ortak zeminler üzerinden değerlendirme‐
lerde bulunabilmek gibi avantajları söz konusu.
Diğer tebliğde olduğu gibi burada da daha ziyade metinler üzerinden
gidilmiş. Bu işin bir tarafıdır, kabul. Ama pratikteki uygulamaların da
önemli olduğu kanaatindeyim. Zira sadece metinler üzerinden yapılan de‐
ğerlendirmeler yaşayan din konusunda bize çok fazla şey söylemez. Bu sa‐
dece Kur’ân’a bakarak İslâm dini ve müslümanlar hakkında fikir yürütmek
gibi bir şeydir.
Asife Hanımın tebliğinde dikkat çeken noktaları bazı katkılarımla bir‐
likte şu şekilde özetlemek istiyorum:
1) Hıristiyanlığın evliliğe bakışı temelde olumsuzdur. Bunun aslında
cinselliğe ve kadına bakıştaki olumsuzluktan kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Hatta Hz. Meryem konusunda bile ‐en azından İnciller‐ oldukça mesafelidir.
İncillerle Kur’ân karşılaştırıldığında Meryem’in Kur’ân’da İncillerdekinden
daha çok ta’ziz edilen bir kişilik olduğunu görürüz. Zira bazı İncil pasajla‐
rında Meryem İsa tarafından neredeyse azarlanmaktadır.
2) Evlenme ve boşanma Kilise için aynı zamanda önemli bir otorite
kaynağıdır. Papalık ile İngiltere arasında, müstakil bir Anglikan Kilisesi’nin
kurulmasıyla sonuçlanan kriz hepinizin bildiği gibi VIII. Henry’nin evliliği
ile alakalıdır. Bu otorite sadece siyasî alanda değil dinî cemaat bakımından
da geçerlidir. Zira evlilik her Hıristiyan için bir sakramenttir, yani doğrudan
dinî bir vakadır.
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3) Dinî ve resmî nikâh şeklinde ikili bir uygulama özellikle Avrupa’da
oldukça yaygın. İstatistiklere bakıldığında resmî nikâh gün geçtikçe daha
fazla yaygınlaşmakta, yani insanlar artık kilisede evlenmekten kaçınmakta‐
lar.
4) Aslında tarihe bakıldığında geleneksel bir takım âdetler sonradan di‐
nî nikâh törenleri hâline gelmiştir. Bu bakımdan özellikle nikâh töreni anla‐
mında kültürün dine adaptasyonundan bahsedebiliriz.
5. Aile konusuna özellikle Katolik Kilisesi kurumsal bir önem vermekte
(bu yönüyle bence Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bundan örnek alması lâzım).
Papalık Aile Konseyi adında bir kurumu var kilisenin. Bu konseyde 15 kardi‐
nal, 12 piskopos, dünyanın farklı yerlerinden 19 evli çift, aile konusunda
uzman 39 danışman ve 10 adet memur görev yapmaktadır. Vatikan için 1994
aile yılıydı. Bahsettiğimiz konsey 1996’dan beri Familia et vita (Aile ve Hayat)
isminde bir periyodik çıkarmaktadır.
6. Boşanma bilhassa Katolikler için en önemli sorunlardan biridir. Zira
dinî nikâhı tercih ederseniz hukuken Kilisenin kurallarına tabi oluyorsunuz
ve bir daha asla boşanamıyorsunuz. Eşlerden biri ölse dahî diğerinin tekrar
evlenmesi mümkün değil. Evlilikle ilgili davalara Kilise mahkemeleri bakı‐
yor, fakat mahkeme sadece evliliğin geçersizliğine ‐butlanına‐ hükmedebili‐
yor, kesinlikle boşayamıyor.
7. Yine Katolik Kiliseninin günümüzdeki en önemli sorunlarından biri
rahiplerin bekârlığı mevzuudur. Rahipler kiliseleriyle evli sayılırlar ve asla
evlenemezler. “Peder” bildiğiniz gibi “baba” demektir, yani rahipler baba
kabul edilir ama bu onların hiç bilmediği bir duygudur. Üstelik insan doğa‐
sına muğayir bu durum, çocuk istismarı başta olmak üzere cinsel suçlara yol
açmaktadır. Bu konuda zengin sayılabilecek bir medya malzemesi olduğunu
hepimiz biliyoruz. Ben sadece bir rakam vermekle iktifa edeyim: ABD’de
sadece 2002 yılında aralarında piskoposlarında bulunduğu 300 civarında
Katolik din adamı çocuk istismarı suçlamasıyla mahkeme önüne çıkmıştır.
Bu iki tebliğ bağlamında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bunun dı‐
şında Tartışmalı İlmî Toplantıdaki konuşmalardan hareketle, biraz haddimi
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zorlayarak, genelde bu ve benzeri meselelere bakış açımızla alakalı ‐
özeleştiri anlamında‐ birkaç şey daha söylemek istiyorum:
1) Tarih anlatıyoruz: geçmişte ya şimdi dünyanın belli bir coğrafyasında
evlilik/nikâh nasıldı bundan bahsediyoruz.
2) Hukukî açıdan bakıyoruz: İslâm hukuku ya da mevcut hukuk sistem‐
leri bu konuda ne diyor bunları tartışıyoruz.
3) Metinsel ve teorik bakıyoruz: Kutsal metinler, hukukî ve dinî diğer
metinler ve bunların yorumlarını konuşuyoruz.
4) Kurumsal bakıyoruz: “Aile kurumu”nun önemi dilimize pelesenk et‐
tiğimiz bir söylem. Ama bu “kurum”dan ne anladığımız pek net değil sanki.
Bunların her birinin bilimsel açıdan bir değeri ve önemi vardır elbette.
Ama pratikle, yaşanan hayatla ilgili tarafını ihmal ediyoruz gibi geliyor ba‐
na. Buradaki konuşmalarımız sokaktaki adam için ne ifade eder acaba? Evli‐
liklerden boşanmalardan bahsediyoruz. Bunlarla ilgili (boşanma ve evlenme
rakamları dışında) sorunların özüne dair elimizde veri var mı? Günümüz
dünyasında seküler insanlarla kıyaslandığında ‐hangi dine mensup olurlar‐
sa olsunlar‐ “dindar” insanlar daha fazla problemle karşı karşıya değil mi‐
dir? İnsanlar kültürleri, bir takım âdetleri din zannetmesi bizim bu hususta
ciddi sorunlarımızdan biri değil mi? Dün bir hocamız “ey Müslümanlar
evlenin” diye bitirdi tebliğini. Ben de “ey Müslüman bak iyi düşün” desem
yanlış ve gayr‐ı dinî bir şey söylemiş mi olurum?
Son olarak diyeceğim şudur: Hayata dair bir şey demediğimiz her ko‐
nuşma fanteziden öteye gitmez. Bu yüzden gerçek konuşmalara ve araştır‐
malara ihtiyacımız var. Ve insanı merkeze almayan, dine sadece kurumsal
açıdan bakan bir anlayışın insanların gönlüne, ruhuna hitap etmesi mümkün
değildir. Aileye, evliliğe sadece kurumsal ve teorik açıdan bakmak, “ai‐
le/evlilik önemlidir”den öte bir şey dememek, mevzuun kalbini, yani sevgi‐
yi, Allahın “meveddet ve rahmet” dediği şeyi ıskalamak demektir.
Hepinize saygılar sunuyor, sevgiler diliyorum.

BİREY ve NİKÂH

SINIRLARI AŞMAK: TÜRKİYELİ “LÂİK” KADINLARIN
“DİNDAR” TERCİHİ DİNÎ NİKÂH
Fatma Gökçen DİNÇ♦

Türk modernleşmesinin en önemli adımlarından biri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra 1926’da yürürlüğe giren Türk
Medenî Kanunu’dur. Seküler bir devlet kurma çabası içindeki yeni cumhuriyetin bu kanun ile getirdiği resmî nikâh zorunluluğu, günümüzde de geçerlidir. Ne var ki, cumhuriyet tarihi boyunca bu zorunluluk tam anlamıyla
yerine getirilmemiştir. Daha da ötesi, çiftler resmî nikâh yapsa da dinî nikâhı
da yaptırmaya devam etmişlerdir. Bu çalışmada Türkiye’nin Batı şehirlerinde yaşayan 30-40 yaş arası, orta-üst sosyal sınıfa mensup kadınlarla yapılan
görüşmeler ile özellikle kadınların neden resmî nikâha ek olarak dinî nikâhı
da hala talep etmeye devam ettikleri sorusunun cevabı verilmeye çalışılacaktır. Görüşme grubundaki kadınlar Türkiye’de “lâik” olarak tanımlanan ve
başörtüsü takmayan kadınlardır. Öte yandan bu kadınlar “lâik” olarak adlandırılsalar da, özel hayatlarında “dinî nikâh” gibi “dindar” bir tercihten
yana olmuşlardır. Nasıl ki “dindar” kadınlar “lâik” tercihler yapabiliyorsa,
“lâik” kadınlar da “dindar” seçimler yapabilir. Çalışmanın sonunda bu kadınların verdikleri cevaplarla Türk modernleşmesinin derin kutuplaşmalarından birinin, “lâik-dindar” kutuplaşmasının kadınlar arasında çizdiği sınırların “yapay” olduğunun gösterilmesi umulmaktadır.

♦

Berlin Humboldt Universitesi- Graduate College Gender as a Category of Knowledge
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Türkiye Cumhuriyeti ve Sekülerizm1
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’ın ilanıyla başlayan modernleşme ve Batılılaşma çabaları, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile doruk noktasına ulaştı. “Yeni” cumhuriyet Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı olmadığını ilan ederek “Batılı ve modern” bir ülke yaratmak için toplumsal ve politik hayatta köklü değişiklikler yaptı. “Sekülerizm” bu süreçte
Kemalistlerin resmî ideolojisiydi.2 Sekülerizm kurucu elit için “modernliğin
kurucu öğesi”, Türkiye’yi “uygar bir ulus”a dönüştürmek için amaçlanan
hızlı değişimleri mümkün kılacak “politik proje”ydi.3
Sekülerleşme sürecinde atılan önemli adımlardan bazıları hilafetin kaldırılması (3 Mart 1924), tekke ve zaviyelerin kapatılıp tarikatların yasaklanmasıdır (30 Eylül 1925). 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Türk Medenî Kanunu ise ailevi konularda köklü değişiklikler getirdi. Dönemin Adalet Bakanı, İsviçre’de hukuk eğitimi almış Mahmut Esat’a göre bu kanun eski medeniyetin kapılarını kapatarak çağdaş medeniyetin kapılarını açacaktı.4 Çok
eşliliğin yasaklanması, mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma
konularında kadınların erkeklerle eşit hale getirilmesi gibi düzenlemelerin
yanında evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi.

1

2

3

4

Bu çalışmada “sekülerizm” terimi ile kavramsal olarak İngilizcede “secularism” olarak
adlandırılan, en geniş anlamıyla sanayi devrimi ve aydınlanma sonrası din ile devletin
birbirinden ayrılmasına işaret eden süreç kastedilmiştir. Kadınları betimlerken kullanılan
“lâik” ve “dindar” terimleri ise ülkede yaşanan ayrışmada yaygın olarak kullanıldığı için
tercih edilmiş, ancak bu tanımlamaların ikili kategorilere yol açtığı ve problemli oldukları
göz önüne alınarak tırnak içinde kullanılacaktır. Türkiye’deki sekülerlik deneyiminin “lâiklik” olduğuna dair tartışma için bkz. Umut Azak, Islam and Secularism in Turkey:
Kemalism, Religion and the Nation State (London & New York: I.B. Tauris, 2010).
Türkiye’de sekülerizmin tarihi için bkz. Azak, özellikle “Introduction” bölümü. Teorik
çerçeve için bkz. Nuray Mert, Early Republican Secularism in Turkey: A Theoretical
Approach, PhD Thesis, Boğaziçi University, 1992.
E. Fuat Keyman, “Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey”, Theory Culture
Society 24/ 2: (2007): 215-234.
Aktaran Alan Duben ve Cem Behar, İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880‐1940
(İstanbul: İletişim, 1996), s. 229.
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Erken cumhuriyet döneminde Türk devletinin amacı sadece kamusal
değil özel alanda da dinin etkinliğini azaltmaktı. Eğitim alanında da reformlar ve yeni kıyafet yönetmelikleri gibi düzenlemeler ile Türk halkının kimlik
oluşumunda ve kültürel hayat tercihlerinden dini çıkarmayı amaçladı.5 Aslında Türkiye cumhuriyetinin kurucularının amacı, “Müslüman cemaat”in
yerine “seküler ulus-devlet” kimliğini koyarak Türk toplumunun “üst yapısı”nı değiştirmek ve yeni bir “merkezî değer sistemi” yaratmaktı.6 Bu anlamda Türk modernleşme deneyiminde sekülerizm, modernleşme ve sosyal
gelişmenin bir sonucu değil, “sosyal mühendislik sürecinin bir parçası” oldu.7
Lâik‐Dindar Ayrışması ve Kadınlar
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1950’li yıllara dek süren bu “tepeden inme”
olarak uygulanan ve devlet tarafından bizzat yürütülen sekülerleşme politikaları 1950’li yıllarda değişmeye başladı. 1960’larda köyden kente göçün de
etkisiyle değişen toplumsal dinamikler, “dindar” kesimlerin kamusal alanda
daha fazla yer almasının önünü açtı. Özellikle bu kesimin kız çocuklarının
eğitim görmeye başlaması ile birlikte başörtülü kadınlar kamusal alanda
görünür oldu. Devlet düzeyinde çatışmalar yaratan bu gelişmeler seksenli
yıllardan itibaren hız kazandı. Özellikle “dindar” kadınların kamusal alandaki talepleri arttı. “Dindar” bir kadın entelektüel, Yıldız Ramazanoğlu’nun
deyimiyle, cumhuriyet döneminde “evlerine gömülen” dindar kadınlar seksenli yıllardan itibaren örtünmeyi “evde kalmanın değil, dışarı çıkmanın,
kamusal hayata katılmanın bir aracı” olarak gördüler.8

5

6

7

8

E. Fuat Keyman, “Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey, Theory Culture
Society24/ 2: (2007): 215-234, s. 222
Şerif Mardin, Religion, Society and Modernity in Turkey, (Syracuse, NY: Syracuse University
Press, 2006), s. 203 and 230.
Nilüfer Göle, “Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and CounterElites,” Middle East Journal 51: 1 (Kış 1997): 46-58.
Yıldız Ramazanoğlu, “Yol Ayrımında İslâmcı ve Feminist Kadınlar” içinde Osmanlı’dan
Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü, ed. Yıldız Ramazanoğlu, (İstanbul: Pınar, 2001), s.
140. Bu anlamda Ramazanoğlu’nun şu tespiti önemlidir: “Dindar aileler kızlarının “dışarı
çıkış ve yükseköğrenim” taleplerini ‘dini daha iyi tebliğ’ söylemiyle kabul ettiler.”, s. 146.
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“Dindar” kadınların kamusal alandaki talepleri “lâik” elitler tarafından
düzene bir tehdit olarak algılandı. Bu durum farklı dinamiklerle birleşince
toplumda “lâik/ dindar” ayrımı çok daha sık ve yüksek sesle telaffuz edilir
oldu. Bu anlamda bir kırılma teşkil eden ve diğer birçok yasağın yanında
başörtüsünü de kamusal alanda yasaklayan 28 şubat 1997 “postmodern
darbe”sinden sonra bu ayrımın derinleştiği söylenebilir.

9

Nitekim Ali

Toprakoğlu ve Binnaz Toprak’ın yaptığı araştırmanın ilkinde, 2000’li yılların
öncesinde iddia edilen lâik-İslâmcı kutuplaşmasının olmadığı, halkın yüzde
91.5’inin inanç farklılıklarının hoşgörü ve barış içinde korunmasından yana
olduğu sonuçlarına ulaşıldı.10 Aynı araştırma 2006 yılında yapıldığında çok
farklı bir tablo ortaya çıktı:
“Lâik/ dindar” kutuplaşmasının kadınlar arasında da derin bir bölünme
yarattığı aşikardır. Başörtüsü, İslâmcı kadınları diğerlerinden ayıran en önemli unsur, ‘biz’ ve ‘onlar’ ayrımının ana göstergesi” olmuştur.11 Bu anlamda “dindar” iki kadın entelektüelin çalışması durumu yansıtması açısından önemlidir.
Nazife Şişman’a göre “dindar” kadınlara kapalı olan kamusal alan iki
kesim arasındaki “hiyerarşik yapı”yı ortaya çıkarmaktadır.12 “Başörtülü
kadınlar lâik kadınlar için varlıklarına bir tehdit ve sınırlama” olarak algılanmakta, İslâmcı kadınlarla ilgili yapılan tüm araştırmalarda sorunlar “modern/geleneksel, çağdaş/ çağdışı, lâik/ şeriatçı” gibi karşıtlıklar üzerinden ele
alınmakta, karşıtlığın modern, çağdaş ve lâik kutbunda, yani bilgi ve iktidarın merkezinde yer alan araştırıcılar, geleneksel, çağdışı ve şeriatçı diye nite-

9

10
11
12

Laik-dindar çatışmasının, özellikle medyadaki tezahürü için bkz. Semiramis Yağcıoğlu
(editor), 1990 Sonrası Laik Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler: Disiplinlerarası bir Yaklaşım,
(İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 2002).
Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak, Türkiye’de Din Toplum ve Siyaset, (İstanbul: TESEV, 2000).
Hülya Demir, İslâmcı Kadının Aynadaki Sureti, (İstanbul: Sel, 1998), s. 120.
Nazife Şişman, “Türkiye’de ‘Çağdaş’ Kadınların ‘İslâmcı’ Kadın Algısı” içinde Osman‐
lı’dan Cumhuriyete Kadının Tarihî Dönüşümü, ed. Yıldız Ramazanoğlu, (İstanbul: Pınar,
2001). Şişman’a göre Türk modernleşmesi deneyiminde kadın “medeniyetin, yani Batı
medeniyetine dahil oluşun barometresi olarak” kabul edilmiş ve kamusal alan sadece
“modern görünümlü” kadınlara açık olmuştur, s. 116-117.
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lenen karşı kutbu incelemekte ve onların ‘evrensel norm ve standartlara göre
değerlendirmesini yaparak eksikliklerini tespit etmektedir.13
Şişman “Batılılaşmış-çağdaş-ileri Türk kadınları”nın, “İslâmcı” kadınlar
hakkında “Oryantalist batının doğulu kadınlarla ilgili ‘zayıf, ezilmiş’ imajı”nı paylaştığını, yani onları, “geri/ çağdışı” olarak gördüğünü, “özne” olarak kabul etmediğini, karşıtlıklar dışında algılayamadığını düşünmektedir.14
Yıldız Ramazanoğlu’na göre ise seksenli yıllarda dindar kadınlar mücadelelerinde feminist kadınlar tarafından yalnız bırakıldılar. İslâmî değerlere referans yaparak “eve dönün” diyen dindar erkeklerle “örtünecekseniz
evinize” diyen lâik erkeklerin söylemleri benzerdi, feminist kadınlar da bu
ortak söyleme katıldılar.15
“Lâik” veya “feminist” kadınların tavırlarını eleştirirken yani kutuplaşmayı ele alırken yeniden üretmek tuzağına düşmemek önemlidir. Nitekim “lâik” ve “dindar” kadınlar arasında dayanışma da görülmemiş değildir.16 Ne var ki andığım çalışmalar kadınlar arasındaki ayrımı netleştirmekte, bölünmeyi gözler önüne sermektedir. Entelektüel düzeyini ele aldığım bu
kutuplaşmanın toplumsal düzeydeki resmi farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

13
14

15

16

A.g.e., s. 118, 124 ve 136.
A.g.e., s. 125. Buna ek olarak başörtülü kadınlar homojen bir kitle olarak algılanmakta ve
bu kitle “eğitimsiz, sosyoeknomik düzeyi düşük, köylü ya da taşralı” olarak tanımlanmaktadır, s. 126.
Ramazanoğlu, s. 152. Yazara göre dindar kadınlar feminizmin “keskin, çatışmacı, dualist
söylemi”nin içine sığamazlar. S. 155.
“Dindar” ve “lâik” kadınların dayanışmasına bir örnek “Birbirimize Sahip Çıkıyoruz”
grubuydu. 2008 yılında kurulan bu grup, eğitimde başörtüsü yasaklarına birlikte karşı çıkıyordu ve 26 Eylül 2008’de yayınladıkları bir bildiri ile “hep birlikte özgür oluncaya kadar birbirimize sahip çıkacağız” diyordu,
bkz. http://birbirimizesahipcikiyoruz.blogspot.com/. Gazeteci Nihal Bengisu Karaca’nın
bu dayanışmaya karşı yorumu ilginçti: “Bazı 'mütedeyyin' erkeklerin bile, konjonktürel
vicdanlarıyla unutulmasına karar verdikleri bir soruna; yeni öğretim döneminde 'başörtüsü yasakları'na itiraz, bir kısım örtüsüz, yarı dinli ya da dinsiz feminist kadından gelmekte. Artık 'feministler başörtüsü düşmanı' gibi genellemeler yapamıyoruz.”, Nihal Bengisu
Karaca, Zaman gazetesi, 16 Ekim 2008.
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Dinî Nikâh
Toplumsal boyutta bize ipucu sağlayabilecek pratiklerin en önemlilerinden biri dinî nikâhtır. Dinî nikâhın gerekliliğine dair tartışmalar sürse de
ilginç olan uygulamanın yaygınlığıdır.17 Bu anlamda bazı rakamlar konuya
ışık tutması açısından belirtilmelidir.
18

Resmî

Dinî

İkisi de

Hiçbiri

1968

35.4

15

49.2

0.4

1988

10.7

8.3

80.5

0.5

Dinî nikâhı etkileyen faktörler kadının eğitim durumu, sosyal sınıfı, yaşadığı yer (kent-kırsal), bölge (Doğu-Batı Anadolu), hatta ait olduğu mezheptir. 1996-97 yıllarında Ümraniye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 599
kadınla yüzyüze görüşülerek yapılan, dinî nikâha dair zengin ayrıntılar
içeren yegane araştırmaya göre Şiî/Caferî mezhebinden olanların tümünün
hem resmî hem dinî nikâhı vardır.19 Alevî kadınlarda yalnızca dinî nikâhı
olanların oranı yüzde 3.3 iken, Hanefî ve Şafiîlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 19.1 ve 26.3’e çıkmaktadır.

17

18

19

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saim Yeprem, İslâm
dininde “dinî nikâhın” olmadığını belirterek, “Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre
kıyılan resmî nikâh, İslâm dininin de geçerli saydığı nikâhtır” demiştir. Yeprem’e göre
“dinî nikâhın kıyılması için nikâhı kıyan din adamının Allah adına hüküm veren biri
olması, nikâhın kıyıldığı yerin kutsal yer olması ve yapılan işin de dinî işlem olması lâzım.
Dinî nikâh için bu üç unsurun olması gerekir ki, bu da Katoliklerde olan bir nikâhtır.”,
“Diyanet: İslâm'da dinî nikâh yok”, Hürriyet Gazetesi, 11Eylül 2006.
Ferhunde Özbay, “Türkiye’de Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün ve Yarın” içinde 75 Yılda
Kadınlar ve Erkekler, ed. Ayşe Berktay, (İstanbul: Tarih Vakfı, 1998), s. 169.
Pınar İlkkaracan, “Doğu Anadolu’da Kadın ve Aile” içinde 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler,
ed. Ayşe Berktay, (İstanbul: Tarih Vakfı, 1998), s. 175-177. Çalışma dinî nikâhı kimin kıydığı, nikâhta kimlerin bulunduğu, nikâh sözleşmesi, mihir gibi konularda ayrıntılı bilgiler
içeriyor.
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2006-2007 yıllarında toplam 1800 evli kadınla 56 ile dağılmış yerleşim
yerinde (il, ilçe ve köy) yürütülen başka bir araştırmaya göre Türkiye’de
kadınların yüzde 82’sinin hem resmî hem dinî nikâhı bulunmaktadır. yüzde
15’inin yalnız resmî nikâhı, yüzde 2’sinin ise yalnız dinî nikâhı vardır.
20

Türkiye

Doğu

Orta/ batı

Sadece resmî
nikâh

15.1

3.4

16.5

Sadece dinî nikâh

2.2

6.5

2.0

Her ikisi de

82.4

90.1

81.2

Nikâh yok

0.3

-

0.3

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Bilimleri Enstitüsü Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003’e göre ise durum şöyledir:21

Türkiye

20
21

Resmî+dinî

Sadece dinî

Sadece Resmî

92.9

3.7

3.4

Ayşe Gül Altınay ve Yeşim Arat, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, (İstanbul, 2008).
Sabahat Tezcan ve Yadigar Coşkun, “Türkiye’de 20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kadınlarda
İlk Evlenme Yaş Değişimi ve Günümüz Evlilik Özellikleri”, Nu fusbilim Dergisi\Turkish
Journal of Population Studies, 26: 2004, s. 15-34.

418

DİNLERDE NİKÂH

Özellikler

Resmî+Dinî

Sadece Dinî

Sadece Resmî

Batı

92.9

3.2

3.9

Güney

90.3

6.9

2.7

Orta

92.2

4.3

3.5

Kuzey

93.9

3.6

2.6

Doğu

82.9

14.6

2.5

Kent

91.3

4.7

4.0

Kır

89.8

8.4

1.9

Bölge

Yerleşim Yerinin Türü

Türkiye genelinde sadece “dindar” değil, “lâik” kesimde de yaygın olarak uygulandığı anlaşılan dinî nikâha dair bir internet sitesinde yapılan yorumlar zihin açıcıdır:22
•

Evlilik arifesinde yeni bir kriz daha çıkmasını sağlayabilecek potan-

siyele sahip konu.
•

Evlenme olayının, (tören olarak sadece, kurum değil) en sinir oldu-

ğum yanlarından birisi. Bir yandan gerekli olduğuna tüm kalbimle inanıyorum, bir yandan da kendimi "şeriatçı" gibi hissedeceğimden yediremiyorum.
•

Aile büyüklerinin bastırması sonucu istemeye istemeye, mecburen

kıyılan nikâh. Siz ne kadar modern, ateist olursanız olun birileri dinî nikâhsız evlenmenize katiyen müsaade etmez ve siz kuzu kuzu imamın önüne
oturursunuz. Maksat gönüller hoş olsun.
22

www.eksisozluk.com
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İnsanlar evlenirken hangi kesimden olursa olsun dinî nikâhına ö-

nem veriyor. Herkes değil tabi, ama etrafımda en dinden uzağının bile "ne
olur ne olmaz bunu da yaptıralım" dediğine şâhit oldum.
Araştırma ve Gözlemler
Bu çalışmaya temel oluşturan araştırma Türkiye’nin batısında bulunan
(İstanbul, Bursa ve İzmir) üç büyük şehirde yaşayan 30-40 yaş arasında,
orta-üst sosyal sınıfa mensup kadınlarla Aralık 2011-Mart 2012 arasında
yapılan yüzyüze ve derinlikli görüşmelerden oluşmaktadır. Görüşme grubundaki kadınlar, Türkiye’de “lâik” olarak tanımlanan ve başörtüsü takmayan kadınlardır. Araştırmada özellikle kadınların neden resmî nikâha ek
olarak dinî nikâhı da hala talep etmeye devam ettikleri sorusunun cevabı
aranmıştır.
Görüşülen tüm kadınlar dinî nikâhın resmî nikâhla aynı gün ya da resmî nikâhtan bir veya bir kaç gün önce kıyıldığını söylemişlerdir. Nikâhı
genellikle ailenin tanıdığı bir imam/ din görevlisi veya mahalledeki caminin
imamı kıymıştır. Nikâhın merasimine dair ayrıntıları hiç bir kadın ayrıntılı
olarak hatırlamamakta, bu durum dinî nikâhı isteseler de dinî pratikleri
yerine getirmek konusunda hassas olmadıklarını düşündürmektedir. Nitekim öne çıkan bir nokta bu kadınların hepsinin kendilerini tereddütsüz “lâik” olarak tanımlamaları, ancak “dindar” olduklarının altını çizmeleridir.
“Dinin hangi gereklerini yerine getiriyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar
ana hatlarıyla şöyledir:
•

Başörtüsü takmıyorum çünkü bunun dinen bir zorunluluk olduğu-

na inanmıyorum.
•

Namaz kılmıyorum / Düzenli olarak beş vakit namaz kılmıyorum

ancak bazen, meselâ kandil geceleri kılıyorum.
•

Oruç tutmuyorum / Düzenli olarak oruç tutmuyorum.
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“Dindarlıktan ne anlıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar ise ana hatlarıyla şöyledir:
•

Allah’a olan inancım tam.

•

Dindarlık illa ki dinin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmek de-

•

İnancın kişiye özel olduğuna inanıyorum, dindarlığın da...

•

Dindarlıkta gösterişten çok samimiyetin önemli olduğunu düşünü-

ğil.

yorum.
Görüşülen kadınlar dinî nikâh konusunda aileleri tarafından bir zorlama ile karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Çoğunun eşleri, kadınların dinî
nikâh taleplerine tepki göstermeden kabul etmiş, üçünün eşi ise “gereksiz”
olduğunu söylemiş ancak kadınların ısrarına dayanamamışlardır. Kadınlar
yine de bu taleplerinin eşleriyle aralarında büyük bir problem yaratmadığını
paylaşmışlardır. “Neden dinî nikâh istediniz?” sorusuna verilen cevapların
ana başlıkları şunlardır:
•

Allah’ın gözünde karı koca olmak için.

•

İçimizde var bu gelenek, olmazsa evlilik eksik kalır gibi geliyor.

•

Eğer dinî nikâh olmazda zina yapmış oluruz.

Sonuç
Türkiye’de yaygın olarak uygulanan dinî nikâh, “lâik” ve “dindar” kadınlar arasında ortak bir zemin oluşturan bir pratiktir. “Lâik” kadınlar dinî
nikâha kâh “dinî” kâh “geleneksel” bir pratik olarak bakmakta, resmî nikâha
ek olarak dinî nikâhı da talep etmektedirler.
Casanova’ya göre modernizmin gelişmesinde üç öğe önemlidir:
1. Sosyal uzamın artan yapısal farklılaşması, dinin politika, ekonomi, bilim ve benzerlerinden ayrışması.
2. Dinin kendi özgün uzamında özelleşmesi,
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3. Dinî inanç, adanma ve kurumların sosyal öneminin azalması. Yani
toplumlar modernleştikçe, seküler akıl politik ve sosyal hayatın hâkim kuralı olacaktır.23
Ancak modern dünyada din “modern özne”nin oluşumunda oynadığı
rolü yitirmemiş ve geç-modern zamanlardaki asıl eğilim sekülerizm değil,
kutsallaştırma (sakralizasyon) eğilimi güçlü olmuştur.24 Hayatlarından dini
ve dinî pratikleri çıkardıkları umulan/ beklenen “lâik” ve “modern” kadınlar
“dindar” olmaya, dinin bazı gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir.
Neticede modernlik ve sekülerizm arasındaki ilişki “nedensel, lineer, statik
ve problemsiz” değildir.25
Benzer şekilde “lâik” veya “dindar” olarak adlandırılan kadınlar her
zaman birbirine karşıt gruplar oluşturmamaktadır. Nasıl ki “dindar” kadınlar “lâik” tercihler yapabiliyorsa, “lâik” kadınlar da “dindar” seçimler yapabilir. Türk modernleşmesinin yarattığı kutupları sorgulamanın zamanı gelmiştir. Bu sayede belki de Türk modernleşmesinin derin kutuplaşmalarından birinin, “lâik-dindar” kutuplaşmasının kadınlar arasında çizdiği sınırlar
aşılabilir.

23

24

25

Jose Casanova, Public Religions in the Modern World, (Chicago: University of Chicago Press,
1994), s. 13-14.
Peter Berger, “From the Crisis of Religion to the Crisis of Secularity” içinde The Sociology of
Religion, ed. S. Bruce, (Aldershot: Edward Elgar, 1995).
Keyman, s. 219.

“NİKÂHI İLAN EDİN” HADİSİ BAĞLAMINDA NİKÂHIN
SOSYAL YÖNÜ
Hasan YENİBAŞ♦

Giriş
Aile, toplumun en küçük birimini oluşturan müessesedir. Sağlıklı bir
toplum, ancak sağlıklı ailelerden meydana gelir. Aile, insanoğlunun; içinde
doğduğu, büyüdüğü, ilk eğitimini aldığı en küçük sosyal topluluktur. Bu
“en küçük”lük niteliğine rağmen toplumların temelini oluşturmada “en bü‐
yük” role sahiptir1.
İslâm’a göre aile müessesesinin oluşması için tek ve meşru vesile, nikâh‐
tır. Evlilik, ancak nikâh akdiyle mümkündür. Nikâh akdi bulunmayan bera‐
berlikler, İslâm nazarında gayr‐i meşru kabul edilmiştir.
İslâm kültüründe nikâh sosyal bir olgu olarak kabul edilmektedir. Bu
bağlamda kız isteme, nişan, nişan hediyeleri, nişanın sonlandırılması duru‐
munda nişan hediyelerinin durumu, düğün merasimi, nikâh akdinin ilanı,
düğün yemeği (velîme) ve nikâh akdinden dolayı oluşan akrabalıklar gibi
pek çok unsur, nikâhın sosyal boyutuna ilişkindir.
Evlilik kurumunun oluşması için, toplumda herkes tarafından kabul
edilen ve bilinen bir yol/yöntem vardır. Dihlevî, nikâhın bu yönüne dikkat
çekerek bu evliliği şöyle tanımlamaktadır: “İslâm toplumunda evlilik, kendi‐
leriyle evlenilmesi haram olmayan kadınlarla, şahitlerin huzurunda, önce‐

♦
1

Yard. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul
Yaman, Ahmet, İslâm Aile Hukuku, İFAV Yay, İstanbul, 2011, s. 17.
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den mehir vererek, nişan yaparak, denkliği göz önünde bulundurarak, veli‐
den izin alarak ve ziyafet vererek yapılır. Bu evlilikte erkek aile reisi olarak
nafaka yükümlüğünü üstlenir, kadın da ev hizmetlerini görmeyi ve çocuk
bakımını ve kocaya itaati kabullenir.”2
Evlilik, nikâh akdinin gerçekleşmesi bakımından iki kişinin hayatını bir‐
leştirmesi gibi görünse de, sonuçları bakımından daha geniş bir kitleyi ilgi‐
lendirmektedir. Meselâ, evlilikle yeni akrabalık ilişkileri oluşmaktadır. Gelin
ve damat, birbirlerinin yakınlarıyla akrabalık ilişkisi te’sis etmektedirler.
Yine evlilik neticesinde dünyaya gelen çocuklar için de anne‐babalarının
dışında oldukça geniş bir akraba ağı oluşmaktadır. Dede, nine, amca, dayı,
hala, teyze, enişte, kuzen gibi akrabalar bunlar arasında sayılabilir.
Nikâhın sosyal boyutu, evlilik müessesesine derinlik ve süreklilik ka‐
zandırma ve muhtemel problemlerin çözümüne katkı sağlama fonksiyonuna
sahiptir. Kültürümüzde evliliğe karar verecek nihai muhataplar, evlenecek
taraflar yani kız ve erkek olsa da, sürecin bu noktaya gelmesinde ailelerin ve
yakın çevrenin etkin rolü olduğu bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, evli‐
lik çoğunlukla aslında bir aile kararıdır. Veyahut karşılıklı olarak iki ailenin
mutabakatı neticesinde gerçekleşmektedir. Böylesi bir mutabakatla gerçekle‐
şen evliliklerde, aileler konumlarını doğru tespit edebilmeleri halinde yeni
evli çiftin hayatın gerçekleriyle yüzleşip zorluklarla baş edebilmelerine yar‐
dımcı olurlar. Karşılaşılan bir kısım aile içi sıkıntıların çözümünde de aktif
rol üstlenebilirler. Modern toplum yapısı içinde aile müessesesinin üzerinde
dolaşan kara bulutları gördükten sonra, böylesine etkili ve güçlü bir sosyal
ilişkiler ağına duyulan ihtiyaç âşikardır.
Modern çağın insanı için böyle bir evlilik sürecinin yadırganacak taraf‐
ları olabilir. Zira günümüzde, evlenecek tarafların ailelerinden ve yakın
çevrelerinden bağımsız ya da habersiz evlilik kararı almalarına sıkça rast‐

2

Dihlevî, Şah Veliyyullah, Hüccetullâhi’l‐bâliğa, (trc. Mehmet Erdoğan), İstanbul, 2003, I,
173.
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lanmaktadır. Özellikle yüksek öğretim yapan kitlede bu durumla daha sık
karşılaşılmaktadır.
Ne yazık ki günümüzde, nikâhla ilgili bazı suistimallere rastlanmakta‐
dır. Bu bağlamda, nikâhın sosyal boyutu görmezden gelinerek evlilikler
gerçekleşmekte, neticede de bir kısım olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır.
Hatta, sadece iki şahit bulunarak “imam nikâhı” adı altında gizli nikâh kıy‐
manın yaygınlaştığı da bilinmektedir.
Şu halde, İslâm’a göre nikâhın ne anlama geldiği nikâha bir bütün ola‐
rak bakmak suretiyle yeniden ele alınmalı, zahiren nikâhın şartlarını taşıyor
gibi görünen imam nikâhı adı altında yapılan gizli nikâhların İslâm’ın ön‐
gördüğü nikâh olgusuyla ne ölçüde örtüşüp örtüşmediği de tartışılmalıdır.
A. Nikâhı İlan Edin Hadisi
Hazreti Peygamber, değişik vesilelerle nikâhın ilan edilmesini istemiş‐
tir. Nikâhın ilan edilmesinin hükmü hakkında İslâm hukukçuları arasında
farklı görüşler bulunsa da, konuyla ilgili hadisler bir bütün halinde değer‐
lendirildiğinde, nikâhın ilan edilmesinin İslâmın nikâh anlayışını tamamla‐
yan çok önemli bir husus olduğu anlaşılmaktadır.
Nikâhın ilan edilmesini açıkça ifade eden hadis şöyledir: “Nikâhı ilan
edin, onu (ilanı) mescidlerde yapın. Ve nikâhta def çalın.”3
Tirmizî, bu rivâyetin “garîb” olduğunu söyleyerek zayıflığına dikkat
çekmiştir. Ancak hadisin Tirmizî’nin rivâyetinden başka senedlerle de gelen
tarîklerine bakılarak “şâhidlerinin” olduğu, bundan dolayı da “hasen li
gayrihi” hatta “sahih” derecesine yükselebileceği söylenmiştir.4
Söz konusu hadis, isnadı yönünden zayıf görülmüş olsa da, muhteva
açısından bakıldığında Hz. Peygamber’in nikâh anlayışına uymayan her‐
hangi bir anlam taşımamaktadır. Hatta, bu konudaki farklı rivâyetlerin içe‐

3
4

Tirmizî, Nikâh 6; İbn Mâce, Nikâh 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 5, 78.
Aclûnî, Keşfu’l‐hafâ, I, 162‐163. Yorumlar için bkz. İbnü’l‐Arabî, Ârızatü’l‐Ahfezî, Beyrut, ty.,
IV, 308.
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rikleriyle uyum içinde olduğu da açıkça görülmektedir. Şimdi nikâhın ilanı‐
na işaret eden hadisleri kısaca zikredelim: Hz. Âişe anlatıyor: Bir kadını
ensardan bir erkekle evlendirmiştik. Resûlullah (s.a.s.): “Ey Âişe! Eğlenceniz
yok mu? Zira ensar eğlenceyi sever.” Buyurdular.5
Ma’bed el‐Kays’ın düğününde Hz. Peygamber (s.a.v.) damadın yanına
gelerek, “Bir eğlenceniz var mı?” diye sormuştur.6
Rubeyyî’ isminde bir sahâbî de kendi düğünüyle ilgili hatırasını şöyle
anlatmaktadır: “Zifafa gireceğim zaman Resûlüllah gelip içeri girdi ve sedi‐
rin üstüne oturdu. Genç kızlar def çalıp Bedir’de şehid olan atalarımın iyilik‐
lerini dile getiren şeyler söylemeye başladılar. O arada birisi, “İçimizde yarın
ne olacağını bilen bir Peygamber var.” diye ikaz edince, Resûlüllah, ‘O konu‐
yu bırak, söylemekte olduğunu söylemeye devam et.’ buyurdu7.
Bu bağlamda dikkat çekici bir rivayet de Muaz b. Cebel’e aittir:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) Ensar’dan birisinin düğünündeydi. Kısa bir ko‐
nuşma yapıp nikâhı kıydı ve “Ülfet, hayır, bereket ve uğur üzere arkadaşınızın
başı üzerinde def çalın.” buyurdu. Bunun üzerine def çalındı. Genç kızlar,
içinde badem ve şeker bulunan kaplarla gelip onların üzerine saçtılar. Ora‐
dakiler geri durup ellerini tabaklara uzatmayınca Hz. Peygamber, ‘Ne duru‐
yorsunuz, kapışmıyor musunuz?’ buyurdu. Orada bulunanlar, “Bizi yağmadan
nehyetmiştiniz” karşılığını verdiler. Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.s.) şöyle
buyurdu: “Ben askerlerin yağmalamasını yasakladım. Düğüne katılanlara gelince,
onları bundan nehyetmiyorum.”8

5
6
7
8

Buhârî, Nikâh 63.
İbn Hacer, el‐İsabe, Ürdün, 2004, s. 1266.
Buhârî, Nikâh 48.
Beyhakî, es‐Sünenü’l‐Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, VII, 288; Tahavî, Şerhu Meâni’l‐âsâr, Kahi‐
re 1388/1968, III, 50‐51. Beyhakî, hadisin senedinde meçhul râviler bulunduğunu ve
senedde inkıtâ’ bulunduğunu belirterek hadisin zayıf olduğuna dikkat çekmiştir. Tahâvî
ise bu hadisi, düğünde badem ve şeker benzeri şeyleri saçmanın mekruh olmadığı konu‐
sunda delil kabul etmiştir.
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Bir diğer hadiste de Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Nikâhta haram‐
la helali ayıran fark, def ve sestir.”9
Nikâh için düğün merasimi tertip etmenin iki temel sebebi olmalıdır.
Birincisi, yuvanın kuruluşunun adeta bir bayram telakki edilerek, bunun bir
merasimle kutlanması, böylece herkesin bu sevince ortak olmasıdır10.
İkinci sebep de nikâhın toplum tarafından bilinip aleniyet kazanması‐
dır. Nikâhta, haramla helali ayıran farkın def ve ses olduğunu belirten hadis
de nikâhın bu yönüne işaret etmektedir.
Hz. Peygamber nikâhın ilanını pekiştiren önemli bir husus olan “velî‐
me” denen düğün ziyafetine de teşvik etmiştir. Kendisi de bir hanımla ev‐
lendiği zaman düğün yemeği (velîme) veren Resûlüllah (s.a.v.), ashabını da
bir koyun pişirerek bile olsa velîme vermeye teşvik etmiştir11. Hz. Peygamber’in,
“bir koyunla bile olsa velîme ver” demesinden maksat, maddi durumu zayıf
olan kimselerin bile bu konuda hassas olmaları gerektiğine dikkat çekmek
içindir. Herkesin, maddi durumu ile akraba ve tanıdık çevresinin genişliğiy‐
le orantılı olarak bir ziyafet vereceği bir gerçektir12.
Düğün yemeği verilmesinden maksat, öncelikle sevinç ve mutluluğun
paylaşılması olarak algılansa da, bu vesileyle nikâhın ilanının daha da belir‐
ginleşeceği açıktır. Şu halde, düğün ziyafetlerini de nikâhın ilanına yönelik
alınmış bir tedbir olarak düşünebiliriz.
B. Fakihlere göre nikâh
Nikâh meselesi, İslâm hukuku kitaplarında oldukça geniş yer tutmak‐
tadır. İslâm hukukçuları bir nikâh akdinin geçerli olabilmesi için bir kısım
şartları taşıması gerektiğini beyan etmişlerdir. Bu şartlar genel olarak şu
başlıklar altında ifade edilmiştir:

9
10
11
12

Tirmizî, Nikâh 6; Nesâî, Nikâh 72.
Bkz. Yaman, a.g.e., s. 38.
Buhârî, Nikâh 69.
Konuyla ilgili yorumlar için bkz. İbn Hacer, Fethu’l‐bârî, Beyrut 1416/1996, X, 293‐296.
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İn’ikad (kuruluş) şartları: Evlenme akdinîn vücuda gelmesi ve hüküm
ifade edebilmesi için bulunması gereken şartlardır. Bu şartlar kısaca, evlene‐
cek taraflar ile bunların veli ya da vekillerinin bulunması, evlenme engelle‐
rinin bulunmaması ve tarafların evliliğe dönük rızalarının göstergesi olan
irade beyanlarıdır.
Sıhhat şartları: Evlilik akdinîn hukukî sonuçları tam olarak doğurabil‐
mesi için taşıması gereken şartlardır. Bunlar, şahitlerin bulunması ve nikâha
aleniyet kazandırılması ile nikâhta rıza ve ihtiyarın bulunmasıdır.
Evlenme akdinîn yürürlük (nefâz) şartları: Tarafların veya velilerinin
onaylarının alınmasıdır.
Bağlayıcılık (lüzum) şartları: Eşler arasında denkliğin bulunması ve ev‐
liliğin fiilen başlangıcını önleyici ve devamını engelleyici sağlık sorunlarının
bulunmamasıdır13.
Biz burada, nikâhın sosyal boyutuyla ilgili olması bakımından, nikâh
akdinin şartları arasında sayılan velinin izni ve nikâhın ilan şartı üzerinde
duracağız.
Evlenme akdinin en önemli unsuru evlenecek taraflardır. Evlenme en‐
geli bulunmayan herkes evlenebilir. Evlenme engeli de yaşla ilgili olabilece‐
ği gibi akıl ve ruh sağlığıyla ilgili de olabilir. Yaşı küçük olanlar ve sağlık
yönüyle kusurlu/eksik olanlar kendi başlarına evlenme kararı veremezler.
Bunlar ancak velilerinin izni dahilinde evlenebilir.
Hanefîlerin dışındaki diğer üç mezhebe göre yetişkin kızların da evle‐
nebilmeleri için velinin izni şarttır14. Mâlikîler de ayrıca nikâhta ilanı şart

13

14

Geniş bilgi için bkz. Bkz. Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul 1996,
1/324; Yaman, Ahmet, a.g.e., s. 40 vd., Zuhaylî, Vehbe, el‐Fıkhu’l‐İslâmî, (trc. Abdürrahim
Ural vd.), IX, s. İst. 1994, 41 vd.; el‐Mevsûatü’l‐fıkhiyye, “nikâh” md.; Erdoğan, Mehmet,
“Müslüman Bir Hanımın Gayrimüslim Bir Erkek İle Evliliği”, Küreselleşen Dünyada Aile, s.
365‐366.
Şâfiî, el‐Ümm, Beyrut, 1413/1993, V, 21; Sahnûn b. Abdisselâm, el‐Müdevvenetü’l‐kübrâ,
Beyrut, ts. II, 165; İbn Kudâme, el‐Muğnî, Beyrut, 1392/1972, VII, 5.
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görmüşlerdir. Bu iki şart, sosyal hayatta yaşanan problemlerden dolayı ye‐
niden detaylı bir şekilde düşünülmeyi hak etmektedir.
İlk bakışta insan şahsiyetine ve onun tasarruf hürriyetine önem verir gi‐
bi görünen Hanefî ictihadı, toplumların büyümesi ve bozulması sonucunda
bazı sakıncalı sonuçları da beraberinde getirmiştir. Duygusal yönelişlerle
özellikle kızlar, tedbirsiz davranarak kendilerine ve ailelerine zarar verecek
evlilikler yaptıkları için bunun kontrol altına alınması gerekmiştir. Bu sebep‐
le olsa gerek Osmanlı Hukuk‐i Aile Kararnamesi şu düzenlemeyi yapmıştır:
Evlenme ehliyeti için erkeklerin 18, kızların 17 yaşını bitirmeleri şarttır. Ev‐
lenme ehliyetine sahip erkekler diledikleri gibi evlenebilirler. Fakat kızlar
için hâkim, durumu velisine bildirip bir itirazı olup olmadığını sorar. Veli
itiraz etmez ya da yaptığı itiraz yerinde bulunmazsa, hâkim, tarafları evlen‐
dirir15. Günümüz şartlarında bu düzenlemeden mutlaka istifade edilmeli‐
dir16.
Hanefî mezhebinde yetişkin kızların evlenebilmeleri için velinin izni zo‐
runlu görülmese de, doğru bir evliliğin de ancak velinin iznine bağlı gerçek‐
leşebileceği yönünde içtihatlar bulunmaktadır. Ebû Hanife ve Ebû Yusuf
velisiz nikâhta kadın kendisine denk olmayan birisiyle evlenmişse velinin,
nikâhı feshettirmek için hâkime müracaat hakkını kabul etmişler, ayrıca
başta, velinin izninin alınmasının şart olmamakla birlikte iyi olacağını ifade
etmişlerdir17.
Günümüz toplumsal gerçekleri göz önüne alındığı zaman, Hanefîlerin
dışındaki üç mezhebin görüşü olan nikâhta velinin izin ve rızasının aranma‐
sı şartı, toplumda sağlıklı bir nikâh algısı oluşturmak için yabana atılmaması
gereken bir şarttır. Takdir edilmelidir ki, hiçbir anne baba, örneğin üniversi‐
tede okuyan kızlarının günün birinde “ben evlendim” diyerek gelmesini hoş
karşılamaz. Ya da evlilik kararını kendilerinden bağımsız olarak almasını
15
16
17

Hukuk‐i Aile Kararnamesi, md. 4‐8 (sadeleştirilmiş metin).
Yaman, a.g.e., s. 41.
Karaman, a.g.e., I, 305. Geniş bilgi için ayrıca bkz. Köse, Saffet, “İslâm Hukukuna Göre Ev‐
lenmede Velayet”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı 2, s. 101 vd.
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kabullenemez. Şu da bir gerçektir ki, ailelerin benimsediği ve onayladığı bir
evlilik, evlenen kimselerin mutlu olmalarına olumlu katkı sağlayacak bir
unsurdur. Bu şarta riayet edilmesi aynı zamanda büyük ölçüde nikâhı gizli
olmaktan da çıkaracaktır.
Nikâhın sosyal boyutuyla ilgili olan diğer bir şart da, nikâhın ilan edil‐
mesidir. Mâlikîlerin nikâhta ilan şartı aradıklarını daha önce belirtmiştik.
Malikilerin dışındaki üç mezhebe göre evlenme engeli bulunmayan ergenlik
çağına gelmiş kişiler, iki erkek şahidin veya bir erkek iki kadın şahidin hu‐
zurunda nikâh akdini yapabilirler.
Bir taraftan evliliğin zinadan ayrılması, diğer taraftan da gerektiğinde
karşılıklı hakların ispatını temin gibi faydalarından dolayı hemen bütün
hukuk sistemleri şahid veya ilan şartı üzerinde durmuş, evliliğin gizli kal‐
mamasını temin edecek tedbirler almıştır.
İslâm hukukunda da mezhepler evlenmenin iki kişi arasında gizlice ya‐
pılmış olmaması şartında birleşmiştir. İctihad farkları aleniyetin vasıtaları
üzerinde meydana gelmiştir.
İmam Mâlik’e göre akit esnasında şahitlerin bulunması şart olmayıp fiili
evlilikten önce ilan şarttır. İki şahit huzurunda taraflar akit yapsalar ve şahit‐
lerin de akdi gizli tutmalarını isteseler bu mezhebe göre nikâh sahih değil‐
dir18. İmam Zührî ve Ebû Sevr de İmam Mâlik’le aynı görüşü paylaşmışlar‐
dır19.
C. Gizli nikâh
Nikâh akdinin önce aile çevresi sonra da toplum tarafından bilinmesine
ihtiyaç vardır. Oysa günümüzde, imam nikâhı adı altında evlilikler gerçek‐
leşebilmektedir20.

18
19

20

Karaman, a.g.e., I, 324‐325.
Bkz. Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukûk‐u İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 1988,
II, 32.
İmam nikâhıyla yapılan evliliklerin hepsi gizli değildir. Biz burada sadece gizli yapılan
dinî nikâhlara yer verdik.
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Dinî nikâh kıyıp birlikte yaşayan bazı kimseler, ileride resmî olarak da
evlenmeyi düşünen gençlerden oluşmaktadır. Özellikle öğretim hayatına
devam ederken, beraberliğin önündeki engeli kaldırmak için “dinî nikâh”
kıyılmakta ve sosyal olarak olmasa da fiili evlilik gerçekleşebilmektedir. Ne
var ki böyle bir nikâhın, özellikle erkeğe yüklediği fazla bir sorumluluk bu‐
lunmamaktadır. Böyle bir “evlilik”te ne anne‐baba olmanın sorumluluğu ne
de gözetilmesi gereken akrabalık ilişkileri söz konusu değildir. Bu tür evlilik
görünümlü beraberliklerin bir süre sonra kolayca sona ermesi de sıkça karşı‐
laşılan bir durumdur. Böyle bir nikâh akdinin İslâm’ın kabul edip onaylaya‐
cağı bir evlilik şekli olmadığı açıktır.
Dinî nikâh yapılarak gerçekleşen bir diğer nikâh akdi de ikinci eşlerde
söz konusu olmaktadır. Tek eşle iktifa etmeyen erkekler resmî nikâhla evli
olduğu eşinden, ailesinden ve toplumdan gizli bir şekilde dinî nikâh yapa‐
rak ikinci bir hanımla daha birlikte olabilmektedir. Zaten böyle bir evliliğin
(!) ortaya çıkmasının ilk eş tarafından “aldatma” olarak telakki edilip bo‐
şanmayla sonuçlaması da kuvvetle muhtemeldir. Bu tür beraberliklerde de
çocuk sahibi olmak istenmemesi de yine dikkat çekicidir. Resmî nikâhla
yapılan evliliklere göre bu tür beraberliklerde daha kolay ayrılmaların oldu‐
ğu da bir gerçektir. Yine böyle bir nikâh akdiyle yerine getirilmesi gereken
sosyal vs. sorumluluklar da oluşmamaktadır. Bu tür beraberliklerin daha
çok ekonomik durumu iyi olan kimseler arasında görülmesi de ayrıca üze‐
rinde durulması gereken bir konudur. Diğer taraftan muhtemel bir problem‐
le karşılaşıldığı zaman kadının hakkını arayabileceği merciler de bulunma‐
makta, pek çok kadın bu şekildeki beraberliklerin sonunda mağduriyet ya‐
şayabilmektedir. Şu halde böyle bir nikâh akdinin de İslâm’ın tasvip edeceği
bir evlilik şekli olmadığını söylemeliyiz.
Toplumda sıkça rastlanan bu iki tür dinî nikâh yaptırarak gerçekleşen
sözde evliliklerle ilgili şu can alıcı soruyu sormak durumundayız. Bu bera‐
berliklerin zinadan farkı nedir? Ya da gizli ikinci hanımla sürdürülen bir
beraberlik metres hayatı yaşamak değil midir? Mut’a nikâhına onay verme‐
yen Sünnî fakihler, bu tür beraberliklere “nikâh” diyebilir mi? Zira, dinî

432

DİNLERDE NİKÂH

nikâh kisvesi altında gerçekleşen bu akitlerin mut’a nikâhından bir farkı var
mıdır?
Sağlıklı ve gerçek bir evlilik ancak, aile çevresinin bilmesi ve hatta ona‐
yıyla gerçekleşebilir. Zira aile ve toplumdan gizlenerek yapılan nikâh ak‐
diyle yapılan bir evlilikle taraflar, toplum içinde tam bir aile vasfına sahip
olamazlar. Meselâ, bu tür evliliklerde öncelikle çocuk istenmez. Çünkü gizli
yapılan nikâhlar çoğunlukla “dinî nikâh” şeklinde yapılmış olup, resmiyet
kazanmamış bulunmaktadır. Bundan dolayı çocuk sahibi olmak tercih edi‐
len bir durum değildir. Halbuki, evliliğin meşru kılınmasının hikmetlerin‐
den biri çocuk sahibi olup neslin devam etmesidir. Bu bağlamda Kur’an‐ı
Kerim’de, Hz. Zekeriya’nın kendisine iyi bir zürriyet ve nesil vermesi için
Allah’a dua etmesi21 ve Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in de Allah’tan Müslü‐
man bir nesil talep etmeleri22 anlatılarak, evliliğin tabiî bir meyvesi ve netice‐
si olan çocuk sahibi olmaya ve onların eğitim ve terbiyesine işaret edilmiş‐
tir23.
Diğer taraftan nikâhın gizli yapılması muharremât hukukuna riayeti zo‐
ra sokar. Bu da aile kurumuna zarar verir. Nikâhta aleniyet, tarafları gayr‐i
meşrû ve ahlak dışı ilişkilerde bulundukları yönündeki töhmetlerden kurta‐
rır. Ayrıca tarafların evli olduklarının bilinmiş olması kendilerine yapılacak
evlenme tekliflerinin de önünü alır24.
Hz. Peygamber’in nikâhın ilan edilmesi yönündeki ısrarlı tavsiye ve
teşviklerinin önemi nikâha yönelik suistimallerin arttığı günümüzde daha
da değer kazanmakta ve bu bağlamda nikâhın sosyal boyutu daha fazla
ilgiyi hak etmektedir. Hz. Peygamber’in nikâhın sosyal yönüne bakışını
daha da belirginleştiren şu rivayeti kaydetmek istiyoruz:
21
22
23

24

Âl‐i İmran, 3/38.
Bakara, 2/128.
Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Uludağ, Süleyman, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti,
Ankara, 1989, s. 157 vd.; Tâhir bin Âşur, İslâm Hukuk Felsefesi, (tr. Vecdi Akyüz, Mehmet
Erdoğan), İstanbul, 1996, s. 218 vd.
Köse, Saffet, “Ailede Meşruiyet Temeli Olarak Nikâh”, Küreselleşen Dünyada Aile, Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2010, s. 129.
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Hz. Peygamber ashabıyla birlikte Benû Zurayk kabilesinin şarkı ve
oyunla eğlendiklerini görünce sebebini sormuş, düğün eğlencesi olduğunu
öğrenince de “Dinî kemale erdi. Bu nikâhtır, sifâh/zina değildir. Gizli nikâh da
değildir. Def’in işitildiği ve dumanın tüttüğü (ziyafetin verildiği) nikâh gizli evlilik
değildir” buyurmuştur25.
Ebû Hasan’dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber gizli nikâh yapmayı
kerih görmüş, mutlaka def çalınarak ilan edilmesini istemiştir26. Ebû
Hureyre de Hz. Peygamber’in (s.a.s.) gizli nikâhı yasakladığını rivayet et‐
miştir27.
Sahabe döneminde gizli nikâhın haram telakki edildiğine dair görüşler
bulunmaktadır. Bu bağlamda Urve b. Zübeyr’den “Gizli nikâh haramdır.”
şeklinde bir görüş nakledilmiştir28.
Hz. Ömer sadece bir kadın ve bir erkeğin şahitliğinde yapılan nikâh ak‐
dini “gizli nikâh” saymış ve bunu caiz görmediğini belirterek bu şekilde
nikâh yapanları zina suçu işlemekle itham etmiş ve taşa tutmak suretiyle
cezalandıracağını belirtmiştir29.
Hz. Ömer döneminde adamın biri gizlice evlenmişti. Fakat bunu kom‐
şuları bilmiyordu. Adam evlendiği kadının evine girip çıkmaya başlayınca
bunu gören komşuları adama o kadınla zina ettiğini söylemişlerdi. Mesele
Hazreti Ömer’e intikal edince, adama şahitlerini sormuş, adam da sadece
kadının ailesini şahit tuttuğunu söylemişti. Hz. Ömer bu durumda adama
zina isnad eden kimseye hadd‐i kazf uygulamamıştı. Hz. Ömer bu hâdise
münasebetiyle güncelliğini korumaya devam eden şu sözleri söylemiştir:
‘Kadınların namusunu koruyun ve nikâhı ilan edin.’ Ayrıca bu vesileyle gizli
nikâhla pek farkı olmayan mut’a nikâhını da yasaklamıştır30.

25
26
27
28
29
30

Beyhakî, es‐Sünenü’l‐kübrâ, VII, 290.
Ahmed b. Hanbel, IV, 77.
Taberânî, el‐Mu’cemü’l‐Evsat, Kahire, 1415/1995, VII, 68.
Said b. Mansûr, es‐Sünen, (thk. Habibürrahman el‐A’zamî), 1403/1982, Bombay, I, 202.
Mâlik, Nikâh, 26; Beyhaki, es‐Sünenü’l‐kübrâ, VII, 126.
Said b. Mansûr, es‐Sünen, I, 202.
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Hz. Ömer’in yaklaşımı oldukça dikkat çekicidir. Zira gizli yapılan ni‐
kâh, tarafları zina töhmeti altında bırakmaktadır. Daha sonra toplum nez‐
dinde oluşan kötü imajı düzeltmek de her zaman mümkün olmamaktadır.
Nikâhta şahit bulundurma zorunluluğu31 ispat güvencesinin yanında
aleniliği de sağlama amacına yönelik bir tedbirdir. Keza velîme olarak bili‐
nen düğün ziyafetlerine başta Hz. Peygamber ve sahabe olmak üzere Müs‐
lüman toplumlarda büyük önem verilmesi evlenen çiftlerin sevinç ve mutlu‐
luklarına ortak olma yanında evlenmede aleniyeti sağlamak, nikâhın önemli
bir iş olduğunu hissettirmek ve toplumsal meşruiyeti temin amacına matuf‐
tur.
Nikâhın mescitlerde ilan edilmesi talebi de, nikâhın toplum tarafından
bilinilirliğini sağlama maksadına yöneliktir. Çünkü ilk dönemlerde kamuya
açık tek alan ve toplanma yeri, önemli meselelerin duyurulduğu yegâne
merkez mescitlerdir. Hz. Peygamber de bu amaçla mescidi kullanmış ve
kendisinden sonra Râşid Halifeler de aynı yönde hareket etmişlerdir. Belli
dönemlerden sonra camilerin ibadet dışındaki fonksiyonları özel kurumlara
devredilmiştir. Nikâh da bunlardan birisidir32.
Fakihlerin çoğunluğu, nikâhın ilan edilmesi yönündeki Nebevî tavsiye
ve tedbirleri değerlendirerek nikâhın ilan edilmesinin müstehap olduğu
görüşüne varmışlardır. Bu konuda Mâlikîlerin görüşü farklıdır. Onlara göre
nikâhın ilan edilmesi nikâhın şartları arasındadır.
Nikâhın hangi şartlarda gizli sayılacağı fakihler tarafından değerlendi‐
rilmiş ve farklı görüşler serdedilmiştir. Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîler’e göre iki
şahidin bulunmadığı nikâh “gizli nikâh” olarak sayılmış ve batıl kabul edil‐
miştir. Bu mezheplere göre taraflar akdin gizlenmesi hususunda anlaşmış
olsalar bile, nikâh akdinin şahitler huzurunda yapılmış olması onu gizlilik‐
ten çıkarır. Bu mezheplere göre nikâhın ilanı için yapılanlar müstehaptır33.

31
32
33

Bkz. el‐Mevsû’atü’l‐fıkhiyye, “işhâd” md.
Köse, a.g.e., s. 129‐130.
Bkz. el‐Mevsû’atü’l‐fıkhiyye, “i’lân, “işhâd” ve “nikâh” md.
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Sünnî fakihlerin ictihadlarına bir bütün olarak bakıldığında, gizli ni‐
kâhın makul karşılanacağına dair görüş bulmak zordur. Bütün fıkıh mez‐
hepleri, İslâm’a uygun bir nikâh akdinin aleniyet kazanması yönünde ittifak
etmişlerdir. Daha önce de belirtildiği gibi ihtilaf, aleniyeti sağlamanın şekliy‐
le ilgilidir. Matlup olan nikâh, diğer şartlarla birlikte ilan şartını da tereddü‐
de yer vermeyecek şekilde taşıyan nikâhtır. Günümüzde bu şart değerlendi‐
rilirken, nikâh akdinîn resmî makamlarca tespit edilmesinin aleniyet için
yeterli olabileceği söylenebilir34. Fakat böyle bir nikâhta bile, nikâhı tamam‐
layıcı unsurlar olan düğün ve velîme gibi uygulamalara da imkan nispetin‐
de yer verilmelidir.
Sonuç
Nikâh, İslâm’a göre, iki karşı cinsin meşru bir şekilde yegâne birlikte
yaşama yoludur. Asr‐ı Saadet’ten günümüze kadar, Müslümanlar, nikâh
olgusuna büyük önem vermişlerdir. Bu süreçte, kültürel ve örfî farklılıklarla
birlikte, Müslüman toplumlarda ana hatlarıyla ortak bir nikâh kültürü
oluşmuştur. Bu bağlamda, nikâhın temel şartlarının yanında, tamamlayıcı
unsurlar olan nikâhla ilgili bir kısım uygulamaları da modern hayatın dayat‐
tığı popüler kültüre feda etmemek gerekir.
Şu bir gerçektir ki, toplumun/toplumların nikâh algısının oluşmasında
fıkhî ictihadların etkisi görmezden gelinemez. Özellikle ülkemizde, nikâh
algısında Hanefî ictihadı etkili olmuştur. Sosyal hayatta karşılaşılan prob‐
lemler ve suistimaller de göz önünde bulundurularak, nikâh konusu toplu‐
mun gündemine Hanefîlerin dışındaki ictihadlar da dikkate alınarak güçlü
bir şekilde taşınmalıdır.
Cenab‐ı Hak, Kur’ân‐ı Kerim’de nikâh için sağlam bir teminat manasına
“mîsâkan ğalîzan” ifadesini kullanmıştır35. Bu açıdan her Müslüman, nikâh
akdinîn sağlam bir teminat olması yönünde gayret göstermelidir. Diğer ta‐

34

35

Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Köksal, İsmail, “Uygulamadaki Resmî ve Dînî Nikâhların
Fıhkî Yönü”, Bilimnâme, XVI, 2009/1, s. 25‐41.
Nîsâ, 4/21.
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raftan da, ihtilaflı konularda ihtiyatlı olanı alma prensibiyle hareket etmeli‐
dir. Bu bağlamda, nikâh akdini şüpheli hale getiren gizli sayılabilecek bir
nikâh akdinden sakınılmalıdır.

MÜZAKERE
Mehmet Süheyl ÜNAL♦

Değerli Hocalarım, Kıymetli Hâzirûn!
Öncelikle bu Sempozyum’un hazırlanmasında emeği geçen herkese
şükranlarımı ve tebriklerimi sunuyorum. Oturumun son konuşmacısı ol‐
mak, sosyal psikolojik açıdan bir bahtsızlıktır. Bu realiteden hareketle ben de
dinleyicileri çok fazla yorup şansımı zorlamak istemiyorum.
Bu oturumun diğer müzakerecisi olan İsa Bey Hocamla oturumun teb‐
liğlerini paylaştık. Ben bana ulaşan Yrd. Doç. Dr. Hasan Yenibaş Bey’in teb‐
liğini müzakere edip genel birkaç hususa değineceğim. Bütün tebliğcileri
evvela tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok faydalı bilgiler sundular. Bil‐
hassa Sayın Fatma Gökçen Dinç’in tebliği ‐alanım din sosyolojisi olduğu
için‐ bana epey dikkat çekici geldi. Teşekkür ediyorum.
Hasan Bey’in tebliği “‘Nikâhı İlan Edin’ Hadisi Bağlamında Nikâhın
Sosyal Yönü” başlığını taşıyor. Konu, güncel durumlara yönelik olması ha‐
sebiyle önem arz ediyor. Muhtevaya bakıldığında da görülüyor ki önemli
problemlerin altını çiziyor. Ne var ki çalışmanın hangi bilim dalının analiz
düzeyiyle yazıldığı hususunda bir belirsizlik hissediliyor. Hadis, fıkıh ve
sosyolojinin renk tonları fark ediliyor; ama ana çerçevenin hangisi olduğu
net değil. Daha spesifik konuşulabilirdi. Kaynaklara baktığımızda daha nite‐
likli ve birinci el kaynaklar konusunda üzerinde çalışılmasında fayda görü‐
yoruz.

♦

Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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Bir başka husus, nikâhın ilanını doğrudan ifade eden hadislere gerektiği
kadar yer verilmediği görülüyor. Konuyu temellendirmede daha çok düğü‐
nü ifade eden rivayetler ön plana çıkartılmış. Düğün ile nikâhın sıhhat şartı,
hatta rüknü için sıhhat şartı kabul edilen şahitlik meselesi iç içe girmiş, me‐
sele tam olarak vuzuha kavuşturulmamış. Asgarî şartlarla ideal olan, delille‐
riyle açıkça ortaya konulduktan sonra işin sosyal yönü ele alınsa daha anla‐
şılır sonuçlar elde etmek mümkün olabilirdi. Ayrıca meselenin fıkhî yönü
ele alınırken sadece verilen fetvalar özetlenmiş, konu başlığında yer alan
hadis ekseninde bir değerlendirme merkeze oturtulmamış.
Tebliğde yer alan rivayetlerin ve görüşlerin yerleriyle ilgili de göz
önünde bulundurulması gereken bazı hususlar göze çarpmaktadır: Pey‐
gamber ve sahabe rivayetleri başlangıçta zikredilip daha sonra diğer alimle‐
rin görüşlerine yer verilmeli, en son durumun sosyal yönü üzerinde konu‐
şulmalıydı.
Aslında benim bu konuyla ilgili gelmek istediğim daha sosyal ve sosyo‐
lojik meseleler var. Tebliğinin başında Hasan Bey Dihlevî’nin evlilik tanımı‐
nı alıntılamış. Hatırlayalım: “Şer’an kendileriyle evlenilmesi haram olmayan
kadınlarla, şahitlerin huzurunda, önceden mehir vererek, nişan yaparak,
denkliği göz önünde bulundurarak, veliden izin alarak, ziyafet vererek ya‐
pılması; erkeğin aile reisi olması sıfatıyla evlilik ve nafaka yükümlülüğünü üstlen‐
mesi, kadının ev hizmetlerini görmeyi, çocuk bakımını ve kocaya itaati kabullenmesi
esasları üzerine kurulu bir evliliktir.” Sosyolojik baktığımda aklıma şu soru
geliyor: Acaba bu tanım günümüzde geçerliliğini koruyor mu?
Meselâ bu salondaki hanımlardan kaç tanesi “uygulamada” bu tanımda
geçen unsurları aynen içine sindiriyor? Dikkat buyurunuz: “Söylemde” de‐
miyorum. Çünkü söylem ve uygulama farklıdır. “Kitabî/resmî din” ile “ya‐
şanan din” aynı değildir. Bu tebliğde zikredilen örneklerden de bu anlaşılı‐
yor. İlahiyatçıların “yaşanan din”i de hesaba katarak bir kez daha düşünme‐
leri gerekiyor. Bu sempozyumda şimdiye kadar çok sayıda tebliğ sunuldu.
Bunların bir kısmının gerçekten problemi tespite ve çözmeye yönelik önemli
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katkılar sağladıklarını/sağlayacaklarını düşünüyorum. Ne var ki göz ardı
edilen de bir gerçek var. O da toplumsal değişme ve din ilişkisi. Ünlü din
sosyologu Peter Berger’in bir metaforu dikkat çekicidir. Der ki: Modernleş‐
me soluduğumuz havaya benzer. Beğensek de beğenmesek de hepimiz aynı
havayı solumak zorunda kalıyoruz. Yani genelde sosyal değişme, özelde de
modernitenin getirdiği toplumsal durumlarla ister istemez karşı karşıyayız.
Bu bir vakıa olarak karşımızda duruyor. Daha doğrusu karşımızda durmu‐
yor; biz onun içinde duruyoruz. Ve onun beraberinde getirdiği “yeni” du‐
rumlar, bizim “eski” paradigmamızı silkeliyor. Bizim durumun farkına va‐
rıp bir mukabelede bulunmamız gerekiyor. Sanki dünya hiç değişmiyormuş
gibi davranmak, “yenilik”lere herhangi bir karşılık tarzı geliştirmemek, bizi
Müslüman toplumların yüzyüze geldikleri güncel problemlerden muaf tut‐
mayacaktır. Bu dediğim, bir “modernlik takdisi” gibi anlaşılmamalıdır. Ben
kesinlikle “madem modern bir dünyada yaşıyoruz, bari ayak uyduralım,
kendimizi reforme edelim” demiyorum. Ama önümüzde duran sosyal ger‐
çekliğin farkında olalım, diyorum. Bu çerçevede günümüzde insanların
nikâh konusunda yaşadıkları güncel problemlere pek bir faydası olmayan ‐
deyim yerindeyse‐ ‘arkeolojik’ çalışmalar yerine her anabilim dalında daha
probleme yönelik, yani “dişe dokunur” çalışmalar yapılmalıdır. Din bilimle‐
rinde, yani din sosyolojisi, din psikolojisi, din antropolojisi, din etnolojisi,
din eğitimi gibi alanlarda bu konulara daha fazla eğilmemiz gerektiğini dü‐
şünüyorum.

MARRIAGE IN 19TH ‐ EARLY 20TH CENTURY CENTRAL
ASIAN STATE ACTS
19. Yüzyıl ile 20. Yüzyılların Başlarında
Orta Asya’daki Resmî Uygulamalarda Nikâh
Elyor KARIMOV♦

Legal matters regarding family and marriage have been dealt by Qazi
(Muslim judge) in all 19th - early 20th century Central Asian Khanates.
Judges were appointed by the khan who issued khan’s decrees (yarliq).
The so called “royal” yarliq (yarliq‐i humayun‐i ‘aliy) contained the royal edict
(neshan‐i humayun), which defined the area (vilayat), to which Qazi was
appointed. The inhabitants of this territory were prescribed to consider the
appointee their Qazi. The population was ordered to obey their new Qazi
and to appeal to him in all questions of Sharia.
Normally, the very same yarliq document listed the circle of questions,
which were in Qazi’s jurisdiction. He was obliged to compose documents
and lists (sukuk va sijalat), to seal marriage contracts (‘uqud‐i ankaha), to
resolve legal cases (khusumat), to preserve the property of orphans and
mentally ill (zabt‐i amval‐i aytam va majanin) and to appointment tutorship for
them (awsiya’), to divide inheritance between the legatees according to
Sharia (matruka‐i muslimin). Qazis were also responsible in more generic
♦

Prof. Dr., İlimler Akademisi, Özbekistan

Head of the Department of Medieval and Ancient History at the Institute of
History, Uzbek Academy of Sciences, in Tashkent, Uzbekistan.
ekarimov@yahoo.com
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terms “to instigate good deeds and to forbid actions not allowed by Sharia,”
as well as the supervision over the attendance to the pubic prayers and
supporting of order in schools.
Yarliqs paid special attention to the monetary fees assessed by Qazi for
document preparation and processing (ujra‐i kitabat) and for recording of
marriage contracts (nikâh). There was also a condition, that if the appointed
Qazi would be fired if he violates these conditions or if he does not follow
the legal norms of Sharia.
As one can see, among numerous duties of qazis, matters related to
marriage played a significant role. Moreover, dealing with such matters
made an import source of income of the judges.
In recent years my research focused primarily on the materials of a
previously unexamined collection of Khans’ Yarliqs and Waqf documents
and Qaziy certificates, which were found during archaeographic expeditions
in different part of Central Asia.
In this documents, a number of Khiva khan yarliqs indicate the
appointment of judges which could be used as a proof of what has been
discussed above about marriage.
As some of the referred here documents indicate, sometimes both Qazi
[ ]ﻗﺎﺿﯽand Rais [ ]ﺭﺋﻴﺲwere appointed together. Responsibilities of Rais include
ensuring the application of Sharia law. At times, Rais assumed roles of both
Qazi and Rais.
The scope of our research contained five yarliqs from a private collection
that all dealt with appointments of Qazi and Rais. Rais were to ensure moral
values being followed by Muslims, Islamic practice observed, fair market
prices maintained, as well as the accuracy of measurements and scaled is
preserved.
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Yarliq # 1 dated 21st of Ramazan, 1272 (or May 26, 1856) clearly states
that Rais is obliged to monitor the adequate school (maktab) attendance by
children, observance of public prayers (namaz) and many other Sharia
norms, including punishment of those who did not obey Sharia rules.
We could also see from Yarliq # 2 dated 24th of Jumada al‐awwal 1273
(or January 23, 1857) that responsibilities of Rais and Qazi have been
combined and the person in charge was referred to as Qazi‐Rais. In Bukhara
and Khiva this term has been widely used. In Bukhara at that time, popular
before term muhtasib [ ]ﳏﺘﺴﺐhas not been used as it has been replaced by the
term rais, also widely used in the local legal documents.
It is important to mention that every yarliq that dealt with the
appointment of qazis, also with the responsibilities given to Qazi to perform
the marriage ceremonies and the payment of fees for marriage (nikâh) and
the fees that were paid to Qazis for their work in a form of nikâh‐patta. Qazis
were given the responsibility of documenting the main civil procedures, the
marriage.
In the middle of 19th century part of the Central Asia was colonized by
Russian empire. The colonized territories were turned into Turkestan
Governor‐Generalship that led to dramatic political, economic and judicial
change,

including

qazis

being

banned

from

performing

marriage

ceremonies, which in turn created tremendous dissatisfaction on the part of
qazis. The qazis made a lot of effort and eventually succeeded in return their
rights to perform marriage ceremonies and thus resume earning their
income from it.
Even after the Soviet rule was established after 1917, all the way up to
the 1930’s qazis managed to continue their rights on marriage ceremonies.
Throughout the Soviet period, all marriages among Muslims in Central Asia
were performed secretly in the mosques or in the privacy of their homes,
thus continuing Islamic tradition, as well as maintaining the legitimacy of
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sacredness of Muslim marriage, as well as its symbolism regardless of the
Soviet civil code and marriage being introduced formally.
Going back to the period that we are referring to in our presentation,
family and marriage matters were dealt with simply as the ceremonies and
procedures only related to marriage documenting. Qazis were responsible
for a larger number of issues far beyond procedures and documentation. We
would like to present to you a few documents as an examples of work
performed by Qazis.
For instance, let’s look at waiver of a claim. In our collection of written
sources, there is a number of the documents about waiver of claim from both
parties ‐ male and female claimants. Here is a waiver of claim from a
woman:
Document #40 dated 20th of Jumada al‐Thani, 1299 / May 9th, 1882
Waiver of a claim (Ibra‐i amm). Mrs. Ughil Bika, daughter of Gaday
Qulal, son of Ish‐Niyaz from the community (qawm) of Khwarezmshah
mosque, waives (o’tdim) of her property and non‐property (mal va ghayr‐i
mal) and monetary (tilla va tanga) claims, and, in particular, as to the mahr
and benefits until the period of remarriage (nafaqa‐yi ‘idda), equivalent 9 tilla,
each of which is equal to 9 tanga of sevenfold weight (vazn‐i sabʹa), to her
former husband Muhammad‐Safo‐khwaja [ ]خواجهson of Muhammad‐Panoh‐
khwaja.
In future, if she makes any claim on all above‐listed, to be considered as
illegal.
Witnesses: Khuday‐Nazar‐bay, Ata‐Niyaz and others.
Certainly, it is not clear why such documents came into force. Maybe
woman made a request not to claim mahr [ ]ﻣﻬﺮwhen she decided divorce or
she was forced by others to put a waiver of claim. Possibly, she was
depressed with the hard life with her husband and it was her decision to
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divorce. This incident appears to be a typical one as in my research I came
across a number of Qazi documents that describe such situations.
Matters regarding money or property, which women got as a part of the
marriage agreement are presented in a wide range of legal documents. For
example, Document #20 on Sale of two land plots dated Safar 1270 (or
November‐December 1853) describes land sales for the total of 24
khwarezmian gold coins (tilla‐i khwarezmi) from Mrs. Mamadjan‐bibi,
daughter of Fazil‐khwaja to Baba‐khwaja, son of Abd al‐Ghaffar‐khwaja.
This document mentions the following ʺthe first land plot with the
approximately three‐quarters of tanab, belongs to above Mamadjan Bibi,ʺ
one eighth ʺ(hasht‐i yak) part of which she got as an inheritance from her
husband as a marriage fee (haqq‐i nikâh)ʺ.
Mahr has been an essential part of Muslim marriage. Here we can see a
document #42 which is a Decree on dowry payment dated 10th of Rajab 1305
(or March 23, 1888).
In accordance with this document, Bekjan the son of Ir‐Muhammad, son
of Bay‐Muhammad, from the community of Nur‐Muhammad mosque in
Kataghan, acting as an authorized agent or trustee (vakil) of Mrs. Bazargul‐
bika, the daughter of Bek‐Niyaz, with evidence of Qutluq‐Murad, the son of
Qurban‐bai and also Sultan Murad, son of Ish‐Niyaz, charge ʺurgentʺ part of
the mahr (mahr‐i muʹajjal) from the truster’s husband Nawruz‐Muhammad,
the son of Abdushukur.
An important addition ‐ “Any claim made by this person through an
authorized person after the marriage contract (aqd) to be considered as
illegal”.
In other words, this document refers to a situation whereby there was a
need for money to cover wedding costs or dowry, or the woman agreed to
marry or she was forced to marry. In this case, mahr‐i muʹajjal (immediately
paid portion of the mahr) has taken place that requires for a groom to pay a
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bride mahr immediately. There were also other types of mahr such mahr‐i
muwajjal (deferred portion of the mahr) where the wife gets the money as a
result of a divorce or the death of a husband.
As we can see, the institute of marriage in Central Asia at the 19th and
early 20th century was quite developed and comprehensive institute with a
clear social structure, system of rules and regulations that in the region lost
their existence yet remained symbolically and a part of a cultural tradition.

Şer’iyye Sicilleri ve Bâb‐ı Meşihat (Şeyhü’l‐islâmlık)
Kayıtları Işığında
OSMANLI’DA NİKÂH UYGULAMALARI
♦

İsmail KURT

Akrabalık ilişkisi ile birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği
topluluğa aile diyoruz. Her toplumda aile vardır ve önemlidir. Bütün dinler
de aile mefhumuna önem vermiştir. Hemen her cemiyette, şartları ve neticeleri farklı olmakla beraber nikâh mevcuttur.
Kur’ân ve hadisler aileyi toplum hayatının temeli saymış, evlenmeyi
tavsiye ve teşvik etmiş,1 şer’î hukukun evliliğe dair hükümleri fıkıh kitaplarında teferruatıyla tanzim olunmuş ve İslâm aileyi korunması gereken en
önemli bir unsur olarak görmüştür.
Evlilik dinî ve içtimâî bir müessese olup, toplumun devamını sağlar.
Neslin devamı ve nesebin sıhhati gereği evlilik her toplum için bir zarurettir.
Osmanlılar döneminde evlenmeler devletin kontrolü dâhilinde yapılmıştır. Nikâhın önemi ve sosyal hayattaki etkisi sebebiyle bu akidlerin hukûkî esaslara göre yapılmasına, aile hukukunu yakından ilgilendiren evlenme, mehir, boşanma, nafaka, verâset gibi uygulamaların kayıt altına alınmasına özen gösterilmiş ve Şer’iyye Sicilleri’2ne bu tarz vesikalar kaydedilerek
♦
1

2

Dr., İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV)
Peygamber Efendimiz evliliği teşvik sadedinde “Nikâh benim sünnetim” buyurmuştur(İbn
Mâce, Nikâh, 1).
Şer'iyye Mahkemeleri'nce tutulan Şer'iyye Sicilleri, Sultan II. Abdülhamid'in emriyle
Şeyhü'l-İslâmlık makamına girişte (Bugünkü İstanbul Müftülüğü'nün cümle kapısının gi-
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muhafaza altına alınmıştır. Evlenme, özellikle boşanma ve mehir gibi aile
hukuku, vasiyet ve mirasın taksimi gibi miras hukuku meseleleri sicillerde
sıklıkla yer almaktadır.3
Osmanlı idaresi altında bulunan ve ehl-i zimmet denilen gayr-i Müslim
tabea da kendi cemaat hukukuna tabi olarak nikâh akdini gerçekleştirmiş,
miras hukukundan istifade için nikâh sözleşmelerini şer’î mahkemelere tescil ettirmiştir.4

3

4

rişinde), sağda, müstakil, iki katlı bir bina hicrî 1310, milâdî 1892 yılında yaptırıldıktan
sonra, İstanbul’a ait Şer’iyye mahkeme sicilleri çeşitli yerlerden buraya toplanmış ve bu
siciller mahkeme sırasına göre muhafaza altına alınarak Şer’iyye Sicilleri Arşivi teşekkül
ettirilmiştir. Bu arşivde, 888-1343 hicrî /1483-1924 milâdî yılları arasını ihtiva eden toplam
9872 adet sicil bulunmaktadır. Bundan başka, çeşitli müze ve kütüphanelerde bulunan
Şer’iyye Sicilleri değişik miktarlarda olup bunların kısmî ve toplu katalogları hazırlanarak
yayınlanmıştır (Ahmet Akgündüz tarafından hazırlanan ve Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı’nca neşredilen Şer‘iyye Sicilleri, Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler, c. I-II, İstanbul 1988 " adlı esere bakılabilir). Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Türkiye genelinde
dağınık halde bulunan bu siciller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları ile Ankara'da Millî Kütüphane’ye toplanmış ve İstanbul Müftülüğü bünyesindeki Şer’iyye Sicilleri
Arşivi’ndeki siciller büyük bir yekûn teşkil ettiği için ve aidiyeti cihetiyle yerinde bırakılmıştır. İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi ve İstanbul Müftülüğü Meşihat
(Şeyhü’l-islâmlık) Arşivi’ndeki sicillerin mikro filmleri İslâm Araştırmaları Merkezi
(İSAM) tarafından çektirilmiş ve müracaat fişleri hazırlatılarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.
Osmanlı Devleti’nde kadıların görev ve yetki alanları çok genişti. Osmanlı kadısı yerine
göre belediye başkanı, yerine göre mülkî âmir, noter, vergilerin tarh ve tahsiline nezaret
eden bir müfettiştir. Bu sebeple kadıların tuttuğu defterler sayesinde mahkemelere intikal
eden hukukî vesikalar hakkında bilgi sahibi olduğumuz gibi kadıların faaliyet gösterdiği
yerlerdeki piyasalar, eşya fiyatları ve bunlarda meydana gelen değişiklikler, eşyalar için
belirlenen standartlar, merkezî yönetimden bölge ile ilgili gönderilen fermanlar, hükümler, o bölgede yapılan imar faaliyetleri, sefere çıkan ordunun lojistik desteğiyle ilgili yapılan hazırlıklar, göçler, yerleşim sorunları, nüfus hareketleri, vakıflar, meslek kuruluşlarının faaliyetleri, alım-satım, vasiyet, vakıf kurma, bağışlama, rehin, evlenme, boşanma,
kurulan ticarî şirketler gibi sosyal, iktisadî, idarî ve hukukî her türlü hareket ve işlemler
hakkında da birinci elden bilgi sahibi oluyoruz. Sonuç itibariyle Osmanlı mahkeme defterleri Osmanlı hukuk ve iktisat tarihi ve genel olarak Osmanlı sosyal tarihi hakkında daha
ayrıntılı, güvenilir değerlendirmeler yapmamıza imkân tanımaktadır. (M. Âkif Aydın ,
“Osmanlı Mahkeme Defterleri”, Yeni Ümit Dinî İlimler ve Kültür Dergisi
(http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/osmanli-mahkeme-defterleri).
Defşun, Astor’a ile tezvic eylediğini kayıt altına aldırmıştır. (Konya Şer’iyye Sicilleri, 108/4).
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Nişan
İslâm toplumunda aile hayatının kurulması, nişanlılık döneminden sonra gerçekleştirilen nikâh akdi ile başlar. Osmanlı tatbikatını aksettiren şer’î
mahkeme kayıtları arasında, evlilik öncesi yapılan söz kesme ve nişanlanma
ile ilgili birçok dava kaydı yer almakta olup, bu kayıtlar, nişan akdinin şartları, tarafların yükümlülükleri, hukukî geçerliliğinin sınırlarını göstermesi
bakımından önemlidir. Yine bu kayıtlardan, nişanlılık döneminde verilen
taahhütlerin zamanında yerine getirilip-getirilmediği, verilen taahhütlerin
yerine getirilmemesi halinde karşı tarafın nişandan vaz geçme hakkının
olduğu, nikâh vuku bulmadan nişandan cayılabildiği anlaşılmaktadır.5
Nikâh
Istılahta nikâh, ayrı cinslerin birbirinden karşılıklı olarak faydalanma
sözleşmesi demektir.6 Fıkıh terimi olarak, karşı cinsten iki kişinin, birlikte
yaşamalarına ve karşılıklı yardımlaşmalarına imkân veren ve taraflara karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir.7 Kur’ân’da zikredilen
nikâhın8 amacı, üremeyi sağlıklı ve şaibesiz bir şekilde gerçekleştirmeyi
sağlamaktır. Evlilik kişiyi zinadan korur ve insan neslinin devamını sağlar.
Evlenen eşler nikâhla beraber artık kardeşten de yakın ve ileri hale gelmekte,
her türlü meselelerini paylaşabilmektedir.
Her milletin kendilerine mahsus bir hukuk sistemi olduğundan evlilik
anlayışları ve işlemleri farklılık arz etmektedir. Vahye dayanan dinlerde
evlilik müessesesi nikâh akdi ile tesis eder ve bu akid özellikle kadın için bir
güvence vasfı taşır. Çünkü boşanmalarda ispat eksikliği en fazla kadınları
mağdur duruma düşürmektedir.

5

6
7

8

Mehmet İpçioğlu, Konya Şer’iyye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi, Nobel Yayın, Ankara 2001,
s. 19 vd.
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2010, s, 456.
Heyet, Dinî Kavramlar Sözlüğü, DİB yayınları: 589, Tavaslı Matbaacılık, İstanbul 2009, s.
461.
2/221, 235; 4/3, 24, 25, 127; 5/5; 16/72; 24/32, 33; 33/37, 50
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Hazret-i Peygamber zamanından beri nikâhlar üçüncü şahıslar tarafından akdedilmiş ve bu akid genelde bir merasim şeklinde icra edilmiştir.
Râşid halifeler döneminde de bu usûl aynen uygulanmıştır. Hazret-i Ali’nin
(r.a.), halifeliği sırasında işlerinin yoğunluğu sebebiyle âzâdlı kölesi Kamber’i nikâh kıyma işiyle vazifelendirmiş, “Kambersiz düğün olmaz!” sözü
buradan kalmıştır.
Kur’ân’da kimlerin kimlerle akraba9 olduğu, kendileriyle evlenilmeleri
ebediyen haram olanlar(muharremât) açıkça zikredilmiştir. “Mahrem akrabalık anne, nine, kızkardeş, kız, hala, teyze gibi neseben olduğu gibi, üvey
anne, üvey kız, gelin, kayınvâlide gibi sıhren (evlilik yoluyla) da olabilir. Bir
kimsenin neseb akrabalığı sebebiyle evlenmesinin ebediyyen yasak olduğu
kimseler, rıdâen (süt yoluyla) akraba ise evlilik sahih olmaz. Yani bir kimse
iki buçuk yaşına kadar süt emdiği kadının mahrem akrabası ile evlenemez.”10
İslâm hukukuna göre, bir erkek dörtten fazla nikâhlı kadınla aynı anda
hayatını devam ettiremez. Ancak ölüm ve boşanma gibi sebeplerle yerine
başka bir kadını nikâhlayabilir.11
Nikâhın ilk şartı, icap ve kabuldür. Bu icap ve kabul, açık veya evlenmeye delâlet eden her çeşit söz ile olur. Bu icap ve kabul beyanlarının aynı
mecliste yapılması lâzımdır. Nikâhta tarafların bizzat bulunmaları gerekmez. Dolayısıyla vekâlet yoluyla da nikâh muamelesi gerçekleştirilebilir.
Müslüman bir kadın ancak Müslüman bir erkek ile evlenebilir. Muvakkat
nikâh geçersizdir.

9

10

11

Muharremâtla ilgili âyetler için bkz., Bakara, 2/83, 177, 180, 215; Nisâ, 4/36, 135; Enfâl,
8/41, 75; Nahl, 16/90; İsrâ, 17/26; Nûr, 24/22; Rûm, 30/38; Ahzâb, 33/6; Tûr, 52/23; Haşr,
59/7; Beled, 90/15.
Ekrem Buğra Ekinci, “Osmanlı Hukukunda İzinnâme İle Nikâh”, Türk Hukuk Tarihi Araş‐
tırmaları, sy. 2, 2006, s. 41 vd.;
http://www.ekrembugraekinci.com/pdfs/izinnameilenikah.pdf
Ahmet Akgündüz, Osmanlı’da Harem, OSAV yayınları: 8, İstanbul 1995, s. 163, 263, 298;
Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. II, s. 311 vd.
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Dinen nikâhın mutlaka kadı huzurunda kıyılma şartı yoktur. Ancak
halk arasında kadı veya resmî vazifeli huzurunda nikâh kıyma âdeti yaygınlaşmış ve Osmanlı döneminde de bu usûl devam ettirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde nikâhların, kadı tarafından veya kadıdan alınan izinnâme ile imam
veya ruhânî reis tarafından kıyılması esastı. Nitekim kadılar huzurunda çok
sayıda nikâh kıyıldığı, mahkeme sicillerinden anlaşılmaktadır.12
Osmanlı Devleti’nde kadıdan başka nikâh memuru bulunmadığından,
din adamlarına umumî bir nikâh kıyma izni ve yetkisi yerine, her münferit
nikâh için özel bir izin ve izinnâme verilmesi yoluna gidilmiştir. Bu tür bir
uygulama her nikâh esnasında gerekli hukukî şartların oluşup oluşmadığının kadı tarafından kontrolüne de imkân sağlamıştır.13
Osmanlı’nın son dönemlerinde izinnâmesiz nikâh akdinin yapılması
yasaklanmış, aleniyet ve isbat kolaylığını temin açısından nikâh işlemlerinin
tescil ettirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Nikâhın tescili ispatın sağlaması
açısından önemlidir. Resmî belgeye dayalı ispat en güvenli yoldur. Bu bakımdan 1881 yılından itibaren nikâh, talâk, doğum ve ölüm gibi vukuatın
nüfus sicillerine bildirilmesi emredilmiş; aksine davrananlara cezâ öngörülmüştür.14 Ayrıca mehr-i müeccelin unutma ve inkâra karşı korunması için
12

13

14

Z. Fahri Fındıkoğlu, “Tanzimatta İctimâî Hayat”, Tanzimat, İstanbul 1999, c. II, s. 649; Halil
Cin, İslâm ve Osmanlı hukukunda Evlenme, 1974, s. 142; M. Akif Aydın, İslâm‐Osmanlı Aile
Hukuku, İstanbul 1985, s. 94 vd.
Ayhan Işık, “Şer’iyye Sicillerine Göre Osmanlılarda Nikâh Akdi”, Din ve Hayat, İstanbul
2011, sy. Şubat 2011, s. 125.
16 Safer 1276/14 Eylül 1859 tarihli Şer‘iyye Mahkemeleri Nizamnâmesi ile şer’î mahkemelerin yapacağı işler tanzim edilmiş, nikâh akitlerinden ve izinnâmelerden alınacak harç
miktarları da tesbit edilmiştir. Şevval l298/2 Eylül 1881 tarihli Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi
ile de, Müslümanlar arasında meydana gelen evlenmelerin Şer‘iyye Mahkemesi, gayr-i
müslimler arasındaki evlenmelerin de ruhanî reisleri tarafından verilecek izinnâmelerle
yapılabileceği ve nikâhları kıyan imam ve ruhanî reislerin en fazla sekiz gün içerisinde
sicill-i nüfus memuruna ilmühaber vermeleri, bunu yerine getirmeyenler için yarım Osmanlı altını nakdî ceza ödemeleri mecburiyeti getirilmiştir. 30 Ekim 1917 tarihli kararname ile de kanûnî şartları dikkate almadan nikâh belgesi tanzim eden ve nikâhı tescil eden
hâkim ve naibi ile yetkisi olmadığı halde nikâh kıyan imamlara da bir aydan altı aya kadar hapis cezası verileceği, karısını boşadığını 15 gün içinde hâkime bildirmeyenlerin de
hapis ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. (Düstur, 1/5/83; Düstur, I/Zeyl2/15; Ceride‐i
İlmiye, cilt:1, s. 36 vd.; Ayrıca bkz. M. Akif Aydın, “Osmanlılarda Ailenin Tarihî Tekâmülü”, Sosyo‐Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara 1992, c. II, s. 438; Ayhan Işık,
a.g.m., s. 125).
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yazılı belgeyle kayda geçirilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu belgeler aynı
zamanda mehrin varlığı, miktarı yanında nikâhın ispatı için de bir güvence
sağlamıştır.
15 Receb 1304/9 Nisan 1887 tarihinde İstanbul Kadısı başkanlığında ve
Şeyhü’l-islâm’ın nezaretinde mahalle imamlarının nikâh kıyma usûl ve esaslarını düzenleyen bir nizamnâme çıkarılmıştır.(Bkz., Ek: 1).
İzinnâme15 verme yetkisi bulunan mahkemelerde ilk evlenecekler için
“Bâkire İzinnâmesi Defterleri”, ikinci defa evlilik yapanlar için “Seyyibe
İzinnâmesi Defterleri”(Ek: 2) tutulmuş olup, mahkemece verilen izinnâmeler önce bu defterlere kaydedilmiş ve bu muameleden sonra imamlar tarafından nikâhlar kıyılmıştır. Nikâhtan sonra imamların düzenlediği ilmühaber bilgilerine göre evlilikler mahkemelerde tutulan “Münâkehât Defterle‐
ri”ne, evlilikleri sona erenlerin kayıtları da “Müfarekāt Defterleri”ne yazılmıştır.16
15

16

Tafsilat için bkz., M. Zeki Pakalın, “İzinnâme”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü‐
ğü, İst. 1983, c. II, s. 109.
İstanbul, Bilâd-ı Selâse ve bunlara bağlı diğer mahkemelerde evlilik ve boşanma muamelelerine ait kayıtlar; izinnâme, münâkehât-müfarekāt, seyyibe-bâkire vs. isimlerle anılan
hususî defterlerde toplanmıştır. Bunlardan günümüze ulaşan en eski defter Üsküdar Kadılığı'nın 1246-1279 h./1830-1862 m. yılları arasındaki nikâh kayıtlarını ihtiva eden nikâh
defteridir. İstanbul Kadılığı’nın 1297 h./1888 m. yılına ait bâkire izinnâmesi ise bu tür izinnâme defterlerinin ilk örneğini teşkil etmektedir. Bekâr ve dul olanlar için ayrı kayıt
defterleri tutulmuş ve dullar için tutulan defterler seyyibe izinnâmesi olarak adlandırılmıştır. İzinnâmeler, belgelerin düzenleniş şekli ve ifade bakımından eski sicillerdeki evlilik kayıtlarından farklıdır. Bir de fihrist şeklinde düzenlenen evlilik kayıt defterleri vardır
ki bunlarda sadece evlilik akdini gerçekleştiren taraflar, bunların velilerinin isimleri ve akit tarihleri kayıtlı bulunmaktadır.
İstanbul Müftülüğü Meşihat (Şeyhü’l-islâmlık) Arşivi’nde Üsküdar Mahkemesi'nin 13321342 h./1914-1923 m. yılları arasına ait on dört münâkehât-müfarekāt defteri 1335-1345
h./1917-1926 m. yılları arasına ait iki münâkehât-müfarekāt fihrist defteri, 1314-1339
h./1896-1920 yılları arasına ait altı izinnâme sicili ve 1339-1345 h./1920-1926 m. yılları arasına ait altı izinnâme fihristi mevcutken, 1995 yılının Aralık ayında Üsküdar Vâlide Camii'nin dolaplarında bulunan ve 1246-1342 h./1830-1923 yılları arasına ait olan on dört
münâkehât ve müfarekāt defteri de bu seriye dâhil edilmiştir.
Yine bu arşivde Bakırköy Mahkemesi’nin iki izinnâme defteri, Beykoz Mahkemesi'nin üç
münâkehât-mufarekāt defteri, Kasımpaşa Mahkemesi'nin beş münâkehât-müfarekāt defteri, Kartal Mahkemesi'nin iki münâkehât-müfarekāt defteri ve İstanbul Mahkemesi’nin
on üç izinnâme, altı seyyibe izinnâme, sekiz bâkire izinnâme defteri kayıtlı bulunmakta-

OSMANLI’DA NİKÂH UYGULAMALARI

453

Her mahalle ve karye imamı verdiği ilmühaberleri, bağlı olduğu mahkeme tarafından mühürlenmiş bir deftere kaydetmiştir. İzinnâme alındığı
halde herhangi bir sebepten dolayı nikâhın kıyılmadığı durumlarda ise İzinnâme Defteri’ne şerh düşülerek nikâhın kıyılmadığı belirtilmiştir.17 Bazı
gayr-i müslimlerin de nikâhlarını, ruhânî liderlerine değil, kadı veya imamlara kıydırdıkları bu defter kayıtlarından anlaşılmaktadır.
Her imam bağlı olduğu mahkemeden izinnâme alarak kendi mahallesindeki kişilerin nikâhını kıymıştır. İmam, nikâhını kıyacağı kişilerin ikametgâhını gösterir ilmühaberi, zevc ve zevcenin tezkire-i Osmaniyelerini
(nüfus cüzdanlarını) ve evlenecek olan kişi askerî erkândan ise ruhsatnamesini bağlı olduğu mahkemeye sunduktan sonra ancak izinnâme alabilirdi.
İmamlar aynı zamanda nikâhını kıyacağı kişilerin evliliğine hukuken bir
engel bulunup bulunmadığını da araştırmışlardır. İmamlar, nikâhtan önce
düzenleyecekleri ilmühaberlerde evlenecek kişilerin isimlerini, tabiiyetlerini,
bâkire veya seyyibeliklerini, zevci vefat etmiş ise vefat tarihi gibi bilgilerini;
nikâhtan sonra düzenledikleri ilmühaberde ise mehr-i müeccel ve muaccelin
cinsini ve miktarını, tarafların vekil ve şahitlerinin isim ve şöhretlerini kayıt
altına almışlar, mahallesine yeni taşınmış olan kimseler için ilmühaber düzenlemeden önce belediye ve nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli
tahkikatı yaparak durumunu bilmedikleri kişilerin nikâhlarını kıymamışlardır.18
Şer’î hukuka göre, tarafların mehr-i müeccel veya mehr-i muaccel
tesbiti, iki erkek şahidin huzurunda icab ve kabulü nikâh için yeterli kabul
edilmiştir. Hanefî’ye göre âkil/akıllı ve bâliğ/ergin erkek ve kadın kendi
iradesi ile kimsenin iznine ihtiyaç duymadan bizzat veya vekil yahut velileri

17

18

dır. (Münâkehât ve müfarekāt defterinin tafsilatlı kayıtları için bkz. Ek: 3-8; Bilgin Aydınİlhami Yurdakul-İsmail Kurt, Bâb‐ı Meşihat ve Şeyhü’l‐İslâmlık Arşiv Defter Kayıtları, İSAM
Yayınları, İstanbul 2006, s. 249 vd.).
Bkz., İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, Defter no: 301, s. 59, kayıt: 1044; s. 61, kayıt:
1056; s. 98, kayıt: 1240; http://sabrikontek.blogcu.com/ser-iyye-sicillerine-goreosmanlilarda-nikah-akdi/12332607.
Ayhan Işık, a.g.m., s. 126 vd.
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vasıtasıyla evlenebilir. Akıllı ve bâliğ bir erkek veya kadın velisi râzı olmasa
bile dilediği kişi ile evlenebilir. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebinde bâliğa
kızın nikâhını yalnızca velisi veya velisinin vekili kıyabilir ve bu üç mezhebe
göre veli, nikâhta hazır olup icap ve kabul beyanında bulunması gerekir ve
bu nikâhın sıhhati için şart görülmüştür. Ancak Osmanlı uygulamalarında
Hanefî mezhebinin görüşü esas alınmıştır. Velinin izni veya bizzat bulunması evliliğin sıhhat şartlarından olmamakla beraber örfe uyularak velinin
izni de alınmıştır. Kızların nikâhlarının kızın umumiyetle kızın babasına
verdiği vekâletle kıyıldığı, kendilerinin bizzat bulunmadığı arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır.19
Evlenecek kadın ve erkeğin, kadı huzuruna giderek şer’î mahkemelerce
nikâh akdi yaptırdığı gibi20, taraflardan birinin veya her ikisinin mahkemeye
vekil göndermeleri suretiyle de nikâh akdi yapılabilirdi. Hatta çiftlerin uzak
yerlerde oturmaları ve kadı huzuruna gelememeleri durumunda, köy veya
mahalle imamları kadıdan aldıkları -kadı veya naip tarafından mühürlenmiş
- yazılı izinle nikâh kıyabilmekte idiler.21 Şer’î mahkeme dışında ve şâhitler

19
20

21

Konya Şer’iyye Sicilleri, 47/3.
Hicrî 1161 tarihli bir belgede Şerife Asiye, Civanoğlu Mehmed’in oğlu Ömer’le nikâhlanmak istediğini beyan etmiş ve bu istek üzerine kadı nikâhlarını kıymıştır. (Konya Şer’iyye
Sicilleri, 24/2).
25 Ekim 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi 33. maddesiyle nikâh akdinin
icrasından önce keyfiyetin ilanını, 37. maddesiyle de akit sırasında evlenecek taraflardan
birinin ikametgâhında görev yapan hâkim veya onun özel izinle yetkili kıldığı naibinin
huzurunda kıyılmasını, bir belge düzenlenmesini ve tescil edilmesini hükme bağlamıştır.
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huzurunda22 yapılan nikâh sözleşmeleri de mahkeme sicillerine kaydedilmekte idi.23 Sultanların nikâhları, Şeyhül’-islâm tarafından kıyılırdı.24
Nikâh muamelesinin sicile kaydı esas olmakla beraber, cemaat huzurunda ve dinî esaslara uygun olarak yapılan nikâh muameleleri de dinen
meşrû sayılmış, ancak kadı izni olmadan kıyılan nikâhda niza çıktığında
kadılar bu gibi davalara bakmamıştır.
Mehir
Mehir, sözlükte, nikâh bedeli demektir. Hukuk ıstılahında ise mehir, nikâh sözleşmesi ile kadının hak ettiği bedel yani mal veya paradır. Nikâh
akdi sırasında veya daha sonra erkek tarafından kadına verilen hediyedir.25
22

23

24
25

"Erkeklerinizden iki şâhit tutun. Eğer iki erkek olmazsa, o durumda razı olacağınız şâhitlerden bir
erkekle iki kadın yeter."(Bakara, 2/282) âyeti gereği şer’î hukuktaki bütün akidlerde iki şâhit(Talâk, 65/2) gereklidir ve akdin yazıya geçirilmesi ise sünnettir; ancak nikâhın sıhhati
için iki şâhit şarttır. Aksi takdirde nikâh akdi fâsid olur. Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre nikâhın şâhitler huzurunda kıyılması onun sıhhat şartıdır. Mâlikî mezhebi ise
nikâh akdi esnasında şâhitlerin bulunmasını şart koşmaz, evliliğin ilan edilmesini yeterli
görür. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre şâhitlerin erkek olması da şarttır. Hanefî mezhebi
ise bir erkek iki kadın şâhidi yeterli görür.(M. Âkif Aydın, İslâm‐Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985, s. 20.)
Erol Özbilgen, Âdâb‐ı Osmanî adlı eserinde nikâhı yapılan eşlerin isimlerinin, şâhit isimlerinin, mihir miktarlarının tasdikli “Enkiha defterleri”ne kaydedildiğini belirtmektedir. Nizamnâmede derc edildiği üzere imamlar, önce nikâh için kendilerine başvuranların evlenmelerinde hukukî bir mahzur bulunup bulunmadığını araştırmakta, daha sonra kendileri için birer ilmühaber düzenleyip bağlı olduğu mahkemeden evlenebilmeleri için aldıkları izinnâmeye göre tarafların nikâhlarını şahitlerin huzurunda kıymaktaydı. Kadı da,
imama hitaben ve başında Seyyibe/ Bakire İzinnâmesidir, yazan bir vesika tanzim etmekte
ve imam efendiye tarafların isimlerini bildirerek, “Nikâha şer‘î bir engel yoksa velisi izni
ve tarafeynin rızaları ve tesmiye-i mehirle şâhitler huzurunda nikâhını kıyasın" şeklinde
yazdığı vesikayı göndermekte idi. Nikâh, şahitler huzurunda kıyıldıktan sonra imam efendi bu nikâh işlemini kendisinin tuttuğu deftere kaydedip taraflar için de ikinci bir ilmühaber düzenleyerek durumu bağlı olduğu mahkemeye ve nüfus müdürlüğüne bildirmekte idi. Defter kayıtları için bkz., EK-3-7.
Ahmet Akgündüz, Osmanlı’da Harem, İstanbul 1995, s. 322.
Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, s. 210; Ortaylı’nın ifadesiyle mehir, daha
çok boşanma ve dulluk halinde kadının ekonomik güvencesini sağlamaya yönelik bir mal
varlığıdır (İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s. 65). Nikâh akdi sırasında miktarı tayin edilen mehire “mehr-i müsemma”, tayin edilmeyene ise “mehr-i misl”, akit sırasında
peşin ödenen mehre “mehr-i muaccel”, bilahare evlilik içerisinde veya evliliğin sona ermesiyle ödenen mehre de “mehr-i müeccel” adı verilmektedir.(Abdurrahman Kurt, Bursa
Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839‐1876), Uludağ Ü. Basımevi 1998, s. 25). Mehir hakkında
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Diğer bir ifade ile erkek tarafın nikâh akdi sırasında bizzat kıza verdiği muaccel/peşin veya müeccel/daha sonra vereceği paraya veya eşyaya mehir26
adı verilmektedir. Nikâh esnasında mehrin miktarı ve ödeme şekli kararlaştırılırdı. Nikâh akdi belgesinde mehire de yer verildiği olurdu. İslâm hukukçularının ekseriyeti mehri nikâhın şartlarından değil, sonuçlarından biri
olarak kabul etmektedir.
Şer’î mahkemelere intikal eden boşanma davalarından ya da tereke kayıtlarından evlilik sırasında erkeklerin eşlerine değişik miktarlarda mehir
verdikleri, mehirsiz nikâh kıyılmadığı anlaşılmaktadır.27 Mehir miktarları
erkeklerin imkânlarına göre değişmekle beraber Hanefî mezhebine göre, en
düşük mehir miktarı 10 dirhem gümüştür.28 Ancak boşama hakkının kötüye
kullanılmasına karşı bir tedbir ve evli kadına belirli bir ekonomik güvence
sağlamak amacıyla müeccel mehrin yüksek tutulduğu da olmuştur.29
Mehir kadına ait bir bedel olduğundan, kadın istediği takdirde bu bedelden vazgeçerek boşanabilir veya isterse mehrini kocasına bağışlayabilirdi. Kadınların nafaka ve mehrinden vazgeçtiğine, bazı kadınların ise
mehrini mahkeme yolu ile aldığına, bir kısmının da mehir bedelini nakit
veya mehr-i muaccel karşılığı eşya olarak aldığına veya eşleri ölen kadınların şer’î mahkemelere başvurup mehir alacaklarını aldıklarına dair birçok
belge vardır.30

26
27
28
29
30

bir anlaşma yapılmamış, hiç mehir ödenmeyeceği kararlaştırılmış veya mehir hükümsüz
sayılmışsa kadının mehri kanun tarafından tayin edilmiştir.(Halil Cin, a.g.e., 221).
Bakara, 2/236-237; Nisâ, 4/4, 20-21, 24 âyetleri mehir ahkâmını düzenlemiştir.
Mehmet İpçioğlu, a.g.e., s. 30; Konya Şer’iyye Sicilleri, 18, 43, 48, 51, 62… siciller.
Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, s. 216.
M. Akif Aydın, “Mehir”, İslâm Ansiklopedisi, c. XXVIII., Ankara 2003, s. 389 vd.
Hatice Hatun sekiz kuruşluk mehrinden faragat ederek boşanmayı kabul etmiştir. Nikâhla hem Allah hakkı hem de kul hakkı ortaya çıkar. Kul kendi hakkından feragat edebilir
ama Allah hakkından kul istese de ferağat edemez. Ahmed Dede mahallesinden Havva isimli kadın ise mehir ve diğer haklarını almayacağını beyan ile boşanmak istediğini bildirmiştir. “Mezbûre Fatıma 100 kuruş mehr-i müeccel ve 30 kuruş bir sîm kuşak ve 30 kuruşa dahî bir telli ve bir alaca kaftan ve entari ve 40 kuruşa dahî bir şalvar ve bir kat hamam esvabı ve bir yorgan ve bir döşek ve iki yastık ki cem’an 100 kuruş mehr-i muaccel
ile merkûm el-Hac Mustafa’ya nefsini tezvic” etmiştir. (Konya Şer’iyye Sicilleri, 7/3, 47/3,
54/3).
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Mehrin nikâh ânında mutlaka hemen ödenmesi gerekmez. Zifafa girildikten sonra, belirlenen mehrin ödenmesi zorunlu hale gelir. Şayet nikâhtan
sonra zifaf olmadan boşanma olursa kadına mehrin yarısı ödenir.
Ölüm ve boşanma gibi durumlarda mehr-i müeccel, mehr-i muaccel hale gelir. Kadın mehr-i müeccelini almamış ise boşandığında veya kocası öldüğünde elindeki vesika ve/veya şâhitlerin onayı ile mehr-i müeccel miktarını kocasının malından alabilir. Kendisi öldüğü takdirde ise mehir alacağı
kadının terekesine dâhil edilir ve bu mehir alacağı varislerine intikal eder.
Bu sebeple ölen erkeklerin tereke kayıtlarında mehr-i müeccel borçları hesaba katılır, mehir miktarı sair borçlarla birlikte terekeden çıkarılıp ödendikten
sonra miras paylaştırılırdı. Kadın mehr-i müeccelden başka mirasa da ortak
olur ve hissesine düşen payı alırdı.
Boşanma
Boşanma/talâk, taraflardan birinin ya da her ikisinin arzusuyla evliliğin
sona erdirilmesidir. Kur’ân’da boşanma ile ilgili âyetler mevcut31 olup boşanmadan önce evliliğin devam ettirilmesi için tarafların fedakârlıkta bulunması, eşler arasındaki meselelerin karşılıklı konuşularak çözülmesi öğütlenmiş; daha ileri safhada ise eşlerin ailelerinden seçilen hakem vasıtasıyla
anlaşmazlığın halli tavsiye edilmiştir.32
Bazı dinlerde boşanma zorlaştırılmış veya karsı çıkılmış, İslâmiyet ise
belirli şartlarda aile birliğinin bozulmasına müsaade etmiştir. Peygamber
Efendimiz, eşlerin birbirlerine iyi davranmalarını ve aile birliğini devam
ettirmelerini tavsiye etmiş, “Allah katında en sevimsiz helâl, boşanmadır”33 buyurmuşlardır. Ancak eşler arasında geçimsizlik had safhaya ulaşınca, bütün

31

32
33

Bakara, 2/226-232, 236, 237, 241; Nisâ, 4/49, 130; Mücâdele, 58/2, 4; Mümtehine, 60/10, 11;
Talâk, 65/1, 2; Tahrîm, 66/5.
Nisâ, 4/19, 34, 35, 128.
Ebû Dâvûd, Talâk, 1; İbn Mâce, Talâk, 1.
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anlaşma yolları kapandığında boşanma en son başvurulması gereken tek
meşrû çare olarak görülmüştür.34
Evlilik akitleri sicil kayıtlarına geçtiği gibi, boşanma kayıtları da sicillerde tescil edilmiştir.35 Boşanma ile beraber nikâh münfesih olur; kadının,
mehir, nafaka, verâset gibi hakları mahkemelerce karar altına alınıp tescil
edilirdi.36
Kadın ve erkek kendi rızaları ile anlaşarak boşanabildiği gibi, erkeğin
karısına boşama yetkisi verdiği durumlarda kadın evlenmenin feshi için
hâkime başvurabilmekte idi.37
Kadının geçiminin kâfî derecede sağlanmaması, karı-koca münasebetlerinin ihlali, iktidarsızlık ve din değiştirme gibi sebeplerden biri veya birkaçının zuhuru halinde boşanma vuku bulurdu. Boşanma davalarıyla ilgili
arşiv vesikalarının ekseriyetinde boşanma sebebi olarak eşler arasında anlaşmazlık gösterilmiştir. Kocanın şehir dışına gitmesi ve söz verilen sürede
gelememesi halinde eşine boşama yetkisi vermesi de boşanma sebepleri
arasında yer almaktadır.38

34
35

36
37

38

Bakara, 2/228, 229, 230.
Nikâh ve boşanma kayıtları için bkz. İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi, Üsküdar
Mahkemesi, Sicil no: 779, s. 87, s. 217, Davutpaşa Mahkemesi, Sicil no: 14, 10a, 29a, 34b,
35a, 34a, 35b, 39b, 42a, 44a, 45b, 46b, 49a, 52a, 54b, 57a, 58b, 59b, 62b, 63a, 65b.; İstanbul
Bâb Mahkemesi, Sicil no: 345, 31b; aynı mahkeme, Sicil no: 389, 3b, 54a, 67a; İstanbul Müftülüğü Meşihat (Şeyhü’l-islâmlık) Arşivi, genel no: 722, 94b, 95a, 118b, 119a; genel no: 277,
34b,
35a.(http://sabrikontek.blogcu.com/ser-iyye-sicillerine-gore-osmanlilarda-nikahakdi/12332607);
Halit Ongan, Ankara’nın 1 ve İki Numaralı Şer‘iyye Sicili, s. XXXVI.
Buna dair bir vesika şöyledir: ”… Durmuş b. Dursun adlı kişi meclis-i şer’de hazır olup,
takrir-i meram kılıp, karye-i mezbûrede sakine olan, hatunum Fatma bt. Hamza nam hatuna tarih-i kitaptan yedi ay tamam olunca varmazsam, zikr olan müddetten sonra
mezbûre hatun dilerse nefsine talâk verilsin dediği ecilden zikr olan hatunun karındaşı
Bâlî talebiyle kayd-ı defter olundu”. (Ahmet Akgündüz-Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı,
İstanbul 1999, s. 421).
Günümüzde de çeşitli sebeplerle boşanmalar devam etmektedir. 2009 yılı istatistiklerine
göre İstanbul’da 24.492 kişiden 24.154’ü “geçimsizlik” sebebi ile boşanmıştır. Bkz.,
http://www.eyvahbosaniyorum.com/2009-yili-bosanma-istatistikleri.html
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Boşanma davası açan kadınlardan ekseriyeti mahkemeye bizzat katılmış, bir kısmı da vekili aracılığı ile boşanmıştır. Aile birliğinin devamı sırasında olduğu gibi bu birliğin bozulmasından sonra da eşlerin çocukları varsa onlar üzerindeki sorumlulukları devam etmektedir.39

EKLER
EK: 1
İrade-i seniyye mucebince İstanbul Kadısının başkanlığında ve Şeyhü’lislâm'ın nezaretinde, mahalle imamlarının nikâh kıyma usul ve esaslarının
belirlenmesi için hazırlanan nizamnâmedir.

İSTANBUL KADILIĞINA
Fazîletlü Efendim Hazretleri
Leffen tesyîr-i savb-ı fâzîlâneleri kılınan tezkire-i sâmiye-i sadâretpenâhî mütâlaasından müstebân olacağı vechile mahallât eimmesinden bazılarının nikâh ve emsâli mesâil-i mu‘tenâ-bihâ hakkında ikâ‘ etmiş oldukları derc-i sahîfe rivâyet olunan harekât-ı gayr-i meşrûa‘dan dolayı bu bâbda
bir kâide-i sâlime ve mazbûta vaz‘ı lâzım gelmesine binâen ber-mûceb-i
irâde-i seniyye bir nizamnâme lâyihası kaleme alınmak üzere melfûf pusulada

esâmîsi

muharrer

zevâttan

mürekkeb

olarak

taht-ı

riyâset-i

fâzılânelerinde bir encümen teşkîli tensîb olunmuş ve mûmâileyhime de
ma‘lûmât verilmiş olmağla kararlaştırılacak günlerde bi’l-ictima‘ bermantûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn iktizâ-yı maslahatın hüsn-i îfâsıyla netîcesinin bâ-mazbata beyân ve ifâdesine himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâveri terkîm olundu.
Fî 11 Cemâziye’l-âhir sene 1304 ve fî 22 Şubat sene 1302/[7 Mart 1887]

39

M. Akif Aydın, Aynı eser.
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Şeyhü’l-islâm Ahmed Esad
[Komisyon Üyeleri]
Şûrâ-yı Devlet Muhâkemât Dâiresi Reisi Semâhatlü Sâhib Beyefendi
Hazretleri,
Sâbık Medine-i Münevvere Kadısı Fazîletlü Osman Efendi,
Beyrut Nâib-i Sâbıkı Fazîletlü Mustafa Hakkı Efendi,
Meclis-i Tetkîkât-ı Şer‘iyye Âzâsından Mekremetlü Yahya Reşid Efendi,
Müsevvidîn-i kirâmdan Yakovalı Ali Efendizâde Mekremetlü Şükrü Efendi.

İCRÂ‐YI MÜNÂKEHÂT HAKKINDA
NİZAMNÂME LÂYİHASIDIR.
Bâb‐ı evvel
Mehâkim-i şer‘iyyeden i‘tâ olunacak izinnâmeye müte‘alliktir.
Birinci Madde: İzinnâme i‘tâsı Dersaadet’te İstanbul ve Eyüp ve Galata
ve Üsküdar ve Yeniköy ve Beykoz mahkemelerine ve taşralarda bi’l-cümle
mehâkim-i şer‘iyyeye münhasırdır.
İkinci Madde: Umûmen mehâkim-i şer‘iyye hudûtları hâricine izinnâme vermekten memnû’dur.
Üçüncü Madde: İzinnâme ahzı için imamlar tarafından on birinci maddede tarif ve beyân olunduğu vechile bir kıt‘a ilmühaber verilmedikçe ve
zevc ile zevcenin tezkire-i Osmaniyeleri ve asâkir-i şâhânenin usûlü vechile
ruhsatnâmeleri görülmedikçe bunların münderecâtı hakkında iktizâ ettiği
halde tetkîkât-ı lâzime îfâ olunmadıkça mehâkim-i şer‘iyyeden izinnâme
verilmeyecektir.
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Dördüncü Madde: Gerek kable’n-nikâh izinnâme ahzı ve gerek ba‘de’nnikâh mahkemede kayd olunmak için imamların göndereceği ilmühaberler
on birinci ve on dördüncü maddelere muvâfık olmaz ise kabul olunmayacaktır.
Beşinci Madde: Her mahkemede imamların verecekleri ilmühaberlerin
kaydı için biri bâkire ve diğeri seyyibe mahsus olmak üzere iki kıt‘a sicil
tutulup bunlardan Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse mahkemelerinin sicilleri Meclis-i Tetkîkât-ı Şer‘iyye’den tasdîk ve varakaları tahtîm kılınacak ve taşra
mahkemeleri sicillâtı evrâkına adet vaz‘ olunarak hâkimler tarafından mühr
ü zâtîleriyle tahtîm olunacaktır.
Altıncı Madde: Âhar diyârda vefât veyahut zevcelerini tatlîk ettikleri
haber verilen kesânın zevcelerini âhara tezvîc için verilecek izinnâmeler
bunların vefât veya tatlîklerinin şer‘an tebeyyün ve tahakkukundan sonra
i‘tâ olunacaktır.

Bâb‐ı sânî
Eimme‐i Mahallât ve Kurâya Mütealliktir.
Yedinci Madde: İmamlar mensûb oldukları mahkemelerden izinnâme
almadıkça akd-i nikâh icrâsından memnû‘dur.
Sekizinci Madde: İmamlar mahalle veyahut karyesi dâhilinde akd-ı nikâha me’zûn olup âhar mahalle ve karyede icrâ-yı nikâh edemez.
Dokuzuncu Madde: Akd-i nikâhları icrâ olunacak kadınların evvelemirde bir kimesnenin taht-ı nikâh ve iddetinde olmadıkları ve nikâhlarına
tâlip olanlar ile beynlerinde nesep veya reda‘ veya musâheret gibi mâni‘-i
nikâh bulunmadığı tahkîk olunacaktır.
Onuncu Madde: İmamlar izinnâme ahzından evvel on birinci maddeye
mutâbık olarak bir kıt‘a ilmühaber tanzîm ve mensûp oldukları mahkeme-i
şer‘iyyeye i‘tâ ve tarafeynin tezkire-i Osmaniyelerini ve zevc asâkir-i şâhâ-
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neden olduğu halde ale’l-usûl kumandanı tarafından verilecek ruhsatnâmeyi ibrâz edecek ve izinnâme alındıktan sonra on dördüncü maddeye tevfîkan diğer bir ilmühaber daha tanzîm edip ba‘de’l-akd mahkeme-i
mezkûreye gönderecektir.
Onbirinci Madde: İzinnâme ahzından evvel tanzîm olunacak ilmühabere tarafeynin tâbiiyet ve hürriyet ve rukiyyet ve sığar ve kiber ve ateh ve
cinneti ve zevcenin bekâret ve siyâbeti ve zevci vefât etmiş ise tarih-i vefâtı
ve mutallaka ise tarih-i talâkı ve mu‘tedde (iddet bekleyen kadın) olduğu
sûrette inkızâ-yı iddeti derc ve beyân olunacaktır.
Onikinci Madde: Akd-i nikâh ekseriyen vekâlet sûretiyle icrâ olunduğundan tevkîl murâd eden kadınların ber-nehc-i şer‘î zâtları tarif olunduktan sonra akraba ve müteallikâtları ile imam ve muhtar ve daha sâir münâsip olanlar hâzır oldukları halde vekâletleri alınacaktır.
Onüçüncü Madde: Tebdîl-i mekân edenlerin tezkire-i Osmaniyelerince
icrâsı lâzım gelen muâmelât-ı
nizâmiyenin îfâ olunduğu devâir-i belediye ve nüfûs idârelerine mürâcaatla tahkîk olunmadıkça imamlar tarafından akd-i nikâhları için izinnâme
ahzına teşebbüs olunmayacaktır.
Ondördüncü Madde: İzinnâme ahzından sonra tanzîm olunacak ilmühabere ve tesmiye olunacak mehr-i muaccel ve müeccelin cinsi ve miktarı ve
mehr-i muaccelin müstevfî olup olmadığı ve tarafeynin ve vekillerin ve
şahidlerin isim ve şöhretleri derc ve tasrîh kılındıktan sonra zeylini zevc ve
zevce ve müteallikâtı ve imam ve muhtârân ile vekîl ve şâhidler imza ve
temhîr edeceklerdir.
Onbeşinci Madde: Her mahalle ve karye imamının nezdinde izinnâme
alacağı mahkeme cânibinden musaddak ve mühr-i zâtî ile memhûr bir defter-i mahsûs bulunup on birinci ve on dördüncü maddelerde beyân olunduğu vechile akidden evvel ve sonra tanzîm ederek mahkemeye göndereceği
ilmühaberleri ol deftere kayd ve zeylini temhîr edecek ve işbu defterler her
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sene Muharremü’l-haramda mensûb oldukları mahkemelere gönderilip
muayene ettirilecektir.
Onaltıncı Madde: Zevcesini bir veya iki defa bâyinen tatlîk edenler
iddetlerinin inkizâsından evvel ve sonra tecdîd-i akd ile mutallakalarını
tezevvüc edebilip ancak bu misüllülere izinnâme i‘tâsı için imamlar tarafından verilecek ilmühaberlerde talakın kaç defa vuku‘ bulduğu gösterilecektir.
Onyedinci Madde: Zevcesini üç defa tatlîk edip de yine almak murâd
edenin mutallakası ba‘de tekmîli’lidde zevc-i âharle tezevvüc ederek muamele-i meşrûa vuku‘undan sonra ol dahi tatlîk edip iddeti munkaziye olmadıkça zevc-i evveline nikâh olunamayacağından bu bâbda imamlar ziyâdesiyle dikkat ve ihtimâm edecekleri gibi zevcesini bir veya iki defa ric‘iyyen
tatlîk ve iddetleri içinde mutallakalarına mürâcaat edenler için izinnâme
ahzıyla tecdîd-i akde lüzûm olmayıp ancak beynlerinde vâkî olan talak-ı
ric‘îye imamlar vâkıf oldukları halde on beşinci maddede beyân olunan
defter-i mahsûslarına kayd edeceklerdir.

Lâhika
Sağîr ve sağîre ve ma‘tûh ve ma‘tûhe ve mecnûn ve mecnûnenin nikâhları veliyy-i akrabalarının iznine mütevakkıf olup bunlardan asla velîsi olmayanların velâyet-i tezvîci, izinnâmelerini i‘tâ edecek hükkâm-ı şer‘-i şerîfe
mahsûsdur.
Rakîk ve rakîkanın akd ve nikâhı mâliklerinin iznine mütevakkıftır.
Tebe‘a-i devlet-i aliyye nisvânının
tebe‘a-i Îraniyye ile izdivâcları kemâkân memnû‘dur.
İşbu nizamnâme ahkâmına muğâyir harekâta cür’et eden imamlar
mes’ûldür.
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İmamlar akd-i nikâh husûsunda icrâ edecekleri tahkîkât esnâsında halledemedikleri bir şüpheye tesâdüf ederler ise mensûp oldukları mehâkim-i
şer‘iyyeye mürâcaatla hall-i iştibâh edeceklerdir.
İleride îcâb-ı hâle göre lüzûm görünen bazı mevâd işbu nizamnâmeye
zeyl olunacaktır.
İşbu lâyiha münderecâtına muğâyir olmayan evâmir-i aliyye ahkâmı
kemâkân mer‘iyyü’l-icrâ olacaktır.
Fi 15 Receb sene 1304(9 Nisan 1887)
Reis-i encümen
Hulûsi40

EK: 2

SEYYİBE İZİNNÂMESİDİR
Şehzade kurbunda Emin Nureddin Mahallesi İmamı Efendi:
Ba‘de’s-selâm inhâ olunur.
Mahallenizin Burmalı Mescid Sokağı’nda kırk bir numaralı menzilde
sâkine Seniyye Hanım bint-i Rıfat Bey nâm seyyibin tenkîhine bir vechile
mâni‘-i şer‘î yoksa işbu tâlibi bulunan Mehmed Hayri Bey ibn-i Hacı Ali
Paşa’ya velîsi izni ve tarafeyn rızâları ve tesmiye-i mehr ile lede’ş-şuhûd akd
ve nikâh eyleyesiz.
Fi 3 Rebîü’l-âhir sene 1318
Kadı-i Darü’l-Hilâfeti’l-Aliyye
[Mühür]

40

İstanbul Müftülüğü Meşihat (Şeyhü’l-islâmlık) Arşivi, Gelen Evrak Fonu, Numara 191;

Ayhan Işık, a.g.m. den iktibas, s. 127 vd.
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es-Seyyid Muhammed Ziyaeddin

[Belgenin arka yüzü]
Zevce: Seniyye Hanım bint-i Müteveff â Rıfat Bey
Vekîli: Telgraf ve Posta Nezâret-i Aliyyesi Mektupçusu Saâdetlü Bekir
Sıtkı Efendi Hazretleri bin Yusuf Efendi
Şâhidân: Nezâret-i müşârun-ileyhâ Muhasebecisi Saâdetlü Bedri Efendi
Hazretleri bin Mehmed Efendi
Diğeri: Nezâret-i müşârun-ileyhâ İstatistik Kalemi Müdürü İzzetlü Cemil Bey bin Abdullah Efendi
Zevc: Kırşehrî Mutasarrıfı Saâdetlü Mehmed Hayri Beyefendi Hazretleri bin Hacı Ali Paşa
Vekîli: Müderrisîn-i kirâmdan fazîletlü Mehmed Bahaeddin Efendi ibni Ömer Ragıb Efendi
Şâhidân: Kethüdâ-yı Sadr-ı âli Hüseyin Bey Efendi ibn-i Mustafa Efendi
Diğeri: Vekil-i harc Mustafa Efendi ibn-i Abdullah Efendi
Mehr‐i müeccel: 5001 Yalnız beş bin bir kuruştur.
Fî 3 Rebîü’l-âhir sene [1]318 ve fî 17 Temmuz sene [1]316 tarihlerinde
Seniyye Hanım bint-i Rıfat Bey ile tâlibi Kırşehrî Mutasarrıfı Saâdetlü
Mehmed Hayri Beye vekîl ve şâhidân muvâcehelerinde beş bin bir kuruş
mehr-i müeccel ile akitleri icrâ edildiği ma‘lûm olmak üzere işbu izinnâme
bi’t-temhîr i‘tâ kılındı.
Fî 18 Temmuz sene [1]316
[Mühür]
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Şehzâde Kurbunda Emin Nureddin Mahallesi İmamı
Hafız Salih Tevfik41

EK: 342

İSTANBUL KADILIĞI SİCİLLERİ
İstanbul Seyyibe İzinnâme Defterleri
Genel No.: Özel No.:

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ebat

555

1

El. Ş. 1299

Et. N. 1300

40x28

556

2

El. L 1300

El. M. 1301

43x30

557

3

El. M. 1302

El. M. 1303

43x30

558

4

El. M. 1303

Er. R 1306

44x30

559

5

El. M. 1304

El. M. 1305

44x30

560

6

El. 2a. 1304

El M. 1306

44x30

561

7

Er. Ra. 1306

Er. R. 1307

43x29

562

8

El. Ca. 1307

Er. R. 1308

44x30

563

9

El.Ca. 1309

Et. B. 1309

44x30

564

10

Et. B. 1309

Er. Ş. 1310

44x30

565

11

Er. L. 1310

El. Za. 1311

43x30

41

Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Kadılığı, adet: 3133; Ayhan Işık, a.g.m. den iktibas, s. 130 vd.

42

Bilgin Aydın-İlhami Yurdakul-İsmail Kurt, Bâb‐ı Meşihat ve Şeyhü’l‐İslâmlık Arşiv
Defter Kayıtları, İSAM Yayınları, İstanbul 2006, s. 275 vd.
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566

12

Et. Za. 1311

Et. Ra. 1313

42x30

567

13

El. Ra. 1313

Er. R. 1314

44x30

568

14

El. Ca. 1314

Et. M. 1316

42x29

569

15

Er. M. 1315

Et. Ra. 1316

44x29

570

16

Et. M. 1318

Er. Za. 1318

41x28

571

17

Er. Za. 1319

Er. S. 1320

41x28

572

18

El. Ra. 1320

El. Z. 1321

41x28

573

19

Et. Z. 1321

El. Za. 1326

41x26

EK: 4

İstanbul Bikir İzinnâme Defterleri
Genel No.: Özel No.: Başlangıç Tarihi
574
1
Et. Ş. 1297
575
2
Et. Ş. 1297
576
3
El. Ş. 1299
577
4
El. L. 1300
578
5
El M. 1302
579
6
El. M. 1303
580
7
Er. Za. 1303
581
8
El. M. 1305
582
9
Er. R. 1303
583
10
El. Z. 1283
584
11
Ca. 1325

Bitiş Tarihi
Et B. 1299
Et B. 1299
Er. N. 1300
Er. Za. 1301
El. M. 1303
Er. Ra. 1306
Et. Za. 1304
Er Ra. 1306
Er. Z. 1305
El. N. 1284
Et. B İ331

Ebat
56x41
56x41
41.28
44x30
43x30
44*30
44x31
43x30
38x24
45x17
38x26

EK: 5

Kasımpaşa Mahkemesi Münâkehât ve Mufarekāt Sicilleri
Genel
No.:

Özel No.:. Başlangıç Tari‐
hi

BitişTarihi

Ebat

468

DİNLERDE NİKÂH

719

1

Er. Ş. 1332

Er. Z. 1332

32*23

720

2

Er. Z. 1332

Et Ra. 1338

32x23

721

3

Er. Ra. 1336

Er. N. 1337

32x23

722

4

El. Ra. 1336

Et. N. 1336

32x23

723

5

Et Ra. 1337

Er C. 1337

32x23

EK: 6
Küçükçekmece Mahkemesi Sicilleri
Genel No.:

Özel No.:

Başlangıç
Tarihi

Bitiş Tari‐ Ebat
hi

793

1

İzinnâme

El. M. 1322

Er. S 1322 34x24

801

2

İzinnâme

Et. Za. 1306

Et. Ş. 1308 33x25

EK: 7

Üsküdar Mahkemesi Münâkehât ve Müfarekāt Defterleri
Genel
No.:
275
276
277
278
2/9
280
281
282
283
784
285
289

Özel No.: Başlangıç Tari‐
hi
1
El. C. 1332
2
Er. Ş. 1332
3
Er. L. 1332
4
Er. Z. 1332
5
Er. Za. 1336
6
El. Ra. 1337
7
El. R. 1337
8
El. C 1337
9
Et. B. 1337
10
Et. Ş. 1337
11
El. Ca. 1340
12
El. Nison 1335

Bitiş Tarihi

Ebat

Et. Ş. 1332
31x23
Et. L. 1332
31x23
Er. Zo. 1332
31x23
El. Ra. 1333
31x23
El. M. 1337
31x23
Et. R. 1337
31x23
Er. Co. 1337
31«23
Er. C. 1337
31x23
El. Ş. 1337
31x23
El. H 1337
31x23
El. Ş. 1342
31x23
El. T. Sanı 1329 34x25
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290
291
292
293

13
14
15
16

El. R. 1336
El. N. 1337
El. Zo. 1339
Et. Z. 1340

El. C. 1336
El. Ş. 1337
Et. R. 1342
El. M. 1342
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34x25
34x25
34x25
34x25

EK: 8
Bakırköy Mahkemesi Sicilleri
Genel
No.:

Özel No.:

Başlangıç
Tarihi

Bitiş Tarihi

Ebat

675

1

İzinnâme

Et. B. 1324

Er. C. 1326

24x17

683

2

İzinnâme

El. L. 1329

Et. L. 1331

24x17

698

3

İzinnâme

Er. Ca. 1342

El. Har 1333

33x20

703

4

İzinnâme

Er. Za. 1327

Et. L. 1329

34x25

704

5

İzinnâme

Et. L. 1331

Er. Ca. 1333

25x17

TOPLUMSAL MEŞRÛİYET AÇISINDAN
NİKÂHTA ALENİYET VE TÜRKİYE’DE
İMAM NİKÂHI UYGULAMASI
Saffet KÖSE

♦

Giriş:
Problemin Vaz‘ı
Bütün İlâhî dinlerde nikâh, kadın-erkek beraberliğini meşrû kılan tek
yol olarak kabul edilmiştir. Nikâhsız birleşmenin Yahudîlik, Hıristiyanlık ve
İslâm’da zina sayılıp büyük suç kabul edilerek yasaklandığı dikkate alınırsa
nikâhın dinî değeri daha iyi anlaşılabilir. Üç dinde de nikâha, neslin devamı
ve nesebin karışmasını önleyici bir rol atfedilmesinin yanı sıra erkek ve kadın için iffeti koruyucu işlev yüklenmesi dikkate değer bir konudur.
Nikâh, ailenin kurucu unsurudur. Aileler de toplumu oluşturan yapı
taşlarıdır. Toplumsal değerler en güçlü şekilde aile yoluyla korunabilmektedir. Nikâh bu yönüyle aileyi olduğu kadar toplumu da ayakta tutan araç
olarak öne çıkmaktadır. Ancak nikâhın işlevselliği, değerinin bilinmesi ve
belirlenen şartlara riâyet edilmesiyle mümkündür.
Nikâhın, sadece ihtilâf durumunda ispatı açısından değil aynı zamanda
fonksiyonu ve meşrûiyeti için de en önemli husus, kuruluşu sırasında ispat
vasıtalarına riâyet edilmesidir. Bunun en alt seviyedeki şartı şâhitler huzurunda akdedilmesidir. Bunun da tek başına yeterli olmadığı ve ek tedbirlerle
♦

Prof. Dr., Necmeddin Erbakan Ü.niversitesiİlahiyat Fakültesi, Konya
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(eğlence ve ziyafet) topluma mal edilmesi Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminden itibaren İslâm toplumlarında gelenek hâlini almış, bu yönde bir kültür
oluşmuştur. Ancak çağımızda özgürlük söylemlerinin de etkisiyle aileden
bağımsız karar alma eğilimlerinin çoğalması, Ebû Hanîfe’nin nikâhta veliden habersiz evliliğin câiz olduğu yönündeki hatalı kabulden de cesaret alan
kızların evliliği, ikinci evliliği ilk eşten gizleme arzusu aleniyet ilkesini zedeler duruma gelmiştir.
Bahsedilen problemler çerçevesinde bu tebliğin amacı üç noktaya dikkat çekmektir: Birincisi toplumsal meşrûiyet ve aile huzuru açısından nikâhta aleniyet ilkesine riâyet zorunluluğu, bunun için de bu gün için iki şâhidin
yeterli olmadığı; ikincisi, Ebû Hanîfe’nin veliden habersiz nikâha izin verdiği yönündeki bilgi hatasına işaret; üçüncüsü de tarihî süreçte imam nikâhı
uygulamasının resmî karakter arzettiği bu gün ise gayr-ı resmî bir hüviyet
taşıdığı yönündeki tezdir.
I- TOPLUMSAL MEŞRÛİYET AÇISINDAN NİKÂHTA ALENİYET
A‐ Nikâhta Aleniyetin Kavramsal Çerçevesi ve Tezahürleri
Nikâh bir akittir ve aile bireylerini ilgilendiren yönü olduğu kadar toplumsal boyutu da vardır. Onun için evlenenlerin bilinmesine ihtiyaç vardır.
Dolayısıyla nikâhın ilanı yoluyla topluma mal edilmesi gerektiği bir başka
ifadeyle gizli nikâhın câiz olmadığı üzerinde İslâm hukukçuları arasında
görüş birliği vardır. Kur’ân-Sünnette ve bu iki kaynak doğrultusunda oluşan
gelenek içinde nikâhın aleniyet kazanabilmesi için nikâhın şâhitler huzurunda akdedilmesi, belli bir dönemden sonra da tescil edilmesi; düğünlerde
şenlik / eğlence düzenlenmesi ve davetlilere ziyafet (velîme) verilmesi şeklinde üç yol öne çıkmaktadır. Nikâhın toplumda zemin bulabilmesi bu ve
benzeri araçlarla onun ilanıyla mümkündür.
1- Nikâhta Aleniyetin Aracı Olarak Şâhitlik: Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî
mezheplerine göre nikâhın şâhitler huzurunda kıyılması onun sıhhat şartıdır. Mâlikî mezhebi ise nikâh akdi esnasında şâhitlerin bulunmasını şart
koşmaz, nikâhın sahih olabilmesi için şâhitlerin zifaf öncesinde hazır bu-
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lunması ya da evliliğin ilan edilmesini yeterli görür. Mâlikîler, Şâfiîler ve
Hanbelîler şâhitlerin erkek olmasını şart koşarlarken Hanefî mezhebi bir
erkek iki kadın şâhidin de yeterli olacağını savunur.1
Hadis ve fıkıh kaynaklarında nikâhın ilanı hususunda hassasiyetle durulur. Akdin şâhitler huzurunda yapılmış olması ilanı da içerir mi? Bir başka
ifadeyle ilan için şâhitlerin tanıklığı kâfi midir? Yoksa ilan da gerekli midir?
Bu konu fukaha arasında tartışmalıdır. Hanefîler, Şâfi‘îler ve Hanbelîlere
göre gizli nikâh iki şâhidin bulunmadığı nikâhtır ve bâtıldır. Nikâhın şâhitler huzurunda kıyılmış olması akdin aleniyeti için yeterlidir. Evlenen iki
kişiden başka şâhitlerin bulunması akdi gizli olmaktan çıkarır, eğlence eşliğinde kutlama ise şâhitlere ilavedir.2
Fıkıh kaynakları bir şairin şiirinde geçen şu mısraı da kendilerini destekleyen bir ifade olarak kaydederler:

ﺨﻔِﻲ
  ﺍﹾﻟﻴﺮﺮ ﺍﻟﱠﺜﻠﹶﺎﹶﺛ ِﺔ ﹶﻏ ﻭ ِﺳ • ﺉ
ٍ ﻣ ِﺮ ﺪ ﺍ ﻨﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻋﻙ ﻣ ﺮ ﻭ ِﺳ
Bir kişide olandır sır • Üç kişideki, sır olmaktan çıkmıştır.3
Mâlikîler dışındaki üç mezhebe göre şâhitlerin nikâhı gizlemek üzere
anlaşmaları nikâha zarar vermez. Çünkü şâhitlik gizliliğe engeldir. Bir başka
ifadeyle şâhitlik tanıklık edilen şeyin gizlenmesiyle bağdaşır bir durum değildir. Karı-koca, veli ve şâhitler akdi gizleseler dahî akit sahihtir ve gizlemek mekruhtur. Çünkü şehâdetten maksat nikâhın ilanıdır.4 Şâhitlerin bulunduğu yerde gizlilikten söz edilemez.5 Hatta bazı Hanefî fakihleri gizli

1

2
3

4
5

Şâfiî, el‐Ümm, Beyrut 1413/1993, V, 35-36; Sahnûn, el‐Müdevvene, Kahire 1323, II, 192-193;
Kâsânî, Bedâi‘s’sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, II, 252; İbn Kudâme, el‐Muğnî, Beyrut
141271992, VII, 339-341; İbn Cüzeyy, el‐Kavânînü’l‐fıkhiyye, Beyrut, ts. (Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye), s. 131; M. Ebû Zehre, el‐Ahvâlü’ş‐şahsiyye, Kahire 1377/1957, s. 52; M. Akif Aydın,
İslâm‐Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul1985, s. 20.
el‐Mevsû‘atü’l‐fıkhiyye, Kuveyt 1423/2002, XLI, 352-353.
Mâverdî, el‐Hâvi’l‐kebîr (nşr. Ali Muhammed el-Muavvid-Adil Ahmed Abdülmevcûd),
Beyrut 1414/1994, IX, 59; Serahsî, el‐Mebsût, V, 31; Kâsânî, II, 253; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l‐
Kadîr, Kahire 1319, III, 111.
Şâfiî, el‐Ümm, V, 36; Kâsânî, II, 252-253; Behûtî, Keşşâfu’l‐kınâ‘, Mekke 1394, V, 70-71
Bkz., Behûtî, V, 70.
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nikâha giden yolu kapatmak için konuyu itikadi boyuta taşımışlardır. Buna
göre şâhitlerin hazır bulunma şartına riâyet etmeyerek “Allah ve Rasûlünün
şehâdetiyle evlendik” diyenler küfre düşmüşlerdir. Çünkü bu ifadeyle Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) gaybı bildiğine inanılmıştır.6
İmam Mâlik’e göre evlilik şâhitler huzurunda (beyyine) akdedilse bile
şâhitlerin sayısı ne kadar çok olursa olsun hatta bir cami dolusu bile olsa
evliliği gizlemeleri istenirse bu nikâh gizli sayılır ve câiz değildir, nikâh fâsittir.7 Mâlikî mezhebinin en muteber kaynakları arasında ilk sıralarda yer
alan el‐Müdevvene’de İbn Şihâb ez-Zührî’den şu görüş nakledilir: İki şâhidin
huzurunda gizlice evlenen çiftler zifaf vaki olmuş ise araları ayrılır (tefrîk),
kadın iddet bekler, nikâhı gizlemelerinden dolayı şâhitler cezalandırılır,
kadın mehrini alır, tekrar evlenmek isterlerse aleni nikâhla evlenebilirler.
Zifaf vaki olmamışsa yine nikâh feshedilir; kadın mehir alamaz, yetkili merci
evlenmiş olanları ibret olacak şekilde cezalandırır (meselâ tekrar evlenmelerini yasaklayabilir) ve şâhitleri de nikâhı gizlemeleri sebebiyle cezalandırır.
Çünkü gizli nikâhın bir geçerliliği / anlamı yoktur.8
Nikâhta şâhitliğin diğer akitlere göre sıhhat şartı sayılması ispat güvencesi sağlama amacına yönelik olsa da esasen ırz ve namus hususundaki hassasiyetten de kaynaklanmaktadır.9 Bu ise şâhitlerin istendiğinde görevlerini
yerine getirmesiyle mümkün olabilir. Şehâdet kelimesinin beyyine olarak
isimlendirilmesinin sebebi de kapalılığı gidermesi, karmaşık olanı çözümlemesi, ihtilâf durumunda hakkı açığa çıkarması sebebiyledir.10 Dolayısıyla
şâhitliğin ilan için yeterli olacağını savunan âlimler gizlemenin şâhitliğin
yapısıyla bağdaşmayacağı düşüncesinden yola çıkarlar. Şu âyet şâhitlik sorumluluğuna açık bir biçimde işaret eder ve tanıklık edilen olayın gizlenmemesi gerektiğini belirtir:

6
7
8
9
10

İbn Mâze, el‐Muhîtu’l‐Burhânî, Beyrut 1424/2004, III, 29.
Sahnûn, II, 193; Bâcî, el‐Müntekâ, Kahire 1332, III, 314.
Sahnûn, II, 194.
Serahsî, V, 36; el‐Mevsû‘atü’l‐fıkhiyye, Kuveyt 140671986, V, 46.
İbn Kudâme, XII, 5.
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ﻋﻠِﻴﻢ ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻌ ﺗ ﺎ ِﺑﻤﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻪﻢ ﹶﻗ ﹾﻠﺒ  ﺁِﺛﻧﻪﺎ ﹶﻓِﺈﻤﻬ ﺘﻳ ﹾﻜ ﻦ ﻣ ﻭ ﺩ ﹶﺓ ﺎﺸﻬ
 ﻮﺍ ﺍﻟﺘﻤﺗ ﹾﻜ ﻭﻟﹶﺎ
“Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir.”11
İslâm hukukçuları şâhitliğin emanet olduğunu ve şu âyet gereği diğer
emanetler gibi edasının gerekli olduğunu ifade ederler:12

ﺪ ِﻝ ﻌ ﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺤﻜﹸﻤ
 ﺗ ﺱ ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻴﺑ ﻢ ﺘﻤ ﺣ ﹶﻜ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺎﻫِﻠﻬ ﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ
ِ ﺎﺎﻧﻭﺍ ﺍﻷﻣﺆﺩ ﺗ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻛﹸﺮﻳ ﹾﺄﻣ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ
]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”13
Şu âyet de şâhitlik konusunda dürüstlüğe ve edasının gerekliğine açıkça
delalet eder:

ﻳ ِﻦﺪ ﺍِﻟﻢ ﹶﺃ ِﻭ ﺍﹾﻟﻮ ﺴﻜﹸ
ِ ﻧﻔﹸﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻮ ﻭﹶﻟ ﺍ َﺀ ِﻟﻠﱠ ِﻪﻬﺪ ﺷ ﻂ
ِﺴ
 ﲔ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ
 ﺍ ِﻣﻮﺍ ﹶﻗﻮﻮﺍ ﻛﹸﻮﻧﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳ
ﻮﺍﻌ ِﺮﺿ ﻭ ﺗ ﻭﺍ ﹶﺃﺗ ﹾﻠﻮ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ﺗ ﻯ ﹶﺃ ﹾﻥﻬﻮ ﻮﺍ ﺍﹾﻟﺘِﺒﻌﺗ ﺎ ﹶﻓﻠﹶﺎﻭﻟﹶﻰ ِﺑ ِﻬﻤ  ﹶﺃﺍ ﻓﹶﺎﻟﻠﱠﻪﻭ ﹶﻓ ِﻘﲑ ﺎ ﹶﺃﻦ ﹶﻏِﻨﻴ ﻳ ﹸﻜ ﲔ ِﺇ ﹾﻥ
 ﺮِﺑ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻗﻭ
ﺍ ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺧِﺒﲑ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻌ ﺗ ﻤﺎ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ
“Ey iman edenler! Kendinize veya ana-babanıza ve akrabanız aleyhine
bile olsa asla adaletten ayrılmayan, Allah için şâhitlik eden kimseler olun.
Zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse
siz hislerinize kapılıp adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan yüz çevirirseniz bilin ki, Allah yaptığınız her şeyden
haberdardır.”14

11
12
13
14

Bakara (2), 283.
İbn Kudâme, el‐Muğnî, XII, 4.
Nisâ (4), 58.
Nisâ (4), 135.
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Şâhitliğe davet edilenler de şu âyet gereği buna icabet etmelidirler:

ﻮﺍ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺩﻋ ﺎﺍ ُﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﻣﻬﺪ ﺸ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﻳ ﹾﺄ ﻭﻟﹶﺎ
“Çağrıldıklarında şâhitler gelmemezlik etmesinler.”15
Müfessirler âyetin hem şâhit olabilecek konumda bulunanların tanıklık
etmeye (tahammül) davet edildiklerinde icabet etmeleri gerektiğine hem de
ihtiyaç durumunda tanıklık ettikleri olayın şâhitliğine gelmeleri (edâ) gerektiğine delalet ettiği üzerinde dururlar.16
Bu ve benzeri âyetlerle hadisler doğrultusunda konuya bakıldığında
şâhitliğin farz olduğu, onu yerine getirecek birisinin bulunmaması hâlinde
davet edilen kişi için farz-ı ayn olduğu kabul edilmektedir. Eda için de aynı
hüküm geçerlidir.17
Görüldüğü üzere bu âyetlerde şâhitliğin gizlenmesi yasaklanmış, böyle
davrananların günahkâr oldukları bildirilmiş,18 emanete riâyet edenler ve
şâhitlik görevini dürüstlükle yerine getirenler övülmüş, aykırı davrananlar
yerilmiştir.19 Buna göre şâhitlere nikâhı gizlemeleri yönündeki telkin ve tavsiye ya da talep câiz değildir,20 olsa bile hiçbir değeri yoktur. İşte bu açılardan bakıldığında şâhitliğin nikâhta belli ölçüde aleniyet anlamı da taşıdığını
kabul etmek tutarlı gözükmektedir.21 Özellikle Hanefîler dışındaki mezheplerin nikâhta velinin iznini şart koştukları da dikkate alınırsa nikâhın usûlüne uygun şekilde ilgili kişilerin katılımıyla kıyılması onu gizli kalmaktan
çıkaracak bir husus olarak görülebilir.22 Ne var ki nikâhın özellikleri ve gü-

15
16

17

18
19
20
21
22

Bakara (2), 282.
Taberî, Câmi‘u’l‐beyân, Beyrut 142071999, III, 126-129; Cessâs, Ahkâmu’l‐Kur’ân, İstanbul
1335-38, I, 519-520; Kurtubî, el‐Câmi li‐ahkâmi’l‐Kur’ân, Kahire 1387/1967, 398-400;
Ebussuud, İrşâdü’l‐akli’s‐selîm, Beyrut 1983, I, 270-271.
İbn Kudâme, el‐Muğnî, XII, 4-5; İbn Kudâme el-Makdisî, eş‐Şerhu’l‐kebîr, XII, 4-5; H. Yunus
Apaydın, “Şahit”, DİA, XXXVIII, İstanbul 2010, s. 279.
Bakara (2), 283.
Me‘âric (70), 32-33.
Kâsânî, II, 252.
Mâverdî, IX, 59; Kâsânî, II, 253.
Mâverdî, IX, 59.
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nümüz şartları dikkate alındığında aleniyet için sadece iki şâhidin yeterli
olduğunu söylemek güçtür. İnsanların son derece hareketli olduğu, mesafelerin tarihte hiç olmadığı kadar kısaldığı dünyamızda nikâhı koruyabilmek
için iki şâhit kâfi değildir. Günümüzde özellikle şenlik / eğlence, ziyafetle
kutlamanın yanında bir de artık kurumsallaşmış bulunan tescil işlemlerinin
tamamlanması, ilanın da tarafların doğup büyüdükleri yerlerde yapılması
gerekir. İslâm hukukuna göre düzenlenen 25 Ekim 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi 33. maddesiyle nikâh akdinin icrasından önce keyfiyetin ilanını, 37. maddesiyle de akit sırasında evlenecek taraflardan birinin
ikametgâhında görev yapan hâkim veya onun özel izinle yetkili kıldığı naibinin huzurunda kıyılmasını, bir belge düzenlenmesini ve tescil edilmesini
hükme bağlamıştır.
İslâm hukukçularının nikâhın aleni yapılması ve topluma mal edilmesi
hususunda ısrar etmeleri bizzat Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu konuda hassasiyet göstermesinden ve peşinden sahabenin aynı yöndeki tavrından kaynaklanır. Tarihî süreç içinde de Müslüman toplumlarda bu yönde bir gelenek oluşmuş ve günümüzde de yaşamaktadır.
2- Düğünlerde Şenlik / Eğlence Düzenlenmesi ve Davetlilere Ziyafet
(velîme) Verilmesi: Nikâhın toplumsal meşrûiyeti yani onun nikâh olarak
benimsenmesi noktasında özellikle iki güçlü araç öne çıkmaktadır. Bunlar
hadislerde daha çok def şeklinde ifade edilen şenlik yani eğlence diğeri de
velîme olarak geçen düğün ziyafetidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) defle bile olsa
nikâhın ilanını talep etmiş,23 nikâhta helâl ile haramın (sifâh/zina) arasını
ayıranın def ve ilan (es-savt/meşrû eğlence) olduğunu bildirmiştir.24 Nitekim
kendisi ashaptan bazı kişilerle birlikte Benû Zurayk kabilesinin şarkı ve oyunla eğlendiklerini görünce sebebini sormuş düğün eğlencesi olduğunu
öğrenince de: “Dini kemale erdi. Bu nikâhtır, sifâh/zina değildir. Gizli nikâh

23

24

Tirmizî, “Nikâh”, 6; İbn Mâce, “Nikâh”, 20; Ahmed b. Hanbel, el‐Müsned, IV, 5, 78; Tûsî,
el‐Emâlî, Kum 1414, s. 518-519.
Tirmizî, “Nikâh”, 6; Nesâî, “Nikâh”, 72; İbn Mâce, “Nikâh”, 20; Ahmed b. Hanbel, el‐
Müsned, III, 418; Tûsî, el‐Emâlî, s. 519.
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da değildir. Def’in işitildiği (şenliğin yapıldığı), dumanın tüttüğü (ziyafetin
verildiği) nikâh gizli evlilik olarak nitelendirilemez” buyurmuştur.25 İslâm
âlimlerinin nikâhın gizlenmesi yönünde bir talepte bulunulmasını gizli anlaşmayla yapılan zinaya benzetmeleri, nikâhın zinadan ayrılacak şekilde
akdedilmesinin yolunun da eğlence ve ziyafetten geçtiğini ifade etmeleri26
konu ile ilgili bu tür hadislere dayanır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) bizzat düğün sebebiyle düzenlenen şenliklere icabet ettiği gibi27 düğünlerde şenlik yapılmasını da teşvik etmiştir. Meselâ
Hz. Âişe’nin (r.a.) yakınlarından bir kızı Ensar’dan birisi ile evlendirdiği
merasimde eğlence düzenlenip düzenlenmediğini sormuş, olumsuz cevap
alınca gelinin eğlence eşliğinde gönderilmesinin evlenme merasimine daha
da yakışacağını belirten bir ifade kullanmıştır.28 İlginçtir Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) evlenen kişilere: “Şâhidiniz nerde?” sorusuna sahabeden birisinin
bununla neyi kastettiğini sorması üzerine de “def” yani eğlence cevabını
vermiştir.29 Bundan da anlaşıldığı kadarıyla Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şâhitlik dışında evlenmenin daha kuvvetli delillerle de güçlendirilmesini istediği
görülmektedir.
Hz. Âişe’nin nikâhlarda eğlence düzenlenmesi ve böylece nikâh akdinin
topluma duyurulması amacıyla ariyet olarak verdiği bir def’inin bulunduğu30 ve düğünlerde söylenen şarkı sözlerinin31 bize kadar ulaştığı dikkate
alınırsa bu yönde bir kültürün oluşmuş olduğunu belirtmek gerekir.
Kaynaklar, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) katıldığı düğünlerde def çalıp şarkı söyleme ve ziyafet verme yanında şeker, hurma gibi şeylerin orada bulunan insanların üzerine serpilmesi ve bunların kapışılması şeklinde bir eğlen-

25
26
27
28
29
30
31

Beyhakî, es‐Sünenü’l‐kübrâ (nşr. M. Abdülkadir Atâ), Mekke 1414/1994, VII, 790.
Bâcî, III, 314.
Buhârî, “Nikâh”, 48.
İbn Mâce, “Nikâh”, 21; Ahmed b. Hanbel, el‐Müsned, IV, 78; III, 91.
İbnü’l-Mulakkın, el‐Bedru’l‐münîr, Riyad 1425/2004, VIII, 34.
Serahsî, V, 31.
İbn Mâce, “Nikâh”, 21; Ahmed b. Hanbel, el‐Müsned, III, 91; IV, 78.
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ceden de bahsetmektedirler.32 Muaz b. Cebel’in anlattığına göre Hz. Peygamber (s.a.v.) sahabeden birisinin evlilik merasimine gelmiş hayır duadan
sonra def getirilip şenlik yapılmasını talep etmiş, tabaklar içinde şeker ve
meyveler (muhtemelen hurma) getirilmiş insanların üzerine serpilip kapışılmasını istemiş, sahabeden bazılarının yağmalamayı yasakladığı hatırlatılınca da buna cevaben Rasûl-i Ekrem: “Bu devlet (ganimet) malı ile ilgilidir,
düğünlerdeki değildir” sözünden sonra onlarla birlikte kendisi de saçılan
şeker ve hurmalardan kapmak için yarışmıştır.33 Bu uygulama doğrultusunda güçlü bir gelenek oluşmuş olmalı ki düğünlerde saçılan şekerlerin kapışıldığı eğlencenin özellikle klasik Hanefî kaynaklarında bir hukukunun da
yazıldığı görülmektedir.34
Kaynaklarda sahabenin de aynı doğrultuda hareket ettiği görülmektedir. Örnek olarak şu olay zikredilebilir: Amr b. Sa‘d’ın anlattığına göre kendisi Kuraza b. Ka‘b ve Ebû Mes‘ûd el-Ensârî’ye uğramıştı. Cariye kızlar da o
sırada türkü söylüyorlardı. Amr onlara: “Siz Rasûlullah’ın ashabındansınız
ve Bedir’e katılma şerefine nail olmuşsunuz. Sizin gibi insanların yanında
bunlar yapılıyor da sesiniz çıkmıyor” şeklinde serzenişte bulununca onlardan birisi: “İstersen otur sen de bizimle beraber dinle ya da şuradan çek git.
Çünkü bize düğünlerde eğlence için izin verildi” demiştir.35 Bu anlayış daha
sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Meselâ Ömer b. Abdilazîz, Eyyûb b.
Şurahbîl’e: “Çevrendeki insanları dolaş. Nikâh sırasında şenlik düzenlesinler. Çünkü nikâh ile zinayı ayıran budur. Eğlencede uygun olmayan şeyleri
yapmalarından da onları menet” şeklinde bir mektup yazmıştır.36

32
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35
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İbnü’l-Esîr, Üsdü’l‐gâbe, III, 488’den naklen Nebi Bozkurt, “Eğlence”, DİA, X, İstanbul
1994, s. 484.
Beyhakî, es‐Sünenü’l‐kübrâ (nşr. M. Abdülkadir Ata), Mekke 1414/1994, VII, 288; ayrıca
Bkz., Serahsî, el‐Mebsût, Kahire 1324-31, XXX, 128-129; İbnü’l-Mulakkın, VIII, 32-34.
Serahsî, XXX, 128-129; Kâdîhân, el‐Fetâva’l‐Hâniyye (Hindiyye kenarında), Bulak 1311, III,
393; İbn Mâze, el‐Muhîtu’l‐Burhânî, Beyrut 2004/1424, V, 354-356; el‐Fetâva’l‐Hindiyye, Bulak
1311, II, 293-294.
İbn Ebî Şeybe, el‐Musannef (Avvâme), nr. 16662; Nesâî, “Nikâh”, 80.
Sahnûn, II, 194-195.
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Sahabenin fakihlerinden Abdullah b. Mes‘ûd’un oyun-eğlence bulunan
bir düğüne katıldığı ve oturup şarkıları dinlediği nakledilmektedir.37
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar, gerek cahiliye gerekse İslâmî dönemlerde meselâ Mekke’de ziyafet (velîme) ve eğlencenin düğün ve sünnet merasimlerinin özelliklerinden olduğunu belirlemektedir. Söz gelimi sahabenin
önde gelen âlimlerinden ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) amcasının oğlu Abdullah b. Abbâs’ın sünnet ettirdiği oğulları için eğlence düzenlediği ve bu sebeple dört dirheme erkek oyuncular tuttuğu belirtilmektedir.38
Hz. Peygamber (s.a.v.) hadislerde velîme olarak geçen ve bu şekilde
kavramsallaşan düğün ziyafetine büyük önem vermiştir. Bununla hem düğüne gelenlere ikram hem de bu yolla nikâhın geniş kitlelere ulaşmasını,
güçlü bir zemine kavuşmasını sağlamıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) ziyafete o kadar önem vermiştir ki bizzat kendi
evliliklerinde ziyafet (velîme) verdiği gibi sahabeden evlenenlerden de hatta
evlenmeyi tamamlamış olanlardan bile gücü ölçüsünde ziyafet tertip etmelerini talep etmiştir.39 İlginçtir ki Mekke’den Medîne’ye hicret eden ve imkânı sınırlı olduğu anlaşılan Abdurrahman b. Avf’ın evli insanların kullandığı
bir kokudan onun evlendiğini anlamasından sonra ondan bir koyunla bile
olsa ziyafet vermesini talep etmiştir.40 Daha da ilginç olanı evlenip de ziyafet
verecek malî gücü bulunmayanlara bunun için yardım edilmesini istemiştir.41 Sahabeden bu işe o kadar önem verenler vardı ki, bunlar arasında ziyafeti yedi güne kadar uzatanların bulunduğu nakledilmektedir.42 Hz. Peygamber (s.a.v.) ziyafete davet edilenlerin de bu çağrıya uymalarını istemiştir.43

37
38
39
40
41
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İbn Ebî Şeybe, el‐Musannef (Avvâme), nr. 16666.
İbn Ebî Şeybe, el‐Musannef (Avvâme), nr. 16667.
Buhârî, “Nikâh”, 7, 67, 68; Nesâî, “Nikâh”, 84.
Nesâî, “Nikâh”, 84.
İbn Ebî Şeybe, el‐Musannef (Avvâme), nr. 17446.
İbn Ebî Şeybe, el‐Musannef (Avvâme), nr. 17448; Azîmâbâdî, Avnu’l‐Ma‘bûd, Medine
1388/1969, X, 210.
Buhârî, “Nikâh”, 71; Müslim, “Nikâh”, 96.
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Nikâhın mescitlerde yapılması44 nikâhın toplum tarafından bilinmesine
yöneliktir. Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Râşid halifeler bu yönde hareket etmişlerdir.
Hz. Ebû Bekir ilan edilinceye ve şâhit tutuluncaya kadar gizli nikâhın
câiz olmadığını45 beyan etmiş, Hz. Ömer de bu tür evlilik yapanları zina
suçu işlemekle itham etmiş ve taşa tutmak suretiyle idam edeceğini topluma
deklare ederek gizli evlilik konusunda sert tepki göstermiştir. Meselâ o, bir
erkek ve bir kadının şâhitliğinde yapılan nikâhı gizli nikâh saymıştır.46
Bütün bunlar nikâhın topluma mal edilmesi yönündeki gayretlerin önemli bir ifadesidir. Nikâhta şâhit bulundurma zorunluluğu47 sadece ispat
güvencesi sağlamak için değil aynı zamanda aleniliği de sağlama amacına
yönelik bir tedbir görülmüş; velîme olarak bilinen düğün ziyafetlerine önem
verilmesinde de evlenen çiftlerin sevinç ve mutluluklarına ortak olma yanında evlenmede aleniyeti sağlamak, nikâhın önemli bir iş olduğunu hissettirmek, nikâha güçlü bir zemin hazırlayarak toplumsal meşrûiyeti temin
amaçlanmıştır.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ve sahabenin nikâhın ilanına ne kadar önem
verdiğini bu bilgiler ortaya koymaktadır. İnsanların bu kadar hareketli olmadıkları ve genellikle herkesin birbirini tanıdığı, genellikle kimin kiminle
evli olup olmadığının bilindiği dönemlerde dahî nikâhın aleniyetinin mümkün olan bütün araçlarla sağlanması yönünde çaba sarfedilmesi dikkate
değer bir husustur. Günümüzde bu tür evliliklerin yaşandığını hatta bazı
ülkelerde oldukça yaygın olduğunu dikkate alırsak gizli nikâhın İslâm’ın
ruhuyla bağdaşmadığını belirtmemiz gerekir. Gizli nikâhın zina olduğunu
belirten Hz. Peygamber (s.a.v.) ve sahabenin bu yöndeki uyarılarını dikkate
almak gerekir.

44
45
46
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Tirmizî, “Nikâh”, 6.
Sahnûn, II, 194.
Mâlik, el‐Muvatta’, “Nikâh”, 26; Ahmed b. Hanbel, el‐Müsned, IV, 78.
Bakara (2), 282 (bu hükmün nikâh için de geçerli olduğu kabul edilmektedir); Buhârî,
“Şehâdât”, 8; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 19; Dârimî, “Nikâh”, 11.

482

DİNLERDE NİKÂH

Günümüzde nikâhın sadece iki şâhidin huzurunda akdedilmesi büyük
bir fesada sebebiyet vermektedir. Herhangi bir sebeple nikâhın toplumdan
gizlenmesi arzu ediliyorsa evliliğin en azından tarafların aileleri tarafından
bilinmesi gerekir. Üç mezhebe göre veli izinsiz nikâhın bâtıl oluşu, Ebû Hanîfe’ye göre de veli izninin aranmamasını ailenin zarar görmemesi şartına
bağlaması bu gizliliği ortadan kaldıran bir husustur. Ailelerin haberi olmaksızın tarafların sadece şâhitler huzurunda kendi başlarına evlenmesi uygun
bir durum değildir. Üç mezhebe göre bâtıl, Ebû Hanîfe’ye göre de belli şartlarda nikâhın feshi söz konusudur.
B‐ Nikâhta Alenîliğin Amacı
1- Özel Hayatın Saygınlığını Güvenceye Alma: Özel hayata ve aile
mahremiyetine saygı evrensel bir karakter arzeder. Bunun temini için özel
alanın güvenceye alınmasına, sınırlarının çizilmesine ihtiyaç vardır. Nikâhın
topluma deklaresi bu amaca hizmet eden bir özelliğe sahiptir.
Nikâh, öncelikle evlenen iki kişinin özel hayatını ilgilendiren baskın karaktere sahip gözükse de onun karı-koca dışında diğer aile bireylerini ve
toplumu da ilgilendiren çok önemli sonuçları vardır. Fakat burada dikkat
çekici olan husus toplumsal boyutunun da evliliğin özel tarafını koruyucu,
onu tamamlayıcı, ona hizmet edici bir özelliğe sahip oluşudur. Çünkü alenilik yoluyla diğer insanlara açık olan kapılar kapanmakta, tekliflerin önü
alınmakta, aile mahremiyetine saygı talep edilmekte, muharremât hukukunun işlerliğine katkı sağlanmaktadır. Bu fonksiyonu itibariyle alenilik öncelikle evlenenler için zorunluluk arzeder. Evlenmiş olan erkek ve kadına her
ne şekilde olursa olsun evlilik teklifinde bulunulamayacağı gibi bunu çağrıştıracak her türlü söz ve davranış da yasaktır. Hatta evli olanlar bir tarafa
kocasından ayrılan ve bekleme süresi (iddet) içinde bulunan kadına dahî
hiçbir surette evlilik teklifi yapılamaz, imada dahî bulunulamaz. Sadece
kocası ölmüş kadına, kocasını kaybettiği için dünyevi olarak onunla bağlantısı kesildiğinden üstü kapalı bir teklif (ta‘rîz) yapılabilir.48 Bundan da öte bir
48

Bakara (2), 235
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kızın istenmesi sürecinde kesin cevap alınmadan diğer bir tarafın ona talip
olması dahî Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından yasaklanmıştır.49 Bu davranış,
Hanefîlere göre tahrîmen mekruh sayılsa da diğer mezheplere göre haram bir
davranış olarak kabul görmüştür. Söz kesildikten sonra da yeni bir teklifin
önünü alan Müslüman toplumların kültüründeki nişanlılık (hıtbe) dönemi
sadece tarafların mutlu ve kalıcı bir evlilik yapabilmeleri için birbirlerini
yakından tanıma süreci değil aynı zamanda aleniliği sağlayan ve özel hayatı
koruma altına alan bir mekanizma olarak da işlev görmektedir. Çünkü bu
süre içinde, belirlenmiş (nişan konulmuş) karı-koca adayı olarak kendilerine
artık hiç kimsenin evlenme teklifinde bulunması mümkün değildir. Sonuç
olarak nikâhta alenilik ilkesine riâyet etmeyenlerin her an kendilerini evlilik
teklifine açık tuttukları gibi bir sonuç doğacağı için ciddi bir evlilik açısından
bu kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla nikâhı gizlemek, aleniyet
ilkesini göz ardı etmek özel hayata saygı ilkesini zedeleyen bir özelliğe sahiptir.
2- Suçluluk Psikolojisinden Korunma: İslâmî kaynaklar doğrultusunda bakıldığında evlenme akdinin oluşumunda alenilik ilkesine riâyet toplumsal meşrûiyet sağladığından tarafları suçluluk psikolojisinden koruyan
bir özelliğe sahiptir. Gerekli şartları taşıyanlar açısından nikâh akdi kadınerkeğin karı-koca olmasına imkân tanımanın meşrû zeminini oluştursa da
bunu gizleme ihtiyacı bir olumsuzluktan kaçma anlamı taşıdığından şu hadisin muhatabıdır: “İyilik, ahlâk güzelliğidir; günah ise vicdanında sana
sıkıntı veren / gönül huzuruyla kabullenemediğin ve insanların bilmesinden
hoşlanmadığın şeydir.”50 Münâvî’nin (ö.1031/1622) ifadeleriyle söylemek
gerekirse günahın insanı huzursuz eden ve kalbe rahatsızlık veren bir özelliği vardır. Çünkü Allah insanı hakka meyleden, onunla huzur bulan, yapısı
itibariyle onu seven bir özellikte yaratmıştır.51 Görünüşteki bütün şartlar
oluşmuş bile olsa Hz. Peygamber’in (s.a.v.) (s.a.v.): “Müftüler sana fetva
49

50
51

Buhârî, “Nikâh”, 45, “Büyû‘”, 58, “Şurût”, 8; Müslim, “Büyû‘”, 8, “Nikâh”, 38, 49-52, 5456.
Müslim, “Birr”, 14-15; Tirmizî, “Zühd”, 52.
Feyzü’l‐Kadîr, Beyrut 1415/1994, III, 285.
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verse de sen yine de fetvanı kalbinden / vicdanından al”52 hadisi eylemlerde
görünüşteki meşrûiyetin yeterli olmadığını belirtmesi açısından önemlidir.
Özellikle bu husus, insanların çok değer verdikleri ırz ve namusu ilgilendiren nikâh akdi konusunda daha da önem kazanmaktadır. Nitekim fıkıh
kitapları diğer akitlere göre nikâhta aleniliğin ek bir yükümlülük olarak
getirilmesinin ırz ve namusa verilen değerden kaynaklandığına vurguda
bulunurlar.53 Bunun için de namusu her türlü şaibeden, şüpheden korumak,54 nikâh akdinin azametini belirginleştirmek için55 ve başkalarının hakkını da ilgilendirmesi sebebiyle56 diğer akitlerden farklı olarak nikâhta mehir
meşrû kılınmış, velinin aktif rol alması, evlenenlerin denk olması, şâhitler
huzurunda kıyılması ve ilan edilmesi gibi ek tedbirlere gerek görülmüştür.
Gizlemenin çekinilen bir durumun karinesi olduğu dikkate alınırsa bu kadar
değer verilen bir akit için ne kadar büyük bir olumsuzluk olduğu ortaya
çıkar. Çünkü bir müddet sonra gizliliğin aleniye dönüşmesiyle birlikte daha
büyük sorunlara kapı açılmış olacaktır.
3- Zina Töhmetinden Korunma: Ahlâkî olarak kişinin başka insanlarının kendisi hakkında sü-i zanda bulunabileceği kapıları kapatması gerekir.
Özellikle kadın-erkek ilişkilerinde bu daha da önem kazanmaktadır. Alenilik bu yönüyle de önem arzeder. Çünkü bir mü’minin diğer bir insan hakkında sü-i zanda bulunması ve onun gizli hallerini araştırması (tecessüs)
haramdır.57 Ancak diğer insanların da buna yol vermemesi gerekir. Bu aynı
zamanda harama vesile olan mübah yolların kapatılması anlamına gelen ve
Mâlikîler ile Hanbelîler tarafından ağırlıklı olarak kullanılmış olsa da bütün
mezheplerin muteber saydığı sedd‐i zerâi‘ ilkesinin de bir gereğidir.
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Ahmed b. Hanbel, el‐Müsned, I, 194.
Serahsî, V, 31, 36, 81; XII, 119; XVII, 4.
Kâsânî, II, 276.
İbnü’l-Hümâm, III, 112.
Behûtî, Keşşâfü’l‐kınâ‘, Mekke 1394, V, 70.
Hucurât (49), 12.
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Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yaşadığı şu olay ve peşinden irad buyurduğu
hadis bu açıdan dikkat çekicidir: Mü’minlerin annesi Safiyye (r.a.) anlatıyor:
Rasulullah itikâfta idi. Ramazanın son günlerinde bir gece kendisini ziyarete
gidip konuştum. Sonra kalkıp eve dönmek istedim. Rasûlullah (s.a.s.) da
beni eve bırakmak üzere benimle kalktı. Ensardan iki adam (Üseyd b.
Hudayr ile Abbâd b. Bişr) karşımıza çıkıverdi. Hz. Peygamberi (s.a.v.) görünce, hızlanarak oradan uzaklaşmak istediler. Rasûlullah (s.a.s.): “Yavaş
olun, telaşlanmayın, bu yanımda gördüğünüz kadın Huyey b. Ahtab’ın kızı
(eşim) Safiyye’dir” buyurdu. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu tavrı onlara ağır
geldi de: “Sübhanallah! Ya Rasûlallâh! Sizin hakkınızda asla kötü bir şey
düşünmeyiz” dediler. Rasûlullah (s.a.s.) da: “Şüphesiz siz düşünmezsiniz
ama şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey
(vesvese) atmasından endişe ettim” buyurdu.58
Hz. Peygamber (s.a.v.) onların kendisi hakkında kötü bir şey düşünmeyeceklerini elbette biliyordu. Aksi bir davranış onun peygamber olması sebebiyle küfrü gerektiren bir davranış olurdu. Zaten kendileri de Hz. Peygamber’e (s.a.v.) bir olumsuzluk atfedemeyeceklerini açıkça ifade etmişlerdi.
Ayrıca o ahlâkın zirve noktasını temsil ediyordu.59 Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.) vesveseyi ortadan kaldırma açısından açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir.
Hz. Ömer’in hilafeti döneminde meydana gelen şu olay da konumuz açısından önemlidir: Bir adam bir kadınla evlendi ve bu evliliği gizledi. Kadının yanına girip çıkarken ondan şüphelenen komşusu: “Filan adam bir cariyenin yanına girip çıkıyor, evliler mi yoksa değiller mi bilmiyorum” şeklinde zina şüphesiyle halife Hz. Ömer’e şikâyette bulununca davalı, cüz’î miktarda bir mehirle o kadınla evlendiğini ve bu sebeple evliliklerini gizlediklerini söyleyerek kendisini savundu. Hz. Ömer evliliklerinin kanıtını sorunca

58

59

Buhârî, “Ahkâm”, 21, “Bed’ü’l-halk”, 11, “İ‘tikâf”, 11, 12; Ebû Dâvûd, “Savm”, 78, “Sünnet”, 17, “Edeb”, 81; İbn Mâce, “Sıyâm”, 65; Beyhakî, es‐Sünenü’l‐kübrâ (nşr. M.
Abdülkadir Ata), Mekke 1414/1994, IV, 324.
Kalem (68), 4.
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kızın ailesinden bazılarının bilgisiyle evlendiklerini söyledi. Hz. Ömer şikâyette bulunana hadd cezası gerekmediğine hükmetti ve evlenenlere: “Bu
nikâhı ilan edin ve namusunuzu sağlam kaleler içine alın” şeklinde tâlimat
verdi.60
Yine Hz. Peygamber’in (s.a.v.) (s.a.v.): “Kim Allâh’a ve ahiret gününe
inanıyorsa kendilerini töhmete düşürecek ortamlarda durmasın” buyurduğu rivâyet edilir.61
Nikâhta aleniyet ilkesinin ihlalinin töhmete sebep olduğunu ve buna
meydan vermemek gerektiği yukarıdaki ifadelerden açık biçimde anlaşılmaktadır.
4- Nesebin İspatında Kolaylık ve Şerefini Koruma62: Nikâhın en önemli taraflarından birisi doğacak çocuğun nesebi ile ilgili olmasıdır.63 İnsan
nesli için nikâh iki açıdan büyük önem taşır. Birincisi bir insanın doğuşu
ancak nikâhın sağladığı cinsî birleşme ile meşrû olur. Nikâhsız birleşme
(zina) sonucu doğan çocuğun nesebinin meçhul oluşu ya da ana-babası bilinse bile gayr-ı meşrû bir yolla dünyaya gelmesi kendisi açısından son derece incitici / rencide edici, acı verici bir durumdur ve bir çocuk hakkı ihlalidir.
Bu sebeple nesebin sahih yoldan sabit olması çocuk açısından son derece
önemlidir ve çocuğun en tabiî hakkıdır. Her birey ait olduğu soyu bilmek ve
ona aidiyetini kıvançla taşımak, kendisinden sonraki nesilde de unutulmamak arzusundadır. Cahiliye Araplarının bu konudaki hassasiyetleri önemli
örneklerden birisidir. Nitekim Hz. Peygamber’e (s.a.v.) babasının kim olduğunu soran sahabilerin varlığı,64 Araplar arasında nesep ilminin meşhur
oluşu ve bu konuda birçok kitabın telifi, keza nesebin bir çok fıkhî hükme
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İbn Ebî Şeybe, el‐Musannef (Avvâme), nr. 16654.
Cemâlüddîn ez-Zeyla‘î, Tahrîcü’l‐ehâdîs ve’l‐âsâri’l‐vâkı‘a fî tefsîri’l‐Keşşâf (nşr. Abdullah b.
Abdirrahman es-Sa‘d), Riyad 1414, II, 166; III, 136.
Saffet Köse, “Religious, Moral and Psychological Value of Marriage”, International
Conference on Family, 26-27 November 2010, Tekirova- Antalya, 187-189.
Mâverdî, IX, 58.
msl. Bkz., Buhârî, “İlim”, 28-29, “Mevâkît”, 11, “Tefsîr”, V/12, “Fiten”, 15; Müslim,
“Fezâil”, 134-138; Tirmizî, Tefsîr”, V/16.
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temel teşkil etmesi aynı açıdan konunun önemini gösteren bir husustur.
Ünlü Arap şairi Hutey’e’nin (ö.59/678) babasının belli olmaması ve azad
edildikten sonra bir cariyenin oğlu ile evlenmesi sebebiyle kendisini küçük
düşüren annesini ağır bir dille hicvetmesi, muhtemelen bu sebeple bütün
erdemlere savaş ilan etmesi tarihî açıdan önemli bir örnektir.65 Bizzat Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) zina değil, aynen İslâm’ın öngördüğü sahih nikâhla
evlenmiş bir karı-kocanın çocuğu olduğunu belirtmiş olması66 bir insan açısından nikâhla gelen doğumun ne kadar önemli olduğunu göstermeye yeter
bir husustur.
Nesil açısından önem arz eden ikinci husus da ilâhî bir ilham sonucu kişinin neslinin kendisine nispetinde hiç bir şüphe ve şaibenin bulunmaması /
sahih nesebin korunması ilkesidir. Bunu sağlayan nikâhtır. Bu sebeple bütün
dinler nikâh yoluyla meydana gelen ailenin oluşturulması hususundaki
esasların dikkatli bir şekilde tespit edilmesine büyük önem vermişler ve
özen göstermişlerdir. Çünkü aile kurumu neslin oluşturulmasının ve onun
aşağı-yukarı akrabalık bağlarının meydana gelmesinin temelidir.67
Nesep ülfetin sebeplerinden birisi olduğundan aralarında kan bağı bulunanların birbirlerini koruma ve kaynaşma duygularıyla bağlılıkları bilinen
bir gerçektir.68 Bu sebeple de onun tespiti, akrabalık bağlarının bilinmesi
önem arzeder. Ancak bundan öte boyutunu yani neseple övünme ya da
nesebi sebebiyle birisini yerme İslâm tarafından yasaklanmıştır.69 Hz. Peygamber’in (s.a.v.): “Amelinin geri bıraktığı kimseyi nesebi / soyu ileri götüremez” hadisi70 bu gerçekliği teyit eder.
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Bkz., DİA, “Hutey’e” md.
İbn Abdirrezzâk, el‐Musannef (nşr. Habîburrahman el-A‘zamî), Beyrut 1403/1983, VII, 303;
Taberânî, el‐Evsat (nşr. Tarık b. ‘Ivedillâh-Abdülmuhsin el-Hüseynî), Kahire 1415, V, 80;
Beyhakî, es‐Sünenü’l‐kübrâ (nşr. M. Abdülkadir Atâ), Mekke 1414/1994, VII, 190.
Bkz., Muhammed Tâhir b. Âşûr, Makâsıdü’ş‐şerî‘ati’l‐İslâmiyye, Tunus 1985, s. 155.
Bkz., Mâverdî, s. 240.
Hucurât (49), 13; Taberânî, el‐Evsat, V, 86; a.mlf., el‐Kebîr, (nşr. Hamdi es-Selefî), Musul
1404/1983, XVIII, 12.
Ebû Dâvûd, “İlim”, 1; İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.
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Bütün bunlardan çıkan neticeye göre nikâh üremenin sağlıklı ve şaibeden uzak bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek meşrû yoludur. Esasen bu
nikâhın gerçek amacıdır.
5- İhtilaf Durumunda Toplumsal Destek Temini ve Yargıya İntikal
Durumunda İspat Güvencesi Sağlama
Kur’ân-ı Kerîm, kadının nikâh akdiyle aldığı güvenceyi mîsâk‐ı galiz olarak vasıflandırır.71 Mîsâk, “sağlam teminat”, “kuvvetli antlaşma” anlamına
gelir.72 Mîsâk kelimesi ahid ve akitten farklı olarak zaten ağır ve mes’ûliyetli
sözleşme için kullanılan bir kelime73 olmasına rağmen Allah Te‘âlâ,
mes’ûliyetin daha da ağır olduğuna vurgu için galîz kelimesini ona sıfat
yapmış ve sözleşmenin gücünü iyice pekiştirmiştir.74 Tefsirlerde mîsâk-ı
galîz’ın Bakara suresinin 229. âyetiyle bağlantılı olarak “iyilikle tutmak ya
da güzellikle bırakmak” üzere verilen teminat şeklindeki yorumu üzerinde
durulmaktadır.75
Kur’ân-ı Kerîm, Allâh’ın kulları ile yapmış olduğu ulûhiyyetubûdiyyet76 sözleşmesi için de mîsâk kelimesini kullanır77 ve bununla sorumluluk bilincinin önemine dikkat çeker. Nitekim bu, o kadar ağır bir sözleşmedir ki gökler, yer ve dağlar bu teklife yanaşmamışlar ve onu insan yüklenmiştir.78 Şâyet bu sözleşme hükümleri (Kur’ân) bir dağa inseydi parça
parça olurdu.79
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Nisâ (4), 21.
Râgıb el-Isfahânî, el‐Müfredât, İstanbul 1986, “v.s.k.” md.; Zeynüddîn er-Râzî, Tefsîru
garîbi’l‐Kur’ân (nşr. Hüseyin Elmalı), “v.s.k.” md.
Ebû Hilâl el-Askerî, el‐Furûku’l‐lugaviyye, Beyrut 1393/1973, s. 48.
Zemahşerî, el‐Keşşâf, Kahire 1366/1947, I, 492.
Zeyd b. Ali, Tefsîru garîbi’l‐Kur’âni’l‐Mecîd (nşr. Muhammed Yusufuddîn), Haydarabad
1422/2001, s. 77; Taberî, Câmi‘u’l‐beyân, Beyrut 1420/1999, III, 658; Cessâs, Ahkâmü’l‐Kur’ân,
İstanbul 1335-38, II, 111; Zemahşerî, el‐Keşşâf, I, 492; Ebussud, İrşâdü’l‐‘akli’s‐selîm, Beyrut
1983, II, 159.
A‘râf (7), 172.
Bakara (2), 93; Nisâ (4), 155; Maide (5), 7.
Ahzâb (33), 72.
Haşr (59), 21.
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Bu ifadelere bakıldığında nikâh akdi özellikle kadın için bir güvence oluşturmalıdır. Nikâhta aleniyet ilkesinin ihlali diğer bir ifadeyle nikâhın
gizlenmesi bu konuda en zayıf temeli teşkil etmektedir. Çünkü evliliğin
sonlanması durumunda ispat eksikliği sebebiyle en fazla mağdur olacak
olan kadındır. Dolayısıyla şâhitler ve diğer araçlarla ilan hem mahkemedeki
kadı hem de hak sahibi açısından bir güvence teşkil eder. Şehâdet hâkime
şâhitlik yapılan konuyu bizzat görmüş gibi bilgi sahibi kılan bir özelliğe
sahiptir. Hâkim’in de işini kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Kâdî Şurayh’ın
dediği gibi: “Hakimlik eldeki kor gibidir. İki çubukla (iki şâhit) onu kendinden uzaklaştır.”80
Bir başka açıdan konuya bakıldığında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadisinde geçtiği üzere erkekler kadınları Allâh’ın kelimesiyle helâl edinmektedir81 ve bu konuda çok hassas olmak gerekmektedir. Çünkü evlenen erkek
onu Allâh’ın emaneti olarak almaktadır.82 Onu incitmemek ve onunla iyi
geçinmekle yükümlüdür.83 Bunun yanında evlenen erkek mehir, nafaka,
miras, neslin sorumluluğu gibi bir takım yükümlülüklerin altına girmekte,
muharremât ahkamının doğduğu bir sürece dâhil olmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm onu kavvâm olarak isimlendirir84 ki bu her şeye rağmen aileyi ayakta
tutacak bütün fedakârlıklarda bulunabilmek demektir. Bu kadar hak ve
hassas sorumluluğun doğduğu nikâh akdinin kaderi, iki şâhidin omuzlarına
yüklenemeyecek kadar ağırdır. Bu aynı zamanda toplumla paylaşmayı gerektirecek bir aleniyete ihtiyaç bırakır. Bir başka ifadeyle bu yönleriyle nikâh
aleniliği zorunlu kılan bir yapıya sahiptir. Alenilik ispat güvencesi sağlayan,
özellikle hak ihlallerini önleyen, haksızlık durumunda da toplumsal baskı
oluşturarak güçlü bir denetim temin eden dolayısıyla sorunları üstlenme ya
da paylaşma en azından psikolojik bir destek sağlama özelliğine de sahiptir.
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İbn Kudâme, el‐Muğnî, XII, 4.
Müslim, “Hacc”, 147; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56; İbn Mâce, “Menâsik”, 84.
Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56; İbn Mâce, “Menâsik”, 84; Dârimî, “Menâsik”, 34; Ahmed b.
Hanbel, el‐Müsned, V, 73.
Nisâ (4), 19.
Nisâ (4), 34.
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Alenilik ilkesinin ihlal edildiği evliliklerin sona ermesi durumunda bir de bu
durumdan kaynaklanan sorunlarla mücadele etmek gerekecektir.
Kur’ân-ı Kerîm, müdâyene âyeti olarak bilinen en uzun âyetinde borçlara
şâhit tutma yanında yazılmasının şüpheleri izale eden, zararı gideren, adaleti temin eden bir özelliğe sahip olduğunu belirtir. Bunun yanında yazının
aynı zamanda şehâdeti daha da güçlendiren, tanık olunan konuyu sağlama
bağlayan bir yapısının bulunduğuna vurgu yapar.85 Nikâh için şâhitlik ve
onun yazıya geçirilmesi ya da bu günkü anlamıyla tescil borcun yazılmasına
göre daha da büyük önem taşır. Çünkü nikâhın da bir akit olarak karşılıklı
hak ve yükümlülüklerden başka ırz ve namusu konu alan bir tarafı vardır.
Bundan doğan çok önemli bir hukuk mevcuttur. Haram ve helâlı konu alan
boyutları, neseple alakalı yönü bulunmaktadır. Buna göre nikâh akdinin
ticarî bir sözleşmeden ya da para borcundan (karz) çok daha önemli olduğunu izaha gerek yoktur.
Evlâ kıyas gereğince alt düzeydeki bu hak-yükümlülüklerin hatta miktarının az veya çok olduğuna bakmadan şâhitliğin yanında yazıyla güvenceye
alınması istendiğine göre bu tedbirin nikâh için evleviyetle geçerli olduğunu
kabul etmek gerekir. Kaldı ki az yukarıda geçtiği üzere hadislerde bu konuya ayrıca güçlü vurgu vardır. Zira mal veya parayı ilgilendiren alacaklar
sadece sahibini ilgilendirir ve gerektiğinde alacaklı bu hakkından vazgeçebilir. Bu doğrudan kul hakkıdır. Nitekim alacağı bağışlamak Kur’ân-ı Kerîm’in
tavsiye ettiği bir davranıştır. Keza mal ve para kaybı her zaman telafi edilebilecek bir özelliğe sahiptir. Ancak nikâhla ortaya çıkan bir takım hükümler
vardır ki bunlar Allah hakkıdır ve kul istese de bundan ferağat edemez,
belirlenen sınırın dışına çıkamaz. Talâk ile sonlandırılsa bile etkileri sonsuz
kadar sürer. Bu kadar güçlü ve etkili sonuçları olan akdin elbette borç akdine göre daha güçlü ve daha sıkı takip edilen bir ispat vasıtasına ihtiyaç vardır.

85

Bakara (2), 282.
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I- AİLEDEN HABERSİZ EVLENME
İslâm hukukunda reşit kızların evliliğinde velinin yetkisi meselesi ilk
dönemlerden bu yana tartışma konusu olmuştur. Dört mezhep dikkate alındığında bu konuda iki eğilim ortaya çıkmıştır. Hanefîler dışındaki üç mezhebe göre velînin izni alınmadan, dolayısıyla veliden habersiz kıyılan nikâh
bâtıldır.86 Ebû Hanîfe ise reşit kızların evliliğinde veli iznini gerekli görmese
de kızın ona rağmen evlenmesi hâlinde bu evlilikten rencide olması ya da
ayıplanması hâlinde veya zarar ortaya çıkması durumunda nikâha müdâhil
olacağını ve feshettirebileceğini savunmaktadır. Genellikle de kaynaklarda
veliyi rencide eden durumların kıza emsâl mehrinin takdir edilmemesi ve
evlendiği oğlanın kendisine denk olmaması zikredilmektedir. Bunun sebebi
de o dönemlerde dengi ile evlenmeyen ya da mehri emsâllerinden düşük
olan kızların ahlâkî zaafa sahip oldukları yönündeki toplumsal kabuldür.
Burada dikkate değer husus ilke olarak kızların evliliğinde veliyi rencide
edici, onu toplum içinde küçük düşürücü bir unsurun bulunmamasıdır.87
Bunların neler olduğu zamanın telakkilerine göre değişebilir.
Ebû Hanîfe emsâl mehrini alan ve dengi ile evlenmek isteyen kızın velisinin hakkını gözettiğini düşünerek bu durumda velinin evliliğe engel olmasını velâyet yetkisini kötüye kullanmak saymış ve kızın izin vermese de
evlenmesinin câiz olduğunu savunmuştur. Diğer mezhepler de benzer bir
görüşe sahiptir. Kızın evlenmek istediği oğlan kendisine denk olduğunda ve
emsâl mehrini de verdiğinde velinin hakkı korunmuş olacağından bu durumda izin vermemek velâyet yetkisinin kötüye kullanılması olarak kabul
edilmiş ve evlendirme velâyetinin sıradaki veliye geçeceği kabul edilmiştir.88
86
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Saffet Köse, “İslâm Hukukuna Göre Evlenmede Velâyet”, İslâm Hukuku Araştırmaları
Dergisi, sy. 2, Konya 2003, s. 109; Abdülmelik b. Yûsuf el-Mutlak, ez‐Zevâcü’l‐‘urfî, Riyad
1427/2006, s. 388.
Serahsî, V, 25-26; Kâsânî, II, 240, 247; Mâverdî, IX, 51, 94, 109-110; İbn Kudâme, el‐Udde
şerhu’l‐Umde, Beyrut 1426/2005, II, 6; Karâfî, ez‐Zehîra (nşr. Mustafa Huccî), Beyrut 1994,
VII, 159.
Köse, s. 108.
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Buna göre her iki görüş de aynı noktada birleşmektedir. Ebû Hanife sadece
formaliteyi kaldırmaktadır.
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı üzere özellikle Ebû Hanîfe’nin kızların velilerinden habersiz evlenmelerine izin verdiği gibi bir sonuç çıkarılamaz. Esasen onun üzerinde durduğu velinin bilgisi olmasına rağmen velâyet yetkisini kullanmasındaki süiistimalin önüne geçmek ve adalet ölçüleri
çerçevesinde meseleyi çözmektir. Burada esas dikkat çekici olan bütün mezheplerin, kızlarının evliliğinde veliyi rencide edici bir durumun bulunmaması gerektiğini merkeze almış olmalarıdır. Günümüzde ise kızların ailelerinden habersiz evlenmeleri veliyi rencide eden en önemli hususlardan birisidir ve bundan özenle kaçınılması gerekir. Kendi başına evlenen kadının
zâniye89 olduğu yönündeki hadisin kızların kendi başlarına evliliğinin aileyi
ne kadar rencide edici bir özelliğe sahip olduğunu belirtmesi açısından önemlidir.
Sonuç olarak denilebilir ki aileden habersiz evlilik rencide edici bir tavırdır ve bunun tutarlı bir tarafı yoktur. Dört mezhep de kızların evliliğinde
aileyi rencide edici hususlara izin vermemişlerdir. Bu gün ülkemizde imam
nikâhı olarak bilinen ve aileden habersiz yapılan nikâhların ne kadar rencide
edici bir özelliğe sahip olduğu bilinen bir husustur.

II- TÜRKİYE’DE İMAM NİKÂHI UYGULAMASI90
Gayr-ı resmî nikâh ülkemizde, daha çok dinî nikâh ya da imam nikâhı
olarak isimlendirilmekte Arap dünyasında ise örfî evlilik (ez-zevâcül-‘urfî)
şeklinde adlandırılmaktadır. Bu tür nikâhın çeşitli amaçları vardır. Söz gelimi bazı nişanlıların harama düşmemek ve daha rahat hareket edebilmek
meselâ baş başa kalabilmek, beraberce gezebilmek için bu dönemde gerçek
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Abdürrezzâk, el‐Musannef (nşr. Habîburrahman el-A‘zamî), Beyrut 1403, VI, 200, nr.
10494; İbn Ebî Şeybe, el‐Musannef (Avvâme), nr. 16214; Dârekutnî, es‐Sünen, Beyrut
1386/1966, III, 227-228; Bezzâr, el‐Müsned, Medine 1988-2009, XVII, 306; Beyhakî, es‐
Sünenü’l‐kübrâ (nşr. M. Abdülkadir Ata), Mekke 1414/1994, VII, 110.
Saffet Köse, “Ailede Meşruiyet Temeli Olarak Nikâh”, Kutlu Doğum 2009: Küreselleşen
Dünya’da Aile, Ankara 2010, s. 160-166’dan yararlanılmıştır.
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nikâh akdine (!) kadar imam nikâhı yaptıkları bilinmektedir. Annebabalarından uzakta bulunan kızların meselâ bazı üniversite öğrencilerinin
Ebû Hanîfe’ye uyarak (!) ailelerinden habersiz olarak iki şâhidin huzurunda
evlilik yaptıkları örneklere rastlanmaktadır. İlk eşinden habersiz diğer bir
kadınla evlenenler vardır. Bu nikâhlardan bir kısmı istenmeyen sonuçlar
doğurmaktadır.
Meselâ böyle evli bir kadın bir süre beraber yaşadıktan sonra kocası tarafından bir kelimeyle boşanmakta, boşanan bu kadın aile ve toplum desteğinden yoksun kalması bir yana kınanarak manevî müeyyide uygulanmakta
ve daha da büyük bir çöküntüye maruz kalmaktadır. Bir başka sorun belli
bir süre sonra nikâhlısı olduğu oğlandan hoşlanmamaya başlayan ve ondan
ayrılmak isteyen kızın çaresizliği psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Bazı
durumlarda hamile kalan ve bunu istemeyen kızlar ya da nikâha güvenip
doğum yapan kadınların çocuklarıyla birlikte terkedilmesi evlenenlere olduğu kadar topluma da sorun çıkaran bir özellik arzetmektedir. Ailesinden
ayrılarak bir başka şehre üniversite okumak için giden bir kız yapmış oluğu
böyle bir evlilikten sonra meselâ ara tatilde ailesine geldiğinde ona dünürcüler gelmektedir. Oysa o, okuduğu şehirde evli bulunmaktadır ve bundan
ailesinin haberi yoktur. Bu tür evliliklerin en azından bir kısmında evliliğin
yükünü taşımak değil bir takım zaaflardan yararlanarak hazza dayalı bir
birliktelik sağlama amacı görülmektedir. Mağdur olanlar da hislerinin mağlubu kızlardır.
Nikâhın imam tarafından kıyılması ibadet karakteri arzetmesinin bir
sonucu olarak görülebilir. İbn Teymiyye (ö.728/1328) gibi bazı âlimlerin
nikâhlarını imamlara kıydırma geleneği olan gruplardan söz etmesi hatta
onun ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla imamların bu işle de görevli oldukları91 dikkate alınırsa bu tatbikatın epey eskilere gittiği söylenebilir. Gotthard
Jäschke bir çok Avrupalı yazarın seyahatnamelerinde imamın nikâha iştira-
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Mecmû‘u’l‐fetâvâ (nşr. Enver el-Bâz-Âmir el-Cezzâr), Mansûra (Dâru’l-Vefâ), 1426/200,
XXXII, 34-35.
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kinden bahsettiklerini belirtir,92 Türkiye’de imamın nikâhlarda aktif olarak
görev almasında ise nikâh esnasında okunacak hutbenin etkisinin bulunabileceğini belirtir.93
Nikâha atfedilen dinî cihet kadar onun akit tarafı da bulunmaktadır.
Çünkü nikâhın taraflara yüklediği bir takım vazifeler ve birbirleri üzerinde
sağladığı haklar vardır. Zaman içinde bu hak ve yükümlülüklerin güvencesi
olarak nikâhın tescili yönünde güçlü bir talep oluşmuştur. Özellikle mehrin
mu‘accel (peşin) ve müeccel (ödeme zamanı sonraya bırakılmış) olmak üzere ikiye bölünmesinden sonra ödeme süresinin uzaması sebebiyle unutma
ve inkâra karşı müeccel olanın yazılı belgeyle kayda geçirilmesi şeklinde bir
uygulama ortaya çıkmıştır. Düzenlenen belge mehrin varlığı ve miktarı yanında bu borcu doğuran nikâh için de bir ispat güvencesi sağlamıştır.94 Meselâ III./X. asır âlimlerinden Ebû Hilâl el-Askerî (ö. 400/1009 civarı) el‐
Furûku’l‐lugaviyye adlı eserinde şurûtî dediğimiz bu günkü noter vazifesi
gören yetkililerin nikâh akdinde mehrin miktarını kayda geçerken özellikle
mehir kelimesine göre konunun özünü daha iyi yansıtan sadâk kelimesini
kullanmada duyarlı davrandıklarını haber verir ki95 bu husus erken dönemlerden itibaren nikâhla ilgili bir uyuşmazlık vukuunda şâhitlik dışında ispat
güvencesi sağlayacak hukukî araçlara müracaat edildiğini ortaya koyması
açısından yeterlidir. Ayrıca biyografi kitapları bir şehirde nikâha nezaret
etme ve akdetme görevi bulunan şahıslardan bahsetmektedirler.
Meselâ Muhammed b. Abdirrahîm b. Ali b. el-Hasan el-Mısrî el-Hanefî
(ö.807/1404) bunlardandır.96 Bazı fıkıh kitaplarında nikâh memurlarına verilen evlenme vekaletlerinden bahsedilmektedir.97 Bir müddet sonra da nikâ92
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Gotthard Jäschke, “Türkiye’de İmam Nikâhı” (trc. Ahmet Mumcu), Sabri Şakir Ansay’ın
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Mecmû‘u’l‐fetâvâ, XXXII, 131; a.mlf., el‐Fetâva’l‐kübrâ (nşr. Muhammed Abdülkadir AtaMustafa Abdülkadir Ata), Beyrut 1408/1987, III, 191.
(nşr. Muhammed Bâsil Uyûnü’s-Sûd), Beyrut 1426/2005, s. 190, nr. 448.
Ebü’t-Tayyib el-Fâsî, Zeylü’t‐Takyîd fî ruvâti’s‐sünen ve’l‐esânîd (nşr. Kemal Yusuf el-Hût),
Beyrut 1410/1990, I, 156-157.
Tacüddin es-Sübkî, el‐Eşbâh ve’n‐nezâir, Beyrut 1411/1991, I, 262.
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hın devlet kontrolünde amme velâyetini temsilen kadıların uhdesine verilmesine bir zorunluluk hissedildiği anlaşılmaktadır. Selçuklular, Beylikler,
Memlüklüler ve Osmanlılar döneminde bu hususta önemli çabaların bulunduğu yönünde bilgiler vardır.98 Selçuklu dönemi kadı menşurlarında99 (göreve tayin belgesi) ve Osmanlı Kanunnâmelerinde100 kadıların vazifeleri
arasında nikâh akdetmek de sayılmıştır. İbn Battûta (ö.703-770/1304-1369),
Ramazan 726/Ağustos 1326 yılında ziyaret ettiği Dımaşk’ta (Şam) görevi
nikâh kıymak ve tescil etmek olan ve kadılar tarafından tayin edilen çeşitli
mezheplere mensup resmî memurların bürolarından bahsetmektedir.101 Bu
durum nikâhın kadıların uhdesinde olmasının epey eskilere dayandığını da
gösteren bir husustur. Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu dönemin
Şeyhulislâmlarından Ebussuûd Efendi’nin (ö.982/1574) nikâhın kadıların
izni ve bilgisi dâhilinde kıyılması hususunda büyük bir titizlik gösterdiği
bilinmektedir. Hatta kendisi el‐Muhît adlı eserden kadı’nın izni ve emri olmak‐
sızın evlenen kimsenin nikâhı câiz değildir şeklinde bir görüş nakletmektedir.102
Bu fetva İslâm hukukçuları nezdinde kabul görmese de dönemin
Şeyhulislâm’ının yer vermesi, konunun ciddiyetini göstermesi açısından
mühimdir. Aynı fetva kendisinden önce Şeyhü’l-islâmlık makamında bulunmuş olan İbn Kemâl (ö.940/1534) tarafından da nakledilmektedir.103
İslâm Aile hukukunun kodifikasyonu olan 25 Ekim 1917 tarihli Hukuk-ı
Aile Kararnamesi de 37. maddesinde nikâhlanacak çiftlerden birisinin ikamet ettiği mahaldeki hâkim veya onun özel bir belge ile yetkilendirdiği bir
naib tarafından kıyılarak tescil edileceğini hükme bağlamış ve Osmanlı Ceza
Kanunu’nun 200. maddesinin ikinci zeylini ta‘dil eden 30 Ekim 1917 tarihli
kararname ile de bu amir hükme uymayan koca ile varsa vekillerine bir ay98
99

100
101
102
103

Halil Cin, s. 138-139; M. Akif Aydın, s.85 vd.; Gotthard Jäschke, s. 13.
Bkz., Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1958, s. 43, Düs‐
tûru’l‐kâtib, vr. 212a-212b’den naklen, metin kısmı: s. 48, 51, 55, 56; M. Akif Aydın, s.86.
“Osmanlı Kanunnameleri”, MTM, I/2, İstanbul 1331, s. 326; I/3 (1331), s. 541.
Tuhfetü’n‐nuzzâr (trc. Mehmed Şerif), İstanbul 1333-35, I, 96-97.
Bu görüşü elimizde mevcut basılı nüshada tespit edemedik.
M. Akif Aydın, s. 91, dipnot. 27 (burada aynı müellifin aksi yöndeki bir fetvası da konu
edilerek değerlendirilmektedir).
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dan altı aya kadar, bu gibi akitlerde şâhit sıfatıyla bulunanlara da bir haftadan bir aya kadar hapis cezası öngörülmüştür. Kanunun öngördüğü şartları
dikkate almadan nikâh belgesi tanzim eden ve nikâhı tescil eden hâkim ve
naibi ile yetkisi olmadığı halde nikâh kıyan imamlara da bir aydan altı aya
kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Karısını boşadığını 15 gün
içinde hâkime bildirmeyen şahsın da bir haftadan bir aya kadar hapis ile
cezalandırılması kanunlaştırılmıştır.
37. maddenin esbâb‐ı mûcibe lâyihasında şu hususlara değinilmiştir: Nikâh akdinin şeriat nezdinde icap ve kabul ile kurulan diğer akitlerden hiçbir
farkı yoktur. Akit esnasında şâhitlerin hazır bulunması zorunluluğu, ilan
edilmesi emri de sırf akdi belgeleme ve tarafları zina töhmetinden koruma
maksadına yöneliktir. Bu açıdan nikâh akdinin sadece iki şâhidin huzurunda bizzat karı-koca tarafından icrası şer‘an muteber olup mescit ya da özel
bir mekânda bir âlim tarafından özel bir merasimle kıyılması şart değildir.
Bununla beraber özel önemi haiz akit olması münasebetiyle nikâhlar, şanına
yakışacak şekilde camilerde kıyılmıştır. Fakat bir süreden beri Osmanlı toprak‐
larında nikâhların kıyılması düzensiz hale gelmiş ve iki şâhit bulunduğu anda nikâh
kıyılma yoluna gidilmiştir. Bu kadar önemli olan nikâh akdinin gelişigüzel kıyılması
ve belli bir düzen dairesinde icra edilmemesinden pek çok yolsuzluk husûle gelmiş ve
hukukî engeli bulunan birçok kadının nikâhlarının akdedilmesiyle diğer şahısların
haklarının iptali yoluna gidilmiştir. Hâlbuki akit esnasında nikâh ahkâmını
bilen bir şahsın huzurunda akit belgesi düzenlemek de mendûb olduğundan
ve böyle bir belge tanzim edildiğinde ve evlilik akdi tescil edildiği takdirde
ileride akdin varlığı veya mehrin miktarı hakkında ve daha birçok meselede
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önü alınacağından 37. madde bu esasa
bina edilmiştir. Bu vazifenin, âmme velâyetini temsil etmeleri, düzenlenen
belgenin başka bir delile gerek duyulmaksızın ispat vasıtası olarak kabulü
sebebiyle diğer görevliler yerine hâkimlere bırakılması uygun görülmüştür.
Buraya kadar nikâhın din ve hukuku ilgilendiren yönünü ele almaya çalıştık. Bunun fıkhî sonucunu şu şekilde özetlemek mümkündür. İslâm Hukukunda nikâh, rızâî akitler grubuna girmektedir. Gerekli şartları taşıyan

TOPLUMSAL MEŞRÛİYET AÇISINDAN NİKÂHTA
ALENİYET VE TÜRKİYE’DE İMAM NİKÂHI UYGULAMASI

497

tarafların şâhitler huzurunda evlenme iradelerini beyan etmeleriyle evlilik
geçerli olarak doğar.104 Nikâhın tescil ile resmîleştirilmesi ise sadece ispat
güvencesi sağlaması açısından önemlidir. Ancak burada şu hususun da vurgulanması gerekir. Hakları korumak, vazifelerin ihmalini önlemek veliyyü’l‐
emr’in en temel görevidir ve dine aykırı olmayan ve kendisine bırakılmış
alanlarda toplum yararını (maslahat) gerçekleştirmek amacıyla alacağı kararlar herkes için bağlayıcıdır ve uyulması zorunludur. Münker ve ma‘siyeti
emretmedikçe buyruk sahiplerine itaati emreden105 âyet ve hadislerde bu
husus oldukça açıktır. Nikâhın tescili de buna dâhildir. Siyaset‐i şer‘iyye gereği bu yönde çıkarılacak yasa hükmü maslahatı gerçekleştirme amacı taşır.
Buna uymayanlara ta‘zîr kabilinden bir ceza da öngörülebilir. Kaldı ki akitlerin yazılı belgeyle güvence altına alınması Kur’ân-ı Kerîm’in teşvik ettiği
bir husustur.106
Günümüzde sözlü ispat vasıtalarının gücünün zayıfladığı ve inkâr ya
da diğer sebeplerle yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. İlişkilerin daha komplike hale gelmesi, problemlerin çeşitlilik arzetmesi, insanların hareketliliğinin
artması gibi sebepler dikkate alındığında günümüzde resmî belgeye dayalı
ispat vasıtalarının sağladığı güvence daha güçlüdür ve vazifelerin ihmal ya
da inkârı ya da hak talebinin reddi gibi olumsuz durumlarda daha sağlam
bir teminat özelliği taşımaktadır. Buradan hareketle107 İslâm âlimleri,
müctehid imamlar döneminden itibaren akitlerin nasıl tescil edileceği yönünde bilgileri konu alan bu günkü noterliğe tekabül eden şurût ilmi alanında değerli eserler kaleme almışlardır.108 Ancak burada şuna da işaret etmek
gerekir ki ulü’l-emrin emirleri haramı helâl kılmayacağı gibi yasakları da

104
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106
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Hâmid Abdüllatîf eş-Şerîf, ez‐Zevâcü’l‐‘urfî, Kahire, ts. (ed-Dâru’l-Beyzâ’), s. 20;
Abdurrahman Savaş, “Evlenmenin Yokluğu”, SÜHFD, VIII/12, Konya 2000, s. 136.
Nisâ (4), 59; Buhârî, “Ahkâm”, 4; Müslim, “İmâret”, 39, 29, 46; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 87;
İbn Mâce, “Mukaddime”, 6, “Cihâd”, 40; Ahmed b. Hanbel, el‐Müsned, II, 92, 142; III, 67,
213.
Bakara (2), 282.
Tahâvî, eş‐Şurûtu’s‐sağîr (nşr. Ruhi Özcan), Bağdad 1394/1974, I, 3-4.
Bkz., Muharrem Önder, “Ebû Ca‘fer et-Tahâvî (239-321/853-933) ve Şurût İlmi”, İslâm
Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 11, Konya 2008, s. 365-397.
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helâlı harama çevirmez. Bu açıdan bakıldığında nikâh akdi tescil edilmese
bile ve buna binaen devlet bu nikâhı tanımamış bile olsa bunun müeyyidesi
sadece davanın dinlenmemesi ve ta‘zîr kabilinden verilecek bir cezadan
ibarettir. Bu konuda hassasiyet gösteren Ebussuûd Efendi bile akdin kanun
himayesinden mahrumiyeti dışında bir sonuç öngörmemiştir.109 Devletin
ilgili kurumunun denetim ve gözetiminde kıyılmamış nikâhla evlenen taraflara dinî açıdan evlenmemiş gibi muamele edilemez. Bu birliktelik sonucunda muharremat hukuku devreye girer ve taraflara gayr-ı meşrû ilişkide bulundukları gerekçesiyle hadd cezası tatbik edilemez. Ayrılık durumunda
kadının iddet bekleme yükümlülüğü doğar, miras, mehir, nafaka gibi kadının diğer hakları doğar ve çocuğun nesebi sabit olur. Ne var ki akdin tescili
bulunmadığı için mahkeme davayı kabullenmeyebileceğinden hakların teslimi kocanın insaf ve vicdanına kalmış olur. İhmal ederse zulmetmiş olur ve
hesap ahiret yurdunda kesilir.
Burada konumuz açısından önemli bir noktaya daha işaret etmek gerekir ki nikâhın devletin ilgili memurunun gözetim ve denetiminde kıyılmasına ağırlık verildiği, bu iş için kadıların görevlendirildiği dönemlerde bile
kadılar imamların kendileri adına nikâh kıymalarına imkân tanımıştır. Meselâ Osmanlı döneminde110 evlenecek taraflar nikâha mani hallerinin bulunmadığına dair mahallenin ihtiyar heyetinden aldıkları belgeyle kadıya
müracaat ederler ve kadı da mahalle imamına hitaben nikâhlarının kıyılmasına dair bir izinnâme düzenler, taraflar da bununla imama müracaat ederek
nikâhlarını kıydırırlardı. İzinnâmenin arkasına mu‘accel ve müccel mehrin
miktarı yazılır, imam ile iki tarafın şâhitleri tarafından imzalanarak belge
saklanırdı.111

109

110
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Ebussuûd Efendi, Ma‘rûzât, MTM, I/2 (1331), s. 340; M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhü’l‐islâm
Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul 1972, s. 37-38; Ahmet
Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri, İstanbul 1992, IV, 39; Jäscke, 15.
Z. Fahri Fındıkoğlu, “Tanzimatta İctimaî Hayat”, Tanzimat, İstanbul 1999, II, 649; Halil
Cin, s. 142; M. Akif Aydın, s. 94-95.
M. Zeki Pakalın, “İzinname”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İst. 1983, II, 109;
Jäscke, 16.
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Nikâhın dinî karakteri sebebiyle tarihî süreç içerisinde imamların nikâh
konusunda oluşturduğu geleneğin etkisi hala devam etmektedir. Geleneğin
tahakkümüne dinî motiflerin eklediği güçlü direnç noktalarıyla imam nikâhı
uygulaması bu gün de hoşgörüyle karşılanmakta ve hala sosyolojik bir zemin bulabilmekte ve toplumsal himayeye mazhar olmaktadır. TMK bile
bunu dikkate alarak dinî töreni zikretmek zorunda kalmıştır (md. 143).
Burada ilke olarak tescillenmemiş nikâhın din nezdinde geçerli olabileceği belirtilirken özellikle günümüzde bir takım süiistimallerin bulunduğunu da dikkate alarak bazı hususların buna göre değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Bu gün resmî görevlinin denetim ve gözetiminde şâhitler eşliğinde kamuya açık olarak kıyılan nikâhın fıkhın temel esaslarına doğrudan
uygun olduğunu bunun ayrıca imam nikâhına ihtiyaç bırakmadığını özellikle belirtmek gerekir. Burada iki hususa işaret etmeliyiz. Birincisi imamların
kıydığı dönemlerde bile akit, resmî nikâhın fonksiyonlarına sahipti, bazı
dönemlerde de imamların kıydıkları nikâhlar doğrudan resmî nitelik taşıyordu. Çünkü kadıların naibi olarak bu nikâhları akdediyorlardı. İkincisi de
nikâhın ibadet özelliği taşımış olması bu ibadetin imam tarafından manevî
bir ortamda kıyılmasına bağlı bir şey değildir. İbadet niteliği nikâhın kıyılma
biçiminde değil, fonksiyonundadır.
Dinî motiflerle bezenmiş nikâh algısı ve geleneğin oluşturduğu güçlü
etki sebebiyle insanımızın nikâhın dualar eşliğinde bir imam tarafından
ayrıca kıyılmasını istemeleri tabiîdir. Psikolojik açıdan bu nikâhı yapmamış
olanlar kendilerini nikâhsız gibi hissediyorlarsa ya da toplumsal algı aynı
yönde bir baskı oluşturarak kınama ve dışlama gibi manevî bir müeyyide
uyguluyorsa imam nikâhını da tabiî karşılamak gerekir. Ancak bunu bu gün
olduğu şekliyle resmî nikâhtan sonra yapma zarureti vardır. Sadece imam
nikâhı ile yetinmek özellikle kadının haklarını korumasız bırakacağından bir
takım mağduriyetlerin doğmasının önünü açacak ya da kadını kocasının
insafına terk ederek süiistimallere kapı aralayacaktır. Buna imkân vermemek
gerekir. Meselâ Mısır’daki istatistikler bu tür nikâhların özellikle üniversite
gençliği hatta liseliler arasında yaygın olduğunu ve yıllık olarak ortalama
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20.000 (yirmi bin) evliliğin polis merkezlerine intikal ettiğini -gizli kalanlar
hariç- ortaya koymuştur.112
Türkiye’de imam nikâhı İslâm âleminde örfî nikâh olarak isimlendirilen
gayr-ı remî nikâha insanların niçin rağbet ettikleri ile ilgili de bir takım araştırmalar yapılmıştır. Ülkemiz açısından özellikle bunun çok evlilik yasağına
karşı kullanılmış olduğunu belirtmeliyiz.113
Son olarak şuna da işaret edelim ki günümüz İslâm ülkelerinde nikâh
akdinin tescili kanunî bir zorunluluk olarak yürürlüktedir.
Sonuç
Nikâh, diğerlerinden bir çok yönüyle ayrılan özel bir akit türüdür. Onun tarafları, ailelerini, doğacak çocuğu ilgilendirdiği kadar toplumu da
ilgilendiren bir çok yönü vardır. Bu sebeple onun ilanına büyük önem verilmiş belli bir dönemden sonra da resmî kurumlarca tescili yoluna gidilmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) nikâhı zinadan arasını ayıran ölçünün onun
ilanı olduğunu bildirmesi ve gizlice evlenen kızın zina hâlinde olduğunu
bildirmesi konunun hassasiyetini ortaya koyan niteliğe sahiptir.
Ebû Hanîfe veliden habersiz nikâha izin vermiş değildir. O, aileyi rencide edici bir durumun söz konusu olmadığı durumlarda velinin kızın evliliğini engelleyemeyeceğini söylemiş, böyle bir durumda direnmesinin velâyet yetkisini kötüye kullanmak anlamına geleceğini düşünerek kızın velisinin izin vermemesine rağmen evlenmesinde bir sakınca bulunmadığını belirtmiştir. Bundan, onun aileden habersiz evlenmeyi câiz gördüğü gibi bir
sonuç çıkarılamaz. Kaldı ki aileyi rencide edici durumlar toplumdan topluma ve devirden devire değişmektedir. Bu gün aileyi rencide eden ve kınan-

112
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Üsâme el-Aşkar, Müsteceddât fıkhiyye, s. 150-152.
Bu sebeplerle ilgili olarak Bkz., Abdurrahman b. Hasan en-Nefîse, “Hukmü’z-zevâci’l‘urfî ve ehemmiyyetü tevsîkı ‘akdi’z-zevâc bi’l-kitâbe”, Mecelletü’l‐Buhûsi’l‐fıkhiyyeti’l‐
mu‘âsıra, yıl: IX, sy. 36, Riyad 1418/1997-98, s. 194; Üsâme Ömer Süleyman el-Aşkar,
Müsteceddât fıkhiyye, s. 129, 142-144; Hâmid Abdülhalîm eş-Şerîf, ez‐Zevâcü’l‐‘urfî, Kahire,
ts. (ed-Dâru’l-Beyzâ’), s. 9-11; Abdülmelik b. Yûsuf el-Mutlak, ez‐Zevâcü’l‐‘urfî, s. 218-233;
Jäscke, 16.
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masına sebep olan şey kızların aileden habersiz evliliklerdir. Ebû Hanîfe’nin
koyduğu ilke esas alındığında bu şekilde evlenen bir kızın evliliğine velinin
itiraz hakkı vardır.
Özellikle Osmanlı döneminde kadıların yetkisinde bulunan nikâh kıyma ve tescili, kendilerine ulaşmanın kolaylığı, dinî motiflerin (dua, hutbe,
camide akdetme vs.) zenginliği sebebiyle kadıların verdiği yetki doğrultusunda resmî olarak imamlar tarafından kıyılmıştır. Bugün evlendirme dairelerinin üstlendiği bu görevin sadece kültürü kalmıştır. Dolayısıyla günümüzde imamların kıydığı nikâh resmî değil gayr-ı remidir. Buna göre Osmanlı dönemindeki imam nikâhı ile onun bakıyyesi olan Cumhuriyet Türkiye’sindeki imam nikâhı arasında bu açıdan önemli bir fark vardır.

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
Daimî Nikâh (Evlilik) Öncesi Eşlerin Birbirini Tanıması
İçin Şer‘î Bir Yol Olarak Mut‘a Nikâhı
*Seyyid Kâzım TABATABAEI

ﺧﻼﺻﻪ
ﻻ ﺷﻚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺃ ﹼﻥ ﲢﻠﻠﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱄ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﳍﻴﻜﻞ
ﻚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ) (Globalizationﻭ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺍﺘﻤﻌﻲ .ﻭ ﺍﻳﻀﹰﺎ ﻻﺷ 
)(Modern valuesﻭ ﻣﻦ ﹶﺛ ﻢ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ) (Traditional valuesﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﳍﺪﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻭ ﲟﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ .ﺍﺿﺎﻓ ﹰﺔ ﺍﱄ ﻧﻔﻮﺫ
ﺃﺧﻼﻕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﱄ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  ،ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻱ
ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺗﻀﻌﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ..ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ )ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻱ ﻛﻐﻼﺀ ﺍﳌﻬﻮﺭ ﻭ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﱄ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﳊﺎﱄ( ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ
ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﱄ ﺍﳌﺪﻥ
ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ.
*

Prof. Dr., Ferdowsi Universitesi of Mashhad, Mashhad, Iran

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ  -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  /ﺑﺎﺣﺚ  -ﳐﱪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
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ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃ ﹼﻥ ﻛ ﹼﻞ ﺭﺟﻞ ﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﺮﻳﺪ ﺃ ﹾﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺯﻭﺟﻪ ﺟﻴﺪﹰﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﻤﺌ ﻦ
ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳛﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﺩﻗﻮﺍ ﻣﺪ ﹰﺓ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻻ ﻣﱪﺭ ﳍﺎ ﻟﺪﻯ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .ﻓﻼﺑ ﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻻ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ.
ﻼ ﺷﺮﻋﻴﹰﺎ ﻣﻘﺒﻮ ﹰ
ﳒﺪ ﺣ ﹰ
ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺃ ﹼﻥ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪﻩ
ﳊﻞﱡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﺷﺮﻋﻴﹰﺎ  ،ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻭ ﺍ ﹶ
ﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﳍﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﳌﺘﻄﻠﹼﺒﺎﺕ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭ ﳕﻨﻊ ﻣﻦ ﲢﻠﹼﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :ﺍﻷﺳﺮﺓ  ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ،ﻧﻜﺎﺡ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺴﮑﹸﻨﻮﺍ ﹺﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨ ﹸﮑ ﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ
ﺴﮑﹸ ﻢ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﻟﺘ 
» ﻭ ﻣ ﻦ ﺁﻳﺎﺗ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟ ﹸﮑ ﻢ ﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺕ ﻟ ﹶﻘ ﻮ ﹴﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﮑﺮﻭ ﹶﻥ« )ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﮑﺮﱘ ،ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﺍﻵﻳﺔ .(٢١
ﮏ ﻟﹶﺂﻳﺎ 
ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ﹺﺇﻥﱠ ﻓﻲ ٰﺫﻟ 
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺮﺣﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮﯼ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ .ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﳉﻴﻞ
ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺳﺮﯼ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﮐ ﹼﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ .ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﳌﮑﹼﻮﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﺍﻷﺑ ﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻻﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﻭ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ .ﺇﻥ
ﲢﮑﻴﻢ ﺃﺳﺲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ .ﺍﻭﻷ :ﻳﺒﻘﻲ ﺍﳉﻴﻞ ﻃﻴﺒﹰﺎ ﻧﻘﻴﹰﺎ ﻭ ﳘﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻭ ﺇﻥ ﮐﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳉﻨﺲ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ،
ﻟﮑﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﳊﻤﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﮐﺎﻣﻠﺔ .ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ .ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﺑﲔ ﺃﺑﻮﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﲪﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ.
ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﳉ ﻮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭ ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﺪﻑﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﳉ ﻮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻠﻄﻒ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
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ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ  -ﺧﻼﻓﹰﺎ ﳌﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ  -ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻭ ﺍﻻﺧﻮﺍﺕ
ﻭ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﲪﻴﻤﺔ ﻭ ﺟﻴﺎﺷﺔ ﻭ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺃﻢ ﻳﺘﺮﺑﻮﻥ ﻭ ﻳﺘﺮﻋﺮﻋﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﲟﺎ
ﺐ ﻭ ﺍﻟﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﱐ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ١.ﻭ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺐ ﻭ ﺍﻟﻮﺩ .ﻟﮑﻦ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻧﻨﺎ ﻻﻧﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊ 
ﮐﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﻄﻬﺮﻱ :ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺍﺳﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ
٢
ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻟﺸﺮﮐﺔ.
ﻼ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺳﺮﻳﺔ ﺗﻄﻮﺭﹰﺍ ﻫﺎﺋ ﹰ
ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﯽ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﯼ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﺗﻔﺸﺖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳉﻨﺲ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳉﻨﺲ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺍﺝ ) (Cohabitationﻭ ﺗﺼﺪﻉ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻪ ﻭ
ﺗﻔﺸﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﻭ ﻓﯽ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲡﺪﺩ ﮐﻴﺎﻥ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ
) ،(Modernityﻭ ﺣﺮﮐﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﺒﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ،ﻭ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ،ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﯼ ﻭ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮﯼ ﺍﻟﯽ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﮑﱪﯼ ،ﻭ
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺮﮐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎ ﻣﺔ ،ﻭ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺠﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﮑﺔ ﺍﻟﻌﻨﮑﺒﻮﺗﻴﺔ )،(Internet
ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﮐﻞ ﺫﻟﮏ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﮑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻙ
 Facebookﻭ  .twitterﻭ ﲢﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﮑﻴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺘﻘﹼﺪﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ .ﻭ
ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﮐﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺍﺟﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻣﻨﻬﺎ :ﻗﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﻭ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ،ﻭ
ﻗﻠﹼﺔ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻠﯽ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ،ﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﳉﻨﺴﲔ.
 .1ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮﻱ ،ﺍﺧﻼﻕ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻏﺮﺏ ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺪﺭﺍ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺹ
.۴۸-۵۰
 .2ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮﻱ ،ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺎ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ،ﻃﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺪﺭﺍ ﻟﻠﻨﺸﺮ ۱۴۲۱ ،ﻩ ،.ﺝ ،۳ﺹ
.۱۸۸-۱۹۰
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ﻟﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
) (Developmental Idealismﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﺗﺄﮐﹼﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﻧﻄﺎﻕ
ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺫﻟﮏ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﮐﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﮐﻘﻮﺓ
ﻫﹼﺎﻣﺔ ﻣﺆﺛﹼﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﺳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﻓﮑﺮﺓ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﮑﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .۱ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ﳎﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ ﻭ ﳑﮑﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ.
 .۲ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﳑﮑﻨﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ.
 .۳ﻫﻨﺎﮎ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﹼﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭ ﺍﳌﻠﺰﻭﻡ.
 .۴ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﮐﻠﹼﻬﻢ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻭ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺒﺘﲏ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭ
٣
ﺍﻻﲨﺎﻉ.
ﺇ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻓﮑﺎﺭ ﺗﺄﺛﺮ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺮﺅﯼ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﰲ ﮐﻞ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﻓﺄﻳﻨﻤﺎ
ﺣﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﮑﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﯽ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻋﺎﻡ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﯽ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﳑﺎﺛﻼﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﺣﺘﯽ ﳝﮑﻦ
ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲝﺰﻡ ﺑﺄ ﹼﻥ ﻫﻨﺎﮎ ﺯﳚﺎﺗﹰﺎ ﳝﺜﹼﻞ ﳕﻮﺫﺟﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻻﻏﻠﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻤﺴﮑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺇﺿﺎﻓ ﹰﺔ ﺍﻟﯽ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ،
ﻫﻨﺎﮎ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﯼ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺗﻀﻌﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .ﻣﻦ ﺃﻫ ﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ )ﺇﻟﯽ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺧﺮﯼ ﮐﻐﻼﺀ ﺍﳌﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻟﺪﯼ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﳊﺎﱄ( ﻭ ﻫﺬﻩ
. Thornton,A.,Reading history sideways: The Fallacy & Enduring Impact of the Developmental
Paradigm on Family life,Chicago,University of Chicago Press, 2005.
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ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ

ﺍﳌﺸﮑﻠﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺇﻟﯽ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﯼ ﻭ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﯽ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﮑﺒﲑﺓ.
ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﮐﺈﻳﺮﺍﻥ ﮐﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺘ ﻢ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﻏﻠﺐ
ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ٤.ﻭ ﲟﺎ ﺃ ﹼﻥ ﻫﻨﺎﮎ ﮐﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﻧﺘﻤﺎﺀ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﹰﺎ
ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ،ﻓﻤﺎ ﮐﺎﻥ ﺻﻼﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﻞ ﮐﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﺳﺮﺗﲔ
ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻔﺘﲔ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻠﺘﲔ .ﻟﺬﺍ ﮐﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻮﺿﻮﻋﹰﺎ ﺍﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮﺩ ﻓﺤﺴﺐ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻌﻔﹼﺔ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﺋﺔ ،ﮐﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﹼﱵ ﺗﺄﰐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻗﺼﲑﺓ ﺗﻌﻘﹶﺪ ﲢﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺘﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺖ ٥.ﳍﺬﺍ ﱂ ﺗﮑﻦ ﺗﺘﻮﻓﹼﺮ
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﮑﺎﻓﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺯﻭﺝ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﲝﺮﻳﺔ .ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﮐﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺯﻭﺍﺝ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ.
ﺑﻴﺪ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﹸﺷﲑ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﰲ
ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺪﻉ ﺍﻟﺒﻨﲔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻳﻔﮑﺮﻭﻥ ﻭ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﮐﻤﺎ ﮐﺎﻥ ﺁﺑﺎﺀ ﻫﻢ ﻭ ﺍﻣﻬﺎﻢ
ﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﮏ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﮐﺘﺴﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﻮﻟﻨﺎ ،ﻫﻨﺎﮎ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻳﻔﮑﺮﻭﻥ ﻭ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ .ﻓﻀ ﹰ
ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺗﻨﺒﯽﺀ ﻋﻦ ﺷﺮﺥ ﻭ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ .ﻋﻠﯽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻫﻨﺎﮎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﹸﻗﻴﻤﺖ
ﺳﻨﺔ۲۰۰۷ﻡ۱۳۸۶/.ﻩ.ﺵ .ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺰﺩ) ٦ﺍﻟﹼﱵ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﹰﺎ( ﺗﺮﻳﻨﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺮﺥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﮐﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﺓ ﺟﻴﻞ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻔﻴﺪ
 .4ﺗﻘﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺭﻣﮑﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﱐ ،ﻃﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲰﺖ ﻟﻠﻨﺸﺮ ١٣٨٦ ،ﻩ.ﺵ.
. Tashakkori,A & V D, Thompson,ʺCultural Change & Attitude Change: An Assessment of
Post ‐ revolutionary Marriage & Family Attitudes in Iranʺ,Population Research & Policy
)Review,1988,7(1,3‐27
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 .6ﻫﻨﺎﮎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺰﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﮐﺎﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭ ﺍﳌﺬﻫﺐ ،ﻓﻼﺗﺰﺍﻝ ﲢﺘﻔﻆ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﮑﺜﲑ ﻣﻦ ﲰﺎﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ
ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﲟﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ،ﻭ ﻣﺴﺘﻮﯼ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ
ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺪﻧﻲ ،ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻫﻲ ﲡﺴﺪ ﻃﺎﺑﻌﹰﺎ ﻳﺘﮑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
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ﺃ ﹼﻥ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﮐﻠﹼﻬ ﻦ ﻳﺆﮐﺪﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺎﻑ؛ ﻟﮑﻦ ﻫﻨﺎﮎ
ﺐ ﻳﺒﲔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺍﺷ ﺪ ﺍﳊﺎﺣﹰﺎ ﺑﲔ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﹴ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻮﻓﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺘﲏ ﻋﻠﯽ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﮑﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺰﻭﺝ ،ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ
ﻳﺒﲔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﮐﺜﺮ ﻟﻴﻄﻠﻖ ﳍﻢ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻳﻀﹰﺎ ﺍ ﹼﻥ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ .ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺕ
ﺍﻗ ﹼﻞ ﻣﻦ ﺍﻣﻬﺎ ﻦ ﺑﮑﺜﲑ ﳜﻀﻌﻦ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ ﻭ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺮﻏﱭ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﻏﲑ
٧
ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﯽ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻵﺑﺎﺀ
ﻭ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﻭ ﻗﺪ ﻏﻠﺒﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﻋﻠﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻓﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﻄﻤﺌ ﻦ ﮐ ﹼﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ.
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻻ ﻣﱪﺭ ﳍﺎ ﻟﺪﯼ ﮐﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺄﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻓﻼ ﺑ ﺪ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﳒﺪ
ﺣﹼﻠﹰﺎ ﺷﺮﻋﻴﹰﺎ ﻣﻘﺒﻮ ﹰﻻ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﮑﻠﺔ .ﻭ ﺍﻟﮑﺎﺗﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻧﮑﺎﺡ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳉﻌﻔﺮﻱ ﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﺷﺮﻋﻴﹰﺎ ﮐﺤ ّﹴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﯽ ﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ،ﳝﮑﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺀ ﹰﺓ ﺭﺍﻗﻴ ﹰﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭ ﳕﻨﻊ ﻣﻦ ﲢﻠﹼﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ؟
ﳛﺪﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻭ ﻧﮑﺎﺡ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺑﺎﻧﻪ :ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﻌﻠﻮﻣﲔ
ﺍﻟﯽ ﺍﺟﻞ ﻣﻌﲔ ﲟﻬﺮ ﻣﻌﲔ ﻳﺬﮐﺮ ﰲ ﻣﱳ ﺍﻟﻌﻘﺪ .ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﯽ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻭ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﳌﺪﺓ
ﺍﳓﻠﹼﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﯽ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺗﻌﺘ ﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲝﻴﻀﺘﲔ ﺍﻭ ﲬﺴﺔ ﻭ ﺍﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﺍﻥ
ﮐﺎﻧﺖ ﻻﲢﻴﺾ ﻭ ﻫﻲ ﰲ ﺳ ﻦ ﻣﻦ ﲢﻴﺾ .ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭ ﻫﻲ ﰲ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﺪﺓ ﳊﻘﺘﻬﺎ ﻋﺪﺓ
 .7ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺴﮑﺮﯼ ﻧﺪﻭﺷﻦ ﻭ ﻏﲑﻩ» ،ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ،ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﯼ ﻧﺴﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺵﻫﺎﯼ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ« ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﱪﺩﯼ ﺯﻧﺎﻥ ،ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۳۸۸ﻩ.ﺵ ،.ﺵ  ،۴۴ﺹ
.۷-۳۶
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ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ

ﻼ ﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﺣﺪﳘﺎ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻥ ﮐﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣ ﹰ
ﻼ .ﻭ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺄﺑﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﺏ ﰲ ﺍﺛﻨﺎﺋﻬﺎ .ﻭ ﺣﮑﻤﻪ
ﺍﺟ ﹰ
ﻼ .ﻓﻬﻮ ﻭﻟﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳍﻤﺎ .ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﻘﻴﺔ
ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻭﻻﺩﳘﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭ ﻏﲑﻩ ﺑﻼ ﻓﺮﻕ ﺍﺻ ﹰ
ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ.
ﻭ ﻫﻮ  -ﺍﻋﲏ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ  -ﮐﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺣﮑﺎﻣﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻟﹼﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ
ﺍﳌﲑﺍﺙ  -ﻋﻠﯽ ﻗﻮﻝ  -ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻻﺩﻟﹼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﺎ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺣﮑﺎﻡ
٨
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ.
ﺑﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﯽ ﺫﻟﮏ ﻳﺸﺘﺮﮎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭ ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﰲ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ .ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﲤﺎﻳﺰﳘﺎ ﻫﻲ :ﮐﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﳏﺪﺩﹰﺍ ﲟﺪﺓ ﰲ ﻣﱳ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﺍﻣﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻓﻴﮑﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻓﹼﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻋﻠﯽ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﮐﱪ ﻣﻦ
ﻼ :ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻼﺳﺮﺓ،
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .ﻣﺜ ﹰ
ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺳﮑﻦ ﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻷﺧﺮﯼ .ﺍﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻓﻴﻌﻮﺩ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﯽ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ
ﺍﳊ ﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘ ﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ .ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﮑﻦ ﺍﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻏﲑ ﺭﺍﻏﺐ ،ﺍﻭ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﯽ ﲢﻤﻞ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻭ ﺍ ﹼﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻﺗﺒﺘﻐﻲ ﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ .ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﮐﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﯽ ﺍﻻﺳﺮﺓ ،ﻭ ﺍﻥ ﺗﻄﻴﻊ ﺍﻭﺍﻣﺮﻩ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺼﺎﱀ
ﺍﻻﺳﺮﺓ .ﻏﲑ ﺍ ﹼﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﯽ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘ ﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ .ﻭ ﻳﺮﺙ
ﮐ ﹼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﻬﺮﹰﺍ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ،ﻏﲑ ﺍ ﹼﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﮐﺬﻟﮏ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ.
ﺍﺫﻥ ﻳﮑﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﯼ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﰲ ﮐﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ »ﺣ ﺮﹰﺍ«
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﻳﻌﲏ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ .ﺑﻞ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﻧﻪ ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﻫﻮ ﺍﻣﺮ
ﻼ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﳊﮑﻴﻢ» ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
 .8ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﺴﻦ ﺍﳊﮑﻴﻢ ،ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ،ﺝ ،۲ﺹ ﻧﻘ ﹰ
ﺍﳌﺆﻗﺖ« ،ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭ ﲝﻮﺙ ﺃﺧﺮﯼ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻃﻬﺮﺍﻥ۱۴۰۲ ،
ﻩ۱۹۸۲/.ﻡ ،.ﺹ .۲-۳
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ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺍﻟﯽ ﻣﻨﺢ ﮐﻼ ﺍﻟﻄﹼﺮﻓﲔ ﻟﻮﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ،ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﮑ ﻢ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﲢﺖ
ﺗﺼﺮﻓﻬﻤﺎ.
ﻕ ﺁﺧﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﲔ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻻﳛ ﻖ ﻟﮑﻼ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ
ﻫﻨﺎﮎ ﻓﺮ 
ﺍﻻﳒﺎﺏ ﺍﻟﹼﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﮐﺴﺐ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛ ﻖ ﻟﻠﺰﻭﺟﲔ ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﳒﺎﺏ ﰲ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ .ﺑﻼ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ .ﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﯽ ﻟﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻳﻀﹰﺎ ﳝﻨﺢ ﻟﻠﺰﻭﺟﲔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ.
ﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﻻﻭﻻﺩ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﮐﻼ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﲔ ﻋﻠﯽ ﺣ ﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﯼ :ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﮎ ﺍ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﳌﺆﻗﺖ .ﮐﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺎﻥ ﰲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳌﻬﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻴﺴﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻳﻔﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺫﮐﺮ ﺍﳌﻬﺮ ﺍﻟﯽ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺍﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﻓﻼﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺑﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺍﻟﯽ ﻣﻬﺮ ﺍﳌﺜﻞ .ﻭ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﺍﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳊﺮﻣﺔ ،ﻓﮑﻤﺎ ﲢﺮﻡ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﹸﺍﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﺑﻨﺘﻬﺎ ،ﻭ ﮐﻤﺎ ﻳﺼﲑ ﺍﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭ ﺍﺑﻨﻪ ﳏﺮﻣﹰﺎ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ،ﮐﺬﻟﮏ
ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﺍﻳﻀﹰﺎ .ﻭ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ .ﻓﮑﻤﺎ ﳛﺮﻡ ﻃﻠﺐ ﻳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﰲ
ﻋﻬﺪﺓ ﺯﻭﺝ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻢ ﮐﺬﻟﮏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻨﻘﻄﻊ.
ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﺍﻻﺑﺪﻱ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ،ﻓﮑﻤﺎ ﺍ ﹼﻥ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﶈﺼﻨﺔ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ،ﮐﺬﻟﮏ ﳛﺮﻡ
ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ .ﻭ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﺪﺓ ،ﻓﮑﻤﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻥ ﺗﻌﺘ ﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ،
ﮐﺬﻟﮏ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺘ ﺪ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻭ ﻫﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻣﻊ ﻓﺮﻕ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺗﲔ .ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺗﻌﺘ ﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﲟﺮﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻃﻬﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺾ ،ﻭ ﻓﯽ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﺗﻌﺘ ﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻄﻬﺮﻳﻦ ﺍﻭ ﲞﻤﺴﺔ ﻭ
ﺍﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﹰﺎ .ﻭ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﲔ ،ﻓﮑﻤﺎ ﳛﺮﻡ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
٩
ﮐﺬﻟﮏ ﳛﺮﻡ ﰲ ﺍﳌﺆﻗﺖ.

 .9ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﳌﻄﻬﺮﻱ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﻝ ﺣﻴﺪﺭ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ،ﻗﻢ :ﻣﮑﺘﺐ
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ۱۴۰۵ ،ﻩ ،.ﺹ  ۴۶ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ

ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﮑﺎﺡ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﺍﻭ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺴﻼﻡ .-
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ
ﺍ ﹼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻇ ﻦ  -ﳌﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﮐﺘﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻡ ﮐﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍ ﹼﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﯽ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ
ﻻﺗﮑﺎﺩ ﮐﻠﻤﺘﻬﻢ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺍ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﳑﺎ ﺷﺮﻉ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ،ﻭ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺁﻳﺔ
ﻀ ﹰﺔ« ١٠ﻭ ﻓﺴﺮﻭﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﳊﮑﻴﻢ ﻭ ﻫﻲ ﺁﻳﺔ »ﹶﻓﻤﺎ ﺍ ﺳﺘ ﻤﺘ ﻌﺘ ﻢ ﹺﺑ ﻪ ﻣﻨ ﻬﻦ ﻓﹶﺂﺗﻮ ﻫﻦ ﹸﺃﺟﻮ ﺭ ﻫﻦ ﹶﻓﺮﹺﻳ 
١١
ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﮑﺎﺡ ﺍﳌﺘﻌﺔ.
ﻭ ﮐﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﰊ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﮑﺬﺍ» :ﹶﻓﻤﺎ ﺍ ﺳﺘ ﻤﺘ ﻌﺘ ﻢ ﹺﺑ ﻪ ﻣﻨ ﻬﻦ] ﺍﻟﯽ
ﹶﺍ ﺟ ﹴﻞ ﻣ 
ﺴﺪﻱ ١٣.ﻭ ﻧﻈ ﻦ
ﺴﻤﯽ[ ﻓﹶﺂﺗﻮ ﻫﻦ ﹸﺃﺟﻮ ﺭ ﻫﻦ ١٢«ﻭ ﺍﺿﺎﻑ ﺍﺑﻦ ﮐﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﯽ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟ 
ﺍﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺬﻟﮏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻻ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﺔ .ﻓﱰﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ ﳑﺎ ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﻣﻮﺿﻌﹰﺎ
ﻟﻠﮑﻼﻡ .ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﮑﻼﻡ ﻓﯽ ﺍ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﺍﻭ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ .ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮﺭ ﻣﻦ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭ ﺭﻭﺍﻩ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ١٤.ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ :ﻧﺰﻟﺖ
ﺁﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﰲ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﷲ  -ﺗﻌﺎﻟﯽ  -ﻭ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ .ﻓﻠﻢ ﺗﱰﻝ ﺁﻳﺔ ﺗﻨﺴﺨﻬﺎ ﻭ ﱂ ﻳﻨﻪ
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ )ﺹ( ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺕ ١٥.ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ .ﻭ ﻗﺪ
 .10ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺍﻵﻳﺔ .۲۴
 .11ﺭﺍﺟﻊ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻃﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮﻭ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ۱۳۶۴ ،ﻩ.ﺵ ،.ﺝ ،۵ﺹ ۱۳۰؛ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻄﱪﺳﯽ ،ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺮﻓﻪ،
۱۴۰۶ﻩ۱۹۸۶/.ﻡ ،.ﺝ ،۳ﺹ .۵۲
 .12ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺝ ،۵ﺹ .۱۳۰
 .13ﺍﺑﻦ ﮐﺜﲑ ،ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭﺍﻟﮑﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ۱۴۱۹ ،
ﻩ۱۹۹۹/.ﻡ ،.ﺝ ،۲ﺹ .۲۲۶
 .14ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﳋﻮﻳﻲ ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﻢ۱۳۹۴ ،ﻩ۱۹۷۴/.ﻡ ،.ﺹ .۳۳۳
 .15ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﰲ :ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﮑﺮ ،ﺝ ،۴ﺹ .۴۸
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ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻓﻘﻴﻞ ﺍﻧﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﮑﺘﺎﺏ ،ﻭ ﻗﻴﻞ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭ ﻗﻴﻞ ﺍﻧﻪ
ﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻭ ﰲ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ .ﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ
١٦
ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﳏﮑﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ.
ﻭ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﮐﺮ ﺃ ﹼﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ
ﮐﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ .ﮐﻤﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﺑﺎﺑﮑﺮ ﻣﺘﻊ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﺍﲰﺎﺀ ﺑﺎﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭ ﻋﺮﻭﺓ ﺍﺑﻨﺎ ﺯﺑﲑ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ١٧.ﻭ ﰲ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﺳﺘﻤﺘﻊ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﳉﻤﺤﻲ ﻣﻦ
ﺳﻠﻤﯽ ﻣﻮﻻﺓ ﺣﮑﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﺔ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻟﻪ ﻓﺠﺤﺪ ﻭﻟﺪﻫﺎ .ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﮏ ﻋﻤﺮ ﻓﻨﻬﯽ ﻋﻦ
ﺍﳌﺘﻌﺔ ١٨.ﻭ ﻟﮑﻦ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﯽ ﺍﺑﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭ ﺍﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺳﻠﻤﺔ ﻭ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﺑﻨﺎ ﺍﻣﻴﺔ
ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻭ ﺟﺎﺑﺮ ﻭ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ ﻭ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻭ ﻋﻄﺎﺀ ﻭ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻘﻬﺎﺀ
ﻣﮑﹼﺔ ١٩.ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﯽ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ  -ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﺍﻻﻃﻼﻕ.
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻧﮑﺎﺡ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺎ
ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻵﻥ ﻟﻨﺎ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ .ﻣﻨﻬﺎ :ﻫﻞ ﻫﻨﺎﮎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺴ ﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ »ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﳌﺆﻗﺖ« ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ؟ ﻭ ﻫﻞ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ؟

16

 .ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﯽ ﺍﺩﻟﹼﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﳋﻮﻳﻲ ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺹ  ۳۳۳ﻭ ﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،

ﺑﲑﻭﺕ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ۱۳۹۴ ،ﻩ۱۹۷۴/.ﻡ ،.ﺝ ،۴ﺹ  ۲۷۱ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ
ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺯﻭﺍﺝ ﺍﳌﺘﻌﺔ :ﲝﺚ ﰲ ﺍﺩﻟﹼﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﳍﺎﴰﻲ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﱄ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻱ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ۱۴۲۸ ،ﻩ۲۰۰۷/.ﻡ ،.ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﳊﮑﻴﻢ ،ﻗﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭ ﲝﻮﺙ ﺍﺧﺮﯼ ،ﺹ .۳۰-۳۷
 .17ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﯼ ،ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺯﻫﺮﯼ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭﺍﻟﮑﺘﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ۱۴۱۶ ،ﻩ۱۹۹۶/.ﻡ ،.ﺝ ،۳ﺹ .۲۴
 .18ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭﺍﻟﮑﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺝ ،۳ﺹ .۱۱۴
 .19ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﺍﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ،ﺝ ،۴ﺹ.۲۹۹
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ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﲟﮑﺎﻥ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﰲ ﻇ ﹼﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﮐﱪ ﳑﺎ ﻫﻲ
ﺏ ﻭ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ،ﲢﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ .ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺴﺮ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﯽ ﺷﺎ 
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﻏﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ .ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﮐﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺿﺎﻑ ﻫﻮﻩ
ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﱵ ﺍﻣﺘﺎﺯﺕ
ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﳝﮑﻦ ﻟﻔﺘ ﯽ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺣﺘﯽ ﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮﻩ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺏ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻳﻨﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺫﻟﮏ ﰲ ﺯﻣﻨﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ .ﻓﺎﻟﺸﺎ 
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ  -ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﮑﻮﻥ ﳎﺘﺎﺯﹰﺍ ﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ  -ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﻓﹼﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺎﱄ .ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺃ ﹼﻥ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻭ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻋﻮﺍﻡ
ﻻﺑ ﺪ ﺃﻥ ﳚﺘﺎﺯﻫﺎ ﻟﻴﻬﻴﺄ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻟﮑﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻭ ﮐﺬﻟﮏ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ.
ﺾ ﺷﺎﺑﹰﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﹰﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﺎ ،ﺭﻏﻢ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳓ 
ﺃ ﹼﻥ ﻧﻀﺠﻪ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﻤﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴ ﻦ .ﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﮐﺬﻟﮏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺎﺓ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﹰﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ .ﻭ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﳌﻬﻤﺔ ﺣﻴﺎ ﻩ ﲢﻤﻠﻬﻢ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﮐﺜﲑﺓ.
ﺑﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﯽ ﻫﺬﺍ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﮑﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ؟ ﻓﻬﻞ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺿﻐﻄﹶﻬﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺣﻮﺍﱄ ﺳ ﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺘﺆﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺣﺘﯽ ﺎﻳﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ؟ ﻫﻞ ﺃ ﹼﻥ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻄ ﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ »ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ« ﻓﻴﻀﻌﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺾ ﺣﺘﯽ ﻳﺪﺭﮐﻮﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ؟ ﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃ ﹼﻥ ﻫﻨﺎﮎ
ﺷﺎﺑﹰﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻘﺒﻮﻝ »ﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺆﻗﹼﺘﺔ« ﻓﻬﻞ ﺗﻘﻠﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﮑﺒﺖ؟
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ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﹼﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ :ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﻘﻲ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﯽ ﻏﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﺏ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ،ﻭ ﻧﺒﻴﺢ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﹼﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﲤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳉﻨﺲ .ﻭ ﺑﺬﻟﮏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﲟﺒﺪﺇ »ﺍﻻﺑﺎﺣﻴﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ«.
ﻭ ﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ :ﺃﻻ ﻳﻀﺤﯽ ﺳﻠﻮﮎ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ  -ﻋﱪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﻏﲑ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺍﺑﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  -ﻫﺪﻣﹰﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﳌﺼﻮﻧﺔ؟
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻘﻄﻊ .ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﻭ
ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﺄﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃ ﹼﻥ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻫﺬﻩ
ﺺ ﮐ ﹼﻞ ﺭﺟﻞ
ﺺ ﮐ ﹼﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺮﺟ ﹴﻞ ﻣﻌﲔ ﻓﺴﻮﻑ ﳜﺘ 
ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻬﺮﹰﺍ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ .ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﲣﺘ 
ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ٢٠.ﻫﺬﺍ ﺍﳊ ﹼﻞ ﳌﺸﮑﻠﺔ ﺍﳉﻨﺲ ﰲ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ
ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ) (Bertrand A. w. Rrusselﺍﻳﻀﹰﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ .ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﯼ ﺃ ﹼﻥ ﺳ ﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺪ
ﺗﺄﺧﺮﺕ ﺑﻐﲑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺗﺪﺑﲑ .ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﯽ ﻋﻠﻮﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻭ ﻣﺌﺘﲔ ﺳﻨﺔ ﰲ ﳓﻮ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻓﻴﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺳ ﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ،ﻭ ﻻﻳﻄﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﹼﺎ ﺍﺫﺍ ﺁﺛﺮ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﺪﻱ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻭ ﻗ ﹼﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﮏ ﺑﲔ ﺍﳌﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﻮﻑ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ.
ﺍﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻓﺎﻟﻄﻠﹼﺎﺏ ﻳﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻟﻌﻠﻮﻣﻬﻢ ﻭ ﺻﻨﺎﻋﺎﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻭ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻭ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﯽ ﺯﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﮑﺴﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭ ﻻ ﻳﺘﺴﻨﯽ ﳍﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻗﺒﻞ
ﺏ ﺑﲔ ﺳ ﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭ ﺑﲔ ﺳ ﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﱂ ﳛﺴﺐ ﳍﺎ
ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ .ﻓﻬﻨﺎﮎ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎ 
ﺣﺴﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤ ﻮ ﺍﳉﻨﺴﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳉﺎﳏﺔ ،ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﻳﺎﺕ .ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻧﺴﻘﻂ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﱐ،
ﮐﻤﺎ ﺃﺳﻘﻄﻬﺎ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﯽ؟

 .20ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﳌﻄﻬﺮﻱ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺹ  ۴۹ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺍﺳﻞ ﺃ ﹼﻥ ﺫﻟﮏ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻄﺎﻉ ،ﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺫﺍ ﺃﺳﻘﻄﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﮏ ﺷﻴﻮﻉ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ .ﻭ ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴ ﻦ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻻﻳﺆﻭﺩﻫﻢ ﺑﺘﮑﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﻻﻳﺘﺮﮐﻬﻢ ﻟﻌﺒﺚ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭ ﺍﶈﺮﺟﺎﺕ .ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻐﲑ ﺍﻃﻔﺎﻝ ) (Childless Marriageﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﻋﺎﺻﻤﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺬﺍﻝ ﻭ ﻣﺪﺭﺑﹰﺎ
٢١
ﻋﻠﯽ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴ ﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ.
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊ ﹼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳ ﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ  -ﻋﻠﯽ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  -ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ
ﺍﳋﺎﻟﺪﺓ ﺑﺸﮑﻠﻪ ﺍﻷﮐﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﺺ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﲢﺼﻞ ﰲ ﻇ ﹼﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﺧﺮﯼ
ﻻﲣﺘ 
ﺍﻳﻀﹰﺎ .ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﮑﻦ ﺃﻥ ﻳﮑﻮﻥ ﻫﻨﺎﮎ ﺭﺟﻞ ﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﺰﻣﻌﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ،ﻟﮑﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﻓﹼﺮﺍ
ﻋﻠﯽ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﮑﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﻘﺪﻣﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺯﻭﺍﺝ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻴﺨﺘﱪﺍ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ
ﻭ ﻳﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻤﺎ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭ ﻳﻘﺪﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﮏ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ
٢٢
ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.
ﻭ ﳓﻦ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﮐﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﻀﺮﺓ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻣﻌﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺫﻭ ﺻﺒﻐﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﮎ ﳛﺼﻞ ﺍﻳﻀﹰﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻳﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﲰﻴﺔ .ﻭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﮐﺈﻳﺮﺍﻥ ﻫﻨﺎﮎ
ﻓﺘﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﺴﻤﯽ »ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳋﻄﻮﺑﺔ« .ﻭ ﻳﺎﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺽ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺬﺍ
٢٣
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳋﻄﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻀﻮﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ.

ﻼ ﻋﻦ :ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ ﻋﻘﹼﺎﺩ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ :ﺩﺍﺭﺍﻟﮑﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ۱۹۶۹ ،ﻡ ،.ﺹ
 .21ﻧﻘ ﹰ
 .۷۸-۷۹ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻳﻀﹰﺎ :ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﳊﮑﻴﻢ» ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ« ،ﺹ .۱۲-۱۴
 .22ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﳌﻄﻬﺮﻱ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .۵۱
 .23ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻲ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳊﮑﻴﻢ ،ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ  ۲۱ﻭ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. SAFFET KÖSE’NİN
AÇIKLAMASI
Saffet KÖSE♦

Prof. Dr. Seyyid Kâzım Tabatabâî’ye teşekkür ediyoruz. Biraz süreyi aş‐
tık, ama önemli bir konu olduğu için söylemek istediklerini tam olarak ifade
edebilsin diye müdahale etmek istemedim.
Mut‘a nikâhı, özellikle Ca‘ferî mezhebinde cevaz verilen bir konu. İslâm
mezhepleri içinde de mut‘aya cevaz veren bir başkası yok. Kendisi Ca‘ferî
geleneği açısından mut‘a nikâhını özetledi. Fakat ilginç olan şu: Mut‘a nikâ‐
hını, dâimî evliliğe giderken müstakbel eşlerin birbirlerini tanımaları açısın‐
dan modern kültürün ortaya çıkardığı sorunları çözebilecek bir araç olarak
sundu. Hakikaten ilginç. Ancak oturum başkanlığı sınırlarını aşmadan bu
tebliğle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum.
İlk dönemlerden itibaren yazılan Ca‘ferî mezhebine ait hadis ve fıkıh ki‐
taplarında ‐meselâ kütüb‐i erba‘ada‐ mut‘a nikâhı ile ilgili rivâyetler var. Bir‐
çok müstakil risâle yazılmış. Meselâ Şeyh Müfîd’in, Ebû Ca‘fer et‐Tûsî’nin
konu ile ilgili müstakil risaleleri var, bunlar günümüze ulaşmış ve basılmış
durumda. Bu âlimler bir döneme ismini vermiş mezhebin önemli isimleri.
Meselâ kütüb‐i erba‘ada çok ilginç rivâyetler yer alıyor. Son zamanlarda bir
Âyetullâh’ın torunu da olan Şehlâ el‐Hâirî California Üniversitesi’ne bağlı
olarak yakın tarihten bir kesiti esas alarak (1978‐81) İran’da antropolojik ve
sosyolojik olarak mut‘a nikâhını incelemiş. Mut‘a nikâhı yapan kadın ve
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erkeklerle isim vermeden yaptığı röportajlar var. Dolayısıyla mut‘a her za‐
man gündemde olan, ilgi çeken bir konu. Madem Üstad Tabatabâî mut‘a
nikâhını Ca‘ferî geleneği açısından anlattı ve tavsiye etti. Onun görüşleriyle
ilgili müzakereciler belki çok şeyler söyleyecekler ama ben de fıkıhla meşgul
olan birisi olarak onun sözlerine dair birkaç mülahazamı arz edeceğim.
Birincisi şu: Kendisinin de zikrettiği gibi mut‘a nikâhının cevazına Nisâ
suresinin 24. âyetini delil alıyorlar:

ﻀ ﹰﺔ
  ﹶﻓﺮﹺﻳﻫﻦ ﺭ ﻮ ﹸﺃﺟﻫﻦ ﻮ ﻓﹶﺂﺗﻬﻦ ﻨﻣ ﻪ ﻢ ﹺﺑ ﺘﻌ ﺘﻤ ﺘﺳ ﺎ ﺍﹶﻓﻤ
Maalesef Türkçe’deki meallerde de Kur’ân’ın bütünlüğü dikkate alın‐
madan bu âyet: “Kadınlardan yararlanmanıza karşılık / yararlanmanızın karşılı‐
ğı olarak kadınlara mehirlerini verin” şeklinde tercüme edilmektedir. Halbu‐
ki bu hatalı bir tercümedir, dolayısıyla mut‘ayı haklı çıkaran bir tercüme.
Elmalılı Hamdi Yazır bu âyeti çok güzel meallendirmiş. Diyor ki: “O halde
kadınların hangilerinden nikâh ile müstefîd oldunuzsa mehirlerini kendile‐
rine verin ki farzdır.” Doğru olan bu mealdir. Çünkü âyetin mut‘a ile bir
ilgisi yoktur. Bu âyet mehir ahkâmının bir parçasıdır.
Kur’ân‐ı Kerîm’de aile hukuku ile ilgili hususlar ayrıntılı şekilde düzen‐
lenmiştir. Mehir de bu buna dâhildir. Kadının hangi hallerde ne kadar mehir
alacağını bizzat Kur’ân‐ı Kerîm ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Meselâ Baka‐
ra, 2/236‐237; Nisâ, 4/4, 20‐21, 24 âyetleri mehir ahkâmını düzenliyor.
Mehirin hiçbir şeyin karşılığı olmadığını bizzat Kur’ân‐ı Kerîm şu âyetinde
açıklıyor:

ﺤﹶﻠ ﹰﺔ
 ﻦ ﹺﻧ ﺗ ﹺﻬﺪﻗﹶﺎ ﺻ
 ﺎ َﺀﻨﺴﻮﺍ ﺍﻟﺁﺗﻭ
“Onlara mehirlerini hiçbir şeyin karşılığı olmaksızın gönül hoşnutlu‐
ğuyla verin.”1

1

Nisâ, 4/4.
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Ebû Hilâl el‐Askerî’nin el‐Furûku’l‐luğaviyye adlı harika bir kitabı var.
Bu eserinde aynı anlama gelen farklı kelimeler arasındaki farklılıkları anlatı‐
yor. Arap dilinde mehir anlamında üç kelime kullanılıyor: Mehir, ücret (ç.
ücûr), sıdâk veya sadâk. Bunlar arasında ne fark var? Buradaki sıdâk keli‐
mesi sadaka ile aynı kökten geliyor ve sırf Allah emrettiği için gönül hoşnut‐
luğuyla karşılıksız verilen şeyleri ifade ediyor. Nihle kelimesi de zaten ba‐
ğışlama anlamı taşıyan bir kelimedir. Dolayısıyla anlamı te’yit ediyor. Buna
göre kadınlardan yararlanmasanız bile mehir vermeniz gereken haller var.
Kur’ân‐ı Kerîm bunu açıklıyor. Meselâ Bakara 237. âyette: “Eğer siz onları
kendilerine temas etmeden önce boşar, fakat daha önce mehir tesbit etmiş
olursanız, o halde tayin ettiğiniz o mehrin yarısı onlarındır” âyeti bunun
açık örneğidir. Yani mehir tayin edilmiş olup da zifaf vaki olmadan ayrılık
vaki olmuşsa kadın mehirin yarısına hak kazanır.
Bütün bunlardan sonra söylenecek olan şey şudur: Nisâ suresinin 24.
âyeti mut‘ayı değil, şâyet nikâh yapılmış ve zifaf vaki olmuş ise kadının
mehirin tamamına hak kazanacağını anlatıyor. Buna göre âyetin anlamı:
“Nikâhladığınız kadınla zifaf vaki olmuşsa Allâh’ın belirlediği bir hak olarak onların
mehirlerini verin” şeklinde olur. Görüldüğü üzere Nisâ suresinin 24. âyetinin
mut‘a nikâhıyla bir ilgisi yok.
Meselenin bir başka yönü de şu: Ca‘ferî kitaplarında ‐meselâ Ebû Ca‘fer
et‐Tûsî’nin kitapları‐ mut‘a nikâhı ile ilgili olarak Kur’ân ve Sünnette olma‐
yan bir ahkâm geliştirilmiştir. Söz gelimi mut‘a nikâhında sadece ücret ‐ki
buna mehir diyorlar‐ ve sürenin belirlenmesi gerekiyor. Süre için de uzun‐
luk‐kısalık bakımından bir ölçü yok. Mehir dedikleri şey de son derece basit.
Boşama yok. Sürenin dolmasıyla akit sona eriyor. Şâhit gerekiyor mu? Ha‐
yır, gerekmiyor, ama müstehaptır. Sadece iki şart var, o kadar. Süre dolup
ayrılık ortaya çıktıktan sonra da bir hayız veya 45 günlük bir iddet gereki‐
yor. Şimdi burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Tûsî Ca‘ferî ulemasının
ittifak ettikleri bir kuraldan bahsediyor. O da şu:
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ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ
“Beyanın / açıklamanın ihtiyaç zamanından geriye bırakılması câiz de‐
ğildir veya muhaldir.”
Mut‘a câiz ise bununla ilgili ahkâm nerede kaldı? Allah, aile hukukunu
ilgilendiren hükümleri ayrıntılı şekilde açıklarken mut‘ayı mı ayrı tuttu da
müçtehitlere bıraktı. Yaptıkları şu: Daimî nikâhın hükümlerini mut‘aya
uyarlamışlardır. Tûsî, dolayısıyla Ca‘ferîler bu kaide ile mut‘aya verdikleri
cevaz arasında çelişkiye düşüyorlar.
Üstad Tabatabâî’nin de konuşmasında belirttiği üzere Abdullâh b. Ab‐
bâs’ın mut‘a nikâhını tecviz ettiğini de kendi görüşlerini destekleyen bir
delil olarak alıyorlar ve bundan çok bahsediyorlar. Ancak Üstad
Tabatabâî’nin de yaptığı gibi Ca‘ferîler bunun sadece kendi işlerine geldiği
tarafını zikrediyorlar, kendilerini haklı kılacak kısımları dile getiriyorlar.
Oysa ondan gelen üç görüş vardır. Birincisi mut‘anın câiz olduğu, ikincisi
zarûret sebebiyle câiz olduğu, üçüncüsü de haram olduğu şeklindedir. As‐
lında bu üç görüş de tutarlıdır ve mut‘anın serüveniyle ilgilidir. İlk görüş
mut‘a nikâhının kesin olarak yasaklanmadan önceki durumunu açıklamak‐
tadır. İkincisi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bir‐iki defa verdiği iznin zarûrete
dayanmış olduğunun izahıdır. Çünkü mut‘a ile ilgili olarak domuz eti ye‐
mek ne ise mut‘a da odur dediği nakledilmektedir. Bu nikâhın kıyamete
kadar kaldırıldığını ifade eden hadisin vârid olmasından sonra da mut‘a
nikâhının kesin olarak yasaklandığını belirtmiştir.
Burada enteresan bir şey var. Onu da söyleyeyim. Mut‘a nikâhı zaten
cahiliye Arapları arasında var. Çok istisnaî şartlarda bir‐iki savaşta Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) buna izin veriyor ve Hayber’in fethinden sonra da kesin ola‐
rak kıyamete kadar yasaklandığını beyan ediyor. İlginç olan şu: Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) mut‘a nikâhının kıyamete kadar yasaklandığının ilan edilme‐
sini bizzat Hz. Ali’den istiyor. Burada sanki Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bir
mûcizesi var, bunun mûcizevî bir tarafı var. Bunun için İbn Teymiyye der ki:
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Mut‘a yasağı konusunda Ehl‐i Sünnet Hz. Ali’ye tabi olmuş, Şi‘a ise imamla‐
rı Ali’ye (r.a.) muhalefet etmiştir.”
Mut‘anın kıyamete kadar yasaklandığını ifade eden ve Hz. Ali tarafın‐
dan rivâyet edilen hadis, ilk yazılan fıkıh kitabı kabul edilen ve hadis bölü‐
mü de bulunan Zeyd b. Ali’nin el‐Mecmû‘unda yer almış ve Zeydîler bu
hadise ittiba‘ ederek mut‘ayı haram saymışlardır. Aynı hadis Ca‘ferîlerin
muteber saydığı kütüb‐i erba‘adan Tûsî’nin el‐İstibsâr ve Tehzîbü’l‐
ahkâm’ında da yer almaktadır. Ancak Ca‘ferîler, Ehl‐i Sünnetin görüşüyle
paralellik arzettiği için bu hadisi takıyyeye hamlederek delil olarak kabul
etmemişlerdir. Hadis sahih değilse bu muteber kitaplarda niçin yer almıştır?
Sahih ise nasıl takıyye olabilir? Doğrusu bu yaman bir çelişkidir.
Burada söylenmesi gereken son bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Kur’ân‐ı
Kerîm, nikâhla ilgili olarak “kadının aldığı sağlam teminat”2 ifadesini kulla‐
nır. Bu teminat sadece mehirle ilgili değildir. Çünkü mehir nikâhın bir sonu‐
cudur. Âyette geçen mîsâk kelimesi zaten çok güçlü bir teminat anlamına
gelir, akitten de ahitten de güçlü bir vurguyu ifade eder. Bir de galîz kelime‐
siyle daha da vurgulu bir sözleşmeyi ifade etmektedir. O zaman mut‘anın,
ağır sözleşme (mîsâkun galîz) anlamı taşımadığından gerçek nikâh ile bir
bağlantısı yoktur.

2

Nisâ, 4/21.

ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ
ﻭﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
Mutlu Bir Evlilik ve İslâm Toplumlarında Hul’un
Hukukî Terimleri İçin Sosyolojik Bir Yaklaşım

* ﺟﻴﻼﱐ ﻛﻮﺑﻴﱯ ﻣﻌﺎﺷﻮ

 -١ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺪﻻﻟﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ
ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﲡﺎﻭﺯﺍ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ،ﻭ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﺳﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻧﺼﻔﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ،ﻓﺒﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻋﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﲨﻴﻌﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ،
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻼ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓ  ،ﺇﺫ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻨﻔﻌﻼ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋﻼ.
ﻭ ﳝﺘﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺃﻣﻨﺎ ﺣﻮﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﺟﺴﺪﺍ ﺃﻭﻝ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭ ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ  ،ﻓﺈﻥ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺗﺆﻛﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭ ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﻔﻮﻱ ﻭ

*

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ "ﺃ" ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
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ﻛﺘﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ،ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ  ،ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ
ﻳﺘﻔﺮﻕ ﺑﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  .ﻭﺣﱴ ﻧﺮﺑﻂ ﺑﲔ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻭ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺻﻌﺒﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ
ﺃﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺮﺩ  ،ﻓﻠﻜﻞ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﺎ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻪ  ،ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﱰﻋﻮﻥ ﳓﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺒﺘﻐﻰ ﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﳉﻤﻴﻊ
ﺑﺮﻏﺒﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺑﺘﺪﺑﲑ ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﻉ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻠﻤﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ،ﻭ ﺣﱴ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭ ﺃﺟﱪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺜﻼ ﻣﺮﻏﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻧﻮ ﰲ ﻓﻜﺮﻩ ﺇﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ  ،ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭ ﳚﺴﺪ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﰲ ﺃﺭﻗﻰ ﺻﻮﺭﻩ  ،ﻭ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﲰﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻟﻺﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺣﺴﺐ
ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺎ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﺍﺛﺎ
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺶﺀ ﻭ ﻣﲑﺍﺙ ﻭ ﺗﺪﺑﲑ ﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ  ،ﻓﻬﻮ ﺇﺫﻥ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺟﱪﻳﺔ ﺇﻻﻫﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﳎﺮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﺼﺪﺍﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ":ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭ ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺭﺟﺎﻻ ﻛﺜﲑﺍ ﻭ ﻧﺴﺎﺀ ﺍ ﻭ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﺑﻪ ﻭ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺭﻗﻴﺒﺎ ").
ﺍﻵﻳﺔ  ١ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ( ،ﻭ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﻏﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭ
ﺟﻌﻠﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﻷﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻳﻌﻴﺶ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﺃﻣﺎﻥ  ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﺎ ﲝﺜﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﳍﻤﺎ ﻭ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ  ،ﻭ ﻷﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺄﺛﲑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ  ،ﻓﺈﻥ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻳﺼﺒﺢ ﳝﻴﺰﳘﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻭ ﺧﻠﻖ
ﺍﳌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﶈﺒﺔ .
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ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻭ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻟﻜﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺳﺒﻠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻥ ﻭ ﲡﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﰎ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ  ،ﺃﻭ ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻦ
ﻣﻌﻪ ﻻ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ  ،ﻭ ﰲ ﺍﳊﺎﺗﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻭﺯﻩ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ
 ،ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻓﺊ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﻏﺪﺓ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﺳﺔ  ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ
ﺧﺎﺻﺎ ﺟﺪﺍ  ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺐ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﺀﺕ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ  ،ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻗﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ
ﺣﱴ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﳊﻼﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ  ،ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﺎﻃﺊ ﳋﺎﺻﻴﺔ ﻭ ﻣﺪﻟﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﻭ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻚ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺆﺑﺪﺍ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ  ،ﻭ ﺗﻀﻴﻖ ﻤﺎ  ،ﻭ ﺗﻔﺸﻞ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ...ﻓﻴﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺯﻣﺔ )ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ  ، (١٠.٢٠٠ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﳋﲑ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚﻌﻠﻬﻤﺎ ﻳﻜﻴﺪﺍﻥ
ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ ﻳﺴﻌﻴﺎﻥ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﺟﻞ ﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ " :ﻭ ﺇﻥ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻳﻐﻦ ﺍﷲ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ" ﺍﻵﻳﺔ  ١٣٠ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 -٢ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﲡﺎﻩ ﺍﻵﺧﺮ
ﻣﺼﺪﺍﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ":ﻭ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟﻌﻞ
ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮﺩﺓ ﻭ ﺭﲪﺔ " ﺍﻵﻳﺔ  ٢١ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ.
ﺃ -ﺑﲔ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ :
ﺇﻧﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﻋﱪ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳓﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ
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ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺟﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  ،ﻭ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳋﻠﻊ  .ﻭ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﺳﻨﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻭ ﺳﲑ ﻋﺎﻣﺔ
ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰒ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﺳﺘﺤﻮﺍﺫ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻟﻀﻌﻒ ﺣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﳚﺴﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ  ،ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺟﺪﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ )ﺑﺜﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ  (٢٠٠٠. ٢١ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻻ ﲢﻔﻆ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﺣﻘﻬﺎ  ،ﻭ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﻁ  ،ﻭ ﻫﻲ ﻃﺒﻌﺎ ﲰﺔ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳋﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳌﻬﲏ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ  ،ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺣﻘﻬﺎ  ،ﻭ ﻣﻦ ﰒ
ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ،ﻭ ﺣﱴ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ
ﻋﻠﻰ  ٦٠ﻣﻠﻔﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﻠﻊ  ،ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺗﻨﺸﺮﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ .

ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻭ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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ﺏ-

ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ:

ﻟﻌﻞ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳋﻄﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺟﺪﺍ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻋﻘﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  ،ﻭ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺃ
ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺴﺒﺐ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﳏﻜﻢ ﺗﱰﻳﻠﻪ  ":ﻭ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﲤﺴﻮﻫﻦ ﻭ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺘﻢ ﳍﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻓﻨﺼﻒ
ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻌﻔﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻔﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﺘﻘﻮﻯ ﻭ ﻻ ﺗﻨﺴﻮﺍ
ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺇﻥ ﺍﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺼﲑ ".ﺍﻵﻳﺔ  ٢٣٧ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ)ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ٢٥٤
(٢٠٠٠.
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺸﲑ ﰲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ،ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ
ﲰﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻊ ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﲰﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮﻝ ﺯﺟﻬﺎ
ﻫﻮ ﻏﻮﺍﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ  ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ" ،ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻧﺴﻲ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺑﺒﻴﺖ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺎﺗﻔﻪ ﻷﻣﺮ ﻣﺎ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﺭﻧﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺳﻢ ﻏﻮﺍﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻄﻬﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﰲ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﳍﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺎﺷﺮ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﻤﺎ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻌﺎ  ١٧ﻋﺎﻣﺎ  ،ﺇﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﻳﺪﻓﻊ ﳍﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﺗﺮﺿﻴﺔ ﳍﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﳍﺎ ﻭ ﺩﺭﺳﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ  ...ﰲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻢ ﲜﺎﻧﺒﻪ ﺃﻥ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﻩ ﰲ ﺣﻖ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ  ،ﺑﻮﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  ،ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﳛﻖ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ) ﺃﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ( ﺑﻀﺮﺏ ﺍﻵﺧﺮ
ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﱪﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
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ﺍﳍﺠﺮ ﰲ ﺍﳌﻀﺠﻊ  ،ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﳛﻖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﺗﻌﺸﻪ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺴﺖ
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ  ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﺣﺎﻻﺕ ﺿﺮﺏ ﺧﻄﲑﺓ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻱ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .
ﻭ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻭﻗﻔﺔ ﳍﺎ ﲟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ) ﺟﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ  ٢٦ﻓﻴﻔﺮﻱ  ٢٠١٢ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ٠٤ :ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ١٤٣٣ﻫـ ﺍﻟﻌﺪﺩ (٣٥٧٧
ﺣﺎﻻﺕ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺿﺮﺑﻦ ﻭ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﺮﻗﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻋﻀﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺫﻧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ  ،ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﻋﺠﺰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﳌﺪﺓ  ١٥ﻳﻮﻣﺎ ﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ٤٠٠ﺩﺝ
ﻛﻤﺼﺮﻭﻑ ﻳﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ  ،ﻓﺘﻐﲑ ﺃﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭ ﻏﲑﻫﻦ
ﻛﺜﺮ ...ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﶈﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ  ،ﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ  ،ﻓﺘﻨﻘﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺭﺃﺳﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭ ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﻌﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺟﺤﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ) ﺃﲪﺪ ﻓﺮﺍﺝ ﺣﺴﲔ  ، (١٩٩٨. ٢٤ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪ ﺃﻥ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻮﺍﻋﻞ ﺗﻐﲑﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،
ﺣﻴﺚ ﲣﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺤﻠﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﳉﻨﺴﻲ  ،ﻭ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻔﺾ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﺪﻳﲏ  ،ﻭ ﺇﳕﺎ ﲢﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻺﳒﺎﺯ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺭﻗﻢ  ٥٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ
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ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻭ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ) ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﳌﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ، (٨٠-٧٩-٧٨ﻭ ﻫﺬﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﳊﻖ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ  ،ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ٣٩ﻣﻦ ﳎﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ١١٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ٥٣ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  ،ﻭ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﳋﻠﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻧﻴﺎ
ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﻼﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻟﺬﻫﺎﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ،ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ) ﻣﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻭ ﺃﲪﺪ ( ،ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻊ ﺣﱴ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﺟﺴﺪﻱ )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﺪ
 (٢٥٦.ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﲝﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭ ﺗﻌﺴﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺻﺎﳊﻬﺎ  ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻤﺪﻱ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ  ) :ﺃﻥ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪﺍ ﻭ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ
ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ٥٠٠
ﺇﱃ  ٥٠٠٠ﺩﺝ ) ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﺪ  . (٢٥٨.ﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ  ،ﻓﺎﻟﺰﻭﺟﺔ
ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﺘﻜﺌﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄﻥ ﳝﺴﻚ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﺣﻬﺎ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ":ﻓﺈﻣﺴﺎﻙ
ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ" ﻭ ﻛﺬﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ":ﻭ ﻻ ﲤﺴﻜﻮﻫﻦ ﺿﺮﺍﺭ ﻟﺘﻌﺘﺪﻭﺍ" ﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  ":ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻻ ﺿﺮﺍﺭ" ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻠﻪ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﱂ ﻳﻬﻤﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ  ،ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ
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ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ )ﺃﲪﺪ ﻓﺮﺍﺝ ﺣﺴﲔ  (١٩٩٨. ٣ﻟﻜﻦ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ  ،ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﰲ ﳏﻜﻢ ﺗﱰﻳﻠﻪ " :ﻟﻴﻨﻔﻖ ﺫﻭ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﻪ ﻓﻠﻴﻨﻔﻖ ﳑﺎ
ﺁﺗﺎﻩ ﺍﷲ ﻻﻳﻜﻠﻒ ﺍﷲ ﻧﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺁﺗﺎﻫﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ" ﻭ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﺪﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺃﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪﺓ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﳍﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻭ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺃﲪﺪ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺪﺓ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ) ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ .(٢٥٩ﻭ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻣﺎ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺮﻓﻴﺎ
ﺕ-

ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻬﺠﺮ ﰲ ﺍﳌﻀﺠﻊ :

ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٠٣ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ " ٥٣ﺍﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﳍﺠﺮ ﰲ
ﺍﳌﻀﺠﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ"  .ﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻥ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﰲ
ﺍﳌﻀﺠﻊ ﳌﺪﺓ  ٤ﺍﺷﻬﺮ ﻫﻮ ﺩﺍﻉ ﳚﻴﺰ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ  ،ﻭﻧﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﳍﺠﺮ ﰲ ﺍﳌﻀﺠﻊ ﻫﻮ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﰲ ﺗﺎﺩﻳﺐ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺯﻫﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ )ﻭ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﲣﺎﻓﻮﻥ ﻧﺸﻮﺯﻫﻦ ﻓﺎﻋﺘﺼﻤﻮﻫﻦ ﻭ ﺍﻫﺠﺮﻭﻫﻦ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﺟﻊ ﻭ ﺍﺿﺮﺑﻮﻫﻦ ﻓﺎﻥ
ﺍﻃﻌﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ ( ﺍﻻﻳﺔ  ٣٤ﻣﻦ ﺳﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﻭ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﳍﺠﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭ
ﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻓﺎﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﲔ ﻓﺎﻥ ﺍﳍﺠﺮ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﺎ ﺑﻞ ﻳﺼﺒﺢ ﻇﻠﻤﺎ ﻭ ﺍﺟﺤﺎﻓﺎ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﺑﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ  ،ﻭﺣﱴ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﳍﺠﺮﺍﻥ ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ :
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ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻭ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

 ﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻣﺪﺓ ﺍﳍﺠﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻬﺠﺮ ﻣﱪﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻛﻐﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻬﺮﻱﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ :
* ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳍﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﻭ
ﺍﻫﺠﺮﻭﻫﻦ ﻫﺠﺮﺍ ﲨﻴﻼ ( ،ﻭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻭ ﺗﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳍﺠﺮ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺠﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻐﲑ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ .
* ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻻﻳﻼﺀ ﻭ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻫﻮ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻭ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ
ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺯﻭﺟﻪ ﳌﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﺗﻴﺎﻧﻪ  ،ﻭ
ﺍﻻﺻﻞ ﰲ ﺍﻻﻳﻼﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻵﻳﺘﲔ  ٢٢٧/٢٢٦ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ) ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺆﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ
ﺗﺮﺑﺺ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻓﺎﻥ ﻓﺎﺀﻭﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ ﻭ ﺍﻥ ﻋﺰﻣﻮﺍ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﲰﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ( ﻭ
ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ  ..ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﻼﺣﻖ.
 -٣ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ:
ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳋﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻫﻲ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﲑ ،
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  ٢٠١٠ﻭ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﺼﻮﻥ ﺑﺎﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﻬﻮﻻ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ١١ﺃﻟﻒ ﺇﻣﺮﺃﺓ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ  ،ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﰲ ﻣﺼﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻔﻜﻜﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ٥٠ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺍﳋﺎﺹ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ١٠٠ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﺿﺤﻴﺔ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﺇﱃ ﺳﻮﺀ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  ،ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻨﺴﻲ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﳑﺎﻫﻴﺔ ﺃﺧﺎﻫﺎ ﻓﺈﺎ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﻛﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻷﺧﺬ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻨﻪ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﱂ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ  ،ﻭ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﳌﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ
 ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ
 ،ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲣﻠﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻷﺗﻔﻪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳋﻠﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻻ
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ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭ ﺗﺄﰐ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻨﺪﺭﺟﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺑﻨﺖ ﻗﺎﺻﺮ ﺩﻭﻥ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻻﺣﻘﺎ ﺇﱃ ﻧﻔﻮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ،ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻳﺎ
ﳜﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺗﻔﺠﲑ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻳﺆﺩﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﳋﻠﻊ ﻣﻨﻪ .
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ :
 -١ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ  :ﺃﺳﺮﺍﺭ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ  ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺑﻊ ﳒﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .٢٠٠٠
 -٢ﻣﺮﱘ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﱐ :ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ,ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ .١٩٩٤
 -٣ﺃﲪﺪ ﻓﺮﺍﺝ ﺣﺴﲔ  :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ  ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ .١٩٩٨
 -٤ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻼﱄ  :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﻠﻊ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .١٩٧٥ ،
 -٥ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻭ ﺍﳋﻠﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ(.
6- Le marché du mariage quel relais de croissance face à un marché en
perte de vitesse www.precepta.fr , édition mars 2009 .
7- Camille lacoste-du jardin : des mères contre les femmes maternité et
patriarcat au Maghreb, éditions la découverte /textes à l’appui, bouchene,
Alger 1990 .

 -٨ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻴﻮﻡ  : ٢٠١١-١٢-٠٧ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺇﱃ
ﺿﺤﻴﺔ

NİSA SURESİ 3. ÂYET BAĞLAMINDA
ÇOK EŞLİLİK MESELESİ
Mustafa YILDIRIM♦

Giriş
Nikâh temeline dayalı bir aile hayatının, insanlık alemi ile hayvanlar
alemi arasındaki ayırımı ifade eden en önemli çizgilerden biri olduğunu, bu
sebeple nikâha dair hususlarda duyarlılık göstermenin bir insanlık borcu
olduğunu düşünüyoruz.
Kadın

haklarının

gündemden

düşmediği,

bu

konuda

ʺpozitif

ayrımcılıkʺ ifadesinin sıkça tekrarlandığı günümüzde, ʺDinlerde Nikâhʺ adlı
milletlerarası bir Tartışmalı İlmî Toplantıda çok eşliliğin tebliğ ve müzakere
konusu edilmesinin önemi inkâr edilemez. Konu İslâm dini açısından
öncelikle ve genellikle Nisâ suresi 3. âyete dayandırıldığı için tebliğimizi bu
çerçevede sunmaya çalışacağız. Fakat sözlerimizin başında şu hususu
belirtmemizde yarar var: Her insan kendi zamanının çocuğu olduğu için
düşüncelerinde kendi zamanının değer ve anlayışlarının etkili olması çoğu
zaman kaçınılmazdır. Biz düşüncelerimizi ifade ederken bu gerçeğin
bilincinde olmakla beraber bunun etkisinde kalmamaya gayret göstereceğiz.
Daha açık ifade etmek gerekirse, bu tebliğde ifade edilenler, kadın hakları
üzerinden İslâm karşıtlığı yapanların baskısından kaynaklanan bir arayışın
ürünü değildir. Amacımız, günümüzde dinen yanlış temellendirildiğini

♦
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düşündüğümüz konunun doğru anlaşılmasına bilimsel bir tutarlık içinde
katkı sağlamaktır.
Tarihsel Köken:
Tarih boyunca evlilik şekillerinden en yaygın olanı bir kadınla bir
erkeğin evliliği, yani tek eşliliktir. Bununla birlikte çok eşlilik, tarihin her
döneminde az ya da çok uygulanmıştır.1 Uygulamalarda bazı farklılıklar
olmakla beraber çeşitli kabileler üzerinde yapılan incelemelerde çok kadınla
evliliğe rastlandığı gibi Lidyalılar, İranlılar, Yunanlılar, Mısırlılar, Sabiîler,
Eski Samiler, Babilliler, Hititler, Asurlular, Çinliler, Hintliler, Slavlar,
Cermenler ve Anglosaksonlarda da çok kadınla evliliğin bulunduğu
bilinmektedir. Bazı araştırmacılara göre Müslüman olmadan önce Türklerde
de çok kadınla evlilik mevcuttu. Bugünkü uygulamaları genellikle farklı
olmakla birlikte, eskiden Yahudîlerde ve Hıristiyanlarda da çok kadınla
evlilik vardı. Hammurabi kanunlarında aile ile ilgili düzenlemeler içerisinde
çok evlilikle ilgi hükümler yer almaktadır.2 Kitab‐ı Mukaddesʹten
öğrendiğimiz kadarıyla Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Musa, Hz. Davut ve
Hz. Süleyman gibi bazı peygamberler de çok eşli aile hayatı yaşamışlardır.3
Mevcut İncillerde çok eşliliği yasaklayan bir ifade geçmemektedir.
Dolayısıyla Yahudîlik ve Hıristiyanlıkta da çok eşlilik uygulanmıştır.
Cahiliyye döneminde de Araplar çok eşli evlilikler yapar ve bunu erkeklik
alameti olarak görürlerdi. Bu konuda bir sınır da söz konusu değildi. Bazı
kimseler on kadınla bile evlenebiliyorlardı.4 Hz. Peygamber’in (s.a.v.) çok
kadınla evlilik yaptığını, sahabiler arasında çok eşliliğin yaygın olduğunu
biliyoruz.

1
2

3
4

Cin, Halil, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Konya 1988, s. 12.
Geniş bilgi için bkz. Demircan, Adnan, Cahiliyye ve Hz. Peygamber Döneminde Çok
Evlilik, İstem, Yıl:1, Sy. 2, 2003, s. 9 ‐ 32; Acar, H. İbrahim, ʺPoligami konusunda bazı mü‐
lahazalarʺ, Ekev Akademi Dergisi, c. sy. 2, (Mayıs 1998) s. 189; Keskin, Yusuf Ziya, ʺPoliga‐
miyi dörtle sınırlayan ayet ve hadislerin Tahliliʺ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, yıl 2000, sy.VI, s. 5. vd.
Bkz., Tekvin, 16/1‐4; 25/12; 29/21‐30; II. Samuel, 5/13; I. Krallar, 11/3; Tesniye, 21/15.
Bkz., Taberî, Tefsir, IV, 156; Cessas, Ahkamüʹl‐Kur’ân, II, 50.
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Çok Eşliliğin Sebepleri
Toplumlarda kadın‐erkek nüfusu bakımından genelde ilahi bir denge
vardır. Ancak bu denge savaş vb. sosyal şartlar sebebiyle zaman zaman
bozulabilmektedir. İşte böyle dönemlerde genel ve asıl olan tek eşlilik ilkesi
bozularak, toplumsal düzenin sağlanabilmesi bakımından çok eşlilik ilkesi
devreye

girmektedir.

Dengeyi

bozacak

şartlar

genel

olarak

şöyle

sıralanabilir:
a‐ Savaşlar: Tarih boyunca savaşlarda çoğunlukla erkekler yer almış ve
belli bir süre erkek nüfusu azalmıştır. Gerçekten de savaş sonrasında
toplumda kadınlar çoğunluğu oluşturmuş ve toplumsal bir çözüm olarak
çok eşliliğe başvurulmuştur.
b‐

Evlenmenin ağır ekonomik şartlara

bağlandığı

toplumlarda

evlenmemiş erkeğe oranla daha fazla sayıda kadının ortaya çıkması.
Ekonomik şartların ağırlaştığı ve özellikle evlenme güçlükleri ortaya
çıktığında imkânı olanlar çok eşli bir evlilik yolunu seçmişlerdir.5
c‐ Üçüncü bir şık olarak tek eşle evliliğin, gerek kadının özel halleri,
gerekse erkeğin kadına oranla daha fazla cinsel güce sahip olması
dolayısıyla fizyolojik bir yetersizliğe sebep olacağı, bu sebeple çok eşliliğin
gerekli olduğu sıkça dillendirilmektedir. Hatta buna bağlı olarak erkeklerde
ʺçapkınlık geniʺ bulunduğuna dair tezler ileri sürülmektedir. İlk bakışta bu
makul gözükebilir. Fakat evlilik salt cinsel tatmin kurumu değildir. Kaldı ki
cinsellik zihinsel motivasyonla yakından ilgilidir. Özellikle müslüman bir
erkeğin şahsî, ailevi ve toplumsal açıdan ulvi gayeleri olması gerekir. Bu
amaçları gerçekleştirmeye yoğunlaşmış bir erkeğin gündeminde aşırı cinsel
istek öncelikli bir yer bulamayacaktır.
Özetlemek gerekirse, çok eşlilik erkek için aşırı libidonun tatmininden
çok bir statü meselesidir. Bununla birlikte kadın içinde (özellikle ilkel ve
geleneksel toplumlarda) aşağılayıcı bir işlem sayılmıyor, kadın bile ikinci eşe

5

Aydın, Mustafa, Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, yy, ty, s. 58, 59.
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işlerine bir yardımcı gözüyle bakabiliyordu. Sonuç olarak çok eşlilik, bazı
toplumsal işlevlere dayanmaktadır.6
Verdiğimiz kısa tarihsel bilgi ve çok eşlilik sebeplerinden sonra İslâm
dini adına çok eşliliğe referans alınan Nisâ suresi 3. âyetle ilgili görüş ve
değerlendirmelere geçebiliriz.
Nisâ Suresi 3. Âyet:
Tebliğimize konu edindiğimiz Nisâ suresi 3. âyet ile ilgili iki farklı
yorum olduğu için âyetin mealini de iki farklı şekilde vermeye çalışacağız.
a‐ Âyetin birden fazla evliliğe cevaz verdiği ve böyle bir evliliği dört
eşle sınırlandırdığı görüşünde olan büyük çoğunluğun âyete verdiği mânâ
şu mealdedir:
ʺEğer (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip) hakkında adaletsizlik
etmekten korkarsanız, (onlarla değil) size helâl olan (başka) kadınlardan
ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da)
adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya
sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için daha
uygundurʺ7
Âyetin bu şekilde anlamlandırılması durumunda, birden fazla eşle evli
olmaya izin verildiği, fakat bu iznin eşler arasında adaletli davranma şartına
bağlandığı hükmü çıkarılmıştır. Aynı zamanda Nisâ suresi 129. âyet delil
gösterilerek eşler arasında adaleti sağlamanın zor olduğu ‐oysa âyetteki
Arapça ʺlenʺ ifadesi imkânsızlık belirtir‐ ifade edilmiştir. Âyetin meali
şöyledir:
ʺNe

kadar

uğraşırsanız

uğraşın

eşler

arasında

adaleti

asla

sağlayamazsınız. Öyleyse tamamıyla birine meyledip diğerini evli olup
olmadığı bile belli olmayan bir kadın gibi ortada bırakmayın...ʺ

6
7

Aydın, s. 59.
Altuntaş, Halil‐Şahin, Muzaffer, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’ân‐ı Kerim Meali.
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Kanaatimizce Nisâ 3. âyete yukarıdaki şekliyle verilen meal ile söz
konusu 129. âyet arasında bir çelişki dikkati çekmektedir. 3. âyette ʺadaletli
davranamayacağınızdan korkarsanızʺ ifadesi, usûl‐i fıkıhtaki iktizanın
delaleti kuralı gereği, adaleti sağlamanın mümkün bir hal olduğu anlamı
taşır. 129. âyet ise böyle bir şeyin asla mümkün olamayacağını
açıklamaktadır. 3. âyetin, ʺzahiri haklar anlamında adaletʺ, 129. âyetin ise
sevgi ve muhabbet konusunda eşitliğin imkânsızlığı ‐ki âlimlerin büyük
çoğunluğu böyle bir yorumu tercih etmiştir‐ şeklinde yorumlanması 3. âyete
verilen anlamın doğrulanmasına dair bir zorlamadan öte bir şey değildir.8
Diğer taraftan Nisâ 3. âyette geçen ʺmesnâ ve sülâse ve rubâʹʺ (ikişer,
üçer, dörder) ifadesi çok eşlilikte sınırlılığı, yani eş sayısının dört ile sınırlı
olduğu şeklinde anlaşılmıştır.9 Diğer taraftan meleklerin kanatlarının
sayısıyla ilgili olarak Fatır 35/1. âyette zikredilen ʺmesnâ ve sülâse ve rubâʹʺ
(ikişer, üçer, dörder) ifadesinin de aynı kelime ve kalıpta olmasına rağmen
ʺsınırsızlıkʺ,

yani

meleklerin

sayısız

kanatları

olduğu

şeklinde

yorumlanmaması da ilginç bir çelişki oluşturmaktadır.
b‐ Nisâ 3. âyetin çok eşlilikle ilgili değil, yetimlerin mallarıyla ilgili
olduğunu savunanlara göre âyetin meali şöyledir:
ʺŞâyet himayenizde bulunan yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlara
(malları konusunda) haksızlık yapacağınızdan endişe duyarsanız (onlarla
evlenmek yerine) uygun olan başka kadınlarla ikişer, üçer, dörder... evlenin.
Eğer yapacağınız bu evliliklerin (geçim masraflarını onların mallarına
yüklemekle) yetimlere zarar vereceğinden korkarsanız sadece bir kadınla
evlenin ya da elinizdeki cariyelerle yetinin. Böylesi haktan ve adaletten
ayrılmamanız için daha uygundur.ʺ10
Âyetlerin anlaşılmasında nüzul sebeplerini bilmek önemli bir yer tutar.
Bu âyetin iniş sebebi olarak nakledilen en açık bilgi Hz. Âişe rivâyetidir. Hz.

8
9
10

Acar, a.g.m. s. 205.
Bkz., Cessas, Akamüʹl‐Kur’ân, II, 50; Zemahşerî, Keşşaf, I, 468; Kurtubî, el‐Camiʹ, V, 17.
Şener, Sofuoğlu, Yıdırım, Açıklamalı‐Yorumlu Meal, Üçüncü Baskı, İzmir 2011.
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Âişeʹnin kız kardeşinin oğlu Urve b. Zübeyr bu âyetin mânâsını sormuş, Hz.
Âişe de şu cevabı vermiştir:
ʺEy kız kardeşimin oğlu! Bu âyette sözü edilen yetim kız, velisinin
velâyeti altında tuttuğu ve malında ortak olduğu kızdır. Kızın malı ve
güzelliği velisi olan erkeğin hoşuna gittiği için onunla evlenmek ister, fakat
kızın mehrinde adaletli davranmaz, başkasının vereceği kadar mehir
vermek istemezdi. İşte bu âyette buna benzer velilerin velâyeti altındaki
yetim kızlarla, onlara adil davranmadıkça, onların mehirlerini en üst
seviyeye yükseltmedikçe evlenmeleri yasaklanmış, bunların dışındaki
kadınlarla evlenmeleri emrolunmuştur.ʺ11 Hz. Âişeʹnin bu görüşüne bazı
sahabi ve tabiîlerden gelen rivâyetler de destek vermektedir.12
Rivâyetlerden anlaşıldığına göre bazı veliler, himayeleri altındaki yetim
kızlarla sırf mallarına konmak için evleniyorlar ve mehirlerini de
vermiyorlardı. Allah velilerin bu türlü davranmalarını yasaklamış ve
ʺyetimlerin mallarını yemek için onlarla evliliği bahane etmeyin, evlenilecek
pek çok kadın var, hem de istediğiniz kadar...ʺ demek istemiştir. İkrime
şöyle der: ʺO dönemde Araplardan bazıları himayeleri altındaki yetimlerin
mallarını kullanarak çok sayıda evlilik yapıyor ve evlendikleri hanımlara
dair geçim masraflarını da söz konusu yetimlerin mallarından karşılıyorlar
ve bu şekilde yetimlere haksızlık ediyorlardı. Allah bu uygulamaya son
verilmesini istemiştir.ʺ Bu durumda ʺzarar verme, haksızlık etme endişesiʺ
evlenilmiş olan eşler arasında adaletsizlik yapmakla ilgili değil, birden fazla
evliliğin getirdiği geçim masraflarının yetimlerin mallarına zarar vermesi ile
ilgilidir. Dolayısıyla burada asli mubahlardan olan evlilik ile ilgili bir hüküm
söz konusu değildir.
Konu tamamen yetimlerin mallarının korunmasıyla alakalıdır. Bir
önceki âyetin açıkça yetim mallarıyla ilgili olması, sonraki âyette evlenilen
kadınların mehirlerinden ‐ki üzerinde durduğumuz âyetin yetimlerle

11
12

Buhârî, Tefsir, 4; Nikâh, 19; Müslim Tefsir, 6, 7, 8; Ebû Dâvûd, Nikâh, 12; Nesâî, Nikâh, 66.
Taberî, Tefsir, IV, 156.
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mehirsiz evlenme ile de ilgili olduğu Hz. Âişe rivâyetinde nakledilmişti‐ söz
edilmesi, daha sonraki iki âyette de yine yetimlerin mallarının konu
edilmesi, âyetlerin konu yönünden insicamını sağlamakta ve bu görüşü
desteklemektedir. Ayrıca âyetin çok eşlilikle ilişkilendirilmesi, kendi içinde
de konu bütünlüğü açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Çünkü âyetin birinci
bölümü yetim kızlarla evlenmek yerine başka kadınlarla evlenmeyi
önerirken, ikinci kısmında konunun bir anda evlenilen başka kadınlar
arasındaki adaletli muameleye çekilmiş olması, üzerinde durulan konudan
kopmuş olmayı ifade eder ki, bu da âyet içerisinde konu bütünlüğünü
bozar.
Bu durumda, âyette geçen ʺmesnâ ve sülâse ve rubâʹʺ (ikişer, üçer,
dörder) ifadesinin Fatır 1. âyette olduğu gibi sınırsızlık ifade ettiğini
söyleyebiliriz. Nitekim İbn Kesir, Nisâ 3. âyetin de Fatır 1. âyet gibi sınırsızlık
ifade ettiğini belirtmiştir.13 Zaten Araplar bu çeşit kullanımlarda sayıları
genellikle dörde kadar ifade ederler, sonraki sayıları kullanmazlar.14 Bu
durum, ʺmesnâ ve sülâse ve rubâʹʺ (ikişer, üçer, dörder) ifadesinin dil kuralları
bakımından sınırlama ifade etmediğini göstermektedir. Nitekim gerek sayı
belirten söz konusu ifadelerin kelime yapısı, gerekse aralarındaki ʺvavʺ
bağlacı sebebiyle farklı hesaplamalar yapılmış, sayıyı 2+3+4=9ʹa veya
2+2+3+3+4+4=18ʹe çıkaranlar olmuştur.15
Eş Sınırlaması İle İlgili Rivâyetler:
Nisâ 3. âyetin çok eşlilikle ilgisi olmadığı, dolayısıyla eş sayısında bir
sınırlamanın

bulunmadığı

yönündeki

kanaatimize

karşılık,

Hz.

Peygamber’in (s.a.v.) âyetin nüzulünden sonra dörtten fazla eşe sahip olan
sahabilere fazlalık olan eşlerini boşattırdığına dair rivâyetler mevcuttur. Bu
tebliğ bu rivâyetlerin tek tek incelenip değerlendirilmesine imkân
vermemektedir. Ancak Yusuf Ziya Keskin konuyla ilgili beş rivâyeti
değerlendirmiş, rivâyetlerin usûl yönünden illetli olduklarını belirtmiştir.
13
14
15

Bkz., İbn Kesir, Tefsir, I, 460.
Buhârî, Tefsir, 4.
Reşit Rıza, Menar IV, 340‐341.
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Keskin, değerlendirme sonucunda İslâmʹda çok eşliliğin dörtle sınırlandığı
kanaatini, söz konusu rivâyetlere değil, sahabe ve tabiînin bu konudaki
uygulamalarının bu rivâyetleri desteklemesine dayandırmıştır.16
Adnan

Demircanʹa

göre,

İslâm’ın,

çok

kadınla

evlilikle

ilgili

düzenlemelerinden biri olarak görülen ve evliliği azamî dörtle sınırlamaya
dayanak teşkil eden Nisâ sûresinin 3. âyeti, lafzî açıdan açıkça sınırlama
anlamı taşımamaktadır. Yine bu görüşün dayanaklarından biri olan, âyetin
nüzûlünden sonra Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dörtten fazla olan hanımlarını
boşattırdığı kişilerle ilgili rivâyetler zayıftır. Ayrıca Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
eşlerinden ayırmadığı söylenen bir kişi hakkında bir anlatım da günümüze
gelmiştir. İslâm’ın sınırlama getirdiği konusunda, Müslümanlar arasında
çok güçlü bir görüş birliği varsa da farklı düşünen insanların mevcudiyeti
inkâr edilemez. Hepsinden de önemlisi Hz. Peygamber (s.a.v.), dörtten fazla
kadını aynı zamanda nikâhı altında tutmuştur. Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
uygulamasının kendisine mahsus olduğu görüşüne mesnet olabilecek ciddi
bir delile ise rastlanılmamıştır. Uygulamanın erken bir zamanda dörtle
sınırlandırma şekline dönüşmesi ve bunun kurallaşması, muhtemelen
İslâm’ın doğduğu dönemde çok kadınla evliliklerin genelde dörtten az
olması, evlilik ilişkisi bir akde dayandığı için hukukî açıdan pratikte bir
sınırlama getirmeye duyulan ihtiyaç ve diğer kültürlerin etkisiyle meydana
gelmiştir. Çok kadınla evlilikler az sayıda olduğu için bu konudaki
sınırlandırmalar, pratikte çok sorun meydana getirmemiştir.17
Genel Değerlendirme
Değerlendirme, Nisâ 3. âyetin çok eşliliğe düzenleme getirmesi ve çok
eşlilikle hiç ilgisinin bulunmaması olmak üzere iki açıdan yapılacaktır:
a‐ Önceki ve son dönem âlimlerimizin büyük çoğunluğu Nisâ 3. âyetin
çok eşlilikle ilgili bir düzenleme getirdiği kanaatindedirler. Buna göre asıl
olanın tek eşlilik olduğu, eşler arasında adaleti sağlama şartıyla duruma
16
17

Keskin, a.g.m., s. 10‐20.
Demircan, a.g.m., s. 31‐32.

NİSA SURESİ 3. ÂYET BAĞLAMINDA ÇOK EŞLİLİK MESELESİ

541

göre birden fazla eş alınabileceği, fakat bunun dörtle sınırlı olacağı ve
getirilen hükmün sadece bir ruhsat olduğu, zorunlu ve bağlayıcı bir hüküm
olmadığı belirtilmiştir.
Bu düzenlemenin günümüz açısından değerlendirilmesinde üç bakış açısı
söz konusudur:
aa‐ Lafzî Yaklaşım: Bu düzenleme günümüzde aynen geçerlidir.
Adaleti sağlayacağına ve gerekli şartları yerine getireceğine inanan herkes
birden fazla eş alabilir. Nitekim başta Suudi Arabistan olmak üzere Ürdün,
Mısır gibi ülkelerde belli şartlarla resmî olarak uygulanmaktadır. Buralarda
konunun kanunla düzenlenmiş olması bir kısım hak ihlallerini kaldıracaktır.
Oysa, tek eşliliğe dair açık yasa hükmüne rağmen çok eşliliğe dair günümüz
Türkiyeʹsinin bazı bölgelerinde örfî, bazı bölgelerinde ise ‐özellikle Batıdaki
şehirlerde‐ gizli ve fiilî bir durum söz konusudur. Bu durum, hukukî
güvenceden

yoksun

olduğu

için

ahlâkî

zafiyetin

dışında

ciddi

mağduriyetlere yol açmaktadır. Evlilik akdini salt dini dinî ritüelden ibaret
görüp arkasında yaptırım gücü olan bir erkten soyutlanmış bir işlem gibi
görmenin tabiî sonucu, farklı mağduriyetlerin yaşanmasıdır.
ab‐ Gâî Yaklaşım: Kur’ânʹın indiği toplumun örf, âdet ve geleneklerini
dikkate alınmadan, ahkam âyetlerinden doğrudan hüküm çıkarmak,
Kur’ânʹın hukukî âyetlerle amaçladığı hedeften uzaklaşmaya sebep olabilir.
Zira İslâmʹın ilk dönemlerinde ortaya konulan hukukî prensip ve çözümlerin,
gerek muhtevasının, gerekse icra ettiği fonksiyonun anlaşılabilmesi, bunların
o dönemlerdeki sosyolojik ve psikolojik sebep ve şartlar bağlamında ele
alınarak değerlendirilmesi ile mümkündür.18 Bu anlayış çerçevesinde Nisâ 3.
âyetteki bu düzenleme o günkü ihtiyaçların eseridir. Bu düzenlemenin
günümüzü ilgilendirmesi benzer ihtiyaçların ortaya çıkması hâlinde söz
konusu olabilir. Aksi takdirde toplum konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapma
yetkisini haizdir.

18

Apaydın, Yunus, ʺİslâm Hukukunun Konumlandırılmasıʺ, Yeni Dünya, Nisan, 1994, sy. 7,
s. 20‐23.
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ac‐ Şerʹî Cevaz Yaklaşımı: Mansurîzâde Saidʹe göre insan fiilleri vücup,
haramlık ve cevaz alanını ilgilendirir. Çok eşlilik cevaz alanına girer, din
bunu emretmemiş sadece izin vermiştir ve bu konuda yürütme erki, yani
devlet yetki sahibidir. Ona göre şeriat ve kanun ayrı müesseselerdir. Kanun
devlet başkanının emirlerinden ibarettir. Kamu otoritesi şeriatin men
etmediğini kamu gücüyle men edebilir. Çok eşlilik de hakkında emir ve
yasak bulunmadığından, İslâmʹa göre farz ve vâcip olmayan câiz bir iştir.
Serahsîʹnin de belirttiği gibi şeriatın men etmediğini men etmek şerʹan câiz
olduğu, cevaz da şerʹi hükümlerden olmadığı için bunda tasarruf yetkisi
bulunan kamu otoritesi, çok eşliliği tamamen yasaklayabileceği gibi dilediği
gibi kayıt altına da alabilir. Bu hususta hiç bir engel bulunmamaktadır.19 Hz.
Ömerʹin müslümanların yararı, kamu düzeni gibi gerekçelerle cevaz alanına
giren hususlarda şeriatın hilafına hükümler koyduğu bilinmektedir.
Mecelleʹnin ʺDefʹi mefasid celb‐i menafiʹden evladırʺ şeklindeki 30. maddesi
de göz ardı edilmemelidir. Buna göre belli dönemlerde yararlı görülen çok
eşle evlilik, daha sonra sakıncalı hale geldiğinde kamu otoritesi tarafından
yasaklanarak zararın önlenmesi yoluna gidilebilir. Muhammed Abduh, çok
eşlilikle ilgili dinî ve hukukî kurallara uyulmadığı takdirde hâkimin, çok
eşle evlenmeyi yasaklayabileceği görüşündedir.20
b‐ Kanaatimizce Nisâ 3. âyeti çok eşlilikle ilgili bir düzenleme getirmiş
değildir. Yukarıda ifade edildiği gibi âyet siyakı ve sibakı itibarı ile yetim
mallarının korunmasından söz etmektedir.
Kur’ânʹın bu konuyu gündemine almadığını düşünüyoruz. Peki Nisâ 3.
âyetteki, ʺikişer, üçer, dörder... başka karılar alınʺ 129. âyetteki ʺkadınlar
aralarında adaleti asla sağlayamazsınız, hiç olmazsa hepten birine meyledip
haksızlık yapmayınʺ mealindeki ifadeler bu konu ile bir düzenleme getirmiş
olmuyor mu? Öncelikle 3. âyetteki ʺikişer, üçer, dörder...ʺ ifadesinin o

19

20

Mansurizade Said, ʺTaaddüd‐i Zevcat İslâmiyette Menʹ Olunabilirʺ, İslâm Mecmuası, sy.
8, s. 238; Acar, a.g.m., s. 209.
Abduh, Muhammed, Aʹmaluʹl‐Kamileti liʹl‐İmami Muhammed Abduh, Beyrut 1980, II, 94‐
95.
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dönemdeki mevcut çok eşlilik uygulamasının bir tezahürü olduğu
kanaatindeyiz. Konuşma dilinde muhatabın kültürü ve algı biçimini dikkate
almak iletişimin önemli şartlarındandır. Allah da muhatabıyla iletişim
kurarken aynı şartı dikkate almıştır. Öte yandan ʺikişer, üçer, dörder...ʺ ifadesi
sayı ifade etmekten daha ziyade, ʺyetimlerin mallarına konmak için onlarla
evliliği bahane etmeyin, evlenilecek başka kadın mı yok, hem de istediğiniz
kadar...ʺ anlamında bir söz üslubu olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla bu
ifadelerden çok eşlilikle ilgili bir hukukî düzenleme anlamı çıkarmak kelamın
sevki açısından mümkün görünmemektedir. 129. âyet ise tamamen o günkü
mevcut uygulamaya dair bir tespit ve bu tespite dayalı olarak bir uyarı
niteliğindedir.
Bununla birlikte Kur’ân’ın çok eşliliği tamamen yasakladığı şeklinde bir
anlayışa da sahip değiliz. Nisâ 3. ve 129. âyetlerdeki ifadelerin zahiri zaten
böyle bir anlayışa izin de vermez. Evlilik asli mubahlardandır. İslâm dini bu
kurumun işleyiş biçimini önemser. Özellikle eş sayısı ile ilgili değişmez kesin
bir hüküm ifade etmesi çok farklı sıkıntılara yol açabilir. Söz gelimi savaş gibi
bir afet sebebiyle erkek nüfusun ciddi ölçüde azalması ve kadınların evlenecek
erkek bulamaması durumunda kadınlar açısından büyük sıkıntı ve
haksızlıkların ortaya çıkması inkâr edilemez.
Meselâ 1997ʹde yapılan bir Tartışmalı İlmî Toplantıda sunulan bir
tebliğden öğrendiğimize göre o tarihlerde Malezyaʹda kadın nüfus erkek
nüfusun yedi katıdır. Bu durumdaki ülkelerde tek eşliliğin esas alınması
hâlinde sadece yedi kadından biri evlenme imkânı bulacak, diğerleri bundan
mahrum kalacak, bunun sonucu olarak da toplum düzeni bozulacaktır.21 Söz
Malezyaʹdan

açılmışken

orada

görev

yapmış

olan

bir

hocamızdan

dinlediklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1970ʹli yıllarda hocamız orada bir
tarikat liderinin müritlerine on kadına kadar evlenebilecekleri fetvası
verdiğini duyar ve bunu sormak için kendisini ziyaret eder. Durumu
sorduğunda şeyh, Malezyaʹda bir erkeğe on kadın düşecek bir nüfus yapısı
21

Yavuz, Yunus Vehbi, ʺKur’ânʹda Kadın Hak ve Hürriyetiʺ, Kur’ânʹda Hak ve Hürriyetler
Sempozyumu, Ankara Aralık 1997, s. 17.
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olduğunu, bu kadınların mağdur olmaması için bu fetvayı verdiğini ifade
eder. Hocamız 90ʹlı yıllarda aynı şeyhin bir erkeğin yedi kadın alabileceği
fetvası verdiğini, bunu da yine ülkedeki nüfus yapısıyla açıkladığını ifade
etmişti. Dolayısıyla bu konuda şartlar ve imkânlar belirleyici rol oynar. Fakat
o şart ve imkânlar kişilerin kendi takdirlerine göre belirlenmez ve kendi
takdirleri doğrultusunda tasarrufta bulunmalarına da izin verilmez.
Çünkü nikâh akdi her ne kadar iki şâhit huzurunda iki kişinin icap ve
kabulü ile gerçekleşse de ‐ki günümüzde resmî kayda geçme zorunluluğu
vardır‐ sonuçları bakımından başkalarını da ilgilendirdiği için toplumsal bir
olgudur. Yapılan işlemin, toplum tarafından meşrû olarak algılanması, eşlerin
nafakasının makul ölçüde temin edilmesi, doğan çocuklarının nesebinin
belgelenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi, taraflardan birinin ölmesi hâlinde
hayatta kalan kişinin ölene mirasçı olabilmesi gibi bir kısım hukukî sonuçları
vardır. Bunun için nikâh akdinin, yaptırım gücü olan bir erkin izin ve
gözetiminde yapılması gerekir. Nikâhtaki velâyet aslında bu amaca matuftur.
Veli ya da velâyet kurumu, nikâh akdinden doğan hakların bir çeşit
garantörüdür. Akrabalık ve kabile bağlarının güçlü olduğu dönemlerde
velâyet kurumu bu işlevini mümkün olabildiği nispette gerçekleştirmiştir.
Günümüzde bu görevi devlet üstlenmiştir. Hak ihlallerini önleyecek ya da
yapılan hak ihlallerinin düzeltilmesini sağlayacak devletten daha güçlü bir
kurum yoktur. O halde evlilikte eş sayısı ile ilgili kuralları koyacak tek kurum
da devlettir. Çünkü devlet kamu düzenini sağlama ve kamu yararını koruma
konusunda birinci derecede yetkili, birinci derecede sorumludur. Dolayısıyla
eş sayısı ile ilgili kuralları belirleme yetkisi de devlete aittir. Şer’iyye
sicillerinden öğrendiğimize göre, Şeyhulislâm Ebussuud Efendi, kadılık
makamından

izin

hükmetmiştir.

22

alınmadan

yapılan

evliliklerin

geçerli

olmadığına

Bu da aynı mantığın ürünüdür. Hz. Ömerʹin benzer

gerekçelerle Kur’ânʹda açıkça belirtilmiş olan müslümanların Kitap ehli

22

Sofuoğlu, Hadi, İslâm Hukukunun Uygulanması Açısından Manisa Şer’iyye Sicilleri ( 1625‐
1650), Basılmamış Doktora Tezi, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2010, s. 101‐102.
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kadınlarla evlenebileceklerine dair cevazı kaldırıp bu tür evlilikleri
yasaklaması tek başına örnek olarak yeter.
Sonuç
Yukarıda isimleri belirtilmiş olan bir kısım İslâm ülkelerindeki yasal
zemine dayalı çok eşliliğe yapılacak itirazlar en azından hukukî olmaz. Her
toplumun kendi ihtiyaç ve imkânları çerçevesinde yasal düzenleme
yapmasından daha tabiî bir şey olamaz. Bu durumun kadın hakları
açısından uygun olup olmaması farklı bir husustur ve başka bir zeminde
tartışılabilir.
Konuya Türkiye açısından bakıldığında durum hayli farklıdır. Devlet,
evlilikte tek eşli olmayı yasayla zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk istisnasız
bütün vatandaşları kapsar ve bağlayıcıdır. Yasa eleştirilebilir, farklı şart ve
ihtiyaçları gözetmediği ileri sürülebilir. Bunun değiştirilmesi için yasal
yollardan mücadele edilebilir. Fakat o yasa o hâliyle kaldığı sürece dinî
açıdan da herkesi bağlayıcıdır. Bu durum, her ne kadar farklı yorum ve
tartışmalara açık olsa da Kur’ânʹdaki ʺülüʹl‐emre itaatʺın gereğidir. Ahlâkî
duyarlılığa

sahip

olmayan

kimselerin

nikâh

dışı

ilişkileri,

şu

an

konuştuğumuz konunun dışındadır. Fakat İslâmî ve ahlâkî duyarlılık
iddiasında olan kişilerin, Nisâ 3. âyetin ruhsat verdiği gerekçesiyle
çoğunlukla gizli olarak ikinci, üçüncü ve dördüncü eşlerle gerçekleştirdikleri
güya dinî nikâhları dinen meşrû sayma imkânı yoktur. Bu uygulamayı
açıktan yapsa da durum değişmez. Cevaz alanındaki devletin kararları
bağlayıcıdır.
Yasa dışı evlilikler ‐ilişkiler demiyorum‐ sebebiyle özellikle kadın ve
çocukların mağduriyetleri konusunda bir araştırma olup olmadığını
bilmiyorum. Fakat valilik ve kaymakamlıklar başkanlığında işleyen sosyal
yardımlaşma

vakıflarına,

kadın

sığınma

evlerine,

çocuk

esirgeme

kurumuna, ayrıca yardımlaşma amaçlı kurulmuş olan vakıf ve sosyal
yardım kuruluşlarına yapılan müracaatlar yüzeysel olarak dahî incelense,
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adına dinî nikâh denilen yasa dışı evliliklerin yol açtığı mağduriyetlerin ne
kadar fazla olduğu açık olarak görülecektir.
Bir kısım sözde dindarların şehevi isteklerini, heva ve arzularını tatmin
için, ʺdinin çok eşliliğe ruhsat verdiğiʺ bahanesine sığındıklarını biliyoruz.
Çok eşlilik konusunda Nisâ 3. âyetle ilgili bakışımızı yukarıdaki yorumlar
çerçevesinde yeniden gözden geçirmemiz, bu bahaneyi ortadan kaldırmaya
yardımcı olacaktır.
Doğrusunu Allah bilir.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﺷﺎﺏ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ،ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻳﻌﺔ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺇﱃ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ)ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ( ،ﻭﻫﻮ ﰲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﲝﺖ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﳍﻴﺔ ﺗﺮﻳﻨﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ
ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺨﻪ ،ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﳋﺪﺍﻉ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮﹰﺍ ﰲ
ﺇﲤﺎﻣﻪ ،ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻛﻌﻘﺪ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻛﻌﻤﻞ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ  -ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﻫﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ -ﺃﻱ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺳﻠﺐ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻏﺘﺼﺎﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﺼﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺤﻖ
*

ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺻﱪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻪ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ
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ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﳊﻘﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺯﳚﺘﻪ .ﻭﰲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﱂ ﻳﻠﻎ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺑﻞ ﺃﺑﻘﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﺎﻝ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ.
ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ)ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ( ﺃﲰﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻟﺘﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ؛ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺣﱴ
ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻌﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻷﻃﺮﺍﻓﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ
ﳎﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺇﻻ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﲏ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ
ﺇﳒﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ
ﷲ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﻣّﻦ ﺃﹶﻧ ﹸﻔ ِ
ﻭﺟﻞ} :ﻭﺍ ُ
ﲔ ﻭ ﺣ ﹶﻔ ﺪ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺯﹶﻗﻜﹸﻢ
ﺴﻜﹸﻢ ﺃﹶﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﻣّﻦ ﺃﹶﺯﻭﺍ ﹺﺟﻜﹸﻢ ﺑﹺﻨ 
ﷲ ﻳﻜ ﹸﻔﺮﻭ ﹶﻥ{ ،١ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻫﻮ
ﺖﺍِ
ﺕ ﹶﺃﹶﻓﺒﹺﺎﻟﺒﺎ ﻃ ﹺﻞ ﻳﺆ ﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﻭﹺﺑﻨﹺﻌ ﻤ 
ّﻣ ﻦ ﺍﻟ ﱠﻄﹺﻴﺒﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﲰﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﻐﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﲤﻼ ﺣﻴﺎﻤﺎ ﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ،ﻭﳘﺎ ﻳﺮﻳﺪﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻨﻐﺼﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺗﻌﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺟﺤﻴﻤﺎﹰ ،ﻭﲡﻌﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻳﻌﻴﺸﺎﻥ ﰲ ﺑﺆﺱ ﻭﺷﻘﺎﺀ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻬﻞ
ﻼ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ؟ ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣ ﹰ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻈﻠﻤﺔ
ﻋﻠﻬﻤﺎ ﳚﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻣﻦ
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
 - 1ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ  ،ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ ). (٧٢
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ﻇﺎﻫﺮﰐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻋﺼﻮﺭﻩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﺴﺖ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﴰﻠﺖ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ
ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺘﺒﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﲜﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻣﺎ
ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻐﲑﺍﺕ ﻭﺗﺒﺪﻻﺕ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻠﻤﺲ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺚ) ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ  +ﺍﻟﻄﻼﻕ(ﻛﻈﺎﻫﺮﺗﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﲔ ﺑﺮﺯﺗﺎ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻼ ﻣﻴﺴﺮﹰﺍ ﺑﻌﻴﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ
ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻗﺮﺍﺀﺗﻨﺎ ﺳﻨﻌﻄﻲ ﳍﺎ ﲢﻠﻴ ﹰ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻄﺎﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﰲ ﻋﺼﻮﺭﻩ ﻭﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻞ ﻭﺃﻥ
ﺍﳌﻨﻐﺼﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﺎﺑﺖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺗﲔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻮﻛﺔ ﲞﺎﺻﺮﺓ ﺃﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲨﻴﻌﻬﺎ،
ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﺒﻌﻨﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻨﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺰﺍﻭﺟﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﲏ ﲝﺜﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﹰﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
*ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ _ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﰐ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ  -ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﱐ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ  -ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ -ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ -ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ  -ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺳﺒﺒﻪ  -ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ.
*ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻼﻕ -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻼﻕ -
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻼﻕ -ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ -ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ -ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ -ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺃﺧﲑﹰﺍ ﺳﻨﻀﻊ ﺧﻼﺻﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﲤﺔ ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﻣﻦ ﰒ
ﺳﻨﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻘﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃﻭ ﹰﻻ  -ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:
ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﺧﺘﻼﻓﹰﺎ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﺑﲔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.
ﺃ -ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ :ﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ،
ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺷﺨﺼﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ)ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﲔ{ ،٣ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،٢ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } :ﻭ ﺯ ﻭ ﺟﻨﺎ ﻫ ﻢ ﹺﺑﺤﻮ ﹴﺭ ﻋ ﹴ
ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺟﺎﺀﺕ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﻭﻻ ﺗﻨ ﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ
ﺤﻞﱡ ﹶﻟﻪ ﻣ ﻦ ﺑ ﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨ ﻜ ﺢ ﺯﻭﺟﹰﺎ ﹶﻏﻴ ﺮﻩ
ﻧ ﹶﻜ ﺢ ﺁﺑﺎ ﺅ ﹸﻛ ﻢ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ { .٤ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  }:ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﻃﱠﻠ ﹶﻘﻬﺎ ﻓﹶﻼ ﺗ 
{ .٥ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺆﺧﺮﹰﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﹰﺎ ﺟﺪﻳﺪﹰﺍ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺷﺨﺼﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻷﺳﺘﻤﺮﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻭﺩﻭﺍﻣﻬﺎ ﰲ
ﺏ-
ﺇﳒﺎﺏ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺍﺑﻄﺔ
ﻣﻘﺪﺳﺔ ﳌﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﲎ ﺁﺧﺮ ،٦ﻭﻗﺪ
 - 2ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ) ﺕ٦٦٦:ﻫـ( ،ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ :ﳏﻤﻮﺩ ﺧﺎﻃﺮ،
ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺿﺒﻂ :ﲪﺰﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﲑﻭﺕ ١٤١٤ ،ﻫـ١٩٩٤/ﻡ( ،ﺹ.٢٧٨
 - 3ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ،ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ ).(٥٤
 -٤ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ ).(٢٢
 -٥ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ ).(٢٣٠
 - 6ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻣﺎﻡ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻁ ،١ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ،
ﺑﲑﻭﺕ١٩٩٢ ،ﻡ ،ﺹ ،٢٦ﺩﻋﺒﺲ ،ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺼﺮ١٩٩٥ ،ﻡ ،ﺹ. ١٦
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ﻇﺎﻫﺮﰐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﺃﺧﺘﻠﻒ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻢ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﻭﺳﺘﺮ ﻣﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﲢﺎﺩﹰﺍ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻞ ﺧﺎﺹ ،٧ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺃﲪﺪ
ﺍﻟﺸﻨﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺟﻞ
ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻘﻮﻗﹰﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻌﹰﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ. ٨
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ) (٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺕ-
ﺭﻗﻢ) (٣٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٨ﻡ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ( ﻭﻏﲑﳘﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ :ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺯﻭﺟﲔ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﲢﻞ ﺑﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ ﲢﺼﲔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺝ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ .٩ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﱪﺯ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺮﻛﻦ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺎ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻧﻌﺪﻡ
ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺃﻧﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﱂ ﻳﻮﺟﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ -ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ:
ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻬﻢ
ﺳﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﺪ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻋﹰﺎ ﻟﻠﺘﺰﺍﻭﺝ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ ﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ،ﺻﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺰﺍﻥ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻼ ﻋﻦ  :ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ  ،ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ  ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﺑﲑﻭﺕ١٣٨٩ ،ﻫـ  ،ﺹ. ١٣٤
 - 7ﻧﻘ ﹰ
 - 8ﺍﻷﺧﺮﺱ ،ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻮﺡ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ(،
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﺩﻣﺸﻖ١٩٧٦ ،ﻡ ،ﺹ ١٧٤؛ ﺍﻟﺸﻨﺘﺎﻭﻱ ،ﺃﲪﺪ  ،ﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺼﺮ ١٩٧٥ ،ﻡ ،ﺹ. ٣٢
 - 9ﻋﻄﺮﻭﺵ ،ﻋﺒﺪﺍﳊﻜﻴﻢ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
٢٠٠٢ﻡ ،ﺹ ٦٩؛ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ :ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﺳﺮﺓ )ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ( ،ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺷﻬﺎﺏ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ٢٠٠٠ ،ﻡ ،ﺹ ٨٥؛ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ٢٠٠٢ ،ﻡ ،ﺹ. ٣١ -٣٠
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ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺃﺿﺤﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﺩﻋﺔ ،ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﰲ ﺍﳊﻖ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ،ﻭﺗﺒﻌﹰﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﺄﻥ ﺟﺴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﱂ ﻳﺴﺘﱪﻯﺀ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﻻ ﻓﺎﺭﻗﺘﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ:
ﺍﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﲢﻘﻘﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻳﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻋﺠﻴﺒﹰﺎ ﻭﻧﻮﻋﹰﺎ ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﳛﺘﻞ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩﺓ
ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻭﻝ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺃﺿﺎﺀﺕ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻷﺣﻮﺍﳍﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻮﻣﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺼﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ..ﻫﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﲪﻮﺭﺍﰊ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﻴﺢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻘﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.١٠
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﱪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ،
ﻭﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ)ﺍﻟﺴﻼﻓﻴﻮﻥ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ)
ﺭﻭﺳﻴﺎ ،ﻭﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ ،ﻭﻟﻴﺜﻮﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻭﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ،ﻭﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ،ﻭﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ( ،ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳉﺮﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺴﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ)ﺍﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ،ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ،
ﻭﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ ،ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،ﻭﺍﳒﻠﺘﺮﺍ( ،ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺑﻼﺩ
ﺍﳍﻨﺪ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻓﺮﻳﻔﻴﺎ ،١١ﻓﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ؟
ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﰲ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﳉﻮﻥ ﺳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻗﻨﺎﻉ ﺍﳍﻮﻯ ﺃﻥ
ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ :ﺇﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻑ ،١٢ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺼﻮﺭ
ﻭﺑﻼﻃﺎﺕ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺪ ﺍﳊﺴﺎﻥ،
 - 10ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ،ﺷﺮﻳﻌﺔ ﲪﻮﺭﺍﰊ ،ﻁ ،١ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ٢٠٠١ ،ﻡ ،ﺹ. ١٠٠
 - 11ﻭﺍﰲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﺰﻭﺑﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٩٥ ،ﻫـ ،ﺹ. ٥٢
 - 12ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﺹ. ١٣٣ -١٣٢
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ﻇﺎﻫﺮﰐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﻳﻌﺘﱪﻭﻧﻪ ﳏﺮﻣﹰﺎ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ ﻧﺮﻯ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻬﻢ
ﺃﻥ ﻗﺼﻮﺭﻫﻢ ﻗﺪ ﻏﺼﺖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ،ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻥ ﳜﻄﺮﻥ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﺍﺓ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺃﻟﻒ ﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻞ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ
ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ ﻭﺍﳋﻠﻴﻼﺕ ﺣﱴ ﻛﺜﺮﻥ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  .١٣ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ( ﻭﲤﻜﻨﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳊﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻘﺎﺩﻭﺍ ﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ﻭﻃﻔﻘﻮﺍ
ﻳﻨﻬﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﻭﺳﻌﺘﻬﻢ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻭﻭﺍﺗﺎﻫﻢ ﺍﳊﻆ .
ﻭﳑﺎ ﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺧﱪﺗﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻫﻲ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﲑﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﺇﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺔ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﱐ:
ﺍﳌﻄﺎﻟﻊ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻳﻠﺤﻆ ﲜﻼﺀ ﺗﺎﻡ ﺃﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﺗﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﱂ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﱂ ﺗﻘﺮ ﺎ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﲣﻀﻊ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﻌﺪﺩ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ) (٣٤٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
ﺍﳌﻌﺪﺩﻳﻦ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ،ﺃﻣﺎ ﰲ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ،١٤ﻭﺗﻜﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ.١٥
 - 13ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ  ،ﺃﻧﻮﺭ  ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺣﻀﺎﺭﺗﻪ ﻭﻧﻈﻤﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ١٩٩٧ ،ﻡ  ،ﺹ. ٢٦٩ -٢٦٧
 - 14ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺴﺎﱐ ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ. ٩١
- 15ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ،ﺑﲑﻭﺕ١٣٤٨ ،ﻫـ١٩٢٩/ﻡ ،ﺹ٢٢٤
.

DİNLERDE NİKÂH

554

ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﺣﻀﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﳝﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻺﻣﱪﺍﻃﻮﺭ ﺳﻴﻼ ﲬﺲ ﻧﺴﺎﺀ ،ﻭﲨﻊ ﻗﻴﺼﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﺎﺀ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﺒﺪﻩ ﺗﺴﺎﻕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻫﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺟﺎﻳﻮﺱ":ﺗﻮﺟﺐ ﻋﺎﺩﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺍﺕ ﻭﺃﻧﻔﺴﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﲔ ﲢﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﳋﻔﺔ ﻋﻘﻮﳍﻦ" ،١٦ﻭﻟﻘﺪ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ
ﻼ ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ،ﺣﱴ ﺣﻀﺮﻩ ﺟﺴﺘﻨﻴﺎﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﱂ
ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻋﺎﻣﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ،ﻓﻌ ﹰ
١٧
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺟﺴﺘﻨﻴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ،ﻓﻈﻞ ﻓﺎﺷﻴﹰﺎ ،
ﺣﱴ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻠﻮﻙ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺷﺎﺭﳌﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮﹰﺍ
ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺘﲔ ﺍﳌﻬﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ،ﻭﱂ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ،ﺑﻞ ﲡﺎﻭﺯ ﺣﻠﻘﺘﻬﺎ ﻭﻓﻚ ﻋﻨﻪ
ﺇﺳﺎﺭﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺯﻭﺟﺘﺎﻥ ﻭﺳﺮﺍﺭﻱ ﻛﺜﲑﺍﺕ ،١٨ﻭﱂ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻣﺔ ﻧﻔﺮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺪ ﰲ
ﻼ-ﺇﻻ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻷﺧﲑﺓ ،ﻏﲑ ﺃﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺿﻮﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﺍﺟﺘﻨﺒﺘﻪ -ﻭﻟﻮ ﺷﻜ ﹰ
ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ :ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺩﱏ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻭﻏﻤﻀﺖ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ
ﻗﻠﻮﻢ ﺗﻔﺘﺤﺖ ﳍﺎ ،ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﻟﻐﺖ ﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻛﺎﳌﻘﺮﻭﺭ ﳛﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺪﻑﺀ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻫﻮ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺮ ﲜﻤﺎﻉ ﺭﺍﺣﺘﻴﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﺮﺗﻀﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺯﻭﺟﹰﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮﺗﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻐﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺪﺍﻥ
ﻭﺍﳋﻠﻴﻼﺕ.
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ:
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻲ
ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺃﺣﻜﻢ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ..ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ
 - 16ﺍﻧﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ،ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٢٠٠٩ ،ﻡ،
ﺹ. ٣٥
 - 17ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻷﲪﺪﻱ)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ( ،ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻁ ،٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ١٩٩٢ ،ﻡ ،ﺹ. ٢٣٥
 - 18ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﳍﻼﻝ١٩٦٩ ،ﻡ  ،ﺹ١٧٧
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ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻓﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺎ ﻣﻬﺎﺯﻝ ﺩﺍﻣﻌﺔ ﻭﻣﺂﺱ ﺩﺍﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﻭﻳﻪ ﻟﻨﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﺍﳉﻬﻼﺀ ﻭﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ ،ﻭﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﺎ
ﺗﺮﻭﻳﻪ ﻛﺘﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺗﻘﻠﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﺑﻌﻀَﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ،ﻭﺃﻫﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ:
 ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺮﻫﻂ :ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺭﺟﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﻭﻥ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ . ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻹﺳﺘﺒﻀﺎﻉ :ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﺣﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻴﺴﺘﻮﻟﺪﻫﺎ ،ﺭﻏﺒﺔﰲ ﳒﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﺴﻞ.
 ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﻐﺎﺭ :ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﻴﺘﻪ ﺭﺟﻼﹰ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻟﻴﺘﻪ ،ﻭﻟﻴﺲﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺪﺍﻕ ،ﻭﻗﺪ ﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ)ﺹ( ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻘﺎﻝ":ﻻ ﺷﻐﺎﺭ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ".١٩
 ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﺒﺪﻝ :ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ ﲝﻠﻴﻠﺔ ﺍﻵﺧﺮ . ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ)ﺯﻭﺍﺝ ﺍﳌﺘﻌﺔ(  .٢٠ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ:
ﻗﻴﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ  -ﰲ ﺍﻷﺻﻞ -ﺑﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻘﺘﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺣﺮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ
ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﻋﻘﻢ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ،ﻓﺄﺑﺎﺡ ﳍﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﶈﺪﻭﺩ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻞ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺟﺮﻳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ ﲢﺮﱘ ﺍﳋﻤﺮﺓ ،ﻭﰲ ﻛﻼ
ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﻧﺮﺍﻩ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺣﻘﻬﺎ  -ﻭﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ -ﻭﱂ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻤﺎ ﻭﻗﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﻻﻧﺖ
ﻟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ .ﻭﻻ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻓﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ}:
ﻉ ﻓﺈﹺﻥ
ﺙ ﻭ ﺭﺑﺎ 
ﲎ ﻭﹸﺛﻠﹶﺎ ﹶ
ﺏ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﻣ ﻦ ﺍﻟﹺﻨﺴﺎ ِﺀ ﻣﺜ 
ﺴﻄﹸﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﹶﻓﺎﹶﻧ ﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﻃﺎ 
ﻭﺇﹺﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﹶﺃﻻﱠ ﺗﻘ ِ

 - 19ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ)ﺍﻟﺸﻴﺦ( ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ١٤١٨ ،ﻫـ١٩٩٧/ﻡ ،ﺝ،٢
ﺹ. ٣٧
 - 20ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ  ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺝ ،٢ﺹ. ٣٨ -٢٨ ، ٦ -٥
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ﻚ ﺃﹶﺩﻧﻰ ﹶﺃﻟﱠﺎﺗﻌﻮﻟﹸﻮﺍ{ ،٢١ﰒ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ }:ﻭﻟﹶﻦ
ﺧﻔﺘﻢ ﹶﺃﹶﻟّﺎ ﺗﻌ ﺪﻟﹸﻮﺍ ﹶﻓﻮﺍ ﺣ ﺪ ﹰﺓ ﺃﹶﻭ ﻣﺎ ﻣﹶﻠﻜﹶﺖ ﺃﹶﳝﹶﺎﻧﻜﹸﻢ ﹶﺫﻟ 
ﻼ ﻗﺎﻃﻌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ
ﲔ ﺍﻟﹺﻨﺴﺎ ِﺀ ﻭﻟﹶﻮ ﺣﺮﺻﺘﻢ ،٢٢{..ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴ ﹰ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﹶﻥ ﺗﻌ ﺪﻟﹸﻮﺍ ﺑ 
ﻼ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺷﺮﻭﻃﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ)ﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺩﻟﻴ ﹰ
ﺍﻹﺳﻼﻡ( ﻋﻠﻖ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﳉﻮﺭ ،ﰒ ﻋﻠﻖ ﺃﻣﻦ ﺍﳉﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﱂ ﳚﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ،
ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺀﺍ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .
ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ :
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻵﻥ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻭﺍﳌﺸﺮﻋﻮﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﺰﺑﺎﻥ :ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﻨﻊ
ﻼ ،٢٣ﻏﲑ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﻣﻮﻗﻔﹰﺎ ﻭﺳﻄﹰﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻼ ﻭﺍﻷﺧﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ﺃﺻ ﹰ
ﺃﺻ ﹰ
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﻳﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺟﺪﺍﻟﻪ ،ﻭﻓﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ
ﻻ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﲣﺎﺫ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺒﻌﹰﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ. ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ . ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ٢٤ﻭﺗﺒﻌﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻭﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﲝﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ،ﺇﳕﺎ ﺳﻨﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
 - 21ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ ).(٣
 - 22ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ،ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ ). (١٢٩
 - 23ﻟﻺﻃﻼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺝ ،٢ﺹ. ٧٦ -٧٤
 - 24ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ،ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺝ ،٤ﺹ. ٢٢٦
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ﺍﳍﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻨﻊ ﺍﳉﺰﻉ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻌﺪﻝ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﹰﺎ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﹰﺎ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺇﻥ ﻳﺪﺭﺳﻮﺍ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳊﺎﻃﻤﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﱵ
ﲤﻨﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ،٢٥ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﹰﺎ ﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﺎﺭﳜﻪ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻪ ﻭﰲ
ﺃﺻﻠﻪ ﻻ ﲡﺮﻳﺢ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﰲ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﻬﻢ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﲨﻬﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺿﻞ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ -ﻭﺭﺍﺋﺪﻫﻢ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻏﻮﺳﺘﺎﻑ ﻟﻮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ":ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺃﻀﻬﺎ ﺑﺄﺩﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻌﺘﺼﻢ ﺑﻪ ﻭﺃﻭﺛﻘﻬﺎ ﻟﻸﺳﺮﺓ
ﻋﻘﺪﹰﺍ ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﻵﺻﺮﺗﻪ ﺃﺯﺭﺍﹰ ،ﻭﺳﺒﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺃﺳﻌﺪ ﺣﺎ ﹰﻻ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺷﺄﻧﹰﺎ ﻭﺃﺣﻖ
ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ" ﰒ ﺗﻄﻮﻉ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻟﻮﺑﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﺠﻤﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﻟﺴﺖ
ﺃﺩﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻳﺒﲏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺑﺎﳓﻄﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ)ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ( ﻋﻦ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﲔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺍﳌﺸﻮﺏ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ".٢٦
ﻭﻧﺒﺎﺩﺭ ﻓﻨﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﻨﻊ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﺍﷲ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ .ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﻥ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻭﻳﺸﺮﺏ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺳﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﻓﺄﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻧﺘﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻞ؛ -ﻓﻠﻴﺲ
ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻌﹰﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﻢ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻑ .ﻭﻋﻼﺝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ؛ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﺍﺗﻘﺎﺀ
ﳌﺎ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ.

 - 25ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳐﺘﺎﺭ  ،ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ١٤١٥ ،ﻫـ١٩٩٥/ﻡ ،ﺝ ،٣ﺹ. ٣٧٧
 - 26ﻏﻮﺳﺘﺎﻑ ﻟﻮﺑﻮﻥ ،ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺎﺩﻝ ﺯﻋﻴﺘﺮ ،ﻁ ،١ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
١٩٦٩ﻡ ،ﺹ.٤٨٦ -٤٨٢
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ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺳﺒﺒﻪ:
ﺩﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺷﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ -ﻭﺍﻷﺳﻰ ﻣﻞﺀ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ -ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ
ﻳﻀﻄﺮﺏ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻫﻮ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻋﺬﺍﻦ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﻦ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻃﻌﻨﺔ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﻗﺎﺗﻠﺔ
ﺇﱃ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻞ ﻣﻦ
ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﲢﺎﺳﺪﻫﻢ ﻭﺗﺒﺎﻏﻀﻬﻢ ﻭﺇﳕﺎﺀ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﳋﺼﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻣﻬﺎﻢ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻳﻮﻫﻦ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﶈﺒﺔ ﻭﻭﺷﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻋﻨﺪﻫﻢ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺣﻘﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ.٢٧
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺠﺔ ﻧﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﻘﻴﺪﻭﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﺃﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ -ﻣﻦ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺎﻁ ﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ -ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻫﻈﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺜﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺛﻘﻞ ﲪﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻭﺿﻌﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩﹰﺍ ﺻﺎﳊﲔ ،٢٨ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺗﺒﻌﺎﺎ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻔﺸﻮﺍ ﺍﳉﻬﻞ ،ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺍﳌﺘﻌﻄﻠﻮﻥ ﻭﻳﺘﺸﺮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻷﻣﺔ ،ﻓﻴﺸﺒﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺟﺮﺍﺛﻴﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮ ﰲ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ ،ﰒ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻓﻼ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ،ﻭﻻ ﻳﺒﻐﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﻳﻀﺎﺭ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﳛﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﲑﺍﺙ ،ﻓﺘﺸﺘﻌﻞ ﻧﲑﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺮ ،ﰒ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺮ ،ﻓﻴﺸﺘﺪ ﺍﳋﺼﺎﻡ ،ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﺯﻭﺟﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ

 - 27ﺍﻧﻈﺮ :ﺯﻛﻲ ﺷﻌﺒﺎﻥ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٨٤ ،ﻫـ ،ﺹ ٤٣؛ ﳏﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٩٥ ،ﻫـ ﺹ. ١٩٠
 - 28ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٣٩٨ ،ﻫـ  ،ﺹ. ٩٦
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ﻇﺎﻫﺮﰐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﻜﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﻳﲔ ،٢٩ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻳﺐ
ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﲣﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ .ﰒ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺟﻬﻠﻮﺍ ﺃﻭ ﲡﺎﻫﻠﻮﺍ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﻈﺮ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﺧﻒ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺣﻈﺮﻩ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ
ﻳﺘﻘﻲ ﺃﺷﺪﳘﺎ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ -ﺗﺒﻌﹰﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭﻳﻦ  -ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﳑﺎ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻄﻪ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺣﻮﺍﳍﻢ ،
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻩ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻪ ،ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ -ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ -
ﻳﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﱂ ﻳﺒﻠﻐﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﺣﺎﻭﻝ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ،ﻓﻠﻴﺴﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﻭﺳﻌﻬﻢ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻴﻖ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﻧﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ،٣٠ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﲝﺜﻨﺎ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻩ
ﺍﻟﺬﻱ ﲨﻊ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ؛ ﻓﻀ ﹰ
ﻣﺘﺄﺗﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ،ﻷﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﳓﻦ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺘﻬﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺩ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﻀﺔ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻗﺪ
ﺗﻌﺎﻣﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺭﺍﺣﺖ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺰﻭﺍﺎ ﻭﺷﻬﻮﺍﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ
ﻼ ﺃﻭ ﺳﻄﺤﻴﺔ.
ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻠ ﹰ
ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ:
ﻟﻴﺲ ﲟﻘﺪﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺒﻖ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺃﺗﻜﻬﻦ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻧﺼﺢ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ ﺃﻭ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ -ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ -ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻩ
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺗﺮﺗﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﻴﺊ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ،ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻭﱂ ﳔﺘﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻞ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﹰ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻥ
- 29ﺍﻧﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٣٨٥ ،ﻫـ ١٩٦٥/ﻡ،
ﺹ. ١٣٢
 - 30ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺝ ،٢ﺹ. ٨٥ -٨٤
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ﱂ ﺗﺸﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﻋﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﻼ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﳓﻦ ﻧﺮﻯ -ﻋﻤ ﹰ
ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ -ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻘﻴﻤﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﺟﺰﹰﺍ ﻋﻦ ﲢﻤﻞ
ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻞ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﲡﻮﻳﺰ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ .
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ:
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ،ﻻ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﺎﺩﻡ
ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﻔﺴﺪ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻬﻮ
ﻳﻌﻄﻲ ﺳﻬﻤﹰﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺭﺙ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻧﺼﻴﺒﹰﺎ ﺻﺎﳊﹰﺎ
ﺃﻧﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳍﻮﻥ ﻭﺍﻟﻀﻌﺔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﳊﻘﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﳝﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﺎﻫﺎ ﺣﲔ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻼﻕ:
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻐ ﹰﺔ :ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ .ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻷﺳﲑ ،ﺇﺫﹰﺍ ﺣﻠﻠﺖ
ﻗﻴﺪﻩ ﻭﺃﺭﺳﻠﺘﻪ .٣١ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ :ﺣﻞ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﺇﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺗﺎﺑﻊ
ﻟﺼﻼﺣﻴﺘﻪ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻈﺮ ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ
ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ  -ﻣﺴﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ -٣٢ﻏﲑ ﺃﻥ ﺻﲑﻭﺭﺗﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﱂ
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 ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،ﺹ٣٩٦؛ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ :ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻜﺮﻡ)ﺕ٧١١:ﻫـ( ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ ،ﺝ ،١٢ﺹ. ١٠٠ -٩٥
 ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ ،ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻲ)ﺕ٨٦١ :ﻫـ( ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ ﺍﻟﻔﻘﲑ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺑﲑﻭﺕ١٩٩٥ ،ﻡ ،ﺝ ،٣ﺹ.٢٠

ﻇﺎﻫﺮﰐ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

561

ﲤﻨﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ،ﻭﱂ ﲤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻛﻢ
ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺎ ﻭﻻ ﺗﻄﻴﻖ ﺍﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﻛﺎﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺣﺒﺴﻪ
ﻼ ﻳﻘﻮﻝ :ﳌﺎﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ،ﻭﱂ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺘﺴﺎﺋ ﹰ
ﺗﺴﻮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺗﻜﻔﻴﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﻌﻴﺒﺔ ﻭﺍﳌﻀﺤﻜﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ
ﻣﺴﺎﻣﻌﻨﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺣﻘﹰﺎ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﻭﺑﺘﻨﺎ ﻧﺘﻨﺪﺭ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺎ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﳌﻨﺼﻒ
ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﺘﺒﺎﻏﻀﻮﻥ ﻭﻳﺘﺤﺎﻗﺪﻭﻥ ﻭﻳﺘﻐﲑ
ﻼ ":ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﺴﺒﺐ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﳌﺆﳌﺔ ،ﻭﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﲑ )ﺑﺎﺗﻨﺎﻡ( ﻗﺎﺋ ﹰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﺨﹰﺎ ﻻ ﳛﻤﺪ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﲢﻴﺪ ﻦ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺿﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ،ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺺ
ﻟﻨﻔﻮﺫﻫﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ".٣٣
ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻐﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ
ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻳﺮﺗﺎﺡ
ﺇﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺲ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺧﺼﻴﻤﺘﻪ ﻭﻧﻈﲑﺗﻪ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﺐ ﻭﺍﳊﻖ
ﺍﳌﻬﻀﻮﻡ ،ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ -ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ  -ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﺪﻳﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻼﻕ:
ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻼ ﻣﺸﺮﻭﻋﹰﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﻏﲑ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻋﻤ ﹰ
ﻼ ﻋﻦ ﻣﺎﺯﻥ ﻣﻄﺒﻘﺎﱐ ،ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ .
 - 33ﻧﻘ ﹰ
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ﻫﺎﺗﻴﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﱂ ﺗﺬﻫﺐ ﰲ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻣﺬﻫﺒﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﻭﱂ ﺗﻨﻬﺞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﲪﻮﺭﺍﰊ
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﺇﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺮﺯﻕ ﺃﻭﻻﺩﺍﹰ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻌﺘﱪ ﻻﻏﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﻂ
ﲦﺎﺭﻩ ،٣٤ﺃﻣﺎ ﰲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻴﺢ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﺬﺭ ،٣٥ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﺇﻃﻼﻗﺎﹰ ،ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،٣٦ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ
ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ)ﺍﻟﺰﻣﲏ( ﻟﻠﻄﻼﻕ:
ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻀﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺰﻣﲏ ،ﻭﺳﺎﺭ ﰲ ﺭﻛﺐ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﻯ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺬﻭﻕ ﻃﻌﻢ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ
ﺛﻮﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺇﱃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﺤﻀﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﻭﺁﻣﻨﺖ ﺎ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﻃﻼﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺃﺻﻼﹰ ،ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ
ﺇﻻ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻳﻘﻨﺖ ﺃﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﺮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﺣﻠﻤﹰﺎ ﺫﻫﺒﻴﹰﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ
ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺳﻠﻜﺖ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ ﺩﻳﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﺟﺘﺮﺃﺕ
ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲪﻞ ﻟﻮﺍﺀ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻷﺻﻮﻝ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،٣٧ﻭﻫﻲ ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻄﻼﻕ.

 - 34ﲪﻮﺩ ،ﺣﺴﲔ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﳌﻮﺻﻞ ١٩٩١،ﻡ ،ﺹ .١٢١
 - 35ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ ،ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﺹ. ٩٨
 - 36ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺝ ،٢ﺹ. ١٦٤
 - 37ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺝ ،٢ﺹ. ١٦٥
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺪﱘ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻴﻪ ،ﺃﺻﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﺻﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﻭﺍﶈﺒﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺮﺽ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻓﻮﻟﺘﲑ" :ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻏﲑ ﺃﱐ ﺃﻇﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻗﺪﻡ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ،
ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﺎﻗﺶ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺟﻪ ،ﰒ ﺿﺮﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ،ﰒ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ. "٣٨
ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ:
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺳﻢ ﻧﺎﻗﻊ ،ﻭﺩﺍﺀ ﺣﺎﺻﺪ ﻳﻮﺩﻱ ﺑﺎﺘﻤﻌﺎﺕ،
ﻭﻳﻘﻠﺐ ﺳﻌﺎﺩﺎ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺷﻘﺎﺀ ﻭﺧﻮﻑ ﺩﺍﺋﻤﲔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﺩ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺑﺎﺣﺖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﺃﺑﺎﺣﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻋﺎﳌﺔ ﲟﻀﺮﺗﻪ
ﻭﺧﻄﺮﻩ ،ﻭﻫﻲ ﰲ ﳉﻮﺋﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺸﺒﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺪ ﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ )ﺍﳌﺒﻀﻊ( ﰲ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ،ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺗﺪﺑﲑﹰﺍ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﹰﺎ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺮﺍﻩ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺣﺬﺭﹰﺍ ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺬﺭ ،ﺣﻜﻴﻤﹰﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﺍﳊﻜﻤﺔ ،ﻓﻠﻢ ﳚﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﻝ ﺟﻬﺪﹰﺍ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺿﺮﺍﺭﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮﹰﺍ ﻣﻔﺰﻋﺎﹰ ،ﻭﱂ ﻳﺪﺧﺮ ﻭﺳﻌﹰﺎ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ
ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﺇﻇﻬﺎﺭﹰﺍ ﻛﺎﻣﻼﹰ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺇﻥ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﳊﻼﻝ ﺇﱃ ﺍﷲ
ﺍﻟﻄﻼﻕ" ،٣٩ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﻄﻠﻘﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻬﺘﺰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺮﺵ"
.٤٠
ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺩﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﺎﺩﻣﹰﺎ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﻣﻔﺴﺪﹰﺍ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﻣﻬﺎﻢ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺳﻌﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 - 38ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺪﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .
 - 39ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﺅﺩ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ،ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﺅﻭﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ .
 - 40ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ،ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺍﺣﻲ ،ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﻭﻣﺰﻳﻞ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﻋﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺝ ،١ﺹ. ٣٨٨ ،٣٦٧
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ﻟﺘﻘﻠﻴﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻪ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﳏﻞ ﺍﳋﺼﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ":ﻭﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ
ﷲ ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺂ"،٤١
ﻕ ﺑﻴﹺﻨ ﹺﻬﻤﺎ ﻓﹶﺎﺑ ﻌﺜﹸﻮﺍ ﺣﻜﹶﻤﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠ ﻪ ﻭ ﺣﻜﹶﻤﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠﻬﺂ ﺇﹺﻥ ﻳﺮﹺﻳﺪﺁ ﺇﹺﺻﻠﹶﺎﺣﹰﺎ ﻳﻮﻓ ﹺﻖ ﺍ ُ
ﺷﻘﹶﺎ 
٤٢
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .. ":ﻭﺍﻟﺼﻠ ﺢ ﺧ ﲑ ، "..ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.. ":ﹶﻓﺈﹺﻥ ﹶﺃﻃﹶﻌﻨﻜﹸﻢ)ﺃﻱ ﺯﻭﺟﺎﺗﻜﻢ( ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗﺒﻐﻮﹾﺍ
ﻼ ٤٣"..ﺃﻱ ﻻ ﺗﻄﻠﻘﻮﻫﻦ .
ﻋﻠﹶﻴ ﹺﻬ ﻦ ﺳﺒﹺﻴ ﹰ
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ:
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﺪﻝ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻻ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﻣﺒﺎﺡ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﻟﻠﻬﻮﻯ ،ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﻟﻠﻬﺪﻡ ،ﻭﻟﻠﻌﺪﻝ ﻻ ﻟﻠﻈﻠﻢ ،ﻭﻻﺑﺪ ﳊﺼﻮﻟﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻛﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﶈﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﻔﱵ ﺍﻟﺰﻭﺝ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻐﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﻲ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ﻭﺍﳌﺪﻫﻮﺵ ﻭﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﻭﺍﳍﺎﺯﻝ ﻭﺍﳌﺨﻄﻰﺀ،٤٤
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻤﺎ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ
ﻭﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ:
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻭﺭﺃﻱ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻭﺍﻗﻌﻪ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻼ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﻘﻊ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﰲ ﲢﺼﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻛﻼﳘﺎ
ﻣﺮﺗﻌﻪ ﻭﺧﻴﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻭﺣﺮﻱ ﻢ ﺃﻥ ﳜﻔﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ
 - 41ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ،ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ). (٣٥
 - 42ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ). (١٢٨
 - 43ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ ). (٣٤
 - 44ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻧﻈﺮ  :ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺝ ،٢ﺹ-١٦٦
. ١٦٩
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ﻭﻳﺸﺘﺮﻃﻮﺍ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﻜﻮﺎ
ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ :ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ،
ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻖ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﻠﻔﻆ)ﻃﺎﻟﻖ( ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﲝﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪﻱ ﻋﺪﻝ .ﻭﺃﻻ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺁﻳﺴﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻃﻬﺮ ﻻ ﲨﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﺪﺧﻮ ﹰﻻ ﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺘﻞ
ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،٤٥ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
ﳍﻢ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺋﺐ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ. ٤٦
ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ:
ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺿﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﳊﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﺔ ﲤﺜﻞ ﳐﺘﻠﻒ
ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻀﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﹰﺎ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻭﻏﲑﻩ ﺃﺧﺬﹰﺍ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺘﻜﺎﻓﺄ ﰲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺁﻻﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ .
ﺍﳋﻼﺻﺔ :ﺍﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻ
ﻳﻌﺪ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﺇﻃﻼﻗﹰﺎ ﻷﺭﻗﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻼﺝ ﻋﻤﻠﻲ ﳌﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ،ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﶈﻈﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺪﺍﻥ ﻭﺍﳋﻠﻴﻼﺕ ،ﻭﳕﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻧﺲ ﺍﳌﻄﺮﺩ ﰲ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﳌﻠﺰﻣﺎﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺺ
45

 ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ )ﺕ ٥٩٥ :ﻫـ( ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ١٣٧٩ ،ﻫـ١٩٦٠ /ﻡ ،ﺝ ،٢ﺹ. ٦١

-46ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ)ﺕ620 :ﻫـ ( ،ﺍﳌﻐﲏ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﶈﺴﻦ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﳊﻠﻮ ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ١٩٩٧ ،ﻡ١٤١٧/ﻫـ ،ﺝ ،٧ﺹ ٢٧٧؛ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ،
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺝ ،٢ﺹ. ١٧٨-١٧٧
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ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ)ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ( ﻭﲰﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﲔ ﺃﺑﺎﺡ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻓﻘﺪ ﲤﺮﺽ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻴﻤﹰﺎ ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻫﻨﺎ
ﻳﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮ ﹰﻻ ﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﺪﻭﺍﻧﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻄﹰﺎ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،ﺃﻭ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﺪﺩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﰲ ﺃﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ ﻓﺒﻐﺾ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﳊﻼﻝ ﺇﱃ ﺍﷲ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﲔ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺷﺮﻋﻪ ﻋﻼﺟﹰﺎ ﳌﺸﻜﻼﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻭﺟﻌﻞ ﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ .
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ:
 -١ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .
 -٢ﺃﺑﻮ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ)ﺕ٢٧٥:ﻫـ( ،ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﺅﻭﺩ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ.
 -٣ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ) ﺕ٦٦٦:ﻫـ( ،ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ،
ﺗﺮﺗﻴﺐ :ﳏﻤﻮﺩ ﺧﺎﻃﺮ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺿﺒﻂ :ﲪﺰﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﲑﻭﺕ،
١٤١٤ﻫـ١٩٩٤/ﻡ(.

 -٤ﺍﺑﻦ ﺭﺵﺩ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ )ﺕ ٥٩٥ :ﻫـ(،

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ١٣٧٩ ،ﻫـ١٩٦٠ /ﻡ .

 -٥ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ،ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺍﺣﻲ)ﺕ١١٦٢:ﻫـ(،ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﻭﻣﺰﻳﻞ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ
ﻋﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ،ﺩ.ﺕ.
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 -٦ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ)ﺕ٦٢٠ :ﻫـ( ،ﺍﳌﻐﲏ  ،ﲢﻘﻴﻖ  :ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﳊﻠﻮ ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ١٩٩٧ ،ﻡ١٤١٧/ﻫـ .
 -٧ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻜﺮﻡ )ﺕ٧١١:ﻫـ( ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ .
 -٨ﺍﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ ،ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻲ)ﺕ٨٦١ :ﻫـ ( ،ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ ﺍﻟﻔﻘﲑ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ١٩٩٥ ،ﻡ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ :
 -٩ﺍﻷﺧﺮﺱ ،ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻮﺡ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ( ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﺩﻣﺸﻖ١٩٧٦ ،ﻡ.
 -١٠ﺩﻋﺒﺲ ،ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،
ﻣﺼﺮ١٩٩٥ ،ﻡ.
 -١١ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺃﻧﻮﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺣﻀﺎﺭﺗﻪ ﻭﻧﻈﻤﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻁ ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ١٩٩٧ ،ﻡ.
 -١٢ﲪﻮﺩ ،ﺣﺴﲔ ﻇﺎﻫﺮ :ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ١٩٩١،ﻡ
 -١٣ﺯﻛﻲ ﺷﻌﺒﺎﻥ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٣٨٤ ،ﻫـ.
 -١٤ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ )ﺍﻟﺸﻴﺦ( ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ،
١٤١٨ﻫـ١٩٩٧/ﻡ.
 -١٥ﺍﻟﺸﻨﺘﺎﻭﻱ ،ﺃﲪﺪ ،ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺼﺮ ١٩٧٥ ،ﻡ  -ﳏﻤﺪ
ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻣﺎﻡ ،ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻁ ،١ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ١٩٩٢ ،ﻡ.
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 -١٦ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳐﺘﺎﺭ ،ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ١٤١٥ ،ﻫـ١٩٩٥/ﻡ -١٧ .ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﳏﻤﺪ ،ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
 -١٨ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ ،ﻋﺒﺎﺱ ،ﺷﺮﻳﻌﺔ ﲪﻮﺭﺍﰊ ،ﻁ ،١ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
٢٠٠١ﻡ .
 -١٩ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﺤﺎﺝ ،ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ٢٠٠٢ ،ﻡ.
 -٢٠ﻋﻄﺮﻭﺵ ،ﻋﺒﺪﺍﳊﻜﻴﻢ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ٢٠٠٢ ،ﻡ .
 -٢١ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﳍﻼﻝ١٩٦٩ ،ﻡ .
 -٢٢ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ  ،ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ  ،ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﺑﲑﻭﺕ١٣٨٩ ،ﻫـ.
 -٢٣ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ،ﺑﲑﻭﺕ،
١٣٤٨ﻫـ١٩٢٩/ﻡ.
 -٢٤ﻏﻮﺳﺘﺎﻑ ﻟﻮﺑﻮﻥ ،ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺎﺩﻝ ﺯﻋﻴﺘﺮ ،ﻁ ،١ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ١٩٦٩ ،ﻡ.
 -٢٥ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ،ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٢٠٠٩ ،ﻡ.
 -٢٦ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٨٥ ،ﻫـ
١٩٦٥/ﻡ.
 -٢٧ﳏﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٩٨ ،
ﻫـ .
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 -٢٨ﳏﻤﺪ ﳏﺪﺓ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﺳﺮﺓ )ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ( ،ﻁ ،٢ﺩﺍﺭ ﺷﻬﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
٢٠٠٠ﻡ.
 -٢٩ﳏﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٩٥ ،ﻫـ .
 -٣٠ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﳏﻤﺪ ﺍﻷﲪﺪﻱ)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ( ،ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻁ ،٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ١٩٩٢ ،ﻡ.
 - ٣١ﻭﺍﰲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﺰﻭﺑﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٩٥ ،ﻫـ.

MÜZAKERE
Rıza SAVAŞ♦

Sayın başkan, kıymetli katılımcı ve misafirler, Prof. Dr. Abdulfettah Kasım Nasır Yahya’nın; “Zahireteyi’t‐Teaddud fi’n‐Nikâh ve’t‐Talâk” isimli tebliği
ile Prof. Dr. Mustafa Yıdırım’ın; “Nisâ Suresi 3. Âyeti Bağlamında Çok Eşlilik
Meselesi” adlı tebliğlerinin müzakeresi için huzurunuzdayım. Her iki değerli
tebliğciye de teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Her iki tebliğci de Kur’ân’ın Çok eşliliği yasaklamadığını, tek eşliliği
öne çıkardığını söylemekle birlikte bu gün konuya nasıl yaklaşalım sorusuna farklı yorumlar getirmektedirler.
Dr. Abdulfettah, erkeğin çok eşliliği haram kılınmamış olmakla birlikte
onun tek eşli bir hayat sürmesi normal bir yoldur. Meselâ yeme içme helâldir, ancak fazla yemek ve israf yasaktır. Çok eşliliği yasaklamak Allahın
yasak kılmadığı bir şeyi yasaklamak olur, bu doğru olmaz. Bunun yerine
Müslümanların kültür seviyesini yükseltmek gerekir. (Tebliğ s. 11) İstisnaî
durumlarda çok eşlilik yapılabilir. (Tebliğ s.13) Bu da hâkim kararıyla tespit
edilebilir. (11)
Dr. Mustafa Yıldırım ise devletin erkeğe çok eşli bir hayatı yasaklamasının İslâm’a aykırı olmadığını ve bunu yapmaya devleti yönetenlerin hakkı
olduğunu düşünmektedir. İkinci eşi erkeğin alması bu şartlarda İslâm’a
aykırıdır ve meşrû değildir. (Tebliğ s. 7) Buradan anlaşılan devlet yasağı
kaldırırsa erkek istediği kadar kadınla evlenebilir.

♦

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İzmir
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Bu iki yaklaşım da birer tebliğ çerçevesinde tutarlıdır.
Mustafa Yıldırım Bey, tebliğine giriş diyebileceğimiz; “Çok Eşliliğin Sebepleri” başlığı altında üç madde sıralar. Aynı konuya Abdulfettah Kasım
ise tebliğinin “çok eşlilik probleminin çözümü” başlığı altında konuyu incelerken de benzer maddeleri sıralar.
Prof. Dr. Mustafa Yıdırım

Prof. Dr. Abdulfettah Kasım Nasır Yahya
.  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ-

a) Savaşlar:
b) Ekonomik sebepler

. ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺒﻌﹰﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ-

c) Erkeğin cinsel gücü

. ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ-

Toplumlarda genelde kadın-erkek dengesi bozulduğu dönemlerde kadınların çokluğu bir dengesizlik meydana getirir. Bu gâyet açıktır. Ancak bu
dengesizliğin çözümü konusunda erkeğin çok eşliliği ile düşünülen çözüm
yerine daha farklı çözümler getirilebilir. Hem bu konuda çözümler önerirken sadece erkeklerin karar verici konumda olmaları doğru olmaz.
Her iki tebliğde de erkeğin çok eşliliğinin sebepleri konusunda eksik bırakılan önemli bir husus dile getirilmemiştir. Çok eşliliği bizim gündemimizden hiç düşürmeyen “Hz. Muhammed’in çok eşliliği” konusunu her iki
tebliğde belirtilen sebeplerle açıklamada zorlanırız. Kanaatimizce bu üç
maddeye bir de siyasî sebepleri eklemek gerekir.
Her halde her iki tebliğcimiz de Hz. Peygamber’in (s.a.v.) çok eşliliğini
bazı kaynaklarda yer alan “Rasulullah’a pek çok erkek gücü verildi” rivâyetiyle açıklamazlar. Tebliğler bu hâliyle kaldığı zaman üçüncü sırada çok
eşliliğin sebebi olarak belirlenen cinsel güç, bir sebep olarak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) evliliklerine de teşmil edilecektir. Bu da kanaatimizce yanlıştır.
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Hz. Peygamber (s.a.v.), o günkü şartlarda kabilelerle akrabalık kurup
onları İslâm’a yaklaştırma yolunu seçmiştir. Bu düşüncenin ortaya konulması Medine döneminde olmuştur. Çünkü Hz. Peygamber’in (s.a.v.) çok eşli
bir hayat yaşamasının şartları Medine’de gerçekleşmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) ile ona düşmanlık edenler arsında bir dostluk
kurma fikri, “Olabilir ki Allah, aranızda düşmanlık bulunan kimseler ile
sizin aranızda dostluk meydana getirir.”1 Âyetinde ifade edilmiştir. Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) bu dostluğun nasıl kurulması gerektiğini dönemin
sosyal ve tarihî şartlarını da dikkate alarak düşündüğünü söylememiz yanlış
olmaz. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) evliliklerinin, bunun için atılmış önemli bir
adım olduğu dikkatimizi çekmektedir. Yine Kur’ân’dan öğrendiğimize göre
evlilikler huzur, sükûn, sevgi ve rahmet kaynağıdır.2
Hz. Peygamber’in (s.a.v.), Kureyşli kadınlarla yaptığı evlilikler, gerekli
yakınlaşmayı sağladı. Diğer gelişmelerle birlikte bu evlilikler de Müslümanlarla Kureyş arasındaki buzları eritti ve Hz. Peygamber (s.a.v.), hicretin altıncı yılında Hudeybiye’de Kureyş’le on yıllık bir barış antlaşması yapmayı
başardı. Bu İslâm’ın önündeki engellerin kalkmasına çok olumlu katkılar
sağladı.
Hudeybiye antlaşmasından sonra Hz. Peygamber’in (s.a.v.), Kureyş kabilesine mensup hiçbir hanımla evlenmemesi, onun evliliklerinin belli bir
siyasî amacının olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.v.), Kureyş kabilesiyle yakınlaşmayı sağlamak için
evlilikler yaparken, diğer kabileleri tamamen ihmal etmemiştir. Fakat bu
konuda Hudeybiye antlaşmasına kadar asıl hedefin Kureyş’le yakınlaşmak
olduğu dikkatimizi çekmektedir.

1
2

Mümtehine, 60/7.
Rum, 30/21.
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Hudeybiye antlaşmasından sonra Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yaptığı evliliklere bakınca, artık sıranın diğer Arap kabileleriyle akrabalık kurmaya
geldiği ve buna göre bir yol izlendiği açıkça görülür. Hz. Peygamber’in
(s.a.v.), Hudeybiye antlaşmasından hemen sonra Hayber üzerine gittiği ve
buranın ele geçirilmesinden sonra Safiyye ile evlendiğini biliyoruz. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), bu evlilik sayesinde Yahudîlerle bozulan ilişkileri düzeltmek istediğini izaha gerek yoktur.
Diğer yandan Hz. Peygamber (s.a.v.), Âmir b. Sa’saa kabilesine mensup
olan Meymûne ile evlenmek suretiyle, onun kız kardeşlerinin gelin olduğu
sekiz ayrı önemli aile ile de akrabalık kurmuştur. Hz. Peygamber’in (s.a.v.),
Kureyş’in dışındaki kabilelerle kurduğu akrabalıklar, meyvesini vermiş ve
gerekli yakınlaşmayı sağlamıştır. Meselâ Mustalik oğulları örneğinde olduğu gibi daha önce İslâm düşmanı olan kabileler, evliliklerden sonra gelip
İslâm’ı kabul etmişlerdir.
Çok eşlilik konusunda Kur’ân’a yönelen ve ilgili âyetleri dikkatle inceleyen kimse, Kur’ân’ın, bu konuda indiği çağın anlayışının aksine tek eşliliği
önerdiğini hemen anlar.
1) Kur’ân, evliliği sevgi, rahmet, huzur ve sükûnun kaynağı olarak görür. Nitekim bir âyette, “Kaynaşmanız ve huzur bulmanız için size kendinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de onun
delillerindendir...”3
Yetimlerden bahseden Nisâ suresinin üçüncü âyetinde “yetimler konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helâl olan kadınlardan ikişer, üçer ve dörder alabilirsiniz. ....haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut sahip olduğunuzla yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır” diye buyrulmaktadır. Görüldüğü üzere tek
eşlilik “en uygun” olarak zikredilmektedir.

3

Rum, 30/21.
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2) Evlenme, boşanma, karı-koca ilişkileri ve aile ile ilgili âyetler incelendiği zaman bir erkekle bir kadının beraberliğinin esas alındığı görülür.
İnsanoğlunun atası olan Hz. Âdem ve onun tek bir eşinden bahsedilmesi
buna sadece bir örnektir.
Kur’ân tek eşliliği önerdiği halde bu kitabın tebliğcisi olan Hz. Muhammed’in bu konuda Kur’ân’la çelişki içinde olması düşünülemez. Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) de tek eşlilikten yana olduğunu söyleyebiliriz. Bu görüşümüzü şu hususlar desteklemektedir:
1) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) evlilik hayatı otuz sekiz yıldır. O, bunun
yirmi sekiz yılını tek eşli olarak geçirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatının
bu bölümünden ve Hz. Hatice’den hep övgüyle bahsetmiştir.
2) Hz. Peygamber (s.a.v.) kendi kızı Fatıma’nın üzerine ikinci bir hanımla evlenmek isteyen damadı Hz. Ali’ye müsaade etmemiştir4.
3) Hz. Peygamber’in (s.a.v.), bekârları evlenmeye teşvik ettiğini ifade
eden rivâyetler mevcuttur. Halbuki, onun, evli bir Müslüman erkeği çok
eşliliğe yönlendirdiğine dair açık ve kesin rivâyetlere mevcut kaynaklarda
rastlamamaktayız.
Kanaatimize göre erkeği çok eşli bir hayata yönelten sebeplerin ortadan
kaldırılması yönünde çalışmalar yapmanın bu konuda daha doğru bir adım
olacağını düşünüyorum. Tarih boyunca toplumda cinsel hayatta ortaya çıkan problemlere çözüm getirirken kadının içinde olmadığı çözümler hep
kadının aleyhine yapılmıştır.
Devlet yasak koyabilir kanaatine katılıyorum. Ancak bunlar geçici olmalıdır. Kur’ân’ın sosyal problemleri çözerken takip ettiği yöntemin yasakla
değil o problemi ortaya çıkaran sebepleri yok etmek suretiyle bir çözüm
getirdiğini düşünüyorum. Maamafih Kur’ân yasaklar koymuştur, ama o
yasaklar o günkü şartlarda son derece azdır. Günümüzde de yasak koyma

4

Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, İstanbul 1991, s.164.
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yerine toplumsal bilinci geliştirme yönünde başka yöntemler bulunmalıdır.
Çünkü konan yasak da problemi çözmemiştir.
Nisâ üçüncü âyet yetimlerle ilgilidir. Ancak buradan hareketle bazı sonuçlar çıkarmak yanlış olmaz. Bu âyet toplumda yetimlerin çok olduğu ve
onlara haksızlık yapıldığı bir ortamda erkeğin çok eşliliğine cevaz olduğu
anlamını taşır. Yani âyetin birinci kısmı şart ifade etmektedir. Bu şartın bulunduğu bir durum söz konusu olduğu zaman zulmü ortadan kaldırmak
için Kur’ân’ın o günkü şartlarda bir önerisi olmuştur. Burada asıl gaye adaletin teminidir. Adaleti temin için ortaya çıkan problem erkeğin çok eşliliği
dışında da çözülebilir.
Bu âyetin eş sayısı konusundaki ifadesini, dokuz ya da on sekiz diye anlamak (“2+3+4=9 veya 2+2+3+3+4+4=18”) tutarlı bir yorum olmaz. Bu hitap tek
bir erkeğe değil, erkeklere yapıldığına göre burada erkekler topluluğuna hitap
ederken; “İki, üç, dört kanla evlenin” denmez. Bunun yerine; “İkişer, üçer,
dörder kanınla evlenin” denir.

MÜZAKERE
Muammer ERBAŞ♦

Bu oturumda sunumu yapılan şu iki tebliğin müzakeresini yapmaya
çalışacağım:
1. Prof. Dr. Seyyed Kazem TABATABAEI: “

ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ

ﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
Mut‘a Nikâhı, Daimî Nikâh (Evlilik) Öncesi Eşlerin Birbirini Tanıması
İçin Şer‘î Bir Yoldur”
Bu tebliğde sayın Tabatabâî, geleneksel toplum yapısına sahip Doğulu
toplumlarda evlilik müessesesinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu
belirtmektedir. Ona göre Batı toplumlarında ortaya çıkan ferdiyetçi ve
özgürlükçü yönelişler Doğu toplumlarını da etkilemektedir. Buna bağlı
olarak Doğulu gençler, aileleri tarafından kendilerine dikte ettirilen görücü
usûlüyle evlenme ve geleneksel aile yapısını benimseme anlayışına karşı
çıkmaktadırlar. Bunun neticesi olarak onlar, oldukça geç dönemde
evlenmekte ve evleninceye kadar bir takım gayr‐ı meşrû ilişkiler içine
girebilmektedir.
Tabatabâî’ye göre buradaki önemli sorunların başında, günümüz
gençlerinin evlenecekleri kimseleri yakından tanıma ve bilinçli bir evlilik
yapma arzularına karşın dinî ve geleneksel değerlerin buna yeterince imkân
tanımaması gelmektedir. Şöyle ki dinî açıdan iki gencin baş başa kalması ve

♦

Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İzmir
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görüşüp konuşması mahzurlu sayılmakta, dolayısıyla gençler ancak ailelerin
birbirini ziyareti esnasında başkalarının yanından kısa süreli olarak görüşüp
konuşabilme fırsatı bulmakta, bu ise onların yeterli düzeyde tanışıp
anlaşmalarına imkân vermemektedir. Bu durumda onlar, haklı olarak evlilik
gibi zorlu bir sürecin altına girmekten kaçınmaktadırlar.
Bu noktada evliliğin ciddi bir kurum olduğunu, bunun için onun
sağlam bir zeminde gerçekleşmesi gerektiğini, aksi takdirde kısa sürede
boşanmayla sonuçlanacağını belirten Tabatabâî, bu konuda gençlerin
birbirlerini yakından tanımasına rahat imkân sağlaması itibarıyla mut‘a
nikâhının bir çözüm oluşturacağını ifade etmektedir. Çünkü mut‘a nikâhı,
kalıcı evliliğe göre daha hafif hükümler içermektedir. Nitekim onda: 1.
Masraflar daha hafiftir, 2. Kadının erkeğe itaati değil, onunla uyuşması söz
konusudur, 3. Birbirine mirasçı olma durumu yoktur.
Tabatabâî’ye göre bu durumda gençler, evlenme hadisesine karşı daha
istekli ve rahat olacaklardır. Zira mut‘a nikâhıyla evlenen gençler, kendi
belirledikleri süreç zarfından belli bir müddet evli kalacaklar, şâyet
birbirlerinden memnun kalırlarsa bunu kalıcı evliliğe dönüştürecekler,
memnun kalmazlarsa birbirlerinden ayrılacaklar ve bu süreç zarfında
herhangi bir günaha da girmemiş olacaklardır.
Tabatabâî, ardından mut‘a nikâhının cevazına dair bilinen Şii
görüşlerini nakleder. Buna göre Mut‘a nikâhı Kur’ân ve sünnetle sabit olup,
sahabe tarafından bizzat uygulanmış ve cumhur ulema tarafından da kabul
görmüştür. Ona göre bu konuda Ehli Sünnet tarafından benimsenen mut‘a
nikâhının mensuh olduğu görüşü doğru değildir.
Tabatabâî’nin bu konudaki teklifi, yeni bir kanun çıkarmak suretiyle
daimi nikâh öncesi mut‘a nikâhına izin verilmesidir. O, bu görüşünü
Bertrand Russell’e dayanan bir yaklaşıma dayandırır. Buna göre günümüz
modern hayat şartlarında insanoğlunun fiziksel ergenliğiyle sosyal ergenlik
çağı arasında geçmişe oranla ciddi fark bulunmaktadır. Şöyle ki günümüz
gençleri fiziksel ergenliğe 15‐20 yaşları arasında ulaşırken, onların evlilik
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gibi önemli bir hadisenin sorumluluklarını yerine getirebilecek düzeyde
sosyal ergenliğe ulaşmaları ancak 25‐30 yaşları arasında mümkün
olabilmektedir. Bu ara dönemde gençler, birbirleriyle maalesef gayr‐ı meşrû
pek çok ilişkiye girebilmekte ve bu durumda ortaya istenmeyen pek çok
durum çıkmaktadır. Russell, bunu önlemek için “çocuksuz evlilik” denen
normal evliliğe göre şartları çok daha hafif olan bir evlilik şekli
önermektedir.
Tabatabâî’ye göre Bertrand Russel’ın günümüz için önerdiği bu çözüm
şekli,

İslâm’daki

mut‘a

nikâhıyla

büyük

ölçüde

uyuşmakta

ve

örtüşmektedir. Dolayısıyla ona göre İslâm’da nişan dönemi olarak bilinen
evlilik öncesi hazırlık dönemi, mut‘a nikâhıyla değiştirilmek suretiyle bu
konuda günümüz için daha sağlıklı bir uygulama modeline gitmek uygun
olacaktır.
***
Öncelikle burada sayın Tabatabâî’ye hazırladığı bu tebliğ için teşekkür
ederim.
Tabatabâî’nin burada zikrettiği husus, kırsal yaşamdan modern şehir
yaşamına geçiş süreci yaşayan pek çok İslâm ülkesinde yaşanan genel bir
sorundur. Bu süreçte anne‐babalar çocuklarından geleneksel yaşam tarzına
uygun hareket etmelerini isterken, çocuklar bunu bir takım gerekçelerle
haklı veya haksız olarak reddetmekte ve Batılı tarzda bir yaşam tarzına
özenmekte ve yönelmektedirler.
Bizce bu konuda yaşanan problem, İslâm dininden değil, yanlış örfi an‐
layış ve uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki İslâm dini, evlilik gibi
önemli bir hadise öncesi tarafların birbirilerini tanımaları için gerekli kolay‐
lığı sağlamıştır. Nitekim bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.), Muğire b.
Şu’be’ye; “Git ve onu gör; çünkü görmek, birbirine ısınmanız için daha iyidir,”
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buyurmuştur.1 Buna dayalı olarak mezhep imamları, erkeğin nişanlısını el,
yüz ve ayakları itibarıyla görebileceğini söylemiş, Hanbelîler ise buna bo‐
yun, baş ve topuk ile diz arasını da dâhil etmişlerdir.2 Bunun dışında halvet
oluşmaksızın bir mahrem eşliğinde nişanlıların görüşüp konuşmasında bir
beis görülmemiştir: “Bir kimse kendisine helâl olmayan bir kadınla baş başa kal‐
masın. Çünkü bu durumda üçüncüleri şeytan olur. Ancak yanlarında bir mahrem‐
lerinin bulunması durumu müstesnadır.”3
Buna rağmen mevcut örflerde bilhassa kız tarafı, kızlarının nişanlısıyla
rahat bir şekilde görüşüp konuşmasına sıcak bakmamakta, böylece gençlerin
birbirlerini yeterince tanımalarına fırsat tanınmamaktadır. Buna bir de, kızın
velisinin sahip olduğu yetkiyi kızının görüşünü dikkate almaksızın tek taraf‐
lı olarak kullanmak istemesi eklendiğinde gençler haklı olarak şâyet imkân‐
ları varsa görücü usûlüyle evlenmeye toptan karşı çıkıp eşlerini ailelerinden
gizli bir şekilde kendileri bulmaya çalışmakta veya görücü usûlüne toptan
karşı çıkma imkânları yoksa yine ailelerinden gizli bir şekilde nişanlılarıyla
buluşup görüşmeye çalışmaktadırlar. Maalesef her iki durumda da ortaya
istenmeyen durumlar çıkmaktadır.
Bu noktada biraz cehalet, biraz kraldan çok kralcılık, biraz da asıl ko‐
numuz itibarıyla nikâhla ilgili mevcut dinî ahkamın günümüz için yeterli
yaptırımdan, dolayısıyla da caydırıcılıktan uzak olması nedeniyle Sünni
kesimden mütedeyyin olanlar arasında nişanlılık döneminde “dinî nikâh”
veya “imam nikâhı” olarak bilinen bir nikâh kıydırma âdeti yaygın hale gel‐
miştir. Böylece gençlerin nişanlılık döneminde bir araya gelip günaha gir‐
meden görüşmelerine daha rahat bir imkân sağlanmak istenmektedir. Şâyet
işler yolunda gider ve bu nişanlılık dönemi resmî nikâhla sonuçlanırsa bu‐
rada ortaya fazla bir sorun çıkmamaktadır, fakat süreç tamamlanamadığın‐
da maalesef “imam nikâhı” bağlayıcılık ifade etmediği için her iki taraf sanki
1

2
3

el‐Müslim, Nikâh, 74, 75; et‐Tirmizî, Nikâh, 5; İbn Mâce, Nikâh, 9; ed‐Darimî, Nikâh, 5; en‐
Nesaî, Nikâh, 17; Ahmed b. Hanbel, el‐Müsned, Beyrut 1969, IV, 245, 246.
ez‐Zühaylî, Vehbe, el‐Fıkhu’l‐İslâmi ve Edilletüh, Dımaşk 1989, VII, 23, 24.
el‐Buhârî, Nikâh, 111, 112; el‐Müslim, Hac, 424; et‐Tirmizî, Rada’, 16, Fiten, 7; Ahmed b.
Hanbel, el‐Müsned, I, 222.
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ortada hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam etmektedir. Halbuki bünye‐
sinde din dünya ayırımı bulunmayan İslâm dininde bu şekilde bir dinî ni‐
kâh dünyevi nikâh ayırımı söz konusu yoktur.
Sayın Tabatabâî’nin burada önerdiği mut‘a nikâhı bizlere Sünni kesim
arasında görülen bu uygulamayı hatırlattı, fakat her iki uygulama da ileri
sürülen gerekçe itibarıyla geçerli ve sağlıklı değildir. Zira burada ileri sürü‐
len gençlerin birbirlerini görüp tanıyamaması dinin değil, yanlış örfün bir
neticesidir. Burada yapılması gereken şey, yanlış örfleri din doğrultusunda
değiştirmektir.
Sayın Tabatabâî’nin tebliğinde bu konuda çözüm olarak sunduğu Mut‘a
nikâhı onun ifade ettiği gibi Cumhur’un değil Şia’nın kabul ettiği bir görüş
ve uygulamadır. Zira Müslümanların her dönemde çoğunluğunu oluşturan
Ehli Sünnet âlimlerine göre bu nikâh câiz değildir.
Hz. Peygamber (s.a.v.), cahiliye döneminde mevcut olan bu uygulama‐
ya normal durumlarda değil, sadece uzun seferlerde zinaya düşme tehlikesi
ortaya çıktığında cevaz vermiştir. Dolayısıyla mut‘a nikâhı, tıpkı açlıktan
ölme durumunda domuz eti yeme, susuzluktan ölme durumunda şarap
içme, nefs‐i müdafaa için adam öldürme gibi zaruret durumunda başvuru‐
lan bir ruhsat mesabesindedir. Böyle bir uygulamayı normal şartlara taşıma
gayreti oldukça yanlış ve sakıncalı bir yaklaşım tarzıdır.
Sayın Tabatabâî, tebliğinde evlenme imkânı bulamayan gençlere mut‘a
nikâhını önermekte ve buna Bertrand Russel’in Batı’lı gençler için önerdiği
“Çocuksuz Evlilik” görüşünü gerekçe göstermektedir. Bilindiği üzere Batı
toplumunda dinî değerler modern dönemde oldukça zayıflamış, bunun
neticesi olarak aile kurumu çok önceleri tahrip olmuştur. Nitekim günah‐
sevap gibi dinî mefhumlardan uzak yetişen gençlerin pek çoğu daha ufak
yaşlarda karşıt cinsten dilediği kimselerle her türlü ilişkiye girmiş, buna
aileleri de rıza göstermiş, bunun neticesinde ortaya gayr‐ı ahlâkî bir toplum
yapısı çıkmıştır.
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Tebliğden anlaşıldığı kadarıyla bu durum, dinî değerlere uzaklığıyla bi‐
linen Bertrand Russell gibi ilim adamlarını bile rahatsız etmiş, bunun üzeri‐
ne onlar normal evliliğe yanaşmayan gençleri için şartları daha hafif olan
evlilik türlerinin arayışı içine girmişlerdir. Fakat sonuçta evlilik dinî bir ku‐
rum olup, dinî değerlere saygısı kalmayan bir nesil için nikâh anlamsız bir
külfetten başka bir şey değildir.
Sayın Tabatabâî, burada bambaşka bir toplum için önerilen bir çözüm
teklifini zahiren kendi mezhebine ait tartışmalı bir uygulamayla özdeşleş‐
tirmekte ve buradan hareketle bu konuda din ile aklın çözüm şekli aynıdır
şeklinde bir sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. Halbuki bu noktada belli ölçü‐
de dejenere olmuş olsa da, Müslüman Doğu toplumlarıyla Batı arasında bir
özdeşlik veya yakınlık kurmak hem doğru hem de mümkün değildir. Zira
Müslüman Doğu toplumlarında hala daha nikâhla bağlantılı iffet, namus,
vb. mefhumlar büyük önem ve değer taşımaktadır ki, bu husus Kur’ân’ın şu
talebine uygun bir durum arzetmektedir: “Zina eden erkek, zina eden veya
müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak
zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmış‐
tır.”4
Buna paralel olarak Müslüman toplumlarda bekâret hala çok önemi
mefhumdur. Zira mut‘a nikâhının meşrû görüldüğü Şii toplumlar dâhil çok
az Müslüman erkek, kendisi için yapmayı düşündüğü ilk kalıcı evlilikte
bakire olmayan yani başkasıyla evlilik yapmış birisini tercih eder. Hele hele
bu durum kız için gayr‐ı meşrû ilişki veya mut‘a nikâhı gibi hususlar söz
konusu olduğunda asla mümkün değildir. Nitekim mut‘a nikâhını câiz
gören Şii toplumlarda insanların bir gerçek mânâda kalıcı asli eşleri, bir de
yaşamları boyunca zaman zaman birlikte olup sonra terk ettikleri ve bir
daha yüzlerini görmedikleri birden fazla sıgaları yani mut‘a nikâhlı eşleri
vardır ki, öz itibarıyla bunların dinî bağlılıkları zayıf olan kimselerin değişik
zamanlarda edindikleri ve sonra ayrıldıkları metreslerden bir farkı yoktur.

4

Nur, 24/3.
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Tabatabâî’nin teklifi bundan çok daha vahimdir; zira o, hemen bütün
gençlerin ilk evliliklerini mut‘a yoluyla gerçekleştirmelerini önermektedir.
Bu durumda bütün Müslümanlar, evlilik hayatlarına kalıcı yani gerçek bir
evlilik düşüncesi olmadan başlayacaklardır. Halbuki evlilik hayatına baştan
mut‘a nikâhıyla başlayan bir Müslüman kızın daha sonra bir erkeğin kalıcı
asli eşi olma ihtimali yok denecek kadar çok düşüktür. Dolayısıyla o, ömür
boyunca erkeklerin diledikleri zaman başvurup diledikleri zaman sona
erdirdikleri mut‘a nikâhı yapmaya mecbur kalacaktır. Bu durum onu,
kaçınılmaz olarak bir “mut‘a kölesi” hâline getirecektir. Yani kendi ayakları
üzerinde duramadığı müddetçe o, onlarca farklı erkekle mut‘a nikâhı
yapacak ve geçimini bu şekilde idame ettirmeye çalışacaktır. Bu ise, hiçbir
kadının içine düşmek istemeyeceği fıtrata aykırı çok çirkin bir durum
olduğu gibi Kur’ân ve sünnetin ruhuna da tamamen ters bir uygulama
şeklidir.
Buna bir de bu tür evliliklerden meydana gelen ve daha baştan baba
sevgisi ve himayesinden mahrum yaşamaya mahkum edilen binlerce çocuk
eklendiğinde ortaya çıkan tablonun vehameti ve vebali ortadadır. Ben
şahsen mut‘a nikâhının câiz görüldüğü Şii toplumlarda bu çocukların
miktarını ve akıbetlerini merak ediyorum. Benim duyumuma göre İran’da
bu şekilde dünyaya gelen bir milyon civarında çocuk mevcuttur.
Netice itibarıyla kanaatimce mut‘a nikâhı, Şia mezhebinin en yanlış ve
çirkin mezhebi saplantılarından biridir. Şii âlimlere düşen görev, kendi
mezheplerine ait bu kanayan yarayı başka mezhep ve toplumlara da
taşımaya çalışmak değil, tam tersine onu uygun bir şekilde tedavi edip
onarmaya çalışmaktır.
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2. Dr. Djilani MAACHOU: “

ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻭﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻟﻠﺨﻠﻊ ﰲ ﺍ
Mutlu

Bir

Evlilik

ve

İslâm

Toplumlarında

Hil’a’nın

Hukukî

Uygulamaları İçin Sosyolojik Bir Yaklaşım”
Burada sayın Maachou’ya hazırladığı bu tebliğ için teşekkür ederim.
Sayın Maachou, bana ulaşan hâliyle bu tebliğinde kendi toplumunda
evlilik kurumuna dair bir durum tespiti yapmaktadır. Buna göre Batı
toplumuyla yakın etkileşim hâlinde olan Cezair toplumunda boşanma
oranlarında ciddi artış görülmektedir. Bunun sebebi, modern dönemde
Müslüman toplumlarda görülen köklü sosyal değişimlerdir ki, bunlardan
bazıları şöyle ifade etmek mümkündür:
Günümüz toplumlarında kadın ve erkek eşit bir konuma yükselmiştir.
Zira günümüzde kadınlar da, okuyabilmekte ve çalışabilmekte, buna bağlı
olarak erkeğe bağımlılığı azalmaktadır. Bu durumda erkeğinden memnun
olmayan ‐ki bunda erkeklerin serkeşliği, eşlerine ihaneti, kötü alışkanlıkları
büyük

rol

oynamaktadır‐

kadınlar

derhal

mahkemeye

başvurarak

boşanmaya yani ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Meselâ evinin nafakasını
sağlamayan veya dört aydan fazla kendisinden ayrı yatan bir erkek eşi
tarafından yetkili merciye başvurularak boşanmaktadır. Bunun da ötesinde
yeni bir olgu olarak kadınlar eşlerine şiddet uygulama yoluna bile
başvurabilmektedir.
Sayın Maachou’ya göre boşanmaların artışındaki bir diğer sebep
velilerin geleneksel anlayış adına kızlarını ufak yaşlarda kendilerinden
büyük kimselerle rızalarını almadan evlendirmelerdir.
Bütün bu hususlar, bizim de müşahede ettiğimiz ve tebliğciye
katıldığımız hususlardır. Fakat biz, doğrusu tebliğde belki özet olmasından
dolayı herhangi bir çözüm önerisi göremedik.
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Bu konuda bizim tespitimiz, tüm bu hususların tarım kültürüne dayalı
kırsal yaşamdan sanayi ve teknolojiye dayalı modern şehir yaşamına geçişin
doğal sonuçları olduklarıdır. Zira bizler, çocukluk ve gençlik dönemlerini
köyde geçirmiş ve sonradan şehre göçmüş anne‐babaların çocuklarıyız; ve
çoğumuzun annesi çalışmayan ev hanımı. Dolayısıyla bizler, şehirleşen veya
şehirleşmeye çalışan ilk kuşaklarız.
Bu süreçte ortaya bazı sorunların çıkması kaçınılmazdır. Bu noktada
yanlış olan şey, büyüklerimizin kendi dönemlerine ait gelenekleri, din
adamlarının da mezheplere ait görüşleri aynen bugüne getirmeye çalışması
kadar, bizlerin de bunların tamamını reddetmeye kalkmamızdır. Doğru olan
tutum ise, Müslümanların asırlara dayalı mezhep tecrübelerinden istifade
etmekle birlikte tıpkı mezhep imamlarının kendi dönemlerinde yaptığı gibi
kendi sorunlarımıza Kur’ân ve sünnet ışığında kendi çözümlerimizi
üretmemiz ve bu bağlamda İslâm hukukunun muamelat bölümünü tekrar
gözden geçirip güncelleştirmemizdir.

NİKÂH ve MODERNLEŞME

THE EFFECT OF THE ECONOMIC AND CULTURAL
FACTORS ON THE EGYPTIAN YOUTHʹS CHANGING
CONCEPTION OF MARRIAGE
Ekonomik ve Kültürel Faktörlerin Mısır Gençliğinin Değişen
Evlilik Algısı Üzerindeki Etkisi
Ahmed Mousa Abdelhamid BADAWY♦

Introduction:
Many studies with the Egyptian youth affirm that the notion of
marriage has become inapplicable in the case of the great majority of the
lower class. This is due to the low wages, the increasing unemployment
among the youth, and the spread of corruption which have led to an
imbalance in the distribution of the development revenues. As a result,
many informal forms of marriage have appeared. The illegal marriage
prevailing in the university's hallways is an example of the informal
marriage. Another example is the marriage taking place between the
Egyptian youth and foreign women as a means for travelling abroad
particularly among those working in the field of tourism.
Yet many evidences indicate that the economic factors are not wholly
responsible for the changing conception of marriage. This can be supported
by the fact that many types of cohabitation have come into sight among the
upper class. In this connection, the effect of cultural globalization, the
compliance with behavioral values resulting from the process of

♦
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590

DİNLERDE NİKÂH

acculturation should be taken into account. The Central Agency for Public
Mobilization and Statistics (here and after: CAPMAS) has recently referred
to an unprecedented ratio of divorce. In 2009, the statistics indicated that
every six marriage documents are encountered by one divorce document.
This research attempts to point out the economic and cultural factors
underlying the changing conception of marriage as applied to a specimen of
Egyptian youth.
1‐Research Questions:
•

What is the prevalent conception of marriage and the formation of

family among the young in urban and rural areas?
•

What is the effect of economic factors on the changing conception of

official marriage among the young men in the urban and rural areas?
•

What is the effect of globalization on marriage culture among young

men in urban and rural areas?
2‐Theoretical Framework:
Giddens' theory is trying to explore the various ways in which people’s
sense-making practices contribute to the making of social order.1
Structuration theory re-evaluates social structure as something that is less
“fixed” and determined as an idea of social structure into what he terms as
''the duality of structure'', a dynamic and active view of social structure as
comprised of knowledgeable social agents who recursively draw upon a set
of "rules and resources". In short, when acting in social situations social
actors draw upon social cues or rules, and, in drawing upon these cues and
repeating them, the rule is created. This is the recursive creation of social
structure.2

1
2

Giddens. 2005: 702.
Turner, 2006: 138.
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Social action or agency, as Giddens uses it, is the center of the
structuration theory. It is pre-existing structure and social systems.3
Giddens' knowledgeable agent makes the difference by: " stream of actual or
contemplated causal interventions of corporeal beings in the ongoing
process of events - in- the- world”.4
How the theory of structuration dealt with the sociology of marriage,
where most of the studies indicate that until the early 1970s separated and
divorced men and women were the principal cohabiters. At that time
cohabiting was largely statistically invisible and it was also socially invisible
beyond the local community (...) Direct marriage as opposed to cohabiting
led to the fact that marriage is now the behavior of a minority of couples in
this society.5
In this context, Giddens has argued that due to modernity, people’s
sense of belonging has become reflexive (Denis, and Kalekin-Fishman. 2009:
30) . He saw that ontological security - the basic sense of continuity and
order that one has in one’s own life - is threatened by the growing range of
choices individuals face. These choices potentially undermine the sense of
personal certainty upon which individuals base their ongoing social
relationships.6 Whereas, in the past, individuals’ sense of self and their
relationships with others derived from traditional structures like family,
class, race/ethnicity and religion, the hypothesized decline of such
institutions and rise of the ‘reflexive self’ led Giddens to postulate the
emergence of ‘pure love’ relationships, that is, relationships contingent upon
the personal self-fulfillment and shared goals/interests of the parties
involved.7 Giddens here, turned the body into a feature of reflexive
modernity and the reflexive self.8
3
4
5
6
7
8

Giddens.2000: 180, King.2000: 362.
Giddens.1979: 55.
Dempsey, and De Vaus. 2004: 158.
Skrbis et al. 2011: 5.
Skrbis et al. 2011: 5.
Denis, and Kalekin-Fishman. 2009: 131.
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This theoretical position, although it gives the actor great potential in
shaping the social structure, yet it is unable to explain the same phenomena
related to marriage and relationships in non-Western societies. In general
many theorists9 agree that his theory does not support the empirical science,
bedsides, Giddens overlooked the role of culture disposition in structuration
process. He introduced concepts void of cultural content or at least did not
show cultural effects in a direct way. He considered cultural a personal
matter, related to the knowledgeable person. He presented a pragmatic
theory lacking in any moral or standard content. The real contribution of the
theory lies in revealing the real entity in the sociological phenomena in
western societies, but the theory is unable to interpret some of the common
phenomena in non-western world.
This research attempts to point out the possibility of using the concept
of common sense as a theoretical tool for adjusting the process of
structuration. I claim that new agency cannot be distinguished by
structuration ability, except in a specific cultural frame. The modifications
are based on the following:
•

Postulation of the presence of three independent and integral units

related by dialectical relationship that takes part in Structuration of the
social life: agency unit, common sense unit, system unit.
•

The common sense unit is able to accept or refuse the scaling path of

the social action and also possesses justification or un justification of the
descendant path of the system.
•

As long as one path is activated, the other path would show direct

reaction, and the power that controls the common sense determines the path
which is responsible for the direction of the structuration path.

9

Stones, (1998) , Ritzer, (1996), Craib, (1984), Archer, (1988), Bryant, & Jary, (1997.
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We assume that the common sense system mediates the structuration
process - except for the processes that depend on the absolute arbitrary
power. We rely on the definition of Holzenr and John Marx that common
sense is a symbolic system that acts to establish pervasive and long-lasting
moods and motivations in people by formulating conceptions of everyday
reality- the world, its objects, and its processes - and clothing these
conceptions with such an aura of ineluctable factuality that the modes and
motivations seem uniquely appropriate.10
This system is linked to religion, ideology, tradition, knowledge, and
common history of the group. These links determine the nature of common
sense in specific historical moment.
Common sense system in the end reflects an implicit culture that cannot
be observed directly through the emotional understanding of the
respondents. I suggest that we can measure the effect of this system in the
structuration process, and then determine the direction of the structuration
path by Consensual test: the rejections or acceptances shown by respondents
in the narrative interview to ideas prevailing in the community about the
concept of marriage.
3‐Research Method:
The Egyptian youth's changing conception of marriage - as I assumedis associated with the dialectical relationship between agency, social system,
and common sense system. We want to explore if there is any scaling path of
structuration. Do the agents have the ability to affect common sense and
social system?
This research depends on the qualitative approach in collecting,
analysis, representation of data, and interpretation of findings. I used
narrative interviewing as the main tool to collect data that is based on the
independent recall of the personal stories and experiences of the volunteers .

10

Holzner & Marx. 1979: 21.
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An intended sample was chosen among 48 volunteers of different ages (1830 years old), ecological variable (rural, urban), cultural variable
(uneducated, secondary, university education), economic variable ( poor,
middle, rich). The urban sample was chosen from the Cairo governorate,
whereas the rural sample was chosen from villages of the Kalyoubia
governorate. Finally, an intended sample was chosen among the students of
Misr University for Science & Technology, one of the private universities in
Egypt, who represent the upper class from 12/2011 up to 2/2012.
I have adopted in the interview confidential calls to get the actual
stories and experiences of the volunteer himself or those known by one of
his friends about the following issues:
•

Romantic relationships: the idea of marrying a young man who has

previous emotional experiences, or a girl who lost her virginity.
•

Opinion of young people about traditional marriage, and their

experience with illegal marriage.
•

The Important criteria in choosing future bride/groom.

By illegal marriage I mean:" a written agreement between a man and a
woman to get married in the presence of two witnesses. This marriage is not
recorded in the office of documentation. The family of both bride and groom
doesn’t know about this marriage, and there is no wedding ceremony.
Shortly, it is a secret marriage. No rights are obtained from this marriage
except the prove descent if there are children.
4‐Some Demographic and Economic Data:
According to indicators of poverty in Egypt , provided by (CAPMAS),
Asyout is one of the poorest governorates in Egypt, where the percentage of
poor people reached 61% in 2008/2009, while the Damietta governorate is
less poor, due to the furniture industry , which this governorate is famous
for where the percentage of the poor reached just 1 % in 2008/2009.
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Table (1) MARITAL STATUS ACCORDING TO FINAL RESULTS OF
2006 POP. CENSUS (%)
Marital
Status

Never
married

Marriage
contract

Married

Divorced

Widowed

Total (1)

Under
Age

Total

National
average

28.9

0.5

63.5

0.8

6.3

46407849

26390182

72798031

Asyout
governorate

30.9

0.4

62.2

0.6

6.0

1988072

1456895

3444967

Damietta
governorate

25.9

0.6

66.7

0.6

6.2

715995

381344

1097339

Population of 18 years old and over for males,16 years old and over for
females Source: (CAPMAS)
Table (2) No. & Rates of Marriages and Divorces 2009
MS/R

Divorces

Marriages

%

No.

%

No.

Rural

47

66333

63

476406

Urban

53

75134

37

282598

Total

100

141467

100

759004

Source: (CAPMAS)
According to statistics, we notice in Table (1) a decrease in the rate of
married people in Asyout from the national average, and also a decrease in
the divorce rate, but it remains a small difference as we observe. If we look
at the contracts of marriage and divorce, according to the rural and urban
areas in Table (2), we notice an increase in the numbers of marriage contracts
but a decrease in divorce contracts in rural areas, which means that marriage
is still the center of social life in Egypt.
Table (3) Relation Between Divorce and Marriage contracts
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By Governorate In Urban & Rural Areas and Poverty Rate 2009
Item

Divorce/ Marriage

Divorce/ Marriage
Contracts in Rural

Governorate

Contracts in Urban
(%)

Asyout

10

10

61

Suhag

13

10

48

6October

38

20

41

Beni-Suef

17

14

41

Aswan

19

17

41

Qena

16

14

39

Menia

14

10

31

Fayoum

16

15

29

North Sinai

21

9

28

Behera

18

13

24

Giza

47

-

23

Sharkia

21

11

19

Ismailia

27

15

19

Menoufia

18

9

18

Luxor

10

17

18

Helwan

8

15

14

Kalyoubia

22

13

11

(%)

Poverty rate
(%)
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Kafr-ElSheikh

17

12

11

Dakahlia

33

19

9

Cairo

33

-

8

Gharbia

23

13

8

South Sinai

28

-

7

Alexandria

30

20

6

El Wadi El Gidid

8

10

6

Port-Said

40

-

4

Red Sea

24

-

4

Matrouh

25

-

4

Suez

23

-

2

Damietta

24

18

1
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These data confirm, that the poor are more conservative on the bond of
marriage, where we see an inverse relationship between( Divorce/ Marriage
contracts) and Poverty rate in the governorates of Egypt, with the exception
of the province of 6.October, because it is newly established, and most of the
population are mix of all Egyptian governorates, and residents of slum areas
in Cairo. The significance of these indicators, contradict with the results of
several western studies where it found that divorce rates are the highest in
lower socioeconomic groups. (see: Chaney C., and Monroe P. 2011) "
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If this is the case, is there really a change in the marriage conception
among the Egyptian youth? This is what we will try to explore through
fieldwork .
5‐Some Auto Ethnographical Data:
My mother(b. 1933) has described the conditions of marriage in Egypt at
the beginning of the twentieth century, by telling me the story of my
grandmother’s marriage (1913-1974). My grandmother had received a
dowry of three pounds. My mother said that the father's bride had to pay
almost double the amount that was received as dowry for his daughter. On
the other side, the groom (1895 - 1963) did nothing for the preparation of this
marriage but only provided one room inside the home of extended family.
Women in this context were seen as a problem that marriage would
solve, so they should bear all the burdens. After the legal contract of
marriage, the actual marriage ceremony began with the Zaffa (wedding
ceremony) where the bride moved to the household of the groom. This scene

THE EFFECT OF THE ECONOMIC AND CULTURAL FACTORS
ON THE EGYPTIAN YOUTHʹS CHANGING CONCEPTION OF MARRIAGE

599

also indicates how the status of women in patriarchal society in those days
was.
When I asked my mother to tell her marriage story, she said “In 1955 I
received a dowry of 100 pounds, and the groom, your father, prepared an
independent house for marriage, and in the wedding ceremony, he brought
a car to pick me up from my father's house to the marital house."
In this context we notice an important change in the concept of marriage
and in the status of women within this context. But the bride's family still
pay almost double the amount that was received as dowry for their
daughters, which means that girl still being as a problem or burden until she
got married.
Now what happened to me - the researcher- in 1991 I made the
betrothal ceremony in the bride house. The cost of marriage was divided
between both sides almost equally, with no dowry paid. I prepared an
independent house. On the wedding day I went to the hairdresser , in order
to pick up my wife, and go to the studio to take photos of us, then we moved
to the place of celebration to spend almost four hours, then we went to our
marital house.
In my case, there is a noticeable change in the concept of marriage, and
the status of women in general. The process of marriage became a
partnership between the groom’s family and the bride's family, where the
costs are equal. Society no longer sees women as a problem, especially
among the social strata of the middle class to which I belong.
6‐ Results of Fieldwork
6‐1‐1 The Concept Of Marriage Among Uneducated Rural Youth
What distinguishes the most important relationships in the countryside
is that it is linked to religious and cultural context of the rural community,
which is directly heading towards the future in the sense that they are
related to the idea of marriage even though common sense in the
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countryside does not urge the establishment of such relations. However all
the volunteers in this research have already had an emotional experience. In
this rural context, there is great respect for the girl in the framework of this
relationship. Narratives indicated that young men in rural areas don't
reduce the relationship with the woman to the interest in her body only, and
the relationship is moving towards the future, like this young farmer's love
story: (She was my neighbor on the farm. I often come to help her father, especially
at times of planting and harvest, and I loved to see her, and she was did the same
way, and smiled at me from time to time. One day, I knew she was ill, so I went to
visit her, and told her father that I want to marry his daughter, and thank God I
proposed to her)
This young farmer was lucky, because he loved a girl from the same
social level. But sometimes the customs and traditions prevailing in the
common sense system become an obstacle to the success of a relationship.
This is what another young farmer tells: (I am a farmer and I loved a girl, who
didnʹt enter school, but her two sisters were educated and her father has some acres
of land which means that they will never approve my proposal to her…for that I no
longer think of marriage. I no longer speak with her. But I will love her until death)
The rural young woman shows the same desire to complete the
relationship by marriage. The Following is a girl's story which indicates
some change in the concept of marriage: (Anyway, I will not get married forever
... I fell in love twice, the first one was a young man from my neighborhood. He was
not respectable, loved for fun and didnʹt want to marry. The second was a young
man ‐ deaf and dumb ‐ he was very polite and sensitive. When his family came to
propose to me, my family strongly rejected him. Now, other men are proposing to me
and I still refuse … I know my mother is scared that I have lost my virginity ... I
told her we can go to the doctor to check if she wants).
The girl tries to overcome the traditional context. This refusal attitude, is
in the rural context, is still a big problem for the girl, because the family
begins to question the virginity of the girl who takes this attitude.
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The results show that young people obey the traditional way of
marriage, and all the rural youth are still rejecting illegal marriage. Results
also show that women have the ability to refuse not to choose, like this
young woman: (If I can’t marry whom I love, no one can force me to marry
another … but I can’t think at all of the idea of illegal marriage, because that means
death)
The results show that love and morality are the most important criteria
in choosing future's bride/groom: (One of us wants to marry a young man she
loves, this is the first thing I want… some of my friends who married traditionally
are suffering from problems)
The results show that young men have no tolerance with girls who lost
their virginity.
( Thereʹs no problem for me to get married to someone who had a romantic
relationship before, but it is impossible for me to marry a girl lost her virginity,
under any circumstances)
6‐1‐2 The Concept Of Marriage Among Uneducated Urban Youth:
In this context the relationship with the other gender, will be
differentiated from what has emerged clearly with the uneducated rural
youth. It will be void of social and religious values that controlled the
relationship in the rural context.The next two responses show how girls look
for security by their own ways, reducing the relationship with young men,
in this target, they want to live the present, and they suspend their vision to
the future as if tomorrow will never come:
(I work in a retail shop, and most girls have relationships with young men
working in their shop or outside. It is natural to look for a man who loves me and I
love him. We are always exposed to flirting. It is necessary to have a young man
who protects a girl from this hazing and harassment, but it is not necessary for this
relationship to be completed by marriage.)
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(I loved three girls, all of them were married, thank God. In general, when you
love a girl, you occupy a prominent status among young people, especially if this
girl is beautiful)
Results show how youth saw marriage as something too far to reach:
(Love is not my main interest. If I fell in love with a girl, I would not be able to
marry her, because I was poor, and my salary is not enough for food and drink. It
would be a tormenting marriage if it happened.)
The results show that love and morality aren't the important criteria in
choosing a future bride/groom like the rural youth:
(The important thing for me, is to marry someone who has a suitable income,
love will come after marriage as my mother always says)
(Traditional marriage is better, but the best is to have a working wife to help me
with household expenses)
The results show that some young men have some tolerance with girls
who lost their virginity:
(I cannot marry a girl who lost her virginity. If I am responsible for the
problem, I will correct my error)
6‐2 The Concept Of Marriage Among Educated Rural‐Urban Youth:
Results did not show dramatic differences between the youth of the
educated middle class, in the rural or urban sector. Therefore, we will
submit the results for both groups together. In this context, the idea of love
began to appear early in young people's life, as well as another important
factor, a dialogue between the family (mother often) and young people
about romantic relationships, something that did not appear in the
narratives of uneducated young people both in rural and urban areas:
(My first love was in the middle school, but after that I went to university, with
a new love. I want to propose to her. When I talked with Mama on the subject, she
said: ʺSucceed at university first, then you can propose to her)
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(I loved a young man … my older brother knew of this relationship, he did not
object to it, but always said to me: ʺ Be careful not to get involved with him in an
immoral relationship, but after three years, we discovered that there was no
harmony between us, and we decided to end the relationship. We still respect each
other)
(I fell in deeply in love from the secondary school ... He received word of my
mother,. having no objection to the relationship .. But there is no clear promise .. My
family are confident that I will not make any mistakes and so they accept his
presence in my life)
Results show the emergence of the idea of illegal marriage in the
narratives of educated urban youth:
(I know two of my colleagues were illegally married and I believe that such a
marriage is forbidden)
(Illegal marriage is a forbidden relationship and young people do not accept it
... and the girls are bearing the consequences of this marriage, because they lose their
virginity and the chances of them getting married become almost none.)
The results show that education and economic level are the most
important criteria in choosing a future bride/groom:
(My bride must have : education, morals, beauty.)
(I want my future groom to be : highly educated , have a decent job, and have
suitable economic resources.)
6‐3 The Concept Of Marriage Among Upper Class Youth:
Interestingly, the most important thing in these results is that the means
of communication began to appear as one of the important ways of shaping
social relationships. It also emerged from the results that the idea of illegal
marriage, became for the group of upper middle class an old idea. Now
some young people are involved in cohabitation relationships, but they
differ from the Western context, the narratives describe these relationships
as following:
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(I knew my girl through the Internet, and began to communicate with her.
Then we met. After awhile I asked her if she wanted to live with me without
marriage , she agreed, and we are now together for more than a year.)
(I know a colleague of mine is involved in this matter (cohabitation). She lives
with someone in an apartment, they meet during daytime only, at night she goes
back to the family home.)
(The girl in this social level, lives freely. But the issue of marriage should be
dealt with through the family… After this freedom everyone finds the salonsʹ
marriage is better)
(The issue of virginity… If she told me before marriage, I would accept it.)
(Future groom, must be of the same social level, and have a decent personality.)
(Future bride, must be of the same social level, but must be educated, beautiful,
and intelligent.)
7‐ Discussion And Conclusion:
The common sense system sets standards of honor, where family honor
is the most important element of social prestige. Social male prestige within
this system is associated with the virginity of the female (daughter or sister)
until she gets married. In rural community families always try to avoid any
gossip about transgression of honorable behavior by keeping the woman
under the eyes of the man at all times.
The impact of the traditional common sense appears obviously in small
scale communities, like villages, but will disappear in densely populated
neighborhoods or in the affluent suburbs.
Many relevant studies led to the issuance of general conclusions, but
did not reveal the change caused by the agent on the common sense , for
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example, Auda said that " masculine power, leaves little room for the young
to grow independent and responsible action.11
The common sense system in rural area, can be changed through new
practices which appear, to meet the new needs of agents. We have noticed
that the concept of marriage among rural youth, is changing slowly, where
the rural girl is no longer under the overall strength of common sense, she
can refuse to marry a person who she does not love, but the strength of
common sense is still dominant, where the girl has no right to choose her
husband by herself.
In short: she could refuse but not to choose.
On the other side, the rural young man faces a real problem with
common sense. He is under the pressure of traditional standards of
efficiency, where the size of agricultural property is the most important
standard. The rural young man could marry only if the bride was in the
same level of poverty or less.
But he can overcome common sense, if he obtains a share of education.
In this case he can propose to the rich family. It seems that this matter is
shared by many Arab societies, as Anser stated " The family plays a decisive
role in the formation and crystallization of power relations (…) where and
by which strategies of social reproduction are conceived and realized".12
The changes among uneducated urban youth differentiated, due to poor
economic conditions, where a young man works for low wages, without any
kind of insurance, lives with his family in a narrow apartment , cannot
generally provide apartment to marry or afford the costs of marriage, and
the family cannot give him help, even if they wanted. In this context the
concept of marriage becomes confusing or mystified. Their actions tend to be
strange, sometimes or they withdrawal from the community at other times.

11
12

Auda.1995: 204.
Anser. 2005: 737.
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The young man turns into the protector of the young woman's body to have
the right to enjoy. This situation will be associated with drugs and crime.
Young girls in this context become vulnerable to violence and physical
abuse. The common sense system of these poor areas, produces different
standards of efficiency which rely on physical power and money, regardless
of religious or social norms, and we find that these areas are considered the
most attractive areas for wealthy Arabian Gulf men, who look to marrying
Egyptian women. In short, Poverty kills ambition to get married.
In the case of educated rural- urban youth who belong to the middle
class a significant change occurred in the perception of marriage. The young
people tend to think of permanent social lives in a different way, so they do
not succumb completely to the traditional systems, and practicing their
actions from critical conscious vision of reality. Emotional relationships
move towards rationality, and young people start to discuss things with
their families, with a great deal of freedom, especially with mothers. The girl
in this context becomes more free to choose her groom. Education is the
decisive factor, as we haven't noticed a significant difference between the
middle class in rural and urban communities. In this context, we find that
the system of common sense prevails among the middle class what has been
influenced to a large extent by education and new socialization offers greater
freedom for family members, and give more rights to women in general.
However, we also find that illegal marriage, exists between members of this
class, probably due to economic constraints in general, which lead to delay
in the age of marriage. Anyway the illegal marriage is still limited. In short,
Renewed socialization leads to Renewed marital choice.
The upper middle class youth are more closely related to cultural
globalization, pure love becomes more visible among this group, and in this
context cohabitation has replaced illegal marriage - old fashioned‐ , because
the type of common sense that guides action in this group is more closely
related to global culture, while the idea of illegal marriage is more linked to
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the religious component of the middle class common sense. But the
cohabitation differs in some respects from that of Western society as the
norms still negate the possibility of living alone and, thus, both men and
women live at home until marriage. So Egyptian style cohabitation couples
can meet only during daytime and they must return to the family home at
night. Young people in the end feel that at a later period of their life they
will have to get married in a traditional way. In short, love and enjoy your life,
then the family will choose the right person.
Finally the Egyptian youth's changing conception of marriage,
associated with the type of common sense as demonstrated by this research
show that in the structuration process, the economic, cultural and social
factors work to change the common sense, then the common sense directs
the social agency, but the continuation of a new type of actions, also leads to
a change of common sense. There are changes but the fact remains that
sexual relations outside marriage are still religiously forbidden, culturally
reprehensible and socially are still secret actions.
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CUMHURİYET DÖNEMİ ANADOLU’DA BAZI EVLİLİK
GÖRÜNÜMLERİ ve RESMÎ NİKÂH
Dursun AYAN♦

Başlangıç
Bugün Türkçeleşmiş olarak “nikâh”ın ( )ﻧﻜﺎﺡsözcük olarak Arapçada
“birleştirme, bir araya getirme; evlenme, evlilik; cinsel ilişki” gibi anlamlara
geldiği bilinmektedir. İslâm hukuku (fıkıh) söz dağarcığında ise “Şer’an
aranan şartlar çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkek
ile bir kadının hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini sağlayan akdi
ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisini” ifade eder.1 Nikâh
sözcüğünün ve bundan türetilmiş sözcüklerin hadislerde “evlenme akdi”
anlamında kullanıldığı bu konuda çalışanlarca belirtilmektedir.2 Türklerin
İslâmiyet’i kabulüyle, nikâh, sözcük ve kavram olarak Türk kültür ve uygar‐
lık çerçevesinde kabul görmüş, “aile kurmak, yuva kurmak, evlenmek, baş‐
göz etmek” nikâhlanmak ile hemen hemen aynı anlama gelmiştir.
Cumhuriyet döneminin erken evrelerinde büyük kentlerde “nikâh
yapmak” nikâhlanma anlamının yanında evlilik törenini düğün olarak değil
de nikâh salonda yapmak anlamını kazanmıştır. Bu durum yeni bir olguya
işaret etmektedir. Kırdan göçen aileler de ikinci kuşaktan itibaren evlenme
törenini sadece “nikâh salonunda nikâh kıydırmak” şeklinde benimsemiş‐
lerdir. Resmî nikâhın bir evlilik töreni olarak benimsenmesi zamanla Anado‐

♦
1
2

Dr., Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ‐ Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
Fahrettin Atar, “Nikâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt. 33, (s. 112‐117).
Atar, a.g.e., s. 113.
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lu’nun diğer kentlerine de yayılmıştır. Ancak köy, belde ve ilçelerde evlilik
törenleri düğün şeklinde yapılmaya devam etmektedir.
Evlenmenin kayıt altına alınması olan resmî nikâh aynı zamanda kadın
ve erkeğin birlikteliğini ve doğacak çocukların nesebini kanunî olarak meşrû
kılmaktadır. Nikâhlanma eşler arasında güven sağladığı gibi toplumsal bo‐
yutlu geleneksel meşrûiyeti de kanunen ve bürokratik olarak desteklemek‐
tedir. Nikâh karşılıklı söz verme (ahit) olmanın ötesinde zaman içinde mihir,
izinname, evlilik cüzdanı gibi belgelerle bir anlaşma (akit) hâlini almıştır.
Cumhuriyet dönemi Anadolu’sunun nüfus yapısı düşünülürse, nikâh, top‐
lum şâhitliğinden devlet kaydına doğru bir evrim geçirmiştir. Bu durumu
ifade edebilecek en kapsamlı olgu toplumsal değişmedir. Aşağıda da yeri
geldikçe vurgulanacağı gibi resmî nikâhın Anadolu’da ya da büyük kentlere
göçen Anadolu insanında yaygınlaşması hukuk sosyolojisi ve bürokrasi
bakımından oldukça önemlidir.
Toplum bir yandan gündelik hayatın kendi içinde geliştirdiği normlarla
değişmeye devam ederken, diğer yandan kanunî düzenlemelerle değişme
teşvik edilmekte ya da teminat altına alınmaktadır. Bu uygulamaların kent
ve köy toplumlarında farklılık göstermesi sosyolojik gerçekliğin ve toplum‐
sal değişmenin doğasındandır. Aynı toplum tiplerinde zamandan zamana
farklılık göstermesi de doğaldır. Kanun şeklinde yapılan düzenlemeler köy
hayatında kentten daha geç etki gösterebilmekte, tüm yönleri ile uygulan‐
ması ve yerleşmesi daha uzun zaman alabilmektedir.
Resmî nikâh örneğinde düşünülürse, Türk Medenî Kanunu uygulaması
kent ve köy toplumlarında aynı hızla gerçekleşmemiştir. Bu durum, hukuk
sosyolojisi açısından önemli bir konudur. Kaldı ki Cumhuriyet’in kurulması
daha makroskopik ve devlet ölçeğinde hukuk‐sosyolojisi alanına girecek
başka önemli yönler de içermektedir.
Toplumsal değişmeye özellikle “modernleşme” açısından bakılırsa res‐
mî nikâhın Anadolu taşrasındaki uygulaması iki yönlüdür. Birincisi; kanunî
düzenlemelerin doğrudan doğruya toplumla ilgisi, ikincisi; kırdan büyük
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kentlere olan hatırı sayılır iç göçün neden olduğu yatay hareketlilikle etkisi
iki katına çıkarak ivme kazanan kentleşmeyle ilgisi. Kent hayatına katılan‐
larda resmî nikâh eğimlimin daha fazla olduğunu hesaba katmak yanlış
olmayacaktır. Salon düğünlerinin resmî nikâh eğilimini artırdığı düşünül‐
melidir, çünkü bazı salonlar nikâh belgesi olmayanlara salon kiralatmamak‐
tadır.
Kırdan göçenler evlilik törenini “nikâhtan gitmek” “nikâh yaptırmak”
şeklinde ilk aşamada kabul etmediler. Ancak ikinci kuşakta eğitim görenle‐
rin böyle bir tercihi zamanla gün yüzüne çıktı. Çünkü evliliğin duyurulma‐
sında “düğün yapmanın” geleneksel ve dinî yönü hala güçlü bir gelenek
olarak sürmekteydi. Eğlence olgusu da önemli ölçüde düğünle birlikte ken‐
dini sürdürüyordu.3 Bu iki gelenek aslında evliliğin duyurulması ve yemek
verilmesi (velîme) kavramlarıyla düşünülürse dinî iki akideyle çelişmemek‐
te, şekil değiştirerek bunları yaşatmaktadır. Dinî nikâh ise hemen hemen
geniş toplum kesimlerinde “dua” olarak bir şekilde kendini yaşatmıştır.
Rum, Ermeni, Süryânî ve Yahudî cemaatlerimizin uygulamaları da düşünü‐
lürse evlilik (nikâh) olgusu Türkiye’de kendini sosyolojik ve dinî olarak
meşrû kılacak kalıpları her zaman yaşatma yolunu bulmuştur. Dinî meşrûi‐
yet unsurları zamanla geleneksel meşrûiyetle bir örüntü oluşturmuştur. Bu
durum kendini en belirgin olarak kırsal kesimde hissettirmiştir.
Geleneksel nikâhın Osmanlı ve daha öncesinden itibaren uygulaması
(dinî nikâh) bir yandan devam ederken4 resmî nikâhın Türk Medenî Kanunu
3

4

Gecekondularda yapılan düğünler kente yerleşen halk sanatçılarını, yöre sanatçılarını
desteklemiştir. Düğün salonunda yapılan düğünler ise mütevazı ama sayısı oldukça fazla
bir sanatçı grubuna yaşama şansı tanımış bir mesleğin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
Aslında devlet sınırları içinde yapılan nikâhların resmî kayıtlara geçirilmesi ve kanunî
yetkisi olan bir kurumun (kadılık) imamlara, hahamlara ve papazlara nikâh kıyma yetkisi
verip bunu denetlemesi Osmanlı İmparatorluğunda 16. yüzyılında kendini göstermiştir.
Bunun daha önce de bazı örneklerinin olduğu vilayet ve sancak kanunnamelerini çalışan
tarihçilerce belirtilmektedir. Bkz., Alaaddin Aköz, Bir İmamın Nikâh Defteri[Beşiktaş Sinan‐ı
Cedid Mahallesi], Tablet yay., Konya, 2006. (s. 19‐50). İslâmiyet öncesi Türklerde nikâh ko‐
nusuna burada girilmemiştir, anacak biliniyor ki her toplum gibi Türler de tarihlerinin er‐
ken dönemlerinden beri evliliği meşrulaştıran uygulamalar göstermiştir. Bunu geleneksel
bir meşruiyet olarak dikkate almak gerekir. Çünkü bu meşruiyet geleneği daha sonra
Anadolu’da İslâmi unsurlarla birleştiği gibi Doğu Avrupa’daki Musevi Türklerde (Karay)
ve Ortodoks Türklerde (Gagavuz) diğer dinlerin kuralları ile bağdaştırılmıştır.
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(Kabulü:17 Şubat 1926, yayımlanması:4 Nisan 1926, Yürürlüğe girmesi: 4
Ekim 1926) ile kabulü her iki uygulamayı birlikte sürdürmüştür. Resmî ni‐
kâh uygulamasından sonra 90 yıl geçmesine rağmen dinî nikâh tamamen
ortadan kalkmamıştır. Dinî siyasal hareketler resmî nikâha karşı çıkmayı bir
dinî vecibe saysalar da Cumhuriyetçi gruplar dinî nikâhı benimsemeseler de
her iki nikâh türü birbirini tamamlayan yeni bir sosyolojik meşrûiyet oluş‐
turmuştur. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi her iki nikâh türü birlikte
sosyolojik hayatta varlığını sürdürmektedir.
Resmî nikâh, yani evliliğin kanunî (meşrû) izine bağlanarak resmî kayıt‐
lara geçirilmesi hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemlerinde mükemmel
bir şekilde uygulanamamıştır. Osmanlı’da kadı izni olmadan kıyılan nikâh‐
lar buna örnektir.5 Cumhuriyet döneminde devlet işlevleri ister istemez bir
bürokratik işlemler dizgesini gerektirdiği için nikâhların resmî kayıt altına
alınması daha hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında
Anadolu halkı evliliklerini dinî ve sosyolojik olarak meşrû kılan bütün iş‐
lemleri (dinî uygulamalar, mihir, örf, âdet ve gelenekler) yerine getirse de
bazıları resmî kayıtlara geçmediği için kanunî meşrûiyet kazanmamıştır.
Çocukların askerlik ve okul işlemleri, veraset ve intikal davaları evlilikleri
sosyolojik olarak meşrû olan çiftlerin kayıtlara geçmesine vesile olmuştur.
Zaman zaman da kanun karşısında anlamsız sayılan “yok evlilikler” ve bu
evliliklerden doğan çocukların nesebi çıkartılan kanunlarla teminat altına
alınmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında resmî nikâh uygulamasına geçilmesiyle bir‐
likte köy hayatı hukuk ve aile sosyolojisi bağlamında önemli örnekler sun‐
maktadır. Bu örneklerden hareketle evliliğin farklı meşrûiyet düzlemlerine
değinmek mümkün olacaktır. Dinî‐resmî nikâh uygulamalarındaki ara yapı‐
lar aynı zamanda genel sosyoloji kuramları açısından bakılarsa yapısal işlev‐
sel kuram içerisinde değerlendirilebilir. Mübeccel Kıray yapısal işlevsel ku‐
5

Osmanlı arşiv belgelerinde nikâhın resmî kayıtlara geçerek kadı izinnamesi ile kıyılma‐
masından rahatsız olan idari ve hukukî birimler bu urumu düzeltmek için zaman zaman
imamları ve diğer dinlerin nikâh kıyanlarını uyarmakta hatta cezai tedbir almaktadır.
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ramın Türkiye örneklerini “tampon mekanizmalar” olarak ele aldı. Kırsal
kesim Cumhuriyet dönemi Türkiye nikâh uygulamaları bu anlamda da
tampon mekanizmalar olarak ele alınacak konular öbeğin konulabilir.6
Konu hukuk sosyolojisi açısından önemli olduğu kadar modern bürok‐
rasi açısından da önemlidir. Modernleşme ile bağlantısı bu noktada somut‐
laşmaktadır, çünkü resmî nikâh sonuç itibari ile aile ile ilgili bürokrasiyi
olduğu kadar nüfus kayıtlarını ve usûl‐fürû‘ ilişlerini de netleştirmektedir.
Hatta yeni bir olgu olmakla beraber evlat edinmede de evlat edineceklerin
evliliğinin resmî olarak bilinmesi bu bağlamda önemlidir.
Anadolu’dan Birkaç Evlilik Örneği
Aşağıda verilen evlilik örnekleri toplum hayatından önemli kesitlerdir.
Bu örnekler zaman zaman bir film senaryosunda zaman zaman bir edebî
eserde kendini gösterse de Anadolu insanının kendi deneyimlerinde ya da
atalarının deneyimlerinde şekillenmiştir. Zaman zaman bu örnekleri emekli
bir hâkimin veya nüfus memurunun anılardan dinlemek de mümkündür.
Örnek Olay. 1
MEHMET İLE AYŞE
Henüz nüfus tezkerelerinin (nüfus cüzdanlarının), evlilik cüzdanlarının
düzenlenmediği, pek çok işlemin devlet kaydına alınmadığı zamanlarda
köyün birinde Mehmet ile Ayşe adında iki genç vardır. Biri biriyle evlenme‐
leri kendilerince ve ailelerince uygun görülmüş, görücüler gitmiş, durum
köylülere ve eşe dosta duyurulmuş, herkesin de kabulüyle, evlenmelerine
engel herhangi bir durum gündeme getirilmemiş ve söz kesilmiştir. Söz
kesimine köyün itibarlı, ailelerle hukuku iyi olan birkaç kişi davet edilmiştir.

6

Mübeccel Kıray, kuramsal yaklaşımı ve eserleriyle ilgili bkz. Hatice Kurtuluş, “Mübeccel
B. Kıray (1923‐2007)”, Türkiye’de Sosyoloji (İsimler‐Eserler)‐II, (der. M. Çağatay Özdemir),
Phoenix yay., 2008, Ankara, (s. 77‐95); Bir tampon mekanizma uygulaması olarak bkz.
Dursun Ayan‐Özbay Güven, “İstanbul’da 22 Şubat 1945 Tarihinde Elli Yıllık Evliler İçin
Fatih Halkevi’nin Düzenlediği Törene İlişkin İki Belge”, Aile ve Toplum, cilt: 1, sayı. 4, Ey‐
lül‐Aralık 2001, (s. 87‐95).
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Çift nişanları takıldıktan sonra birkaç ay bekleyip, hazırlıklarını yaparak
evlenmişler. Dönemin gereği olarak iki kişinin şâhitliğinde dinî nikâhları
kıyılmış, kızın oğlan evine getirdiği çeyizi köyde okuma yazması olan birisi
tarafından imamın ve bir iki yaşlı komşunun şâhitliğinde kayda geçerek
mihri tespit edilmiştir. Eş dost ve tanıdıkların davet edildiği mütevazı bir
düğün töreni ve yemeği ile dünya evine girmişlerdir. Birkaç yıl içinde ço‐
cukları olmuş ve öyle bir yaşam sürmüşlerdir.
Vilâyetten ya da kazadan kadının bu evliliğe izin verdiğine dair bir
izinname alınması gerektiğinden bahsedilse de bu mümkün olmamış, imam
nikâhını gösteren tek belge imam ve iki şâhidin hazırladığı mihir belgesi
olmuştur. Zaten kadıya da bir miktar gerdek rüsumu verilmesi gerekiyor‐
muş ki bundan da imtina edilmiştir. Günün birinde ordunun sefere çıkma
hazırlıkları öncesi İstanbul’dan padişahın görevlendirdiği kimseler gelir ve
savaşa çağırılacak olanlar ve her ailenin ne kadar vergi vereceği defterlere
kayıt edilir. O zaman Mehmet ve Ayşe’nin çocukları nüfus olarak yazılır ve
belirlenen verginin tahsil edilmesi işlemleri sefer vaktine kadar tamamlanır.
Bu uygulama mihir belgesiyle bir somutluk kazansa da evliliğin meşrû‐
iyeti tamamen toplum gözünde ve dinî nikâhın uygulanmasındadır. Ama
dinî nikâh gizi kapaklı bir beraberlik için yapılmamış, halkın geleneklerince
meşrû bulunan kurumsal yapıda gerçekleşmiştir.
Örnek Olay. 2
PAKİZE, ZÜLFİKAR VE FİRDEVS
1930’lu yıllarda Anadolu’nun bir köyünde Pakize Hanım ile evlenen
Zülfikâr Bey mutlu bir hayat sürerler, ama çocukları olmamaktadır. “Resmî
nikâh / devlet nikâhı” diye bir şeyler duyarlar ama kazaya gidip yaptıracak
durumda değillerdir. Çocuklarının olmamasına kendileri razı olsa da aile
büyüklerinin ve komşuların gönlü razı olmaz, köy ebesi Fatma Bacı da ço‐
cuğun Pakize’nin rahatsızlığından dolayı olmadığını söyler. Bir süre sonra
Pakize kocasının başka bir kadınla evlenmesini ve çocuğa kavuşmasını öne‐
rir ve Zülfikâr ikinci eş olarak Firdevs Hanım ile evlenir ve çocukları olur.
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Bu sefer komşular Pakize’ye, “Kocan sana kuma getirdi” dese de Pakize
Hanım bu durumun karısını sevmeyenlerin “kuma” getirmesi gibi ya da
şehre gidip orada “dost” tutanların durumu gibi olmadığının idrakindedir.
Bu sözlere kulak asmaz. Kendisi de kuması Firdevs de kocasının nikâhında‐
dır. Resmî kayıt olmasa da bu nikâh dinî bir nikâhtır ve toplum tarafından
meşrû bulunan geleneksel yollardan geçilerek yapılmıştır. Dinî, sosyolojik
ve geleneksel bir meşrûiyeti vardır.
Ancak Firdevs’ten doğan çocuklardan ilki büyüyüp okula kayıt olmak
isteyince o zamana kadar olmayan nüfus kâğıdı çıkartılması gündeme gelir.
Nüfusa giderler, nüfus memuru beyana göre kayıt edecektir ama ne çocu‐
ğun gerçek anası Firdevs ne de Pakize kanunen Zülfikâr’ın karısı değildir.
Köyden bir iki şâhit bulunarak Zülfikâr’ın Pakize ile evlendiği tarihe
yakın bir tarih nüfus kâğıtlarının “medenî hal değişikliği” bölümüne yazılır
ve Zülfükar ile Pakize karı koca olarak devlet kayıtlarına geçer. Çocukların
kaydı aşamasına gelince Zülfikâr bir ara duraklar, sonra çocukları ilk karısı
Firdevs’in üzerine yazdırır ve idarî bir sorun da olmaz. Artık çocuklar nüfu‐
sa kayıt edilerek okul işlemleri başlar. Pakize Zülfükar’ın toplum (köylüle‐
ri/akrabaları) tarafından da meşrû bulunan ve devletin de kanunî kayıtlara
geçirdiği karısıdır. Firdevs ise sosyolojik olarak toplum nazarında meşrû
olmakla beraber, kanun önünde evliliği “yok evlilik” sayılmaktadır.
Köyde Firdevs’ten doğma çocukların mirastan faydalanamayacağı gibi
konular konuşulursa da çocukların gerçek annesi bellidir. Aradan yıllar
geçer, köyde bir şeyler konuşulur, devletin nikâhsızları nikâhlayacağı diye.
Aslında konuşulan hukuk dili ile “yok evliliklerin sonradan geçerli duruma
getirilmesi”dir. Toplumsal gerçekliğin ortaya çıkardığı koşullara “hukukîlik
kazandırma”nın yolu açılmaktadır. Aslına bakılırsa, toplumsal gerçeklik o
yıllarda, en azından o köyde, Firdevs’in evliliğini ve çocuklarını meşrû gör‐
mektedir, ancak bu sosyolojik meşrûiyet kanunî bir meşrûiyet taşımamakta‐
dır. Çünkü Firdevs Hanım’ın evliliği kanunî bir akde dayanmadığı için “yok
evlenme” sayılmaktadır. Bu yok evlenme daha sonraki yıllarda yapılan ni‐

618

DİNLERDE NİKÂH

kâh altına alma kampanyaları ile hem siyasîlere bir uygulama olmuş hem de
toplumun bazı pratik sorunları giderilmiştir.
Bu arada bir iki resmî işlem nedeniyle ortayla çıkan formaliteleri berta‐
raf etmek için Pakize kuması Firdevs’e “nikâhını verir”. Zülfikâr da onun bu
davranışına karşı büyük tarlalardan birisini Pakize’nin üstüne tapulamıştır.
Firdevs de kanunen Zülfikâr Bey’in karısı olmuştur.
Örnek Olay. 3
AHMET, ZAHİDE ve GÜLLÜ
Ahmet Anadolu’nun bir köyünde yaşı gelince Zahide ile dönemin ge‐
reklerine göre evlilik yapmış, çoluk çocuğa karışmıştır. Babasından kalan
tarlaları elden çıkartınca gözünü İstanbul’a dikmiş ve eşini köyde bırakarak
İstanbul’a geçici olarak yerleşmiştir. İstanbul hayatı onun karşısına başka
kadınları çıkartınca Ahmet bunlardan Güllü ile “karı‐koca hayatı” yaşamaya
başlamıştır. Sağda solda bu durumun dedikodusu edilince Ahmet dinî ko‐
nulara aklı eren bir arkadaşına durumu anlatmış ve Güllü ile kendisine
“kimseye duyurmadan” bir nikâh kıymasını istemiş ve bunu yapmıştır.
Ahmet dinen bir yükümlülüğü yerine getirmiş gibi kendini rahat hissetmek
istese de vicdanen durum içine sinmez. Dinî formalitenin yerine getirilmesi
Ahmet’in yaptığını ahlâken uygun göstermeye yetmemiştir. Durum meşrû
görülmez ve “etik” bulunmaz. Köylülerden Ahmet’in bu durumunu bilenler
“Ahmet metres tutmuş”, “Ahmet’in İstanbul’da oynaşı varmış” gibi sözlerle
Zahide’ye durumu anlatmaya çalışırlar. Zahide “nikâhı bende” diye içini
rahatlatmaya çalışsa da toplumda dedikoduların yayılmasıyla birlikte solu‐
ğu İstanbul’da alır.
Bu arada Zahide’nin bu durumunu istismar etmek için bazı kimseler
Ahmet’e bir misilleme yapmasını, onun da buna aldatarak karşılık vermesi‐
ni öneriler. Zahide bunu kabul etmez. Köye çocuklarının başına döner ve bir
boşanma davası bile açmaya gerek duymadan hayatını sürdürür. Kocası ona
eski din geleneklerine göre “boş ol” da dememiştir. Zahide toplumun meşrû
bulduğu ancak kanunen onaylanmamış bir boşanmayı yaşar. Zahide için
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durum din ve kanun ile ifade edilemeyecek bir duruma gelmiştir. Gündelik
hayatını düzgün devam ettirmeye bakar. “Boşanmamış dulluk” olan yaşama
tarzını seküler bir ahlâk çerçevesinde sürdürmektedir. Ahmet hayatını Gül‐
lü’den çocuk sahibi olana kadar bir şekilde sürdürür. Diğer yandan Ah‐
met’in köyde kalan yaşlı annesi, eski gelini Zahide’den kendisine bakmasını
talep eder, ancak Zahide, bunu, yeni gelinin yapmasının yerinde olacağını
söyler.
Farklı Meşrûiyet Düzlemleri
Yukarıdaki örneklerde evliliğin farklı meşrûiyet türleri kendini gösterdi.
Özetle demek gerekir ki evlilik ya da mahrem yönüyle “cinsel beraberlik”,
“karı‐koca olmak”, “aile hayatı” üç farklı düzlemde kendini meşrû kılmak‐
tadır.
1‐ Sosyolojik Meşrûiyet: Toplum ve din hayatındaki kabullerin yerine
getirilmesiyle oluşan meşrûiyet, kabul görmüşlük.
2‐ Geleneksel‐Hukukî Meşrûiyet: Sağlıklı toplumsal ilişkiler anla‐
mında, halkın geliştirdiği hukuka ve geleneklere dayalı kabuller. Bu bağ‐
lamda hukuk kavramı sadece kanun ve yönetmeliklerde anlamını bulan bir
pozitif hukuk kavramı değil sosyolojik niteliği daha ağır basan düzenleyici
ve geleneksel yaptırım uygulayıcı, yazılı metinlerde ifade edilmeyen bir
anlam taşımaktadır. Bu ayrımda “hukukçunun hukuktan ne anladığı” ile
“sosyologun hukuktan ne anladığı” arasındaki fark kendini göstermektedir.
Çünkü gündelik dilde insanlar arasındaki hukuka dayalı ilişkiler daha etik
ağırlıklı ve kanunî yaptırım ve teşviki gerekli kılmamaktadır. Bunu meşrûi‐
yet türünü sosyolojik meşrûiyet olarak da düşünmek mümkündür.
3‐ Kanunî (Yasal) Meşrûiyet: Evlilik ile ilgili yasama organının yaptığı
düzenlemelerle sağlanan kanunî (yasal) kabulleniş, uygun bulunuş. Kanunî
meşrûiyet, sosyolojik anlamda, yaptırım gücü devlet eliyle olan bir toplum‐
sal ve hukukî düzenleme türü olarak en somut düzeyde yer almaktadır.
Kanunî (yasal) düzenlemelerin sağladığı meşrûiyet bölgesel farklılıklar gö‐
zetmeden tüm ülkede geçerlidir. Türkçe de “hukuk” çoğu zaman kanun
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ve/ya yasa anlamında kullanılmaktadır. Ancak hukuk fakültelerinin adı
hiçbir zaman kanun fakültesi olarak düşünülmemiştir. Bu nedenle hukuk
kavramı kanundan daha geniş bir anlam taşımaktadır ki bunun nedeni top‐
lum hayatı ve her türlü bilgiyi taşıyan ilişkiler ağıdır. Osmanlı da bunu
önemse bile Türkiye Cumhuriyeti dönemiyle evliliklerin kanunî meşrûiyet
kazanması üzerinde durlmuştur.
Nikâhın Kadim Sosyolojik Meşrûiyeti
İki kişinin evlenmesi dünya genelinde en yaygın ve en eski gelenektir.
Bu etkin gelenek sosyolojik hayat olarak varlığını sürdürecektir. İnsan ve
onun en somut hikâyesi olan tarih, çok genel olarak, bu gelenekte kendine
varlık alanı yaratabilecektir. Nikâh ve evliliği onaylayan tüm kanunî uygu‐
lamalar, zaman ve topluma göre bazı farklılıklar gösterse de kendini aşağıda
belirtilen ana ilkeler doğrultusunda bir sosyolojik meşrûiyete dayandırmak‐
tadır.
1‐) Karşılıklı rıza ile gerçekleşmesi,
2‐) Bir armağan ile göstergelenmesi,
3‐) Bir törenle duyurulması,
4‐) Dinî, metafizik anlamda dualanması ya da din dışını kutsayan bir
uygulama ile statülendirilmesi,
4‐) Nikâh ya da onu ikame edecek bir uygulama ile tescil edilmesi,
5‐) Seküler etik (ahlâk) değerler ile sürdürülmesi
Özellikle semavî dinler açısından düşünülürse düğünün duyurulması,
belirli bir ölçüde eğlence ile toplumsal katılıma olanak vermesi ve ikram ya
da hediye ile toplumdan olumlu duygudaşlık (sempati) talebinde bulunul‐
ması hemen hemen genel kabul görmektedir. İslâm dini özelinde (Kur’ân ve
Hadis/Sünnet) düşünülür ise evliliğin gizli kapaklı olmayan ortamlarda
nikâh ile duyurulması ve sosyolojik anlamda kabul görmüş bir ortamda
eğlence (def çalmak) ve yemek (velîme) ile toplumun şâhitliğine açılması
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önemlidir. Kur’ân’ın emirleri yanında Hz. Muhammed bu konuyu önemse‐
mekte hadis ve sünnetleriyle İslâm tarihine geçirmektedir
Bu genel ilkeler bugün için “dinî nikâh” olarak değerlendirilip siyasal
ve/ya muhafazakâr bir bakış açısıyla ayrı bir taksonomide ele alınmaktadır.
Dinî nikâhta olduğu gibi evliliğin duyurulmasını, bilinmesini ve çocukların
nesep sahihliğini önemseyen “resmî nikâh” dinî nikâhın karşısında bir siya‐
sal alana konmaktadır. Bu tartışma sanki Osmanlı’nın yapılan nikâhları fıkhî
ve bürokratik anlamda kayıt kaygısı yokmuş gibi Osmanlı‐Cumhuriyet iki‐
leminde spekülatif amaçlı siyasal dedikodulara dönüştürülmektedir. İki ayrı
tür olarak belirtilmek istenen dinî ve resmî nikâhın sosyolojik meşrûiyetini
sağlayan ana ilkeler iki idari yapıda da aynı niteliktedir. Amaç toplumsal
düzenin hukuk ve demografik olgulardaki hareketliliğini bilmektir. Top‐
lumsal değişme ile yerleşim yerlerinde oturanların bir birini iyi tanımayan
tesadüfî nüfus yapılarından oluşması, modern devletin hukuk (kanun) anla‐
yışı ve bürokrasinin gerekleri ister istemez devletin tuttuğu kayıtları zorunlu
hale getirmiştir. Yoksa nikâh ve çocukların nesebiyle ilgili hassaslıklar ve
toplumsal düzen konusunda Kanunî Sultan Süleyman ile Tanzimat ve
Cumhuriyet dönemi devlet adamları arasında bir fark aramak gereksizdir.7
Kaldı ki İstanbul nüfusunun artış göstererek dünyanın önemli metropolü
olduğu dönemde Kanunî Sultan Süleyman’ın çıkardığı yasalar nikâh kıya‐
cak imam ve diğer dinî liderlerin kadının vereceği izinnameye uymalarını
zorunlu kılmıştır.

7

Osmanlı son döneminde doğrudan aile hukukunu ilgilendiren ve bugünkü Medenî Ka‐
nun’un oluşumunu hazırlayan düzenlemeler olmuştur. Bunlar önceki kanun çıkarma (fet‐
va/mecelle) geleneklerini bugünün kanunlarına bağlayabilmekte hem de dünyanın diğer
kültürlerindeki kanun (code) çıkarma işlemleri ile Osmanlıyı karşılaştırma olanağı sağla‐
maktadır. Örneğin aile sorunlarının çözümü için çalışan müftü ve kadıların işini kolaylaş‐
tırmak için fetva mecmuaları hazırlanmıştır. Örneğin Muhitü’l‐Fetavâ’yı hazırlamak için
Heyet‐i İftaiye’nin kurulması. Ünlü Şeyhü’l‐islâmların fetvaları da bilinmektedir. Bkz., M.
Ertuğrul Düzdağ, Şeyhü’l‐islâm Ebussuud Efendi Fetvaları ve Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İs‐
tanbul 1983.
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Yine kadı izinnamesiyle nikâh kıymada İstanbul merkez ve taşra ara‐
sında da farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Nasıl ki resmî nikâh kısa süre‐
de Cumhuriyet dönemi Anadolu’sunda kâmilen uygulanamadı ise aynı
sorun Osmanlı devleti döneminde izinnameler için geçerlidir. Özellikle,
kırsal kesimde durumun böyle olduğu anlaşılmaktadır. Konu bu yönüyle
hukuk‐sosyoloji bağlamında, hatta modern bürokrasinin aile kayıtları bağ‐
lamındaki özel tarihinde ele alınmadır.
Osmanlı‐Cumhuriyet dedikoduları içinde özellikle resmî nikâh ve me‐
denî kanunun Avrupa’dan (İsviçre’den) alınması Cumhuriyet döneminin
“gavurluk” projesi olarak amiyane bir tabirle ifade edilmektedir. Oysaki
konu, özellikle, siyasal bir dedikodudan uzak tutulması gereken, doğrudan
doğruya toplumsal değişme ve modernleşme içinde ele alınması gereken bir
konudur. Çünkü Osmanlı son döneminde aileyle ilgili düzenlemeler yapı‐
lırken Fransız Medenî Kanunu da incelenmiştir. Çağın gereği olarak top‐
lumsal değişme kendi iç dinamikleri ile kanunî düzenlemeleri birlikte zo‐
runlu kılmaktadır. Cumhuriyet dönemi resmî nikâh uygulamaları da hem
Anadolu köyleri hem de taşra şehir ve kasabalarında uygulanmak istenirken
Osmanlı’da başlayan bir toplumsal değişme hareketinin kanun ve bürokrasi
anlamdaki modern uygulamalarına denk gelmektedir.8
Nikâhın din ve/ya geleneklere dayalı olarak kıyıldığı dönemlerden dev‐
letin onayladığı kurum ve kişilerce kıyıldığı döneme geçmesinde bazı ara
uygulamalar olduğu görülmektedir. Köy hayatında bu geçiş sürecinin kent‐
lerden daha uzun olduğu, bu süre içinde dinî nikâhın geçici olarak resmî

8

Gelenekler ile yapılan aile düzenlemelerinin devlet tarafından kanun ile tanınıp aksaklık‐
larının giderilmesi yolunda yaptırım uygulanması toplumdaki önemli devrim ve reform
hareketleri ile ilgilidir. Şer’iyye Mahkemeleri Nizamnamesi (1859), Sicill‐i Nüfus Nizam‐
namesi (1881), Sicill‐i Nüfus Kanunu (1914), Hukuk‐ı Aile Kararnamesi (1917), Hukuk‐ı
Aile Kararnâmesiʹne Müteallik Muamelat‐ı İdariyye Hakkında Nizâmnâme Osmanlı tari‐
hinin önemli olaylarıdır. Bunların Gülhane Hattı Hümayununun İlanı (1839), Mecelle‐i
Ahkam‐ı Adliye’nin hazırlanmasından (1869‐1876) sonra olmaları boşuna değildir. Batılı‐
laşma yoluna girilmiştir, Fransız Medenî Kanunu incelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan sonra da bu arayış devam etmiş ve 1926’da Medenî Kanun İsviçre Kanunu
dikkate alınarak çıkartılmıştır.
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nikâhı ikame ettiği bilinmektedir. Resmî kayıt olmasa da kimin kimin karısı,
kimin kimin çocuğu, kimin kimin babası olduğuna toplum şâhitlik etmekte‐
dir. Bunun en ilginç örnekleri bu dönemlerde doğan çocukların okula kayıt‐
ları ya da askere alınmalarında kendini göstermektedir. Meselâ 1948 yılında
evlenen bir çiftin çocuğu 1957 yılında doğmuş ise bu çiftin evliliği çocuk
doğmadan bir yıl önceye gelecek şekilde nüfus memurları ya da nahiye mü‐
dürleri tarafından şâhitlere itimat edilerek kayda geçirilmiştir.9
Bitirirken
Yüz yüze ilişkilerin etkin olduğu köy toplumlarında evliliklerin sosyo‐
lojik meşrûiyeti zaman zaman çıkartılan kanunlarla kayda geçirilmekte,
böylelikle, bu evliliklerden doğan çocuklar da kütüğe kayıt edilmektedir.
Cumhuriyet döneminde “Bir evlenme akdine dayanmayan birleşmelerin
evlilik ve evlilik dışında doğan çocukların düzgün nesepli olarak tesciline
ilişkin kanun” bu bakımdan en ilginç ve pratik uygulamadır. Böylelikle ge‐
leneksel‐hukukî ve sosyolojik meşrûiyeti olan kırsal kesim evlilikleri yeni
kanunların çıkartılmasıyla kanunî (yasal) meşrûiyet kazanmaktadır. Bu du‐
rum modernleşme, bürokrasi, seküler ahlâk ve toplumsal değişme olguları
ile iç içedir. Konu ayrıca hukuk sosyolojisi ve aile sosyolojisi açısından
önemli olduğu gibi Türk aile tarihinin kent merkezli yazılmasından doğan
sakıncaları da ortadan kaldıracak niteliktedir. Toplumsal tarih‐sosyoloji
etkileşiminde aile tarihinin ele alınması ideolojik ve bölgesel tarih yazıcılı‐
ğından doğacak sorunları da az çok öteleyecektir.

9

Bu durum zaman zaman edebiyata komedi unsuru olarak yansıtılmıştır. Evlilik ve doğum
kayıtlarının geleneksel yapıdan gelen nedenlerden dolayı zamanında ve sırası ile yapıl‐
mamasından doğan sorunlar, kadın ve erkek için verilen aynı adlar, çocuklardan birinin
ölmesiyle onun nüfus kâğıdının sonraki doğan çocuk tarafından kullanılması zaman za‐
man gazete haberlerinde kendini ilginç örneklerle gösterebilmekteydi, ancak resmî nikâh
işlemleri traji‐komik sonuçlar yaratan durumları hemen hemen ortadan kaldırmıştır.
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KAYNAKLAR
1‐) Sözlü Kaynaklar
Bu çalışma yazılı kaynaklara dayandığı kadar, farkı tarihlerde Türki‐
ye’nin farklı bölgelerinde yapılan mülakatlara da dayanmaktadır: Sivas‐
Suşehri,

Sivas‐Gölova;
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MODERNLEŞME SÜRECİNDE NİKÂHIN KUTSALLIĞI
ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
M. Ali KİRMAN♦

Giriş
Aile, nikâh ve evlilik hemen her toplumda çok büyük değer atfedilen ve
hatta kimi zaman kutsallaştırılan olgulardır. Ancak bu yaygın kabulün sos‐
yolojik bir analizini yapılması ve muhtemel toplumsal sonuçlarının değer‐
lendirilmesi gerekmektedir.
Bu tebliğde şu sorulara cevap aranacaktır: Aile ve evlilik kurumlarının
hemen her toplumda çok önemli görülmesi ve çok büyük bir değer atfedil‐
mesinin temeli nedir? Ailenin varlığı için nikâh şart mıdır? Modernleşme
sürecinde aile ve evlilik kurumları nasıl etkilenmiş, ne yönde bir değişim ve
dönüşüm geçirmiştir? Modernleşme sürecinde farklı aile ve evlilik türlerinin
ortaya çıkmasında neler etkili olmuştur? Bu bağlamda bizler için önemli bir
laboratuvar konumunda olan sanayileşmiş Batılı toplumlarda aile ve evlilik
kurumları nasıl algılanmaktadır? Bugün Batılı ülkelerde, özellikle Kuzey
Avrupa ülkelerinde görülen farklı evlilik/nikâh biçimleri hangi sebeplerden
dolayı ortaya çıkmış ve toplumda kabul görmeye başlamıştır? Dinin meşrû‐
laştırma gücünün bir sınırı var mıdır? Dinlerin kutsallık anlayışlarıyla mo‐
dern dönemin profanlığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Nikâh kutsal mıdır
yoksa beşerî midir? Nikâhın veya beşerî olarak kabul edilmesinin toplumsal
sonuçları nelerdir?
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Daha da çoğaltılması mümkün olan bu ve benzeri sorulara cevap ara‐
nırken, öncelikle aile, evlilik ve nikâh gibi kurumların sosyolojik açıdan bir
değerlendirilmesi yapılacaktır. Daha sonra bu kurumların modernleşme
sürecinde nasıl etkilendikleri belirlenmeye çalışılacak ve seküler eğilimlerin
güçlü olduğu modern dönemde ortaya çıkan farklı evlilikler hakkında sos‐
yolojik bir değerlendirme yapılacaktır. Hiç kuşkusuz böyle bir değerlendir‐
me farklı kültürlerde ve farklı dinî geleneklerde nikâh müessesesinin algı‐
lanma biçimi ve bu algı biçiminin doğurduğu sonuçları ele almayı zorunlu
kılmaktadır. Bütün bu değerlendirmelerden sonra İslâm dininde nikâhın
kutsallığı sorunsalı tartışılacaktır.
Sosyolojik Açıdan Aile, Evlilik ve Nikâh
Toplumun en temel kurumu ailedir. Aile denilince evlilik, süt veya kan
bağı veya evlat edinme gibi diğer yasal yollarla oluşan ve birbirine bağlı
olan karı, koca, çocuklar, kardeşler vb. arasındaki ilişkilerin oluşturduğu en
küçük toplumsal birlik anlaşılır. Aile çatısı altında bir arada yaşayan bu
insanlar, karşılıklı bir takım toplumsal rollerle ortak bir duygu, düşünce ve
yaşama birliği oluştururlar. Ailenin çok çeşitli tipleri vardır. Bunların en
bilineni “geniş aile” ve “çekirdek aile” tipleridir.1
Antropolojik ve etnolojik araştırmalardan elde edilen verilere göre bu‐
güne kadar belirli bir aile tipi ortaya konulamamış, her toplum kendi kültür
çevresi içerisinde bir aile yapısı oluşturmuştur.2 Ortaya çıkışı insanlık tari‐
hiyle eşzamanlı olan aile kurumu, tarihî süreç içerisinde değişerek de olsa
varlığını günümüze kadar devam ettirmeyi sağlayabilmiştir.
Sosyoloji literatüründe birincil gruplar arasında sayılan ailenin en temel
fonksiyonu, çoğu zaman göz ardı edilse de, eşlerin cinsel istek ve arzularını
meşrû ölçülerde karşılamasıdır. Ailenin bu fonksiyonu onun diğer önemli
toplumsal fonksiyonlarının ortaya çıkmasında temel konumundadır. Zira
topluma yeni üyeler kazandırma ve onları topluma hazırlama, yani sosyal‐
1
2

Kirman 2011: 21.
Türkdoğan 1991: 25.
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leştirme gibi toplumsal fonksiyonları, söz konusu temel fonksiyonun bir
neticesi olarak ortaya çıkmaktadır. Ailenin bir diğer toplumsal fonksiyonu
da üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma bağları oluşturması ve sür‐
dürmesidir.3 Anlaşılan bir toplumsal sistem olarak aile, toplumsal düzenin
sağlanmasında ve toplumun varlığını sürdürmesinde son derece fonksiyo‐
neldir. Onun yokluğu toplumda bir takım boşlukların oluşmasına veya son
derece disfonksiyonel durumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Söz
gelimi aileden, aile bağlarından ve aile eğitiminden yoksun yetişmiş kişiler‐
de toplumsal yönden uyumsuzluklara, özellikle intihar ve suç işleme eğili‐
mine daha sık rastlanır.4
Aile oluşumu hemen her toplumda veya kültürde genellikle evlilik yo‐
luyla gerçekleşir. Dolayısıyla aile kurmanın ilk şartı evliliktir. Bu bakımdan
sosyolojik açıdan aile kurumu ne kadar önemliyse evlilik olgusu da o kadar
önemlidir. Evlilik toplumun en temel kurumu olan aileyi oluşturmak için bir
erkekle bir kadının hayatlarını hukukî açıdan resmen ve alenen birleştirme‐
lerini ifade eden bir kavramdır.5
Evliliğin çeşitli türleri vardır. Daha çok ilkel toplumlarda görülen ve
aynı kabile içinde gerçekleşen evlilikleri ifade için ‘iç evlilik’ (endogami);
kabile dışından yapılan evlilikler içinde ‘dış evlilik’ (exogami) kavramı kul‐
lanılır. Tek eşlilik (monogami); birden fazla eşli olma hâli ‘çok eşlilik’ (poli‐
gami); birden fazla kadınla evlenme ‘çok karılık’ (polygamy); birden çok
evlilik hâli ise ‘çok kocalık’ (polyandry) olarak isimlendirilir. Bazı kültürler‐
de eşcinsel evlilik de görülmektedir. Ayrıca ‘mut‘a nikâhı’ olarak bilinen
geçici evlilik türü de vardır ki bazıları bunu İslâmî bir kimlik altında evren‐
selleştirmeyi amaçlamaktadır. Son zamanlarda evlilik bağı oluşturmadan
birlikte yaşama âdeti yaygınlaşmıştır.6 Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığı
kadarıyla farklı toplumlarda, farklı kültürlerde, farklı zamanlarda çok çeşitli

3
4
5
6

Sezal 2013: 144.
Kirman 2011: 21.
Kirman 2011: 109.
Kirman, 2011: 109‐110.
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evlilik türü ortaya çıkmıştır. Ancak evlilik kurumu hayatiyetini her zaman
sürdürmüştür.
Evliliğin ilk bakışta bir kadın ile bir erkek arasında gerçekleşiyor olması,
mahrem bir ilişki gibi görülmesine karşın içinde bulunulan toplumdaki ge‐
lenek ve göreneklere, örf ve âdetlere göre belirli kalıplar içinde gerçekleşme‐
si de evliliğin toplumsal bir kurum olarak ele alınmasını zorunlu kılar. Zira
toplumlar evlilik kurumunun nasıl oluşturulacağına dair bir takım kurallar
ortaya çıkarmışlardır. Bu nedenle evliliğin toplumsal bir kurum olduğunun
ihmali insanın toplumsal bir varlık olduğunun inkârı anlamına gelmektedir.
Evlilik, ana‐babalık rolleri ile bireylerin toplumsal olarak kabul edildiği bir
kurumdur. Dolayısıyla evlilik bir anlamda toplumun tasvip ettiği ve destek‐
lediği bir yaşam biçimi olduğundan bireyler hayatlarının belli bir dönemin‐
de evlenmek zorunda kalmaktadırlar. Bireylerin evlilik kararlarında top‐
lumsal norm ve değerler etkili olduğu gibi bireysel gereksinimlerin de etkili
olduğu ve dahası belirleyici olduğu söylenebilir.7
Ailenin ilk basamağı olan evlilik fiilen nikâhla başlar. Bu nedenle önce‐
likle nikâhın üzerinde durulması ve tanımlanması gerekmektedir. Sözlükte
“birleştirme, bir araya getirme, evlenme, evlilik ve cinsel ilişki” gibi anlam‐
lara gelen nikâh, İslâm Hukuku (Fıkıh) literatüründe dinen aranan şartlar
çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının
hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini sağlayan akde dayalı evlilik
ilişkisini ifade eder. Günümüz İslâm hukukçularından bazıları fıkıh eserle‐
rindeki yaygın nikâh tanımını esas alırken, çağdaş eserlerde ve yasama me‐
tinlerinde “neslin sürdürülmesi ve korunması”, “hayat ortaklığı”, “hayat
arkadaşlığı”, “eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri” gibi unsurları da
içeren nikâh tanımları yapılmıştır.8

7
8

Komisyon, 2002: 9‐11.
Atar, 2007: 112‐4.
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Aile, evlilik ve nikâh konularında yapılan bu kısa açıklamalardan da an‐
laşılacağı üzere aile kurumu toplumsal açıdan çok önemli fonksiyonlar üst‐
lenmiştir. Yokluğu önemli boşlukların oluşmasına yol açmaktadır. Aile ge‐
nellikle evlilik yoluyla kurulur. Bir toplumsal olgu olarak evlilik bireyler
üzerinde zorlayıcı bir fonksiyon ifa eder. Hemen her toplum kendi varlığı‐
nın devamı adına aile kurumunun tesisine ve dolayısıyla evlilik ve nikâh
gerçeğine büyük önem verir ve bu çerçevede bir takım düzenlemeler yapar.
Bu bağlamda aile ve evlilik konusunda toplumsal bir konsensüsten söz edi‐
lebilir ve hatta bu konsensüsün neticesi olarak aile âdeta kutsanır. Ancak
ailenin kutsallaştırılması sadece toplumsal yönden gerçekleştirilmez; dinle‐
rin ve dinî geleneklerin de meşrûlaştırma fonksiyonuyla aileyi ve evliliği
kutsallaştırma çabalarına dayanak yapıldığı bilinmektedir.
Dinin Meşrûlaştırma Gücü ve Aile ve Evliliğin Kutsallaştırılması
Din ve aile tarihî süreç içerisinde her zaman birbirleriyle çok yakın iliş‐
kili iki toplumsal kurum olmuştur. Bir diğer ifadeyle bütün toplumlarda din
ve aile muhakkak var olmuştur. Birçok dinde ve inanç sisteminde aile ku‐
rumunun meşrû yollardan oluşması için evlilik teşvik edilmiştir. Dinlerin
aileyi meşrûlaştırmaya ve tahkim etmeye yönelik ilkeleri olduğu kadar aile‐
nin sürekliliğin sağlanmasında dinlerin çok önemli fonksiyonları olduğu
bilinmektedir. En eski dönemlerden beri aile dinin yaşandığı ve yeni nesille‐
re aktarıldığı kurumların başında olma özelliğini sürekli korumuştur.9 Anla‐
şılan aile konusunda dinin ya da dinlerin meşrûlaştırma gücünden sıklıkla
yararlanılmıştır.
İnsanoğlu tarihin en eski dönemlerinden itibaren Tanrı ile veya kutsal
ile temas içerisinde olmuştur. İnsanoğlunun Tanrı ile teması, kendisini gün‐
delik hayat içerisinde sergilemiş olduğu bir kısım davranışlarının ve/veya
faaliyetlerinin O’na adanması şeklinde tezahür etmiştir. Bu tezahürlerden
biri de evlilik ve nikâhtır. Bu bağlamda hemen her dinin evlilik/nikâh ku‐
rumunu onayladığı; teşvik ettiği ve hatta çoğu zaman kutsallaştırdığı söyle‐
9

Kirman 2005a.
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nebilir. Bir diğer ifadeyle birçok dinde ve inanç sisteminde aile kurumu ve
bu kurumun meşrû yollardan oluşması için evlilik kurumu teşvik edilmiş‐
tir.10 Bu çerçevede yüksek dinler, sözgelimi Yahudîlik, İslâm ve Hıristiyan‐
lık, özellikle de Katoliklik aralarında derece farkı olmakla birlikte hemen
hemen aynı çizgide yer almışlardır.
Yahudîlik ve Hıristiyanlık’ta evlenme ve çoğalma teşvik edilir. Nitekim
Kitab‐ı Mukaddes’in Tekvin bölümünde evlenme, üreme ve çoğalmayı teş‐
vik eden ifadelere rastlanır.11 Ancak Yahudîlik ve Hıristiyanlık’ta ise modern
öncesi dönem ile sonrası arasında bir farklılaşma görülür. Bir anlamda mo‐
dernleşmenin bu dinler üzerinde açık bir etkisi söz konusudur.
Dünya dinleri üzerinde araştırmalar yapmış olan Max Weber’e göre,
Musa’ya gelen On Emir’de ve Hindu kutsal yasasında zina yasaklanmıştır.
Hıristiyan asketizmi cinselliğe ve açıklık içinde cinsel ilişkiye karşı antipatik
bir tutum sergilerken, Konfüçyüsçü ahlâk da kuralsız cinsel ifadeyi bayağı
bir irrasyonellik olarak görmüştür. Protestanlığın öncü isimlerinden Luther
de evliliği ilk günahtan kaynaklanan kaçınılmaz şehvetin kaynağı olan meş‐
rû bir günah olarak yorumluyordu.12
Katoliklerde evlilik/nikâh ve aile kutsal kabul edilir ve boşanma yolu
sıkıca kapatılır. Baptistler de evliliği kutsallaştırır. Bu dinî grupların etkisin‐
de siyaset yapan partiler Katolik Sağ ile Baptist Sağ da aile değerlerine bü‐
yük önem verir. Çünkü Katolik Kilisesi’nin İlmihâlinde evlilik konusunda şu
ifadeler yer almaktadır:
1601 “Bir erkekle bir kadının ömürleri boyunca bir aile oluşturmak üzere yap‐
tıkları, doğal amacı eşlerin mutluluğu olduğu kadar soyu devam ettirmek ve çocuk‐
ları yetiştirmek olan evlilik sözleşmesi Rab Mesih tarafından vaftizli eşler arasında
sır mertebesine çıkartılmıştır.”13

10
11
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İslâm’ın kutsal kitabı Kur’ân’da aile, evlenme, nikâh ve hatta boşanma
gibi konulara da yer verilmiştir. Evlilik insan hayatının doğal bir parçası
kabul edilmiş, evli bir hayat bekârlığa tercih edilmiştir.
Kur’ân’da şöyle buyrulur: “Ey mü’minler! Sizden bekâr olanları, köle ve ca‐
riyelerinizden evlenmeleri uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul olurlarsa yüce
Allah onları lutfiyle zengin kılar. O dilediği kimsenin rızkını genişletmesini bilici‐
dir.”14
Erkek ve kadınların evlenip bir yuva kurmaları Hz. Muhammed’in ha‐
dis‐i şeriflerinde de teşvik edilmiştir: “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim
yolumdan ayrılırsa benden değildir.”.15 “Dört şey peygamberlerin sünnetlerinden‐
dir. Bunlar: Utanmak, evlenmek, misvak kullanmak ve güzel koku sürünmektir.”16
Bu âyet ve hadisler çerçevesinde oluşan İslâm kültür dairesi içerisinde
bir ideal tip olarak İslâmî aile kavramsallaştırmasına rastlanmaktadır. Bu
anlayışa göre aile toplumun özü kabul edilir. İslâm dininin aileyi kesin bir
biçimde olumladığı ve hatta neredeyse kutsallaştırdığı düşünülür.17 Yine bu
anlayışa göre İslâm’da aile ilişkilerini düzenleyen özel kurallar da mevcut‐
tur. Kur’ân’da da ebeveyn ve diğer akrabalarının fert üzerinde bir takım
haklarının olduğu yönündeki vurgular.18 Aileyi oluşturan bireylerin hareket
alanını darlaştıracak düzeyde yorumlanır. Öte yandan din, aile dâhil her
şeyden önce geldiğinden İslâm’ın ilkeleriyle çatışması durumunda birey,
ailesiyle ilişkilerini gözden geçirmek durumunda kalabilir.19
Burada verilen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla genel olarak pek çok
dinî gelenekte aile toplumun temel yapı taşı olarak görülür ve bu çerçevede
aile, evlilik, nikâh, iffet ve bekâret gibi kavramlara büyük önem verilir. Evli‐
liğin bir erkek ile bir kadın arasında ömür boyu süren bir birliktelik olduğu‐
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na inanılır. Evlilik dışı her tür cinsel ilişki yasaklanır; cinsel ilişkinin sadece
nikâh kıyılması durumunda kabul edilebileceği vurgulanır. Bir diğer ifadey‐
le birçok dinî gelenekte cinselliğe karşı genel olarak olumsuz bir tavır sergi‐
lendiği görülmekle birlikte din ile cinsellik arasındaki ilişkinin oldukça farklı
şekillerde ele alınmış olduğu bilinmektedir. Nitekim Weber ve Foucault gibi
bazı sosyologlar yapmış oldukları incelemeler neticesinde din ile cinsellik
arasında aslında yakın bir ilişkinin varlığına işaret etmişlerdir.20 Zira dinler
evlilik ve üremeyi teşvik etmek suretiyle yeni taraftarlar kazanma niyetlerini
gizlemezler.
Nitekim Kitab‐ı Mukaddes ve Kur’ân‐ı Kerim gibi kutsal kitaplara da‐
yandırılan yaygın kabule göre evlenmenin temel gayesi üreme ve çocuk
büyütme, yani evlat yetiştirmedir. Kadın ile erkeğin evlenmesi, çocuk ya‐
pılması devlet ve ümmet, yani inananlar topluluğunun gönenci için arzu
edilir. Zira insana şehvet duygusu ve evlilik kurumu nesli yaşatmak için
verilmiştir. Aileyi koruma iddiasında olan anlayışa göre kadınla erkeğin ‐
mümkünse dinî ritüelle‐ evlenmesi, kendi mahremlerinde sevişmeleri, üre‐
meleri, çocuk yapmaları, üremeyi engelleyici alışkanlıklardan uzak durma‐
ları gerekir. Toplum için en makbul olanın heterodoks cinsler arasında yapı‐
lan evlilikler, yani karşı cinsten eşlerden oluşan aile modeli olup, bu evlilik‐
lerin de erkek egemen bir yapıyla kurulmuş olması tercih edilir. Bu kutsal
formüle aykırı olan toplumsallıkların tasfiye edilmesi için her tür önlem
alınır. Sadece kürtaj değil, her türlü doğum kontrol uygulamasını destekle‐
yen tüm programlar din karşıtı olarak algılanır. Bu çerçevede boşanmaya
karşı da genelde olumsuz bir değer atfedilir. Zira çocuklar için en iyi olan
aile yapısı biyolojik anne ve babalarının ebeveynlik yaptığı aile tipidir. Anla‐
şılan pek çok dinî gelenekte toplumun temeli olarak görülen aileyi tehdit
eden her şeye karşı kuşku ve hatta tepki ile yaklaşılır.21
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Aileyi koruma iddiasında olan anlayışa göre aile, evlilik ve akrabalar
gibi kavramlar kutsal kavramlardır. Bu kavramları meşrû hale getiren ve
kutsallaştıran da nikâhtır. Zira nikâh, aile yuvasının kurulmasını sağlayan,
kadın ve erkeğin birlikteliğini yani evliliği meşrûlaştıran bir niteliğe sahiptir.
Daha önce yabancı olan iki insanın bir ömür boyu beraberliği, nikâh saye‐
sinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden neslin devamının sağlanması için nikâh
mutlaka kıyılması çok önemli görülür, hatta bir yönüyle de ‘ibadet’ olarak
düşünülür.
İslâmî gelenek ve kültür havzasında yaygın kabul gören inanışa göre ai‐
leye büyük bir kutsallık atfedilir, boşanma hoş karşılanmaz. Aslında bunun
tarihî köklerinin çok derinlerde olduğu söylenebilir. Zira Türklerin İslâm’ı
kabulünden sonra Müslüman Türk ailesi yeni bir şekil almıştır. İslâm’ın
kadın ve kocayı evlilik sonucu birbirine mirasçı yapması dinî ve hukukî bir
bağ meydana getirmiştir. Bu bakımdan evliliğe dinî bir kutsallık izafe edil‐
miştir.22 Nitekim son yıllarda Türk toplumunda da ailenin kutsallığı, dinî
nikâh, çok çocuk yapma vb. konularda görüşler gerek siyasîler ve gerekse
sivil vatandaşlar tarafından çeşitli platformlarda seslendirilmekte ve belli bir
kamuoyu oluşumu sağlanmaktadır.
Ailenin kutsallaştırılması anlayışına sadece geleneksel dinlerde değil,
bilakis modern teknolojik gelişmeleri kullanma ve seküler bir dile başvurma
suretiyle toplumsal meşrûiyet bulma arayışında olan yeni dinî hareketler ve
cemaatlerde de rastlanır. Günümüz küreselleşen dünyasında Batı toplumla‐
rında ortaya çıkan “yeni dinî hareketler” olarak nitelenen dinî oluşumlar da
kendilerini “gerçek aile” olarak takdim etmek suretiyle ailenin kutsallığın‐
dan yararlanma yoluna gitmişlerdir. İleri düzeyde sanayileşmiş Batı toplum‐
larında görülen, hatta benzerlerine Türk toplumunda da rastlanan bu tür
oluşumların aileye zahiren büyük bir önem verdikleri görülmekle birlikte
kendilerini bir şekilde aile yerine ikame etme çabası sergilemekten geri
durmadıkları da bilinmektedir. Söz gelimi, Moonculuk aileye ve nikâha çok
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büyük önem vermektedir. Evanjelik cemaatlerin ‘parakilise’ örgütleri üzerin‐
den aileyi tahkim etme çabaları dikkat çekmektedir. Bugün ‘Sevgi Ailesi’ ya
da kısaca ‘Aile’ olarak da adlandırılan Tanrı’nın Çocukları grubunun da
aileyi ve cinselliği kutsallaştırdığı bilinmektedir.23
Günümüzde aile o kadar kutsallaştırılmıştır ki, artık çeşitli resmî kurum
müdürleri veya özel şirket yöneticileri çalışanlarını kendilerine şartsız itaat
etmeleri ve kurum veya şirket içi otorite ve disiplin sağlama noktasında
ailenin kutsallığından yararlanma yoluna gitmişlerdir. Özellikle kurum çalı‐
şanlarıyla yaptıkları toplantılarda “Biz bir aileyiz.” ifadesi sıkça kullanılır
olmuştur.
Modernleşme Süreci ve Aile ve Nikâh
İnsanlık uzun bir dönemden beri modernleşme adı verilen bir süreci
tecrübe etmektedir. Modernleşme sürecinde bireysel özgürlükler alanında
önemli mesafeler alınmış olmakla birlikte değerler alanında belirgin bir
aşınma görülür olmuştur. Büyük bir değişim ve dönüşüm süreci olduğu
kadar aynı zamanda değiştirici ve dönüştürücü bir karaktere de sahip olan
modernleşmenin, sosyo‐kültürel alanda aidiyet bilincini, şahsiyeti, kültürel
değerleri ve mahremiyet sınırlarını etkilediği, hatta dönüştürdüğü bilinmek‐
tedir. Bu bağlamda din ve aile kurumlarında gözlenen değişim ve dönüşüm‐
ler en çarpıcı olanıdır.24 Sosyologlar, modern dünyada özel alanın, yani
mahremiyetin de büyük bir dönüşüm yaşadığı üzerinde durmaktadırlar
(bkz. Giddens 1996; Kirman 2005b). Bir diğer ifadeyle, kaçınılmaz olarak
farklı ülkelere ve kültürlere mensup bireylerle doğrudan iletişim kurmaya
imkân sağlayan medya, internet, popüler kültür gibi bireysel olmayan kay‐
naklar aracılığı ile küreselleştirici güçlerin neredeyse bütün evlere ve yerel‐
liklere girmesi sonucunda ailelerin yaşamları önemli ölçüde değişime uğra‐
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mıştır.25 Anlaşılan modernleşme sürecinde yaşanan gelişmeler aile kurumu
üzerinde oldukça etkili olmuştur.
Modernlik öncesi dönemde aile kurumu tek başına pek çok fonksiyonu
icra etmekteydi. Çünkü geniş aile tipi yaygındı ve roller aile mensupları
arasında paylaşılmaktaydı. Modernleşmeyle birlikte aile kurumunda gözle‐
nen değişmeler arasında geniş ailenin etkisinin azalması, eş seçiminde öz‐
gürlüğün artması, hem evliliğin hem de aile içinde kararların alınmasında
kadın haklarının önem kazanması, akraba evliliğinin önemini yitirmesi,
cinsel özgürlüğün özellikle kısıtlayıcı toplumlarda gelişmesi, çocuk hakları‐
nın genişletilmesi gibi hususlar sayılabilir.26 Anlaşılan modernleşme süre‐
cinde aile kurumu gücünü yitirmekte ve ailevî ilişkiler de giderek zayıfla‐
maktadır.
Modernleşme sürecinde yaşanan gelişmeler sadece aile kurumu üzerin‐
de değil, aynı zamanda evlilik kurumu üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu
kurumlar başlangıçta dinî ve toplumsal bir özellik arz ederken tarihî süreç
içerisinde evrilerek hukukî ve bireysel bir boyut kazanmıştır. Bir diğer ifa‐
deyle modernleşme sürecinin aile ve evlilik kurumları üzerindeki etkileri
sekülerleşme yönünde olmuştur. Bilindiği gibi geleneksel yapıdan modern
yapıya dönüşümün etkilerinin en belirgin olarak görüldüğü toplumsal ku‐
rumlardan biri din ise, diğeri de ailedir.
Modernleşme sürecinde din ve aile arasındaki ilişki de belli bir dönü‐
şüme uğramıştır. Son derece hızlı sosyal ve kültürel değişmelerin yaşandığı
söz konusu süreçte aile yapısal ve fonksiyonel olarak küçülürken, evlilik de
farklı biçimler almıştır. Fakat her halükarda aile ve evlilik/nikâh kurumları
eski önemlerini ve kutsallıklarını yitirmiş ve bir anlamda seküler bir karak‐
ter kazanmıştır. Gerçi sekülerleşme konusunda çalışmalar yapan din sosyo‐
loglarının yapmış oldukları araştırmaların neticelerine göre ekonomi, siya‐
set, eğitim gibi diğer toplumsal kurumlar aile kurumuna göre sekülerleşme
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sürecinde çok daha fazla etkilenmiştir.27 Ancak bunun bir çelişki oluşturdu‐
ğu söylenemez. Zira tarih boyunca üyeleri için bir sığınak ve güven kaynağı
olan aile kurumu, modernleşme sürecinde yapısal ve fonksiyonel anlamda
ciddi değişime uğramıştır. Tarihsel süreç içerisinde elde ettiği konumu ve
toplumsal saygınlığı sebebiyle âdeta kutsal bir mahiyet kazanan aile kuru‐
mu, modernleşme sürecinde her şeyden önce kutsallığını yitirmeye başla‐
mıştır.
Öte yandan modernleşme sürecinde artan bireysel özgürlüklerin netice‐
sinde evliliği kadınla erkek arasındaki sevginin doğal ve yasal sonucu olarak
görme eğilimi artmıştır. Kuşkusuz, ailenin fonksiyonları arasında ilk sırayı,
eşlerin cinsel ihtiyaçlarının meşrû yollarla karşılanması almaktadır. Bir diğer
ifadeyle aile kurulurken esas itibariyle sevgi ve cinsellik temelinde bir bera‐
berlik tesis edilmiş olmaktadır. Ancak mahremiyetin dönüşmesi, en açık
biçimiyle cinsiyetler alanında geçerlidir. Özellikle aşk, flört ve cinsel ilişkiler
karşısında çok önemli değişikliklerin olduğunu söyleyen Giddens’a göre
cinsellik, bugün ‘plastik’ hale gelmiş veya gelenekten arındırılmıştır. Günü‐
müzde cinsellik her iki cins için de neredeyse bütünüyle soyun devamı kay‐
gısından kopmuştur.28 Zira gençler yazılı, sözlü ve elektronik kitle iletişim
araçlarının etkisiyle evliliği aşkla eşitleyen bir anlayışla yetişmekte ve sos‐
yalleşmektedir.29
Günümüz dünyasında insanların nikâha yaklaşımı da önemli ölçüde
değişim geçirmiştir. Nitekim son zamanlarda evlilik ile beraberlik arasında
bir ayrım yapılarak evlilik bağı oluşturmadan birlikte yaşama âdeti yaygın‐
laşmaktadır. Evliliğin kutsal bir bağ olmaktan çıkartılarak basit bir sözleşme
düzeyine indirgenmesiyle birlikte özellikle gençler arasında “nikâhsız birlik‐
telikler”, “düzeyli/seviyeli ilişki” ve “beraber yaşama tarzları” yaygınlaşma
eğilimi göstermektedir.30 Bu ikame modeller evliliği dolayısıyla nikâhı an‐
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lamsız kılmaktadır. Kendilerini çağdaş ve lâik olarak tanımlayan bazı insan‐
ların evlenmeye karşı çıktıkları, evlenmek isteyenleri muhafazakâr olmakla
niteledikleri, evlenmek yerine birlikte yaşamanın öne çıkarıldığı anlaşılmak‐
tadır.31 Anlaşılan “binlerce yıllık bir kurum olan evlilik, muhafazakârlığın
işareti olmuş”, “birlikte yaşama” çağdaş bir hayat tarzı, bir model olmuştur.
Aslına bakılırsa böyle bir tavrın altında birlikte ancak sorumsuz ve ba‐
ğımsız yaşama arzuları yatmaktadır. Modernlik öncesi toplumlarda yetişkin
erkek veya kadınlara sosyal bir sorumluluk olarak evlenme ve çocuk sahibi
olma şeklinde görevler yüklenir; bu tür görevler üstlenmede ihmal gösteren‐
ler kınanırdı. Ancak modernleşme sürecinde aile ve evlilik konusunda yaşa‐
nan zihinsel değişim nedeniyle aile ve evlilik kurumları eski değerini kay‐
betmiş; bekâr kalmak, özgür olmak, kariyer yapmak alternatif yaşam tarzı
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Zira modern dönemde kendi kendine
yetme, ayakları üstünde durma, başkasına gereksinim duymama, özgür
olma, hayatını yaşama, kendini gerçekleştirme gibi yeni değerler yaygınla‐
şırken, bir başka kişinin düşüncelerine tahammül etme, bir arada yaşama,
kazandıklarını paylaşma, sorumluluk alma gibi değerler gözden düşmekte‐
dir.
Bu gelişmeler toplumsal cinsiyet sisteminin önemli ölçüde değişmesine
yol açmış; eşcinselliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasında da etkili olmuştur.
Toplumda mevcut düzene bir meydan okuyuş olarak ortaya çıkan bu hare‐
ketlerin cinsel özgürlüğü kutsamaları cinsel zevk ve üreme arasında bir ay‐
rım yapılmasına yol açmıştır.32 Bu ayrım, özellikle kadın grupları için erkek
egemenliğinden kurtulmanın bir aracı olarak görülmüştür. Zira modern
bakışa göre aileyi koruma iddiasında olan geleneksel anlayış, dinî nikâhın
meşrû ve yeterli sayılması ve kürtajın engellenmesi talebinde bulunurken
sadece özgürlükleri sınırlandırmakla kalmamakta, bilakis kadın haklarına
ilişkin bir takım tarihî kazanımları da tehdit etmektedir. Kadının bedeni ve
yaşamıyla ilgili karar alma gücü ve yetkisi yok sayarak, kadın ve toplum için
31
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en makbul olanın erkek egemen, karşı cinsten eşlerden oluşan aile modeli
olduğunu öne sürmektedir.
Modernleşme sürecinde yeninin bir değer hâline geldiği ve eskinin ye‐
niyle sürekli değiştirilmesi anlayışını empoze eden tüketim toplumu modeli
öne çıktığı için bireyler her şeyi tüketmektedir. Zira bireyler tüketim toplu‐
munda ne kadar tüketirse o kadar statü elde etmekte, saygınlık kazanmak‐
tadır. Öyle ki sevgi ve aşk gibi en yüce değerler ve duygular dahî tüketil‐
mektedir. İnsanlar sadece eşlerine değil, arkadaşlarına, komşularına ve hatta
çocuklarına dahî ‘aşkım’ diye hitap etmektedir. Evliliği ve sevgiyi/aşkı değer‐
lendirmede bile çeşitlilik, yenilik ve harcanabilirlik gibi tüketim toplumunun
ölçütlerini kullanmaya yönelik güçlü bir eğilimin varlığına işaret eden
Hablemitoğlu’na göre, bunun en sarsıcı örneklerini yazılı ve görsel medyada
görmek mümkündür. Sevgi, televizyon kanallarındaki evlendirme, eş ara‐
ma, gelin‐kaynana programlarında tüketilirken, cinsellik de artık gazetelerin
köşe yazılarında, internetin kontrolsüz siber alanlarında, televizyonların
sabah programlarında yeni bir statü kazanan olguya dönüşmüştür.33 Bir
diğer ifadeyle, modernleşme sürecinde üremeye yönelik çağrışımlardan
arınmış bir cinsellik anlayışının yaygınlaşması neticesinde doğal olarak aile
ve evlilik kurumu ciddi bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalmıştır. Evlilik
âdeta boşanmayla muteber hale geliyor, hatta hobileşiyor veya televizyon
ekranlarında şov malzemesi oluyor.34
Daha önce de belirtildiği gibi, toplum bir değişme süreci yaşamakta ve
aile, evlilik de bu değişimden etkilenmektedir. Nikâh fikrinden uzak durul‐
ması ve evliliklerin basit nedenlerle bitirebilmesi aileyi parçalanma ve da‐
ğılma tehlikesiyle karşı karşıya getirmektedir. Ailenin parçalanmasının ve
dağılmasının en somut şekli boşanmadır. Bunun en önemli nedenlerinden
biri, daha önce de işaret edildiği gibi, evliliğin aşkla ve cinsellikle eşitlenmesi
ve çok çabuk tüketilmesidir. Sevgi ve aşk gibi en yüce değerlerin ve duygu‐
ların tüketilir olması ‘evlilikten sıkılma’ eğilimini güçlendirmekte ve çoğu
33
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zaman naif gerekçelerle evliliklerin bitirilmesini gündeme getirmektedir.
Yörükoğlu’nun da belirttiği gibi, günümüzde evlenen çiftler, evlilikten önce
sevginin doruğuna çıkmakta, evliliklerinde ise bunu tüketerek yaşamakta,
sevgi azalınca veya alışkanlık hâline gelince de aralarındaki bağ ortadan
kalkmakta, onun yerine yeni ikameler arama yoluna gitmektedirler.
Eski evliliklerde eşleri birbirine bağlayan tek bağ sevgi değildi. Bir diğer
ifadeyle evlilik, romantik bir birleşme olmayıp, soy sop ilişkisi, ortak eko‐
nomik çıkarlar ve sınıfsal ilişkilerle örülmüş, dinî bağlarla pekiştirilerek
sağlamlaştırılmış bir toplumsal kurumdu. Evli çiftler çevrelerinin, gelenekle‐
rin, dinî kurumların baskısını üzerlerinde her an hissederlerdi. Böyle bir
durumda çok büyük fedakârlıklarda bulunmak zorunda kalan eşler için
boşanma, tercih edebilecekleri en son çözüm yoluydu.35 Oysa modern top‐
lumlarda geleneksel bağlardan özgürleşmiş bireyler evlilik birliğini sona
erdirme konusunda daha rahat karar verebilmektedir.36 Evlilik kurumu da
buna şekillenmektedir. Nitekim evlenirken ileride boşanma olursa mal‐mülk
talebinde bulunulmayacağına dair karşılıklı olarak senet imzalama eğilimi
yaygınlaşmaktadır.37 Bunun en somut örneği “sambo” veya “samboerlik”tir.
Bu yeni evlilik modeli Kuzey Avrupa ülkelerinde, özellikle Norveç ve İsveç
gibi İskandinav ülkelerinde yaygın bir uygulamadır.
Öte

yandan

Türkiye’de

son

yıllarda

tamamen

çıkarcı

(homo

ekonomicus) bir eğilimin giderek güçlenmesinin bir sonucu olarak babasının
emekli maaşını alabilmek için resmen boşanan ama evliliklerini dinî nikâh
bağıyla sürdüren bir anlayışa da rastlanmaktadır.38 Ankara Aile Büroları
kartekslerine yansıyan bu durum, aile ve evlilikle ilgili değerlerin aşınması‐
nın bir tezahürüdür.

35
36
37
38

Yörükoğlu, 1989: 104‐5.
Ergün, 2005: 523‐4.
Atay, 2012: 111.
Ünal, 2009.
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Özetle ifade etmek gerekirse, Türk toplumunda aile yapısı ve nikâh al‐
gısı ciddi bir değişime maruz kalmıştır. Bireylerin yaşam felsefelerinin ve
önceliklerinin değiştiği modernleşme sürecinde aile ve nikâh algısında ciddi
bir zihinsel değişim ve dönüşüm yaşandığı ortadadır.
Sonuç Yerine
Sosyolojik açıdan bakıldığında aile, toplumun düzenini ve devamını
sağlama noktasında çok önemli fonksiyonlar üstlenmiş toplumsal bir ku‐
rumdur. Bu sosyolojik gerçek hemen her toplumda yaygın bir kabul görür.
Günümüzün modern toplumlarında bu yaygın kabulün geçerlilik katsayısı
artmış görünmektedir. Zira modernleşme sürecinde aile eksenli ortaya çıkan
toplumsal sorunların üstesinde gelinebilmesi için aile ve evlilik/nikâh anla‐
yışının yeniden gözden geçirilmesi ve küreselleşen dünyada aile yapısının
tahkim edilmesi gereği kaçınılmaz bir gerçeklik olarak kendini hissettirmek‐
tedir. Ancak bu çerçevede bir hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmekte‐
dir: Aile kutsallığı.
Tarihî süreçte toplumsal açıdan çok önemli fonksiyonlar üstlenmiş ol‐
ması ailenin bu fonksiyonelliğini yerine getirebilmesi için ona aşırı yükleme‐
ler yapılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede en somut ve belki
de en yaygın olanı, onu dinen yüceltmek ve kutsallaştırmaktır. Sosyolojik
olarak bilindiği gibi din, toplumda en önemli meşrûlaştırma kaynağıdır.
Aileyi kutsallaştırma anlayışı diyalektik bir karakteristik sergilediği için
sosyolojik açıdan iki farklı yönden değerlendirilebilir. Böyle bir yaklaşım bir
yandan ailenin toplumsallığını tahkim ederken, bir yandan da aileyi oluştu‐
ran bireylerin özgürlüğünü, istek ve arzularını göz ardı etmektedir. Zira
evlenme/nikâh ve boşanma gibi hususlar dinî veya ilahî olmayıp, beşerî
tercihe konu olan seküler alana aittir.39 Dinî geleneklerde ‐bu hususta İslâm
istisna değildir‐ aile, evlilik ve nikâh gibi toplumsal kurumlarla ilgili vurgu‐
lar yapması, ‘kutsallaştırma’ olarak değil daha ziyade ‘meşrûlaştırma’ olarak
anlaşılmalıdır. Bu kurumların dinen kutsallaştırılması çabaları sosyolojik
39

Yeprem, 2006.
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olarak önceden hesap edilmemiş bir takım durumların (unintented
consequences) ortaya çıkmasına yol açabilir.
Bu noktada âdeta eşsiz bir sosyolojik laboratuvar konumunda bulunan
modern Batı toplumlarında ortaya çıkan farklı evlilik veya beraberlik türleri
üzerinde durulması gereken mahiyettedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde, özel‐
likle Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde yaygın bir uygulama
samboerliğin tarihî ve sosyal arka planı dikkatle incelendiğinde, bu uygula‐
manın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik ve bireysel özgürlük düze‐
yine bağlı olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte kökeninin Hıristiyan kültür‐
de, özellikle Katolik toplumsal yapıda nikâha yapılan dinî yüklemelere ve
vurgulara dayandığı söylenebilir. Evliliğin kutsallaştırıldığı, boşanmanın
dinen yasaklandığı Hıristiyan kültür dairesinde yetişen bireyler özgürleştik‐
çe başka arayışlara yönelmişlerdir. Nitekim samboerlik anlaşması yaparak
birbirlerine samboer olan kadın ve erkeklerin kendileriyle yapılan görüşme‐
lerde kullandıkları ifadelere göre, insan özgür bir varlıktır ve insanın özgür‐
lüğü kısıtlanamaz. Evliliğin kutsallaştırılması bir yana, ama özellikle bo‐
şanmanın yasaklanmasıyla evlilik âdeta bir “çıkmaz sokağa” dönüştürül‐
müştür.
Şu halde aile, evlilik ve nikâhın beşerî/seküler karakteristiği itibariyle
arka planında çok çeşitli faktörlerin etkili olduğu düşünüldüğünde, onların
indirgemeci bir yaklaşımla tek yönlü ele alınması, evlilik ve nikâhın dinî bir
faaliyet olarak düşünülmesi ve âdeta kutsallaştırılması, üstelik sosyolojik bir
olgu ve süreç olan sekülerleşmenin panzehiri olarak evliliğin ve nikâhın
kutsallığına vurgu yapılmasının talep edilmesi büyük bir metodolojik hata
olacağı gibi, boşanma, parçalanmış aile, sokak çocukları gibi toplumu daha
derinden etkileyecek başka bazı sosyolojik sorunların tam mânâsıyla anlaşı‐
lamaması ve yeni yaklaşımlar ve çözümler üretilememesi sonucunu doğura‐
caktır. Kuşkusuz huzurlu ve mutlu aile sayısında her artış paralelinde daha
sağlam bir toplumsal yapının meydana gelmesine yol açılabilir. Oysa tama‐
men beşerî/seküler bir tercihe konu olan evlilik ve nikâh konusu ele alınır‐
ken, Kur’ân’da da belirtildiği üzere rahmet ve meveddet, yani sevgi, aşk ve
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cinsellik boyutu da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira nikâh
bağıyla bir araya gelerek aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine karşı hisset‐
tikleri bu duygular ailenin en temel yapı taşları konumundadır.
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
Sabit Şer‘î Kanunlar ile Modern Değişimler Arasında
Parlamentonun Nikâh Konusunda Kanun Koyma Felsefesi
(Teşri Felsefesi):
Aile Kanunundan Düzeltilen Bazı Maddeler Örneği
* ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﺎﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻣﺮﱐ

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﻗﺪ
ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻭﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
ﰲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻪ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﺇﺫ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻓﺒﻬﺎ ﲢﻔﻆ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ
ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﺑﺄﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﱳ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺳﺮ ﺗﺮﺍﺑﻄﺎ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﲡﻌﻞ

*

ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻫﻮﻙ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

DİNLERDE NİKÂH

648

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺁﻣﻦ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲡﻌﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺴﻜﹸ ﻢ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ﻭ ِﻣ ﻦ ﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﻣ ﻦ ﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
ﺕ ﱢﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ
ﻚ ﻟﹶﺂﻳﺎ ٍ
ﺴ ﹸﻜﻨﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﻟﱢﺘ 
{ﺍﻟﺮﻭﻡ .٢١ﻓﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﺩﺭﺍ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ.
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺴﲑ ﻭﻓﻖ ﳕﻂ ﺻﺤﻴﺢ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺮﻧﺎ ﻭﻣﺴﺎﻳﺮﺍ ﳌﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ،ﺑﻞ ﺃﺧﺬﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺭﲟﺎ ﺣﻠﺖ ﳏﻠﻬﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﲣﻠﻂ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﻞ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﻠﻴﺎ.
ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ "ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ" ﺣﺬﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،
ﻭﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ .ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺣﺪﺩ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻳﻀﺎ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻻ
ﻏﲑ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ.
ﻭﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺭﲟﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺣﺪﺩ ﻭﻋﺪﻝ
ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ،ﻭﻫﻮ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ.
ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﻄﺮ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﲝﺬﺭ ﺗﺎﻡ ،ﻓﺄﻱ
ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺯﻭﺟﲔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺩﻭﺭ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﲢﺮﱘ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﲢﺪﺛﺖ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﱃ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ .ﺳﺎﺋﻼ ﺍﳌﻮﱃ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ  .ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺃﻭ ﹰﻻ ﻭﺁﺧﺮﹰﺍ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ
ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ
ﻚ ﺍﻟﺪﻳ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴ ﻢ ﻭﻟﹶـ ِﻜ ﻦ
ﺤ ﹾﻜ ﻢ ِﺇﻻﱠ ِﻟﹼﻠ ِﻪ ﹶﺃ ﻣ ﺮ ﹶﺃﻻﱠ ﺗ ﻌﺒﺪﻭﹾﺍ ِﺇﻻﱠ ِﺇﻳﺎ ﻩ ﹶﺫِﻟ 
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ }ِﺇ ِﻥ ﺍﹾﻟ 
ﺱ ﹶﻻ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ{ﻳﻮﺳﻒ.٤٠
ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﺮ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ ،ﻓﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻲ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﱂ ﻳﺒﻖ ﳎﺎﻻ
ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻐﲑ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻞ ﺳﺘﻈﻞ ﻫﻲ ﻫﻲ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﲑ ﻻ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﺣﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻔﺖ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﳎﺘﻬﺪ ،ﻓﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﺮﺽ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﻭﺃﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ "...ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ
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ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻱ ﺍﺣﺪ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﻬﺬﻩ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ ،ﻭﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﲑ ﺃﻭ ﺗﺘﺒﺪﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ
ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ
ﺃﺷﲑ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﺇﱃ
ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﳉﻤﻊ.
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻗﺼﺪﺍ ،ﺃﻱ ﺣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ .ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻁﺀ.
ﻭﻋﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺄﻧﻪ " ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﲢﻞ
ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ").(١
ﺇﻥ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﺘﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ،ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻴﺎﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﺪﺭﻙ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ
ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﺭﺍﺟﺢ ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺳﻠﻴﻢ .ﻭﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺪﺩﺕ
ﻭﻓﺼﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺑﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺔ
ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻓﺤﺮﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺮﻣﺖ ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺼﻠﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻣﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻐﲑ ﺍﳊﺮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ،
) (1ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﺩ .ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﺑﺎﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲ ،ﺹ.٢٧
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺖ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹸﺃ ﻣﻬﺎﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺧﻮﺍﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﻋﻤﺎﺗ ﹸﻜ ﻢ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ } ﺣ ﺮ ﻣ 
ﺖ {).(٢
ﺕ ﺍﻷُ ﺧ ِ
ﺥ ﻭﺑﻨﺎ 
ﺕ ﺍ َﻷ ِ
ﻭﺧﺎ ﹶﻻﺗﻜﹸ ﻢ ﻭﺑﻨﺎ 
ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ﻭ ﹶﻻ ﺗﻨ ِﻜﺤﻮﹾﺍ ﻣﺎ ﻧ ﹶﻜ ﺢ ﺁﺑﺎ ﺅﻛﹸﻢ ﻣ ﻦ
ﺕ
ﻼ {ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٢٢ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ﻭﹸﺃ ﻣﻬﺎ 
ﺸ ﹰﺔ ﻭ ﻣﻘﹾﺘﹰﺎ ﻭﺳﺎﺀ ﺳﺒِﻴ ﹰ
ﻒ ِﺇﻧ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓﹶﺎ ِﺣ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ِﺇﻻﱠ ﻣﺎ ﹶﻗ ﺪ ﺳﹶﻠ 
ﻼﺗِﻲ ﺩ ﺧ ﹾﻠﺘﻢ ِﺑ ِﻬ ﻦ ﹶﻓﺈِﻥ ﱠﻟ ﻢ ﺗﻜﹸﻮﻧﻮﹾﺍ ﺩ ﺧ ﹾﻠﺘﻢ
ﻼﺗِﻲ ﻓِﻲ ﺣﺠﻮ ِﺭﻛﹸﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺂِﺋﻜﹸﻢ ﺍﻟ ﱠ
ِﻧﺴﺂِﺋ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﺭﺑﺎِﺋﺒﻜﹸﻢ ﺍﻟ ﱠ
ﻼِﺑﻜﹸ ﻢ ﻭﺃﹶﻥ ﺗ 
ﺻﹶ
ﻼِﺋﻞﹸ ﹶﺃﺑﻨﺎِﺋﻜﹸﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ 
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﺣ ﹶ
ﻼ ﺟﻨﺎ 
ِﺑ ِﻬ ﻦ ﹶﻓ ﹶ
ﺠ ﻤﻌﻮﹾﺍ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻷُ ﺧﺘﻴ ِﻦ ﹶﺇﻻﱠ ﻣﺎ ﹶﻗ ﺪ
ﻒ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻏﻔﹸﻮﺭﹰﺍ ﺭﺣِﻴﻤﹰﺎ {) .(٣ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺳﹶﻠ 
)(٤
ﺿ ﻌﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺧﻮﺍﺗﻜﹸﻢ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺿﺎ ﻋ ِﺔ {  .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻼﺗِﻲ ﹶﺃ ﺭ 
ﺗﻌﺎﱃ} ﻭﹸﺃ ﻣﻬﺎﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺍﻟ ﱠ
ﰲ ﺑﻨﺖ ﲪﺰﺓ  ) :ﻻ ﲢﻞ ﱄ  ،ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ  ،ﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﺃﺧﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ( ").(٥
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
ﻭﻛﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﳑﻜﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳊﺴﺐ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰲ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ،ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﺪ ﺍﻟﻐﲎ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ،ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻇﻞ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻭﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﺁﺧﺮ ،ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ

) (2ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.٢٣
) (3ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.٢٣
) (4ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.٢٣
)(5ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ٢٦٤٥ ،
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ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺠﺔ ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺮﻑ ﻭﺯﻣﺎﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺣﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﺍﻟﱵ
ﲢﻜﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﺭﲰﻴﺎ ﳍﺎ ﺃﻥ
ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ
ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﱪﻳﺮ ﳌﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻭﳌﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ؟؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﳜﺮﺟﻮﻥ ﺣﱴ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﺎﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﲦﺔ ﺧﻼﻑ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻓﺎﳊﻨﻔﻴﺔ ﳚﻴﺰﻭﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻱ ﻟﻔﻆ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻ ﳚﻴﺰﻭﻥ
ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﻠﻔﻆ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻫﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻼ
ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻳﱪﺭﻭﻥ ﳍﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ
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ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻻﺑﺪ
ﻭﺍﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺇﻥ ﻳﻔﻄﻦ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﻇﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﻞ ﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﱵ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻥ ﺗﺘﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ
ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺗﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩﻫﺎ .ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻬﺪﺩﺍ
ﳍﺎ،
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﻭﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮﺍ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮﺩﺓ ﻭﺭﲪﺔ ﺇﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻵﻳﺎﺕ ﻟﻘﻮﻡ ﻳﺘﻔﻜﺮﻭﻥ " ) . (٦ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ))ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻮﺍ ﺇﻥ ﺃﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ
)(٧
ﺍﺗﻘﺎﻛﻢ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﲑ((
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﻨﲔ ﻭﺣﻔﺪﺓ ﻭﺭﺯﻗﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ ").(٨

) (6ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ  -ﺁﻳﺔ ٢١
) (7ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ  -ﺁﻳﺔ ٢١
) (8ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ ).(٢٢٩
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ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ " ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ
 :ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻏﺾ ﻟﻠﺒﺼﺮ ﻭﺃﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮﺝ  ،ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ
 ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﺀ").(٩
ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻳﺄﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺒﺎﺀﺓ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﺘﻞ ﻴﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻮﻟﻮﺩ ﻓﺈﱐ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ").(١٠
ﻓﺎﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺳﺄﺫﻛﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﲟﺎ
ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﻄﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ
ﳎﺎﳍﺎ  ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ:
ﺍﻟﻌﻔﺔ:
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﺪﺍ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ " ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ ،
ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻏﺾ ﻟﻠﺒﺼﺮ ﻭﺃﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮﺝ  ،ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﺀ" ). .(١١
ﺇﺫﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺃﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.

) (9ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  -ﺍﻟﺮﻗﻢ ١٩٠٥ :ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﶈﺪﺙ] :ﺻﺤﻴﺢ[ .
) (10ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ  ،ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ٢٦١/٤ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ.
) (11ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ.١٩٠٥ ،
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ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﰲ ﺷﺨﺼﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺭﺍ
ﻳﻬﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ " ﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ؟"...
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﺰﻧﺎ ...
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ
ﳐﺎﻓﱵ ﺃﺑﺪﻟﺘﻪ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﳚﺪ ﻟﻪ ﺣﻼﻭﺗﻪ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ" ).(١٢
 ..ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺰﳝﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ
ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺣﺴﻦ
ﻭﺃﺳﻠﻢ ﻭﺃﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﻕ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺨﻴ ِﻞ
ﻀ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟ 
ﺐ ﻭﺍﹾﻟ ِﻔ 
ﲔ ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﺎ ِﻃ ِﲑ ﺍﹾﻟ ﻤﻘﹶﻨ ﹶﻄ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﺬﱠ ﻫ ِ
ﺕ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﹾﻟﺒِﻨ 
ﺸ ﻬﻮﺍ ِ
ﺱ ﺣﺐ ﺍﻟ 
}ﺯﻳ ﻦ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﺏ { ).(١٣
ﺴ ﻦ ﺍﹾﻟﻤﺂ ِ
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﹼ ﻪ ﻋِﻨ ﺪﻩ ﺣ 
ﻉ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﻣﺘﺎ 
ﺙ ﹶﺫِﻟ 
ﺤ ﺮ ِ
ﺴ ﻮ ﻣ ِﺔ ﻭﺍ َﻷﻧﻌﺎ ِﻡ ﻭﺍﹾﻟ 
ﺍﹾﻟﻤ 
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ

ﺑﺎﳊﻼﻝ:

ﺭﲟﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻤﺎ ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺪ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻴﻘﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﺟﻞ ﻭ ﻋﻼ .
ﺖ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ "َﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ِﻟ ﹸﻔﺮﻭ ِﺟ ِﻬ ﻢ ﺣﺎِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺯﻭﺍ ِﺟ ِﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻭ ﻣﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﲔ")ﺍﳌﻮﻣﻨﻮﻥ.(٦:
ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﻬ ﻢ ﹶﻓِﺈﻧﻬ ﻢ ﹶﻏﻴﺮ ﻣﻠﹸﻮ ِﻣ 
ﲔ ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﺎ ِﻃ ِﲑ ﺍﹾﻟ ﻤﻘﹶﻨ ﹶﻄ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻦ
ﺕ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﹾﻟﺒِﻨ 
ﺸ ﻬﻮﺍ ِ
ﺱ ﺣﺐ ﺍﻟ 
ﻳﻘﻮ ﺍﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ }ﺯﻳ ﻦ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﺴ ﻦ
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﹼ ﻪ ﻋِﻨ ﺪﻩ ﺣ 
ﻉ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﻣﺘﺎ 
ﺙ ﹶﺫِﻟ 
ﺤ ﺮ ِ
ﺴ ﻮ ﻣ ِﺔ ﻭﺍ َﻷﻧﻌﺎ ِﻡ ﻭﺍﹾﻟ 
ﺨﻴ ِﻞ ﺍﹾﻟﻤ 
ﻀ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟ 
ﺐ ﻭﺍﹾﻟ ِﻔ 
ﺍﻟﺬﱠ ﻫ ِ
ﺏ {ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ .١٤ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﲟﺎ ﳝﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﹾﻟﻤﺂ ِ

) (12ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ  ،ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ٦٦/٨ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ.
) (13ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.١٤
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ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﳌﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ
ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﲰﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ.
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻏﻤﻮﺽ ﺫﺍ
ﻗﺎﻝ " ﺣﺒﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎﻛﻢ ﺛﻼﺙ  :ﺍﻟﻄﻴﺐ  ,ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ,ﻭﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ").(١٤
ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺭﻭﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﺩﺏ
ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ
ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻴﻼ ﻓﻄﺮﻳﺎ ﻻ ﻣﻨﺪﻭﺣﺔ ﻋﻨﻪ.
ﻭﻻﺑﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻨﻦ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ،ﻷﻧﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺪ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺼﲑ ﳎﻬﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻛﺬﺍ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻣﺔ.
ﻓﻨﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻼ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ .ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﲤﺎ ﻭﻛﺎﺑﺘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ ،ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﺘﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺲ
ﺍﻵﺧﺮ ،ﻷﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺷﺎﻥ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﺒﺘﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﻄﺮﺓ ﻓﻘﺪ " ﺟﺎﺀ ﺛﻼﺙ ﺭﻫﻂ ﺇﱃ ﺑﻴﻮﺕ ﺃﺯﻭﺍﺝ
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ،ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺧﱪﻭﺍ ﻛﺄﻢ
ﺗﻘﺎﻟﻮﻫﺎ  ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ  :ﺃﻳﻦ ﳓﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ؟ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ ﻭﻣﺎ
ﺗﺄﺧﺮ  ،ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ  :ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﺈﱐ ﺃﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺑﺪﺍ  ،ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ  :ﺃﻧﺎ ﺃﺻﻮﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻻ ﺃﻓﻄﺮ ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ  :ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺘﺰﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻼ ﺃﺗﺰﻭﺝ ﺃﺑﺪﺍ  ،ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ) :
ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﺘﻢ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ؟ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﷲ ﺇﱐ ﻷﺧﺸﺎﻛﻢ ﷲ ﻭﺃﺗﻘﺎﻛﻢ ﻟﻪ  ،ﻟﻜﲏ ﺃﺻﻮﻡ ﻭﺃﻓﻄﺮ ،
ﻭﺃﺻﻠﻲ ﻭﺃﺭﻗﺪ  ،ﻭﺃﺗﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ،ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﱵ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﲏ ( ).(١٥

) (14ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ  ،ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ٤٠/٢ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ .
) (15ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ.٥٠٦٣ :
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻓﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ،ﺇﻧﻪ ﻧﺪﺍﺀ ﻳﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ " ﺃﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﳋﺒﲑ").(١٦
ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ:
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﺼﻒ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺼﻔﱵ ﺍﻟﺘﻮﺍﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻓﺼﻔﱵ
ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻭﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ
ﻗﺒﻮﻻ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺣﱴ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻷﺳﺮﺓ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺑﲔ
ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻﺑﺪ ﻭﺍﻥ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ
ﺴﻜﹸﻨﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ
ﺴﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﺎ ِﻟﺘ 
ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ » :ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺕ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ «)ﺍﻟﺮﻭﻡ ."(٢١:ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻛﻦ ﺑﲔ
ﻚ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻜﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﰲ ﺟﺴﺪﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ
ﺱ ﹶﻟ ﻬﻦ) «ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.(١٨٧:
ﺱ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ِﻟﺒﺎ 
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ » ﻫﻦِ ﻟﺒﺎ 
ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺩﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﳊﻖ ﰲ
ﻭﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﺧﲑﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
ﺧﲑﻛﻢ ﺧﲑﻛﻢ ﻷﻫﻠﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺧﲑﻛﻢ ﻷﻫﻠﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ ﻓﺪﻋﻮﻩ ").(١٧

) (16ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻠﻚ  -ﺁﻳﺔ .١٤
) (17ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ٣٨٩٥ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﺻﺤﻴﺢ ..
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ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﻟﺪ.
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺸﺪ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲦﺔ ﺷﺬﻭﺫ ﰲ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﻞ
ﻳﺘﻤﲎ ﺍﳋﻠﻮﺩ ﺍﺫ ﺑﻘﺎﺀ ﻧﺴﻠﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ.
ﺑﻞ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻘﺮﺓ ﺍﻟﻌﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ "ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﻫﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﻭﺫﺭﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺮﺓ ﺃﻋﲔ ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﺇﻣﺎﻣﹰﺎ").(١٨
ﻓﺼﻔﺔ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﻣﺘﺄﺻﻠﺘﺎﻥ ﰲ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺭﲟﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﻮﺍﻫﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﲢﻤﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻟﺬﺍ ﻋﺪﻫﻢ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ
ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ "ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻥ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ" ﺑﻞ ﺍﻷﻋﻤﻖ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﻞ ﺃﻣﺮ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ
ﻀ ِﺔ
ﺐ ﻭﺍﹾﻟ ِﻔ 
ﲔ ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﺎ ِﻃ ِﲑ ﺍﹾﻟ ﻤﻘﹶﻨ ﹶﻄ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﺬﱠ ﻫ ِ
ﺕ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﹾﻟﺒِﻨ 
ﺸ ﻬﻮﺍ ِ
ﺱ ﺣﺐ ﺍﻟ 
ﺗﻌﺎﱃ }ﺯﻳ ﻦ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
)(١٩
ﺏ{ .
ﻉ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﻣﺘﺎ 
ﺙ ﹶﺫِﻟ 
ﺴ ﻦ ﺍﹾﻟﻤﺂ ِ
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﹼ ﻪ ﻋِﻨ ﺪﻩ ﺣ 
ﺤ ﺮ ِ
ﺴ ﻮ ﻣ ِﺔ ﻭﺍ َﻷﻧﻌﺎ ِﻡ ﻭﺍﹾﻟ 
ﺨﻴ ِﻞ ﺍﹾﻟﻤ 
ﻭﺍﹾﻟ 
ﻓﺄﻣﺮ ﺗﺰﻳﲔ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺬﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺯﻝ ،ﻭﳍﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺃﻧﻜﺮ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺑﻨﻮﺓ ﻭﻟﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ ﺍﳌﻼﻋﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  :ﺃﳝﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺃﳊﻔﺖ ﺑﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ  ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﷲ ﰲ ﺷﻲﺀ  ،ﻭﻟﻦ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﺍﳉﻨﺔ  ،ﻭﺃﳝﺎ ﻋﺒﺪ ﺃﻧﻜﺮ
ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﻓﻪ  ،ﺍﺣﺘﺠﺐ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ،ﻭﻓﻀﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺷﻬﺎﺩ").(٢٠

))] (18ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ(٧٤ :
) (19ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.١٤
) (20ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ  ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ١٩٥/٥ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﺑﺬﻱ ﻭﻋﻤﻪ
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﻧﺸﻴﻂ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺑﺬﻱ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ.
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻭﻟﺮﲟﺎ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻃﻌﻢ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﺼﻤﺖ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻘﻠﻖ ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻭﺍﻟﻴﺎﺋﺲ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﻌﺎ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻷﺳﺮ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺇﱃ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ .ﲤﺘﺪ ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﻗﺪ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻏﺮﺎ ﻭﺑﲔ ﴰﺎﳍﺎ ﻭﺟﻨﻮﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﲔ ﺇﱃ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﺃﺳﺮ
ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺪﺓ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﷲ ﻋﺰ
ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻟﺬﺭﻳﺔ ،ﻓﺰﻛﺮﻳﺎ  -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺲ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﳒﺎﺑﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻗﺮﻳﺮﺓ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺩﻋﺎ ﺭﺑﻪ ﻗﺎﺋﻼ "ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﻋﺎ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺏ ﻫﺐ ﱄ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ
ﺫﺭﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺇﻧﻚ ﲰﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ" ) .(٢١ﻭﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﳌﻘﺼﺪ ﻳﺸﲑ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﺎﻡ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﻳﺮﺛﲏ ﻭﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﺁﻝ ﻳﻌﻘﻮﺏ").(٢٢
ﻓﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻴﺲ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﲬﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ  :ﺍﳊﻴﺎﺀ ،ﻭ ﺍﳊﻠﻢ ،ﻭ ﺍﳊﺠﺎﻣﺔ ،ﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻄﺮ ،ﻭ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ").(٢٣

)) (21ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.(٣٨ :
)) (22ﻣﺮﱘ(٦ :؛ "
) (23ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ٣٩٥٩ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺣﺴﻦ.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﳝﻜﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﻴﺼﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ
ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺎﻟﺘﻪ  .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺇﻥ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻱ ﻧﻘﺺ ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﺎﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻐﲑ ،ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻗﻞ .ﻓﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻣﻜﻨﺘﻪ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﻴﺰ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻞ ﻭﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺩﺩ
ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭﺑﲔ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ .ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻟﻮﻻﻫﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺃﻳﺔ
ﻣﻌﲎ ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﳌﻼﺫ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻟﻜﻞ ﺫﺏ ﻟﺐ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻋﱪ
ﺴ ﹸﻜﻨﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ
ﺴﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﻟﱢﺘ 
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻘﻮﻟﻪ } ﻭ ِﻣ ﻦ ﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﻣ ﻦ ﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
ﺕ ﱢﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ {).(٢٤
ﻚ ﻟﹶﺂﻳﺎ ٍ
ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 

) (24ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ .-٢١-
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳛﺘﻜﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﳛﻘﻖ
ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ ﻟﻸﺳﺮﺓ .ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻟﻜﻲ ﺗﺆﺩﻱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﺴﲔ .ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ،ﻟﻜﻲ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲦﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﲦﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺭﲟﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﲔ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ،ﺑﻞ ﺃﺧﺬﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺭﲟﺎ ﺣﻠﺖ ﳏﻠﻬﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻜﻞ
ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ
ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﲣﻠﻂ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﻞ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ
ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﻠﻴﺎ.
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺇﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ " ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ" ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﰲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﲢﻞ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ" ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻃﺮﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﱂ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ ﻷﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﻭﺭﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
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ﺴﻜﹸ ﻢ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ﻭ ِﻣ ﻦ ﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﻣ ﻦ ﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
)(٢٥
ﺕ ﱢﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ { .
ﻚ ﻟﹶﺂﻳﺎ ٍ
ﺴ ﹸﻜﻨﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﹰﺎ ﻟﱢﺘ 
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺯﻭﺟﲔ" ..ﻓﻠﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﰲ ﺩﻭﻟﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﺭﲰﻴﺎ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ ﺭﺟﻠﲔ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺗﲔ  .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ
ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﲡﺎﻫﻠﻪ ﲢﺖ ﺃﻳﺔ ﺫﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ .ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺃﻣﺮ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،ﻭﺃﻱ ﺯﻭﺍﺝ ﺁﺧﺮ
ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ.
ﺇﻥ "ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ" ﺍﳌﺜﻠﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﳍﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻢ ،ﻭﺃﻧﻪ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﻳﻔﺸﻮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺇﻻ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻭﺍﻻﻴﺎﺭ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ "ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ" ﻟﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﺑﺪﺍ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﳝﻮﻣﺔ ﺍﻷٍﺳﺮﺓ ،ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﳎﺮﺩ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﲝﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ،ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻳﺔ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ
ﻷﺟﻞ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺭﺑﺎﻁ ﻟﻦ ﻳﻘﺎﻭﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻷﺳﺮ ﰲ ﺣﻴﺎﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﺷﲑ ﺍﱃ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﺸﺮﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺭﺻﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺁﻧﻔﺎ :ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ١٥٦ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻇﻠﻮﺍ ﻣﻌﹰﺎ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ ﻭ ٣٧ﺳﻨﺔ .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ( The
 Male Coupleﻭﻗﺪ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﳘﺎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ
"ﺯﻭﺟﻴﺔ" ،ﻭﻭﺟﺪﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

) (25ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ .-٢١-
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 .١ﰲ ﺣﻮﺍﱄ ﺛﻠﺜﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﳘﺎ ﳛﻤﻼﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ
ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺎﻹﺧﻼﺹ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
 .٢ﻓﻘﻂ  ٧ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟـ  ١٥٦ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
 .٣ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﱂ ﳝﻜﺚ ﺯﻭﺟﺎﻥ ﻣﻌﹰﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻧﺖ  %١٢ﳌﻦ ﻣﻜﺜﻮﺍ ﻣﻌﹰﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰒ ﻧﺰﻟﺖ ﺇﱃ ﺻﻔﺮ%
ﳌﻦ ﻣﻜﺜﻮﺍ ﻣﻌﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻭﻳﻌﻘﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺍﳌﺜﻠﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ :ﺇﻥ ﺗﻮﻗﻊ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ )ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ(
ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺍﻟﻐﲑﻳﲔ( ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﺑﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻭﻡ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ "ﺣﱴ ﻳﻔﺮﻗﻨﺎ ﺍﳌﻮﺕ" .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺘﺪﻭﻡ ﺃﻡ ﻻ.
ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ ﺍﳌﺜﻠﻴﺎﻥ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ" ﺍﻹﺧﻼﺹ؛ ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﺃﻥ
ﺍﻹﺧﻼﺹ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ "ﺍﻹﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ"!
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ :ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﳐﻠﺼﹰﺎ "ﻋﺎﻃﻔﻴﹰﺎ" ﻟﺸﺨﺺ ﳜﻮﻧﻪ
"ﺟﻨﺴﻴﹰﺎ"؟!).(٢٦
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺪ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﳌﺜﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮﺍﻁ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ
ﺳﺤﺎﻕ ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ " "
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﺯﺍﻧﻴﺎﻥ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺗﺖ

)" (26ﺷﻔﺎﺀ ﺍﳊﺐ" ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻭﺳﻢ ﻭﺻﻔﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  (٢٠٠٧ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
.http://www.brooonzyah.net/vb/t24100.html

DİNLERDE NİKÂH

664

ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻬﻤﺎ ﺯﺍﻧﻴﺘﺎﻥ" ) .(٢٧ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺯﻧﺎ ").(٢٨
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﻥ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﻨﻊ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ .ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ )) ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﲎ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﳝﺎﻧﻜﻢ(.
ﳌﺎ ﻣﺮ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﺇﻻ ﺍﻧﻪ
ﺣﺪﺩ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻗﺪ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ
ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻨﻊ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﺍﳉﻮﺍﺯ .ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻤﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٥ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺄﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ
ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻹﺫﻥ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

) (27ﺍﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ  ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ٢٩٢/٧ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﶈﺪﺙ :ﻛﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎﺕ ﻏﲑ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
)(28ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ،ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ٢٥٩/٦ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ .
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ﺃ  -ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ.
ﺏ -ﺍﳌﺮﺽ ﺍﳌﺰﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻘﻢ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ.
ﺝ  -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﲟﺴﺘﻤﺴﻜﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﺩ  -ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺗﻌﻬﺪﹰﺍ ﺧﻄﻴﹰﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ
ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ) ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (.
ﻫـ  -ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﻭ  -ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﻘﺪﺍ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ )ﺃ،
ﺏ ،ﺝ ،ﺩ ،ﻫـ( ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
ﺯ  -ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻭ( ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻮﻓﻘﺎ ﻭﺃﺧﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﶈﻘﻘﺔ
ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﲑ ﻭﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﻠﺤﺔ.
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻛﺎﻟﻨﺴﻞ ﻣﺜﻼ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﱂ
ﺗﻨﺠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻃﻔﻼ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ،ﻓﻴﺘﻌﲔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﲔ
ﺕ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﹾﻟﺒِﻨ 
ﺸ ﻬﻮﺍ ِ
ﺱ ﺣﺐ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﻄﺮﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﺯﻳ ﻦ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﺤﻴﺎ ِﺓ
ﻉ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﻣﺘﺎ 
ﺙ ﹶﺫِﻟ 
ﺤ ﺮ ِ
ﺴ ﻮ ﻣ ِﺔ ﻭﺍ َﻷﻧﻌﺎ ِﻡ ﻭﺍﹾﻟ 
ﺨﻴ ِﻞ ﺍﹾﻟﻤ 
ﻀ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟ 
ﺐ ﻭﺍﹾﻟ ِﻔ 
ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﺎ ِﻃ ِﲑ ﺍﹾﻟ ﻤﻘﹶﻨ ﹶﻄ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﱠﺬ ﻫ ِ
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ﺏ {) .(٢٩ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻝ ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺴ ﻦ ﺍﹾﻟﻤﺂ ِ
ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﹼ ﻪ ﻋِﻨ ﺪﻩ ﺣ 
ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ " ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀﺓ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﺘﻞ ﻴﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻮﻟﻮﺩ ﻓﺈﱐ ﻣﻜﺎﺛﺮ
ﺑﻜﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ").(٣٠
ﻭﺑﲔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻇﻠﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﳌﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ .ﻓﻬﻨﺎ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻖ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺘﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺑﲔ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﳑﻜﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻷﳘﻴﺔ .ﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ.
ﻧﻌﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻮﻓﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﺧﺮﻯ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ))ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻌﺪﻟﻮﺍ
ﻓﻮﺍﺣﺪﺓ(( ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ " ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻓﻤﺎﻝ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺟﺎﺀ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺷﻘﻪ ﻣﺎﺋﻞ" ).(٣١
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺰﻭﺝ ،ﻛﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ،ﻓﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ ﻗﻴﻮﺩ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﻴﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻣﻊ
ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﺎ ﻣﺆﺩﻳﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﻴﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ
) (29ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.١٤
) (30ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ  ،-ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ، ٢٦١/٤ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ.
) (31ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ، ٢١٣٣ ،ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ]ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ
ﻷﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﱀ[..
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻛﻜﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻄﺒﻘﺎ
ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ "ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺭﻉ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ
ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ") .(٣٢ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﲝﻘﻪ ﺗﺪﻳﻨﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺩ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﻋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﳊﻘﻮﻕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ
ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺰﻭﺝ.
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻌﻪ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻄﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﺮ
ﲡﺎﻩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻣﺎﺿﻴﻪ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ
ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﻬﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ،
ﻧﻌﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﺷﺮﻁ " ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ"
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﲦﺔ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﳉﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻦ ﺃﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ،
ﻓﻬﻮ ﺧﻼﻑ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ "ﻫﻞ ﳚﻮﺯ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﳌﺒﺎﺡ ﻓﻴﻀﻊ ﻟﻪ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺿﻤﻦ
)(32ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ٢٤٠٩ ،
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ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳏﻘﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻭﻣﻨﻌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ؟ﺃﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻋﻦ
ﻼ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ؟
ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻭﲡﺎﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﺪﺧ ﹰ
ﺇﺫﺍ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﺩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ،ﺇﺫ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﻫﻮ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻻ ﳚﻮﺯ
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺑﻠﻐﺎ
ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻻ ﳛﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﺪﺑﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﱄ ،ﺑﻞ ﺭﲟﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﱄ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻭ ﺃﻥ ﳛﺴﻦ ﺍﲰﻪ ،ﻭ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ") .(٣٣ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺎ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻛﺎﻧﺎ
ﺻﺎﳊﲔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ .ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻔﱴ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻗﺎﺻﺮﹰﺍ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ،
ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﳚﺎﺕ ﻭﱂ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺃﺣﺪ .ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ " ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻁ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻠﻮﻏﻪ
ﺳﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻋﺪﺩ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﲢﻜﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎﻥ ﻭﳘﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ  :ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﲑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ.
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﺜﻢ ﺷﺮﻉ

ﺍﷲ.

) (33ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ،٢٤٨٩ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺣﺴﻦ
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻓﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﲑ ﺩﻭﻥ ﻣﺼﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﺃﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺔ،
ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﻊ ﻧﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﲨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻧﻌﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮﺹ
ﺻﺮﳛﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ،ﻓﻬﻮ ﻧﺺ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳉﻮﺍﺯ
ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ "ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺎﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﲦﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ" ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺗﻐﲑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺗﻐﲑ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﰲ ﻋﺎﳌﻬﻢ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﲦﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ،
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﳉﻌﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺇﺫ
ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﺣﺪﻩ ﻏﲑ ﻛﺎﻑ ،ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ،
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﲟﺠﺮﺩ ﺑﻠﻮﻏﻪ ،ﺑﻞ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺃﻱ ﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ،ﻛﻤﺎ ﰲ
ﺴﺘ ﻢ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﺭ ﺷﺪﺍ ﻓﹶﺎ ﺩﹶﻓﻌﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﻬ ﻢ( ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﻮﱃ ﺍﻷﻣﺮ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﺁﻧ 
ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺳﻨﹰﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ
ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﺒﺎﺡ  ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺒﺎﺡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻻ ﳛﺴﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺒﺎﺡ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﳘﺎ ﹰﻻ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﲡﺎﻩ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺑﻨﺎﻢ ،ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺴﺮﻉ ﻭﻮﺭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺑﻞ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺷﻬﻮﺍﻢ ﻭﻏﺮﺍﺋﺰﻫﻢ ،ﻓﺎﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻦ ﻻﺑﺪ
ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺻﺎﱀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﺍﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ  ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ.
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ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ
ﺑﻴﺌﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺃﺩﱏ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ  ١٥ﺳﻨﺔ ﻭﰲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ  ١٦ﺳﻨﺔ ﻭﰲ
ﺁﺧﺮ  ١٤ﺳﻨﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﻓﺈﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺧﺮ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ١٥ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻣﻦ "ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺇﱃ ﻣﻦ "ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ"
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫ ﲰﺤﺖ ﻟﻪ ﰲ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻦ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﳏﺪﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ  ١٥ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺸﺨﺺ  ١٦ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ،
ﻭﺗﻐﻴﲑﻩ ﻣﻦ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ  ١٦ﻋﺎﻣﺎ ﺇﱃ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ  ١٧ﻋﺎﻣﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﰲ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ.
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﻄﺮ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﲝﺬﺭ ﺗﺎﻡ ،ﻛﻤﺎ ﰲ
ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،
ﻓﺄﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺇﱃ
ﳎﺮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺯﻭﺟﲔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺩﻭﺭ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻭﻟﻮ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺩﺍﻓﻊ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ.
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ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﳋﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 -١ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﲑ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﻲ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ
ﻧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ.
 -٢ﺇﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻳﻀﺎ،
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ
ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻮ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﺤﻀﺮﺓ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﲢﺖ ﺃﻳﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻋﺮﺍﻗﺘﻬﺎ.
 -٣ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻫﻲ ﺳﺘﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ،ﻷﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﺍﺛﻨﲔ .ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻜﻲ
ﻻ ﳜﻴﻞ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲦﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺑﲔ ﺭﺟﻠﲔ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺗﲔ.
 -٤ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺎﺿﺮﺍ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳉﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ،ﻟﺬﺍ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﻨﺺ
ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ،ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲦﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻫﻮ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ.

DİNLERDE NİKÂH

672

 -٥ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﻨﺺ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻁ
ﺇﱃ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻳﺘﻀﻤﻦ "ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ".
 -٦ﺇﻥ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻻ ﳜﺮﺝ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ،ﻭﺇﻻ
ﻭﻗﻊ ﰲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﲨﺔ ﻭﻛﺒﲑﺓ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺣﱴ ﺇﱃ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ.
 -٧ﺇﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺭﲟﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺎﺡ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺏ ١٧ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ  ١٦ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ.
 -٨ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﻷﳘﻴﺘﻪ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻪ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ،ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ  :ﺩﺍﺭ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -ﻳﺮﻭﺕ،ﲢﻘﻴﻖ  :ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﲑ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ  ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﰊ ﺑﻜﺮ.
ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ ،ﺍﻟﻠﻤﺤﻘﻖ :ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ  -ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺁﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ،ﺍﻟﻠﻤﺤﻘﻖ :ﺷﻌﻴﺐ
ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ  -ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺶ ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ.١٩٨٣ - ١٤٠٣ :
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ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻻﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﳉﻌﻔﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،
ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ  -ﺑﲑﻭﺕ.
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ،ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﰊ ﻏﺪﺓ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ١٤٢٣ ،ﻫـ 2002ﻡ.
ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ -
 ١٤١٢ﻫـ.
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﺩ .ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﺑﺎﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺎﻣﺪ  -ﺍﻻﺭﺩﻥ-
.٢٠١٠
ﺷﻔﺎﺀ ﺍﳊﺐ" ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻭﺳﻢ ﻭﺻﻔﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  (٢٠٠٧ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﱄhttp://www.brooonzyah.net/vb/t24100.html :

MÜZAKERE
Sabri YILMAZ♦

Sayın Başkanlar, Muhterem Hâzirûn! Hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Saygıdeğer Hocam Abdülkadir Bey, bu güzel ve duygulu konuşmasının
akabinde Rahmetli ozanımız Aşık Veysel’in son derece anlamlı bir Türküsü‐
nü de dinleterek bizi farklı bir aleme aldı götürdü. Bundan sonra müzakere‐
ye devam etmeye gerek var mı, bilmiyorum.
Kıymetli bilgi ve düşüncelerini bizimle paylaştıkları için tebliğ sunan
bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Ben, müzakere için daha önce tarafı‐
ma ulaştırılan Dr. Ahmed Moussa Abdelhamid Badawy’nin “Ekonomik ve
Kültürel Faktörlerin, Mısır Gençliğinin Değişen Evlilik Algısı Üzeindeki
Etkisi” (The effect of the economic and cultural factors on the Egyptian Youthʹs
changing conception of marriage) başlıklı tebliği hakkındaki düşüncelerimi,
kısaca, arz edeceğim.
Değerli misafirimize, tebliği hazırlayıp gönderme lütfunda bulunduğu;
Tartışmalı İlmî Toplantıya katılarak da derlediği bilgileri bizimle paylaştığı
için teşekkür ediyorum.
Tebliğ; Giriş’ten sonra
1‐ “Araştırmanın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan soruları içeren
başlangıç noktaları”,
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2‐ Teorik Çerçeve,
3‐ Araştırmanın Yöntemi,
gibi girişe dâhil edilmesi gereken hususlara başlıklar açılmak suretiyle de‐
vam ettirilmiştir.
Daha sonra;
4‐ Bazı Demografik ve Ekonomik Veriler,
5‐ Bazı Oto‐etnografik Veriler,
6‐ Alan Araştırmasının Sonuçları
a. Eğitimsiz Kırsal Kesim Gençliği Arasındaki Evlilik Anlayışı,
b. Eğitimsiz Şehirli Gençlik Arasındaki Evlilik Anlayışı,
c. Eğitimli Şehirli ve Kırsal Kesim Gençliği Arasındaki Evlilik Anlayışı,
d. Üst Tabaka (Zengin) Gençlik Arasındaki Evlilik Anlayışı,
7‐ Tartışma ve Sonuç başlıkları çerçevesinde derlenen verilerin anali‐
zinden oluşmaktadır.
Verilen çerçeve ve başlıklardan anlaşılacağı üzere, yapılan araştırmanın,
şehirler ve kırsal kesimlerde yaşayan eğitimli ve eğitimsiz Mısırlı gençlerin
evlilik anlayışlarındaki değişimi yansıtması açısından, mutlaka bir değeri
vardır. Bizim de, farklı bir ülkenin gençlerinin nikâha bakışları ve evlilik
anlayışları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladığı için tebliğ yararlıdır.
Özellikle anneannesi, annesi ve kendi nikâh hikâyelerinden bahsederek yak‐
laşık bir asır içerisinde Mısır’daki değişim hakkında bilgi vermesi, tebliğe
ayrı bir değer vermemizi gerektiriyor. Dr. Ahmed Moussa Badawy’ye sun‐
duğu bu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Tartışmalı ilmî toplantının başlığı “Dinlerde Nikâh” olduğuna göre, teb‐
liğin içeriğinin de söz konusu başlık çerçevesinde hazırlanması, hiç olmazsa
biraz ilgisinin kurulması beklenirdi.
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“Araştırmanın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan soruları içeren baş‐
langıç noktaları” başlığı altında cevap aranan üç soruya, dördüncü bir soru
daha eklenmeliydi. Şöyle ki:
Görüşme yapılan gençlerin hangi dine mensup oldukları, günlük hayat‐
larını devam ettirirken, toplumların en küçük birimi ailenin kurulmasına
temel oluşturan nikâh hususunda; ayrıca her ne usûl ve isim altında yürütü‐
lürse yürütülsün, nikâhsız beraber yaşama hakkında Mısırlı gençlerin, men‐
sup oldukları dinin kurallarını dikkate alıp almadıkları da mutlaka sorulma‐
lıydı. Bu doğrultuda oluşturulan bir soruya gençlerin verdikleri cevaplar da
veri olarak tebliğde yer almalı ve değerlendirilmeliydi. “Dinlerde Nikâh”
konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantıda sunulan böyle bir tebliğde öncelikle
bu gibi veri ve analizlerini görmeliydik. Bana ulaşan tebliğde bu hususun
eksik olduğunu, maalesef, söylemeliyim.
Değerli araştırmacının, üç soru çerçevesinde kırk sekiz gönüllü ile mü‐
lakat/birebir görüşme yöntemiyle yaptığı araştırmada, her ne kadar görüşü‐
len gençlerin dinî bağlılıkları hakkında bir bilgi/veri bulunmuyorsa da hazır‐
ladığı tebliğden şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz:
Mısırlı gençler, eğitim ve gelir sevileri yükseldikçe “Din”in ikame ettiği
kurallardan uzaklaşıyorlar; kendilerine engel olan dinî bağlardan kurtularak
özgürleşiyorlar. Nikâh da dinlerin çok önem verdiği bir akit olduğuna göre,
eğitim ve gelir sevileri yükseldikçe Mısırlı gençler, “Dine ve nikâha elveda,
gayr‐i meşrû cinsel hayata merhaba!” diyerek özgürlüğün tadını çıkarıyor‐
lar.
Toplumları şekillendiren en önemli unsurların başında gelen “Din”in
temel hedefi, insanın mutluluğunu temin etmektir. İnsanın fıtratına, dine ve
ahlâkî ilkelere aykırı nikâhsız beraberliklerin kişiyi mutluluğa ulaştırmaması
bir tarafa, toplumların çöküşüne sebep olduğu, herkesin kabul ettiği, bir
gerçektir. Şu halde 80 milyon civarında insanın yaşadığı Mısır’da, nüfusun
% 90’dan fazlasının Müslüman, kalan yaklaşık % 8‐9’luk kesimin de çoğun‐
luğunun Hıristiyan olduğunu dikkate aldığımızda, “Din”in Mısırlı gençlerin
hayatındaki yerinin yeniden tartışılması gerekir.
Hepinize saygılar sunuyorum…

DEĞERLENDİRME
KONUŞMALARI
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Prof. Dr. Salih TUĞ
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Azası

Muhterem başkan ve muhterem hazirunu selâmlayarak söze başlamak
istiyorum. Bu üç gün zaman zarfında aslında çok güzel iş yaptık. Toplumun
önemli bir meselesini tartıştık. Masaya yatırarak çok değişik yönleriyle işle‐
dik. Bunu yaparken de kendi yağımızla kavrulmadık, kendi aramızda tar‐
tışmadık. Bakın Yemen’den, ABD’den, İsveç’ten, Mısır’dan Filipinler’den,
Cezayir’den, Güney Kore’den, Zimbabve’den, Özbekistan’dan , Alman‐
ya’dan, Irak’tan, Hindistan’dan Ürdün’den Pakistan’dan, Endonezya’dan
katılanlar oldu. Bu katılanlar değişik ve farklı dinlerde nikâh anlayışını ifade
ettiler. Bu sosyolojik müessesede değişik dinlerin hükümlerine, yaşayışları‐
na ve örflerine baksak bile birbirleriyle tevafuk eden, birleşen müştereklikle‐
rinin de olduğunu görüyoruz. Burada çok kıymetli tebliğler dinledik
inşaallah bunlar neşredildikten sonra metinlere daha da nüfuz edenler daha
da geniş bilgi elde edeceklerdir.
Öyle anlaşılıyor ki, nikâh dediğimiz akdin veya aileyi kuran ve yaşatan
sosyal müessesenin dinî değerler manzumesi içerisinde bir ahlâkî yönü var.
Bunun üzerinde duruldu. Bir de dinî yönü var. Sadece İslâm’a göre değil
değişik dinlere göre söylüyorum. Ama şahsen beni daha çok tesir altında
tutan mesleki alanım olması itibariyle hukukî yönüdür. Bu hukukî yön aşağı
yukarı bir çok sistemin içerisinde müşterekliklere sahip insana mahsus me‐
seleler ortaya çıkıyor. Özellikle bir talibin bir de kabullenen iki kişinin yan
yana gelmesi var. Buna arz ve talep dediğimiz esaslar çerçevesinde bir kadın
ile bir erkeğin evlilik akdi veya nikâh akdi kurmak üzere yan yana gelmesi‐
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dir. Fakat bu bütün dinlerde kafi değil. Aleniyet ve topluma duyurma mese‐
lesi var. Bunun üzerinde de çok duruldu. Bu da müşterek alanlardan biri.
Efendimizin bir hadisi hepimizin dikkatini çeker. Fakat bu tebliğlerin
hiç birisinde ele alınmadı. Bu işin ahlâkî ve dinî yönünü gösteriyor. Bu nikâ‐
hın vasıflarından biridir. Efendimiz buyuruyor ki: “Nikâh akdi şu gayelere
ve hedeflere yönelik akdedilir. Birincisi güzellik için. Erkeğin veya kadının
güzelliği için. İkincisi servete yöneliktir. Erkek zengin olabilir, kadın zengin
olabilir. Üçüncüsü şöhret ve asalet. Filancanın oğlu veya filancaya ait bir kızı
almak, filanca aileye mensup bir erkekle evlenmek. Paşa kızı, Sultanahmet
Camii imamının kızı vs. gibi. Dördüncüsü dinî şahsiyetine yönelik olabilir.
Siz dinî şahsiyete sahip olan hanımın peşinden koşarak evliliği yapın. Bu
demek değildir ki, güzelliği bir kenara, serveti bir kenara atın, şöhret ve
asalet sahibi olmayı bir kenara atın mânâsına gelmez. Bunlar da yapılır ama
siz tercihinizi dinî şahsiyet yönünde kullanın buyuruyor.
Bu tavsiyeler sadece erkekler için geçerli değil, kadınlar içinde aynı tav‐
siyeler geçerlidir. Bu esaslar dâhilinde akdedilecek bir nikâhın inşaallah
şekil şartları da yerine getirilirse helâl bir akit olarak karşımıza çıkar. Bunun
yazıya dayalı olması lâzım ki isbatı mümkün olsun. İspat çok önemli çünkü
taraflara yüklenen bir çok mükellefiyetler var. Bunların başında infak mese‐
lesi yani nafakalandırma meselesi var. erkeğin üzerinde nafaka borcu var.
hanımın üzerinde de aile içinde çoluk çocuk ve akrabaya vaziyet etmek ve
onları yönlendirmek şeklinde bir takım mükellefiyetleri vardır.
Keşke bu toplantıda bazı konulara da girilmiş olsaydı. Meselâ mehire
birkaç yerde temas edildi. Mehir İslâm hukuku bakımından önemli. Bazı
mezheplerde mehirsiz nikâh olmuyor. Bir de başlık diye bilinen geleneğe
dayalı bir takım tazyikler var. Buna hiç temas edilmedi. Bir de ebeveynin
rızasına yani velinin rızasına temas edilmedi. Bir de bizim âdetlerimiz var.
Bu kız kaçırma nedir? Buna da hiç temas edilmedi. Kız kaçırma, otomobilin
kapısını açarak zorla birini içeriye alma, haydutluk mânâsına değil, ebevey‐
nin rızası meselesi var. Böyle durumlarda nazlanan ana‐babalar var. Birta‐
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kım dünyevî maksatlar güden ana‐babalar var. Orada bu rızayı elde etmek
isteyen o cebbar erkek bu rızayı almak üzere ve kızın da rızasını baştan al‐
mış zaten; kızın rızası alınmamış ise bu bir haydutluktur. Kızın rızası olma‐
dan zaten olmaz. Bu gibi eksiklik gördüğüm meseleler de bu toplantıda ele
alınsaydı daha iyi olurdu.
Sosyal siyaset açısından devlet acaba bu nikâhla ilgili ne gibi tedbirler
alabilir? Neler yapabilir? Meselâ aklıma gelen, yardımlar yapabilir. Meselâ
devlet zekat fonları kurabilir. Bir evin vazgeçilmez şartları var, onları kura‐
mayacak durumda olan gençler olabilir. Müessese olarak Devlet ne yapma‐
lı? Bunlar da ele alınmalıydı diye düşünüyorum.
Ele alınmayan bir diğer husus, devletler hususî hukuk bakımından fark‐
lı dinlere mensup olan kimselerin evliliklerinin doğurduğu hukukî neticeler.
Bu biraz teknik bir mesele. Bu tamamen hukukçuları alakadar eden bir me‐
sele. Değişik mezheplerde de insanlar evlenebiliyor. Bunların da hukukî
çatışmaları olabilir. Bunlar da keşke ele alınsaydı.
Bir de bugün Türkiye’mizde yavaş yavaş bardağı taşıran bir şey var.
Dünyada evrensel hukuk diye bir şey var. Bunların da dayanakları antlaş‐
malardır, konvensiyonlardır. Çeşitli ülkeler yan yana gelmek suretiyle sos‐
yal veya siyasî ya da iktisadî kararlar alıyorlar ve bu kararları da karşılıklı
imzalıyorlar. Artık o aldıkları karar hukukî bir kaide olarak o ülkelerin oto‐
matik olarak iç mevzuatlarına da giriyor. Yeter ki, bu antlaşmalarda nikâhla
ilgili bir takım hükümler varsa, getirildiyse onlar da ele alınmalıydı.
İnşaallah bundan sonraki bu tür toplantılarda bu konular ele alınarak nikâh
konusunda tam bir çalışma ortaya çıkar.
Teşekkür ederim.
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Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Tüm hazırûna saygılarımı sunuyorum. Özellikle Salih Tuğ hocam ile
Ali Özek hocama saygılarımı sunuyorum. Her iki hocam da 1967’den sonra
benim hocam oldular. Salih hocam değerlendirme konuşmasında programla
ilgi bazı eksiklerin olduğunu keşke onlarda dikkate alınsaydı dedi. Ben o
eksiklere şunu ilave etmek istiyorum. Keşke program biraz esnek olsaydı,
konular bu kadar çok olmasaydı da özellikle bizim Türk toplumunu ilgilen‐
dirmeyen konulara biraz daha az yer verilseydi. Dinleyenlere da soru sorma,
katkıda bulunma imkânı verilseydi diye düşünüyorum.
İlk konuşma nikâhın önemiyle ilgili idi. Nikâhın önemi inkâr edilemez.
Dünyada en çok ittifak edilen şey Hz. Âdem’den beri nikâhtır. Nikâh bir
akittir ama nikâhtan başka hiçbir akit farz veya vâcip değildir. Nikâh hük‐
müne ait diğer akitlerde olmayan özel hükümler vardır. Nikâh bağlayıcıdır
ve ebedidir, muvakkat olmaz. Gerci olur diyenler olsa da bize göre olmaz.
Ayrıca bağlayıcıdır. Ama taraflar kendileri isterse ayrılma ve boşanma var‐
dır. Ama fesih yoktur. Yine diğer akitlerde gerekli olmayan şâhit şartı var‐
dır. Diğer akitlerde ancak tavsiye edilir. Ama nikâhta farzdır. Şâhitsiz nikâh
olmaz. Alaniyet de bunlardan biridir.
Bizler nikâhın öneminden bahsediyoruz da dizilerde, televizyonlarda
ekrana çok çıkan gençlerin ragbet ettiği bazı insanlar adı artist oluyor, man‐
ken oluyor, şarkıcı oluyor nikâhsızlığı teşvik ediyorlar. Güzel bir birlikteli‐
ğimiz var, memnunuz, mutluyuz evlenmeyi düşünmüyoruz diyorlar. Buna
karşı tedbir şarttır. Bu sözümü özellikle toplantıya katılan bakanlık temsilci‐
si Dursun Bey’e yöneltiyorum. Devlet olarak bir takım spotlarla nikâhı teş‐
vik etmesi lâzım. Diyanet olarak belki bizim de sorumluluğumuz var.
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Tabiî nikâhın önemi kadar nikâhın devamı da önemlidir. Din gerek ni‐
kâhın önemi ve teşviki konusunda, gerek devamı konusunda fevkalade
önemlidir. Gençlerimize bunları aşılamamız gerekir. Gençler evliliği öncelik‐
li olarak cinsellik olarak görüyorlar. Halbuki nikâh dışı cinselliğin haram
olduğu gençlerin zihnine yerleştirilirse ve evlendikten sonra karı‐koca bir‐
birlerine karşı sorumlulukları ve hakları olduğu yani erkeğin hanımı üze‐
rinde hakkı olduğu, kadının da beyi üzerinde hakkı olduğunu bilmeleri
gerekir. Taraflar birbirlerine karşı haklarının olduğunu bildikleri zaman
herhalde bu evlilikte daha bir mutluluk olur.
Bir de tefvîzü’t‐talâk meselesi var, bunu hocalarımız bilir. Bunun birisi
de nikâh akdi sırasında oluyor. Ben bir kısa bir anekdot anlatmak istiyorum:
İlahiyat Fakültesinde okumuş bir kızımız hiç kimseyle istişare etmeden akit
sırasında “boşama hakkı bana verilmek kaydıyla ben bu nikâha rıza gösteri‐
rim” diyor. Evlenecek bey bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor.
Sonunda ben bu şartla evlenmem diye kalkıp gidiyor. Hoca efendi bu du‐
rumda kıza diyor ki; kızım kızım kadından hoca olur ama, koca olamaz
diyor.
Taraflar birbirlerlerine saygı duymalıdırlar ama evlilik devam edecekse
şu âyete dikkat etmeleri gerekir. ﺎ ﺃﹶﻧ ﹶﻔﻘﹸﻮﺍﻭﹺﺑﻤ ﺾ
ﻌ ﹴ ﺑ ﻋﹶﻠ ٰﻰ ﻢ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﻪ ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟﻠﱠـ
 ﺎ ﹶﻓﺎ ِﺀ ﹺﺑﻤﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟّﹺﻨﺴ ﻮ ﹶﻥﺍﻣﺎﻝﹸ ﹶﻗﻮﺍﻟ ّﹺﺮﺟ
ﻢ ﻟ ﹺﻬﺍﻣﻮ ﻦ ﹶﺃ ﻣ
“Allahʹın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve malla‐
rından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.”1
Bizim bayan görevlilerle de yaptığımız bir toplantı da bir bayan görevli
sordu: Bir kadın kocasının izni olmadan umreye gidebilir mi? Ben gidemez
dedim. Peki giderse ne olur? Biraz da espiri olsun diye giderse kendisine
başka koca bulur.

1

Nisâ, 4/34.
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Nikâhta aleniyet meselesi çok önemli. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı’na
en çok gelen üç problem var. Birincisi eskiden öğrenciler gizli evleniyordu
şimdi bürokratlar veya iş adamları başladı gizli evliliğe ama iki şâhidin hu‐
zurunda bunu yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün fıkıh kitap‐
larında iki şâhidin huzurunda kıyılan nikâh muteberdir diyorsa bizim baş‐
kanlık olarak muteber değildir dememiz mümkün değil. İlim adamları buna
câiz diyor yani mümkündür diyor. Zaten Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimi‐
zin tavsiyesi var. Ama tavsiyede üç şey var: Nikâhı ilan edin, def çalın, mes‐
citte yapın. Bu tavsiyeler aynı hadiste geçiyor. Peki def çalmak şart mı?
Ben bilim adamlarının bunlar üzerinde durmalarını, yazmalarını, an‐
latmalarını ve kamuoyu oluşturmalarını bekliyorum. Evet aleniyet şarttır.
Ama bir hüküm verirken maslahatın birini görürken diğerini görmemezlik‐
ten gelemeyiz. Bugün Türkiye’de dinî nikâhla evlenen yüzbinler var. O
yüzbinlerin belki milyonlar çocukları var. Biz dinî nikâhı geçersiz sayarsak,
gizli nikâh denileni (iki şâhit huzurunda yapılmış olduğu halde ) o nikâh
değildir dersek o çocuklara gayr‐i meşrû çocuklar demiş oluruz. Ne zaman
olur? Toplum hazır olur bunu söylediğimiz zaman vazgeçerler Mebsut’ta
böyle diyor sen ne diyorsun demezler o zaman olur.
Eğer teaddüd‐ü zevcât konusunu anlamakta güçlük çeken insanlar Ma‐
lezya’da olsaydı ‐Bedreddin Çetiner Bey Malezya’da kadın oranı bire
ondokuz nisbetindedir dedi‐ ne yapacaklardı? Böyle bir durumu asla kabul‐
lenemezlerdi. Ayrıca Kur’ân‐ı Kerim’de taaddüd‐ü zevcâtın olabileceğini ve
böyle bir ruhsatın olduğunu bilselerdi şükür secdesine kapanırlardı.
Bu güzel Tartışmalı İlmî Toplantıyı düzenleyen İzmir İlahiyat Fakültesi
dekanı ve mensuplarına ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı ve İSAV
mensuplarına çok teşekkür ediyorum.
Bu tür organizasyonların devamını ve emsâlini diliyor, saygılar sunuyo‐
rum.
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Prof. Dr. Chong Jin OH
Hankuk üniversitesi, Güney Kore

Öncelikle bu başarılı geçen Tartışmalı İlmî Toplantıyı düzenleyenlere
teşekkür etmek istiyorum. Bu Tartışmalı İlmî Toplantı için emek veren bü‐
tün yetkili hocalarıma teşekkür etmek istiyorum.
Bu Tartışmalı İlmî Toplantıda çok çeşitli dinlerdeki nikâhı konuşmuş
olduk.
Bu konu çok önemli bir konudur. Çünkü sağlam millet için sağlam top‐
lum önemlidir. Sağlam toplum için de sağlam aile çok önemlidir. Sağlam
aile için ise nikâh şarttır. Çünkü sağlam aileden kolay kolay bir boşanma
çıkmaz, toplumsal bir problem çıkmaz. Bizim küreselleşme sürecinde top‐
lum olarak zayıf yanlarımızın ne olduğunu tekrar gözden geçirmemiz lâzım.
Bunun için bu Tartışmalı İlmî Toplantı çok faydalı olmuştur.
19. 20. yüzyılda dünyanın genel yapısı batı ülkeleri tarafından çizildiyse
de, 21. yüzyılda ve gelecek yüzyıllarda artık doğu ülkeleri daha etkili ola‐
caktır. Zaten son zamanlarda ekonomi olarak Türkiye olmak üzere Kore,
Çin, Endonezya gibi doğu ülkeleri artık öne çıkmaktadır. Ama bunun eko‐
nomiden daha bir anlamı olması için asıl doğunun felsefesini geliştirmek
gerekiyor. Nikâh gibi konular bu anlamda önemlidir.
Hep biz diyoruz ki, Almanya’daki Türkler’in ‐biz almancı diyoruz‐ ya
da Amerika’daki kolonilerin çok başarılarını görüyoruz. Bu başarı bence aile
yapısından kaynaklanıyor. Aile fertlerinin birbirlerine olan bağlılıklarından
geliyor. Bunun da başlangıç itibariyle nikâhtan yani doğru evlilikten geldi‐
ğine inanıyoruz. Bu bukımdan bu bize çok anlamlı geliyor. Son zamanlarda
Avrupada ayrılıklar çoğaldığı ve ilginç aile durumları ortaya çıkıyor ve bu‐
nun batı tarafından sanki propagandası yapılıyor.
Türkiye’de de bu tür bozulmalarda medya’nın da mutlaka payı olduğu
konuşuldu. Doğrudur. Son zamanlarda Kore dizilerinin, ya da filimlerinin
gençler arasında çok popüler olduğunu görüyorum. Bu sadece Türkiye için
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değil Orta Doğuda, Mısır’da, Ürdün’de, Endonezya’da Kore dizilerinin po‐
püler olduğunu görüyorum. Belki Türkiye’de, Mısır’da da kendi kültürlerini
ön plana çıkaran filimler yapılacaktır diye düşünüyorum.
Selâm ve saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Ömer DUMLU
Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı

Üç gündür devam eden toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu
toplantımızda nikâhla ilgili konular tartışıldı, müzakereler yapıldı, haklı
olarak bir takım eksikler de ortaya konuldu. Bu tür toplantılarda elbette bir
takım eksiklikler olabilir. Ama şunu gördüm ki, dünyanın her tarafında
hangi kültürden olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun yaşanılan
sıkıntılar birbirine çok yakın ve benzerlik ifade ediyor. Gerek evlilik konu‐
sunda, gerek nikâh konusunda, gerek birlikte yaşama konusunda aşağı yu‐
karı bütün din ve kültürlerde aynı problemler dile getiriliyor. Meselâ çok
evlilikle ilgili olarak araştırdığımız zaman her dinde ve her kültürde farklı
görüşler karşımıza çıkıyor. Cahiliye dönemini anlattı arkadaşlarımız. Cahili‐
ye döneminde bir karmaşalık vardı, gerçekten bir kaos vardı. Aslında Hz.
Peygamber (s.a.v.) ve Kur’ân‐ı Kerim bu çok eşlilikle ilgili meşrûlaştırma
yoluna gitmektir. Yoksa iş zaten çığırından çıkmış bu işi en azından dörtle
sınırlandırmak suretiyle bu kaosu bir bakıma kaldırmak, sonuçta da tek
eşliliğe götürebilmek için olanca gücüyle İslâm’ın çalıştığını söylemek gere‐
kir.
Bu meşrûlaştırma programına bir kere daha dikkatinizi çekmek istiyo‐
rum. Bugün aradan bindörtyüz küsür yıl geçmiş bir takım örf, âdet, şu veya
bu şekilde dine girmiş dinle birlikte başka unsurlar ortaya çıkmıştır. Müs‐
lümanlar kendi kültürleri, örfleri yanında aslı kaynakları olan Kur’ân‐ı Ke‐
rim ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulamalarını bir daha yeniden ele alıp
onları bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
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Yani bunların üç asır önce, beş asır önce ortaya konulan bir düşünceyle bu‐
günün problemini çözmek mümkün değildir. Bunlardan istifade edilerek
kaynaklarımızı yeniden ele alıp irdelememiz gerekmektedir. Korkmadan,
çekinmeden üzerine gidip değerlendirmemizi yapmamız gerekir.
Üç gündür bizleri takip eden siz değerli katılımcılara çok çok teşekkür
ediyorum. Her şeyden önce sevgili hocam Ali Özek Bey’e teşekkür ediyo‐
rum. Çünkü böyle bir organizasyonda bize büyük imkânlar sağladı. Bugün
bu toplantı icra edildi ise İsav’ın ve yöneticilerinin, ayrıca Salih Tuğ hocamın
ayrı ayrı görüş ve düşünceleriyle bu iş buraya kadar gelmiş oldu. Ayrıca bu
organizasyonda emeği geçen fakültemizin hizmetlisinden hocasına herkese
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı bizlere tercüme eden tercüman
arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hülasa herkese tekrar tekrar teşek‐
kür ediyor ve saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Ali ÖZEK
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

Yurt dışından ve yurt içinden katılan çok değerli ilim adamları, toplan‐
tımıza katılan değerli katılımcılar! İslâmî İlimler Araştırma Vakfı adına te‐
şekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum.
Değerli dinleyenlen, önce İslâmî İlimler Araştırma Vakfını kısaca size
anlatmak istiyorum. Vakfımız bundan 41 sene önce İstanbul’da kurulmuş‐
tur. Bu 41 sene içerisinde de şu ana kadar bu toplantıyla birlikte 17. milletle‐
rarası tartışmalı ilmî toplantımızı yapmış olduk. Ayrıca 52 adet millî dedi‐
ğimiz tartışmalı ilmî toplantı ve dört de ilmî ihtisas toplantıları yapılmıştır.
Şu ana kadar İslâmî İlimler Araştırma Vakfının neşrettiği kitap sayısı 80’i
geçmiştir. Bunun büyük bir ekseriyeti Türkçe olarak neşredilmiştir. Fakat
son zamanlarda yeni bir sistem geliştirdik bu tür tartışmalı ilmî toplantılar‐
da sunulan tebliğleri aynen neşrediyoruz. Tebliği İngilizce ise İngilizce,
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Arapça ise Arapça, Türkçe ise Türkçe olarak neşrediyoruz. Yani orijinal
metni mutlaka kitaba koyuyoruz.
Bir başka hedefimiz şudur: Bu toplantılarda ortaya konan ilmî çalışma‐
lar başka dillere de tercüme edilecektir. Çünkü bu tartışmalı ilmî toplantı
şeklini Türkiye’de ilk olarak İslâmî İlimler Araştırma Vakfı başlatmıştır.
Sizin de müşahade ettiğiniz gibi bir ilim adamı tebliğini sunuyor, yine aynı
tebliği bir başka ilim adamı müzakere ve tenkit ediyor. Tartışma dediğimiz
şey budur. Ayrıca dinleyicilere de soru sorma fırsatı veriyoruz. Bu toplantı‐
da tebliğ sayısı fazla olduğu için dinleyicilere fazla soru sorma fırsatı veri‐
lemedi. Ben bunları tahdis‐i nimet olarak söylüyorum.
Vakfımız ilim alanında mevcut bir boşluğu doldurmanın gayreti için‐
dedir. Ülkemizde kurulan ilk ilmî vakıflardan biridir. Daha önce böyle bir
vakıf ve anlayış yoktu. Üniversitelerde, fakültelerde bir çok ilmî toplantılar
yapılıyordu ama, bizim sistemimiz bu tür toplantılardan çok farklıdır. Bizim
çalışmalarımızdan sonra Türkiye’de çok güzel ilmî toplantılar yapılmaya
başlanmıştır. Biz de bundan çok mutluluk duymaktayız.
Dinlerde Nikâh konulu bu toplantı konusu itibariyle önemli bir toplan‐
tıdır. Dinlerde Nikâh konusunda gerçekten güzel tebliğler hazırlanmış, mü‐
zakereciler de güzel müzakere ve tartışmalar yaptılar.
Benim şahsî kanaatim, bu toplantı başarılı olmuştur. Çünkü bizim vak‐
fımızın bu tür toplantılardan elde etmek istediği netice konunun tartışılma‐
sını sağlamaktır. Bir konu tartışmaya açılıyorsa bu demektir ki, üzerinde
çalışılacaktır, herkes fikrini söyleyecektir. Nitekim burada müzakere yapan‐
lar, tenkit edenler bu vazifeyi yapmış oldular. Dinleyiciler de bir takım not‐
lar alarak bu konuda düşünecekler ve bir takım araştırmalar yapacaklardır.
Nikâh meselesi bütün dinlerde vardır. Hatta benim hatırımda kaldığına
göre Hindistan’da veya Uzak Doğu’da hiçbir dine inanmayan bazı gurup‐
larda da evlilik ve nikâh var. Ateistler, komünistler arasında da evlilikler
var. Neden? Cenab‐ı Allah insanı ve diğer hayvanları farklı yaratmıştır. Bili‐
yorsunuz bizim eski âlimlerimiz insanı, “Hayvanü’n‐nâtık, müstekîme’l‐
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kāme” diye tarif ediyorlardı. Görünüş olarak ‐kusura bakmayın‐ hayvanlar‐
dan farkımız yok. Yalnız Cenâb‐ı Hak insana akıl, irade, ihtiyar yani seçme
hakkı vermiştir. Bunlardan sonra insanoğlunun en önemli özelliği iki şeye
sahip olmasıdır. Birisi ellerdir. Daha önemlisi ayakta durabilmesidir. Onun
için Kur’ân‐ı Kerim’de birçok yerde geçer, Cenâb‐ı Allah her şeyi çift olarak
yaratmıştır. Tek olan yalnız Allah’dır. Dolayısiyle evlenmek aslında bir za‐
rurettir. Neden? Eğer biz neslimizin devamını istiyorsak evlenmek zorunda‐
yız. Evlenmeden nesli devam ettiremeyiz. Çünkü her çocuk annesini, baba‐
sını tanımak ister. Bu da ancak evlilikle olur. O bakımdan toplumda huzuru,
sükûnu, mutluluğu temin etmenin yolu evliliktir.
İlim adamları bir millet önce fertlerden, sonra ailelerden meydana gelir.
Sonra da kabilelerden devletler, milletler oluşur. Yaratıcı böyle yaratmış,
eğer biz yaratıcının çizdiği yolda devam etmez isek Kur’ân‐ı Kerim’de âyet
var, Cenâb‐ı Hak “biz o kavmi değiştirir başkasını getiririz” diyor. Bu iş
bizim elimizde değil, bizim yolumuz çizilmiştir.
Bir konuya daha temas etmek istiyorum. Bu mesele çok tartışıldı.
Cenâb‐ı Hak, kulunu yarattı ona bir takım prensipler, yollar gösterdi. Bu
evlilik meselesinde sanki Cenâb‐ı Allah erkeğe biraz iltimas geçmiş gibi
geliyor. Allahü âlem bi muradihi. Meselâ erkeğin birdan fazla evlenme hak‐
kı var, haktır kullanılır‐kullanılmaz ayrı mesele zaten doğru olanı tek eşle
yetinmektir. Fakat bu Allah’ın koyduğu bu izindir kaldırılamaz. Çünkü
zaman zaman buna ihtiyaç duyulacaktır. Biliyorsunuz Rusya’da kadın nüfu‐
su çok fazla yüzde yetmiş falan deniliyor. Putin zamanında birden fazla
evliliği kanunlaştıralım diye meclise bir kanun sevkettiler Ama Hıristiyan
oldukları için bugüne kadar bu kanunu çıkaramadılar. Bu kanun mecliste
hala bekliyor. Neden? Çünkü ihtiyaç var. Eğer İslâmiyet bir konuya temas
etmiş ve bir hüküm getirmiş ise, bu hüküm kıyamete kadar bakidir, buna
ihtiyaç duyulacaktır. Onun için Efendimiz (s.a.v.): “Allah her asırda bu ümme‐
tin dinini yenileyecek mücedditler gönderir” buyurmuştur. Bizim fıkıh literatü‐
rümüzde: “Her devirde mücedditler gelir” diye de yazılmıştır. Buna ihtiyaç
vardır. Mezhepler bir ihtiyaçtır. Fetvalar bir ihtiyaçtır. Mehmet Akif’in
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dedeği gibi: ʺDoğrudan doğruya Kur’ânʹdan alıp ilhamı / Asrın idrakına
söyletmeliyiz İslâmı...ʺ diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Yaşadığımız asırda
ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeni ictihatlar, yeni çalışmalar, yeni araştır‐
malar yapmak zorundayız. Bunu bize zaten dinimiz görev olarak veriyor.
Bu vesile ile önce Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı
Prof. Dr. Ömer Dumlu Bey’e cân‐ü gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca
organizasyonda görev alan Prof. Dr. Hüseyin Yaşar Bey’e, Dr. Hadi
Sofuoğlu Bey’e ve diğer görev alan arkadaşlara teşekkür ediyor, takdir ve
tebriklerimi sunuyorum. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkili‐
lerine, İSAV’ın çalışmalarını yürüten Sayın Sabri Özpala, Ahmet Yıldız, Dr.
İsmail Kurt ve Seyit Ali Tüz Beylere, İzmir’de kaldığımız müddet içerisinde
katılımcılara ikramda bulunan Kestane Pazarı Derneği’ne ve İzmir Üniversi‐
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı Necdet Bey’e, Tire Müftüsü Salih Sağlam Bey’e
şükranlarımı takdim ediyorum.

ÖZETLER

ÖZETLER
Düzenleme Kurulu Adına Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR Bey’in
Hazırlamış Olduğu “Dinlerde Nikâh” Konulu Milletlerarası
İlmî Toplantı Sonuç Raporu

“Dinlerde Nikâh” konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı 06–08
Nisan 2012 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî
İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) işbirliği ile İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Top‐
lantının finans yükünü İSAV, akademik sorumluluğunu İlahiyat Fakültesi
yürütmüştür. İSAV aynı zamanda toplantının yürütülmesi için teknik destek
vermiş ve bu sayede konuşmalar Arapça ve İngilizce’ye simultane
çevirilmiştir.
Sonuncusu değerlendirme oturumu olmak üzere dokuz oturumdan
oluşan tartışmalı bilimsel toplantı, son gün öğleden sonra gezi olmak üzere
üç gün devam etmiştir. Oturum başlıkları, tarihte nikâh, nikâh ve toplum,
kültürlerde nikâh (I‐II), dinlerde nikâh, birey ve nikâh, aile ve nikâh, nikâh
ve modernleşme şeklinde düzenlenmiştir. Her oturumda dört tebliğ sunul‐
muş ve bu tebliğler ikişer müzakereci tarafından tartışılmıştır. Başlıklardan
da anlaşılacağı üzere nikâh konusu, tarihsel, toplumsal ve kültürel yönler‐
den, birey temelinde, modernleşme olgusu göz önüne alınarak gündeme
getirilmiştir.
Halkın ve özellikle ilahiyat fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgiyle takip
ettikleri toplantı akademik kurallara özgürce uyularak gerçekleşmiştir. Ya‐
bancı akademisyenleri öğrenciler yakın takibe alarak onları tanımaya, onlar‐
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la tanışmaya gayret sarf etmişlerdir. Bu açıdan öğrencilerin dünya bilim
adamlarıyla entegreye meyilli olduğunun görülmesi, ülkemiz, bilim dün‐
yamız adına sevinilmesi gerektiği düşünülmüştür.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir uzmanla, Diyanet İşleri Başkan‐
lığı da Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan bir üye ile başından sonuna kadar
toplantıyı takip etmişler gerektiğinde katılım sağlamışlardır.
Bu toplantı Türkiye, İslâm ülkelerinden ve diğer ülkelerden olmak üze‐
re akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Tebliğ sunup müzakere
edenlerin toplam sayısı altmış (60) bilim adamı olup bunların üçte biri yurt
dışından üçte biri de İzmir dışından Türkiye’nin diğer üniversitelerinden
katılmışlardır. Katılımcılar göz önüne alındığında toplantının Türk ve Dün‐
ya akademisyenlerinin ilgisine yeterince mazhar olduğu söylenebilir.
Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize gelen bilim insanları son
gün yapılan geziyle Türkiye’(bölge)nin turistik ve tarihî yerlerini görmüşler,
ülke insanımızın misafirperverliği, yakın ilgisi ve zengin Türk mutfağıyla
tanışarak ülkelerine memnuniyetle dönmüşler; teşekkürlerini bildirmişler‐
dir.
Toplantının konusu, önemine binaen nikâh olmuştur.
Nikâh, ailenin hukukî temeli, insanlar için birlikte yaşamanın psikolojik
ve sosyolojik ortamını oluşturması bakımından tüm dünya toplumlarında
en geniş anlamda uygulama alanı olan bir olgudur. Diğer taraftan kadın ve
erkeğin müştereken kendilerine özgü bir paylaşım alanı oluşturması ve in‐
san soyunun devamına katkı sağlaması imkânını veren yegâne meşrû ilişki
kabul edilmiş olmasından dolayı da çok önemlidir.
Yaratılışın bir gereği olan evlilik duygusunun toplumlardaki meşrûluk
kaynağı ve ilkesi nikâhtır ve o toplumun temel birimi ailenin kurulmasını
sağlayan bir sözleşmedir. İnsan hayatının toplumla uyumlu bir şekilde de‐
vam etmesi, aile hukukunun inşa edilip himaye edilmesi buna bağlıdır.
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Bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, dünya dinlerinin bu sorun
karşısındaki tavır, tutum ve davranışlarını incelemeyi hedeflemiş; toplantıya
farklı ülkelerden bilim insanlarının katılması bu konunun dünya ölçeğinde
bütün boyutlarıyla tartışılmasına imkân sağlamıştır.
Toplantı boyunca bilim insanları ülkelerinde karşılaştıkları nikâha da‐
yalı problemleri dile getirerek durum tespitinde bulunmuşlardır. Yapılan bu
tespitlere göre modern zamanlarda adı geçen kültür ve coğrafyalarda ciddi
problemlerin olduğu, geleneksel nikâh vurgusunun ve algısının önemli öl‐
çüde yıpranıp yozlaştığı dile getirilmiştir. Bunun sebepleri olarak da eko‐
nomik faktörlerin, küreselleşme olgusunun, kitle iletişim imkânlarının arta‐
rak yaygınlaşmasının yanında geleneksel dinî söylem ve davranışların mo‐
dern şartlara uyarlanamamasının etkili olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
Evlilik dışı ilişkilerin kişilerde çeşitli davranış bozukluklarına yol açtığı,
bireyin aile hayatıyla ruhsal huzura ve mutlu bir ortama kavuştuğu, evlilik
hayatının güçlüklerine katlanmanın, birçok şeyi birlikte paylaşmanın zevki‐
ni yaşama imkânı vermesinin yanında, babalık şefkâti, analık merhameti
gibi yüce duyguların aile hayatıyla gerçekleşeceği farklı konuşmacılar tara‐
fından vurgulanmış, özellikle açılış konferansında detaylı olarak anlatılmış‐
tır. Toplantının diğer oturumlarında nikâh olgusuna farklı açılardan dikkat
çekilmiş, bütün dünya dinlerinde önemi belirtilmiş ve nikâh birlikteliğiyle
kurulan ailenin tüm kültürlerde toplumların en sağlam bir temel teşkil ettiği
gerçeğine atıflar yapılmıştır. Tartışmalı ilmî toplantı, dünya dinlerinin bu
sorun karşısındaki tavır, tutum ve davranışlarını incelemeyi hedeflemiş,
farklı ülkelerden bilim insanlarının katılmasıyla konu bütün boyutlarıyla
tartışılma imkânı bulmuştur.
Sonuç olarak ilmî toplantıda, dinlerde ve kültürlerde nikâh etrafında
oluşan problemleri, nikâh algısında meydana gelen yozlaşmayı teşhis ve
tespit edilmesine rağmen çözüm yolları konusunda somut öneriler sunula‐
mamıştır. Bunun da kendine has sebepleri bulunmaktadır. Genel çözümden
ziyade yerel çarelerin üretilmesi gerektiği, sadece din, tarih, hukuk, siyaset
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ve sosyal bilim uzmanlarının tek başına çözüm üretmesi imkânı görülme‐
miştir. İnsan unsurunu ilgilendiren tüm alanların çözüm üretecekleri uzman
ekip çalışmalarından sonra sadece çözüm amacıyla yapılacak bir tartışmalı
bilimsel toplantı ve toplantılarla her kültür ve toplumun kendi şartları içer‐
sinde siyasî otoritenin de destek ve teşvikleriyle çözüm üretilebileceği kana‐
ati ortaya konmuştur.

ABSTRACT

International academic meeting “Marriage in World Religions” was
held by Dokuz Eylül University Divinity School in cooperation with The
Foundation for Research in Islamic Sciences (ISAV) in April 6‐8, 2012 at Iz‐
mir, Turkey. ISAV financially supported the meeting, and Divinity School
covered the academic part of the responsibility. ISAV also supported the
meeting for the technical services to simulate translation of presentations in
Arabic and English.
Nine sections including the final remarks and suggestions at this meet‐
ing took place there days followed by a historical visit. Section titles were,
marriage in the history, marriage and the society, marriage in different cul‐
tures (I‐I), marriage in religions, marriage and individuals, marriage and the
family, marriage and the modernity. Four papers were presented in each
section followed by a discussion by two discussants. As it is indicated at the
titles the issue of marriage was examined thorough historical, cultural, indi‐
vidual, and modern perspectives.
Both lay people and students paid high interest to the meeting which is
accomplished relying academic freedom and speech. Students followed the
foreign academicians closely and tried to discuss the subject in any conven‐
ient time of the scholar. This interest from students indicates that these stu‐
dents are ready to communicate with others, which is a subject of proud for
our nation and academic environment.
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Among the participants we had a strong support from the Turkish State;
a specialist from Turkish Ministry of Family and Social Policies, a member
from Presidency of Religious Affairs joined the meeting for whole three days
and shared their ideas with the participants.
In total 60 academicians from Turkey and overseas joined the meeting.
Approximately 1/3 scholars from abroad, 1/3 from other part of Turkey, and
the rest from Izmir participated the meeting. With this result we can con‐
clude that the meeting had enough scholarly interest and support.
Presenters from different countries had the chance to observe the his‐
torical and touristic places of Turkey, to see the Turkish hospitality and
warm welcoming, and taste the Turkish cuisine. At the end of the tour the
foreign scholars did their special thanks for this tour.
Because of its importance, the subject of this meeting was marriage.
As the main pillar of family, marriage has been considered the only le‐
gal relationship in all world religions which ensures that women and men
together may create their own intimate space and contribute to the continua‐
tion of the human race. The institution of marriage established the family
which is the smallest cell of the whole society.
The stronger this particular institution, the stronger societies will be‐
come. In other words, each family is a small society, and each society is a
large family. Therefore, nations must take heart from this institution in order
to stand firm. However, in modern times, marriage and the family institu‐
tion are gradually losing their importance.
This meeting aimed to examine the attitude, approach, and reaction of
world religions towards this issue. The scholars from different countries and
cultures attended to the symposium to examine the subject in different per‐
spectives.
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During the meeting scholars stated the problems around marriage in
their countries and the possible solutions and ideas with openness. With this
statement it became clear that the classical marriage understanding had
faced many problems which come from modern way of life. These are eco‐
nomic factors, day by day globalizing world, raising the communication
standards, and reinterpreting the classical tradition trough modern ways.
One of the conclusions is that extra‐marital affairs cause much misbe‐
havior; within marital boundaries individuals may have happy atmosphere
and spiritual peace; although marriage bring some difficulties, couples have
the opportunity to share many good things; being father and mother in a
healthy family environment led them to show their mercy and compassion
to the family members. In other sections presenters addressed the notion of
marriage and emphasized that all world religions encourages the marriage
and the family to have a strong and healthy community. The main objective
of the conference is to discuss these problems and their possible solutions
from various point of view regarding different cultures and religions.
As a conclusion of this meeting, while the problems around marriage in
various cultures and religious world discussed, the presenters could not
have reached concrete suggestions and outcomes. This point has its own
reasons. Not the general solutions, but the local explanations are necessary;
only historians, religious scholars, legal, political and social scientists cannot
solve the spoils and the erosion around marriage institution. All branches of
social sciences and humanities should come together to discuss this topic to
reach better results which might be applied in different cultural environ‐
ment with the support of political authorities.

ﺧﻼﺻﺔ
ﻟﻘﺪ ﰎ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ" ﻣﺎ ﺑﲔ  ٠٨-٠٦ﻧﻴﺴﺎﻥ
ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻡ ﰲ ﺇﺯﻣﲑ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﳍﻴﺎﺕ ﻭﻭﻗﻒ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ) .(İSAVﻭﲢﻤﻞ ) (İSAVﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻹﳍﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ  .ﻭﻗﺎﻡ ) (İSAVﺑﺪﻋﻢ ﺗﻘﲏ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﲤﺖ
ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺿﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻊ ﺟﻠﺴﺎﺕ ،ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﺟﻠﺴﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ،ﻭﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﺣﻠﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ .ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﺘﻤﻊ ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ .ﰎ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﺭﺑﻊ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﰎ ﻧﻘﺎﺵ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻌﻠﻘﲔ .ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ.
ﻟﻘﺪ ﰎ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ
ﻭﺧﺎﺻ ﹰﺔ ﻃﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﳍﻴﺎﺕ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻎ .ﻭﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﻫﻢ ﻭﻳﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻫﻢ
ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﺃﻣﺮ ﺳﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
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ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﲞﺒﲑ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺪﻋﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﰎ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺳﺘﻮﻥ ) (٦٠ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﺯﻣﲑ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺑﻼﺩﻧﺎ ،ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﻌﺎﱂ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺗﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﺒﺦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻐﲏ ﻭﺿﻴﺎﻓﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ،ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﱃ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻣﺴﺮﻭﺭﻳﻦ ﻣﻊ ﺇﺑﺪﺍﺀ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﰲ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﹰﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﳎﺘﻤﻌﲔ.
ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺇﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ.
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ﺧﻼﺻﺔ

ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ.
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺎ ﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .ﺇﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻳﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﺎ ﰲ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺷﺪﻭﺍ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ
ﺫﻛﺮ ﺁﻧﻔﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ
ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﲢﻤﻞ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻠﺬﺫ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻄﻒ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻭﺣﻨﺎﻥ ﺍﻷﻣﻮﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﰎ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﱃ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ
ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻴﻨﺔ ﰲ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ.
ﺇﻥ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺎ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺃﺗﺎﺡ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
ﻭﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﺔ ﳊﻞ
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻪ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
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ﻭﳚﺐ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺧﱪﺍﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺣﻠﻬﺎ.
ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﰎ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﻟﺰﻭﻡ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ
ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ
ﳎﺘﻤﻊ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺳﻴﺔ.

DİZİN
A

bekâr kalma, 280, 281, 282, 283, 303, 639

açık evlilik, 30

bekleme süresi (iddet), 482

adaleti sağlama, 536, 537, 540

bereket duası, 389

aile içi şiddet, 274

biğâ nikâhı, 50

aile kararnamesi, 11, 17, 80, 93, 429, 477,
495, 622

bilezik, 387

aile kurumu, 17, 19, 20, 26, 408, 432, 487,
581, 628, 629, 631, 632, 637

birlikte yaşama, 30, 301

aile ve hayat, 407

boşanma davaları, 102, 456

aile ve toplum, 117 432, 493
aile konseyi, 302

boşanma/talâk, 19, 39, 279, 298, 379, 399,
400, 401, 407, 457, 458, 459, 625, 644

ailede huzur, 21

boşanmak son çare, 70

birbirini küçümseme, 274
boşama niyetiyle nikâh, 63

ailede irade özgürlüğü, 275
ailede sevgi, 21, 275

C

ailelerde aranılan şartlar, 366

cehiz serme, 387

ailenin korunması, 302

cinsiyet eşitliği, 272, 274

ailenin temeli, 21
akrabalık, 37, 75, 77, 82, 285, 424, 431,
450, 487, 573, 574

çocuk yapma, 70, 128, 634, 635

avret, 63, 72, 73, 100

çok eşliliğe izin, 67

ayrı yaşama, 301

çok eşliliğin sebepleri, 535, 572

Ç

çok eşlilik probleminin çözümü, 572
B
bağlayıcılık (lüzum) şartları, 78, 428

çok eşlilik, 571
çok evlilik, 238, 248, 299

bâkire izinnâmesi, 452
baldızla evlenme, 40

D

bâliğa kadın, 95

daimî nikâh, 577

baş başa kalma, 74, 577, 580

damat seçimi, 362

bâtıl nikâh, 98
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evlenmenin kayıt altına alınması, 612

değer eşitliği, 272
değer vurgusu ve bilinci, 275

evliliğe mani durumlar, 36

denkliğin gözetilmesi, 41

evliliğin gayesi, 283

din farkı, 40, 60, 175

evliliğin geçerliliği, 375

dinî nikâh, 58, 416

evliliğin tarihçesi, 279, 287

dinî ritüeller, 361, 374, 379

evlilik bağı, 27, 36, 186, 383, 384, 400,
629, 638

dinlerde evlilik, 406
dinlerde nikâh, 12, 15, 18, 406, 533, 676,
677, 690

evlilik dışı cinsel ilişki, 251

doğurganlık, 68, 72

evlilik kurumu, 19, 423, 641

dul kadın, 43

evlilik merasimi, 292, 296, 479

evlilik hukuku, 289

düğün merasimi, 423, 427

evlilik öncesi hazırlıklar, 292

düğün yemeği, 48, 88, 91, 97, 389, 423,
427

evlilik ritüelleri, 361, 370, 371, 372, 373,
375, 377

düğün, 41, 47, 298, 305, 389, 393, 395,
396, 427, 438, 613

evlilik teklifi, 72, 482

düğüne ait dualar, 295

evlilik türleri, 370

düğünlerde şenlik / eğlence düzenlenmesi, 477

evlilik ve nikâh, 628

evlilik sırrının özelliği, 384

evlilik yaşı, 60, 368
evlilikte din farklılığı, 176, 178

E
ehl-i kitâb ile evlenme, 178

evlilikte eş sayısı, 544
evlilikte rıza, 92

emsâl mehir, 78, 83, 95, 100
ergenlik, 117, 379, 389, 399, 430, 578

F

erkekte aranılan şartlar, 362

fakihlere göre nikâh, 427

eş sınırlaması, 539

farz nikâh, 61

eşin soyunun devamı, 238

fâsit nikâh, 98, 99

eşlerin denkliği, 57

fedakârlık, 11, 21, 297, 298

evlat edinme, 286, 615, 628

füru, 240, 242

evlenilmesi yasak olanlar, 398
evlenme engelleri, 57, 64, 75, 76, 279, 285,
293, 428
evlenme töreni, 293, 294, 373, 279
evlenme ve boşanma, 59, 279
evlenme yaşı, 284
evlenmede denklik, 74

G
geçersiz evlilikler, 251
geçici evlenme, 76, 178
gelin seçimi, 364
gelin veya damat hamamı, 298

DİZİN

gizli nikâh, 67, 91, 92, 425, 433, 434, 435,
472, 473, 474, 481, 686
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imam nikâhı, 494
in‘ikad şartları, 78, 98
infak, 682

H

istibdâ nikâhı, 49

hak ve sorumluluklar, 57, 69, 70, 88, 449

itaat, 70, 101, 391, 545, 636

hakların ihlali, 274

iyi geçinmek, 70

halvet, 63, 72, 74, 100, 580

iyi insan yetiştirmek, 29

hamile, 39, 49, 50, 75, 493

izinnâme, 451, 452, 453, 460, 461, 462,
463, 465, 466, 467, 468, 469, 498

haram nikâh, 62
hayat arkadaşlığı, 630

K

hayız, 39, 519
hıristiyanlıkta boşanma, 399

kadına değer verme, 272

hıristiyanlıkta evlilik, 381

kadının rızası, 43

hıristiyanlıkta nikâh, 382

kan hısımlığı, 285

hıristiyanlıkta evlenme engelleri, 285

karma evlilik, 175, 183, 243, 244

hıristiyanlıkta evlilik anlayışı, 279

karşılıklı haklar ve sorumluluklar, 69

hinduizmde evliliğin amacı, 361

kast kuralları, 366

hinduizmde evlilik, 380

kastlar arası evlilik, 376

hor görme, 272, 274

kavvâm, 489

huzur ve sükûnet, 54

kefâet, 74

hülle, 38, 39

kına gecesi, 298, 387
kısırlık, 68, 69
I

kız ve damat seçimi, 360
kızda aranılan şartlar, 364

ıstılahta nikâh, 449

kızın rızası, 42, 83, 389, 683
İ

kızın seçilmesi, 42
kızların kendi başlarına evliliği, 492

icap ve kabul, 40, 43, 77, 78, 79, 81, 85,
86, 87, 88, 450, 454, 496, 544

kilisede evlenmek, 290, 407

iddet müddeti, 39

kitâbî kadın evlilikleri, 186

iddet, 39, 64, 76, 98, 100, 124, 184, 462,
474, 482, 498, 519

kurban ritüeli, 371
küfüv, 95

ideal evlilik, 29
iffet, 67, 185, 186,293, 582, 633
iki eşin birlikteliği, 55
ikrah, 82, 92, 93
iktidarsızlık hastalığı, 95, 238

L
Lâik-dindar kutuplaşması, 414
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N

M
mahremiyet, 237, 239, 636

nesil ortaya çıkarma, 274

manevî yakınlık, 285, 286

neslin korunması, 51, 379

medenî kanun, 285, 289, 291, 392, 411,
412, 416, 612, 613, 621, 622

neslin sorumluluğu, 489

medenî nikâh, 59, 289, 290, 388, 392

nikâh akdi belgesi, 456

mehirsiz evlilik, 44

nikâh akdi, 11, 43, 47, 53, 58, 59, 63, 65,
72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87,
91, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 376, 423,
424, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 448, 449, 451, 454, 456, 472, 477,
478, 483, 488, 489, 490, 493, 494, 496,
498, 500, 544, 681, 685

mehirsiz nikâh kıyılmadığı, 456

nikâh âyini, 389, 392, 393, 394

mehr-i muaccel, 453, 456, 457, 462

nikâh çeşitleri, 35, 49, 51, 57

mehr-i müeccel, 451, 453, 457, 465

nikâh dışı doğma, 19

mekruh nikâh, 62

nikâh engeli, 38

meşrûiyet türleri, 619

nikâh kıyılamayan zaman, 388

mehir, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 55, 58, 61,
62, 64, 74, 77, 78, 83, 93, 98, 99, 100,
102, 127, 424, 438, 447, 455, 456, 457,
458, 474, 484, 489, 494, 498, 518, 519,
521, 538, 682

meveddet ve merhamet, 54

nikâh kıyılma yeri, 388

mezheplere göre nikâh, 106

nikâh kıyılma zamanı, 46, 388

mirasın taksimi, 448

nikâh merasimi, 97

mubah nikâh, 62

nikâh muamelesinin sicile kaydı, 455

mut‘a nikâhı, 48, 49, 57, 63, 64, 65, 88, 98,
99, 180, 517, 518, 517, 519, 520, 521,
577, 578, 579, 581, 582, 583, 629

nikâh sağdıçlığı, 399
nikâh sözleşmesi, 119, 126, 127, 128, 416,
455

mutsuz aile, 30

nikâh şahidinde aranan nitelikler, 89

mutsuz toplum, 30

nikâh takdis duası, 390

muvakkat/süreli nikâh, 65

nikâh uygulamaları, 37, 48, 57, 614, 622

müdâyene, 490

nikâh yasağı, 36, 37, 99

müfarekāt, 452, 468

nikâh’ın kuruluş şartları, 105

mülci ikrah, 92

nikâha ehil olma, 79

münâkehât, 452, 467, 468

nikâha teşvik, 60

müstehap sayılan velâyet, 81

nikâha yönelik suistimaller, 432

müşareket velâyeti, 83

nikâhı ilan edin hadisi, 425
nikâhın amacı, 58, 65
nikâhın dinî yönü, 57
nikâhın feshi, 95, 482
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nikâhın gayesi, 65
R

nikâhın gerçekleşmesi, 40
nikâhın hükmü, 57, 61
nikâhın konusu, 78
nikâhın mescitlerde yapılması, , 434, 481
nikâhın önemi, 26, 27, 29
nikâhın sosyal boyutu, 423, 425, 428, 432
nikâhın şarta bağlanması, 86

resmî nikâh, 26, 92, 102, 289, 301, 407,
411, 412, 416, 417, 419, 420, 431, 492,
499, 580, 612, 613, 614, 615, 621, 622,
623, 624
rızâî akit, 496
ric‘at, 92

nikâhın şartları, 78, 362
nikâhın tescili, 60, 451, 497
nikâhsız birleşme (zina), 486
nikâhsız birliktelik, 19, 23, 63, 102, 638
nikâhta alenîliğin amacı, 482
nikâhta aleniyet ilkesi, 472, 486, 489
nikâhta denklik, 54
nikâhta devamlılık, 63
nikâhta vekâlet, 87

S
sadakat, 29, 30, 31, 274, 292, 294, 296
sahih nesebin korunması, 487
sahih nikâh, 36, 48, 50, 100, 487
sevgi ve saygı, 24, 30, 31, 65, 391
seyyibe izinnâmesi, 452
sıhhat şartları, 78, 428
sıhriyet hısımlığı, 285
son sığınak aile, 31

nikâhu’s-sirr, 91

soy bozukluğu, 245

nişan bozma, 74
nişan merasimi, 292
nişan ve düğün, 292, 401
nişan yüzüklerinin takılması, 296
nişan, 292, 296, 384, 386, 387, 449
nişanlama namazı, 387

soy, 41, 73, 75, 76, 82, 255, 361, 362, 366,
374, 641
söz kesme, 57, 72, 298, 384, 385, 449
sünnet nikâh, 62
süt akrabalığı, 37, 60
süt kardeşliği, 398

O
ortodokslarda nikâh, 405
Ö

Ş
şâhit, 44, 88, 89, 519
şâhitlerin sayısı, 91, 474

ömür boyu bağlılık, 274

şâhitlik, 60, 67, 88, 89, 121, 472, 473, 474,
475, 476, 478, 489, 490, 494, 623

örfî nikâh, 500

şer’î mahkemelerde nikâh akdi, 454

özel hayat, 18, 411, 482

şiğâr nikâhı, 48
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T

vedud ve velud, 72

taç giydirme töreni, 392

vekâlet, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 93, 94,
120, 126, 450, 462

taç giydirme, 295, 296, 392

velâyet yetkisi, 81, 463, 491, 492, 500, 544

takı hediyeleri, 393

velînin izni, 491

takılar ve süsler, 371

veli izinsiz nikâhın bâtıl oluşu, 43, 482

talâk, 93, 96, 451, 457, 685

velîme, 97, 423, 427, 434, 435, 472, 477,
480, 481, 613, 620

taç giydirme duası, 392

tarafların ehliyeti, 79
tarafların rızası, 42

Y

tefviz-i talâk, 96
tek eşliliğin önemi, 26

yabancıyla evlenme, 286, 293

tek evlilik, 279, 298

yakın akraba, 72, 77, 240, 363, 366, 379

tekrar evlenme, 238

yasak cinsel ilişki, 251

tenbih ve nasihat vaazı, 391

yasak ilişkiye yönelik cezalar, 253

Tevrat’ta mahremiyet, 239

yasaklanan nikâh, 48, 51

toplumsal yükümlülük, 269, 274

yasal evlilik, 289
yuva kurmak, 31, 611

U

yürürlük (nefaz) şartı, 78
yüzük takma, 292, 295, 296, 297, 385, 387

usûl ve fürû, 286
usûl, 239, 242

Z
Ü

zifaf, 36, 457, 472, 474, 519

üç talâk, 38, 99

zina töhmetinden korunma, 484

ülfet, 487

zina, 38, 49, 51, 55, 63, 64, 67, 72, 88, 92,
99, 101, 247, 280, 282, 283, 286, 300,
301, 400, 420, 433, 434, 471, 477, 481,
485, 486, 496, 500, 582, 632

üvey anne, 51, 240, 253, 450
V
vâcip nikâh, 61
vasiyet, 448

ziyafet (velîme) verilmesi, 477
zorla kaçırmak, 42

