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ÖN SÖZ

Allah-Təalə insanı gözəl bir varlıq olaraq yaratmış və ona öz ru-
hun dan bir ruh üfürmüşdür. Ağıl, yaddaş və iradə kimi qabiliyyətlər lə 
zən  gin ləşdirilərək yerüzünə endirilmişdir. Bu üstün yaradılış Quran da 
be  lə qeyd edilmişdir: “Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!”. An caq 
ayə nin davamında, pisliyə yönələn insan üçün “Sonra da onu qay-
tarıb rəzillərin rəzili edərik!” (ət-Tin, 95/ 4-5) buyurulur.

Adəmə (ə.s) yaradılışdan sonra fiziki aləmə aid biliklərin öyrə dil mə si 
ayə də belə keçir: “(Allah Adəmi yaratdıqdan sonra) Adəmə bü tün şey-
lərin adlarını (isimlərini) öyrətdi. Sonra onları (həmin şeyləri) mə lək  -
lərə göstərərək: “(İddianızda) doğrusunuzsa, bunların adlarını Mə  nə 
bil dirin!”- dedi”. (əl-Bəqərə, 2/31) Buna görə ilk insanın əşyanı, bitkiləri 
və hey  vanlar aləmi kimi varlıqların cövhərini və xüsusiyyətlərini bil  diyi ni 
de yə bilərik. Günümüzdə elm ana-atadan “genlər” yoluyla uşaqla ra bir 
bi lik və bacarıq xüsusiyyətlərinin keçdiyini və insanın beyin gü cü nün 
an caq 12 %-ni istifadə edə bildiyini ortaya çıxartmışdır. Heyvan  lar, bit-
ki lər və hətta kiçik varlıqlar diqqətlicə nəzərdən keçirildikdə yaradılış 
proq ra mı  nın izlərini görmək mümkündür. 

Allah-Təalə bir çox ayələrdə bitki, heyvan və insan növlərini qadınlı, 
kişili yaratdığını və bunların çoxalmalarının öz aralarında “bölünmə” və 
ya “tozlanma” və ya “doğum” kimi yollarla ola biləcəyini bildirmişdir. (Bax, 
əz-Zariat, 51/49; əl-Ənbiya, 21/5; əş-Şuara, 26/7; əl-Hücurat, 49/13,)

Başlanğıcı ilk cütlük olan Adəm və Həvva “gen”lər yolu ilə nəsildən-
nə silə keçən ən güclü qurulmuş ailə yuvasıdır. Tarix boyunca bir dinə 
inansın və ya inanmasın hər cəmiyyətin başlanğıcını ailə meydana gə-
tir mişdir.

Digər bir tərəfdən cəmiyyətin ailə qurluşu öz inanc və mədəniyyət 
də yərlərinə bağlanır. Şəxsin ailə daxili və ya xarici örtünmə, görüşmə, 
qar şı cinslərlə olan əlaqələri, nişan, toy, nəfəqə və boşanma kimi felləri 
bağ lı olduğu dindən aslıdır. Buna görə İslam cəmiyyətində də şəx sin 
do ğumundan ölümünə kimi içində yaşadığı ailəsinə qarşı haqları və 



 6 \ Ailə Elmihalı

mə   suliyyətləri vardır. Yaxşı və pis günlərdə davranması lazım olan dav-
ranışları isə Allah və Rəsulu tərəfindən müəyyən edilmişdir. İbadət ən 
geniş mənada Uca Allahın qəbul etdiyi və razı olduğu hərəkətləri ifa də 
edir. Ailə daxilində öz haqq və məsuliyyətlərinin sərhədləri çərçivə sin-
də hə rə  kət edən möminin də bunda görə ibadət əcri alacağından heç 
şüb həsi yox dur. Cənnətin ananın ayaqları altında sayılması, Allahın qə-
zə bi nin ana-atanın qəzəbində olması, ana-ataya uff belə deyilməsi nin 
qa da ğan ol ması, evlilikdə dindar və əxlaqlı olmağın tərcih səbəbi sa-
yılması, ərin xa nımı və uşaqlarına etdiyi xərcləmənin sədəqə kimi qə bul 
edil məsi bu prin siplər arasında sayıla bilər.

Əlinizdə olan bu əsər, möminin doğumundan ölümünə qədər ailə da-
xi lində və xaricində qarşılaşdığı təhsil, tərbiyə, cinsəl problemlər, evlilik, 
ailə daxili haqq və məsuliyyətlər kimi hər fərdi və ailəni maraqlandıran 
ak tual məsələlərin İslami yöndən həll yollarını araşdırmaq məqsədiylə 
qə ləmə alınmışdır. İslam fiqində isə muaməlatın “şəxsi hallar (əl-əh-
valuş-şahsiyyə)” ya da “nikah, talaq, miras” başlıqları altında yer alan 
bö lümlər əsərin ana mövzularını əhatə etməkdədir.

Əsər İslami qaynaqlarından istifadə etməklə ailə həyatı ilə əla qəli 
əsas məsələləri açıqlamış və müsəlmanların bunları bilib ona gö rə əməl 
etmələri üçün hazırlanmışdır.

Nöqsansız olmaq Uca Allaha məxsusdur. Biz nöqsanlarımızla bir-
lik də onun rizasına çatacağımızı düşünürük.

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
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I. YER ÜZÜNDƏ İLK İNSAN və YARADILIŞI

A) Həzrət Adəmin Yaradılışı:
Şanı uca Allah Adəmi (ə.s) torpaqdan yaratmış və ona ruhun dan 

üfü  rərək can vermişdir. Beləliklə insan cismani varlığı ilə dünya hə ya tı-
na, ruhi cəhətdən də mənəvi aləmə uyğun bir şəkildə yaradılmış dır. Şəx-
si nə verilən ağıl, iradə, hafizə, səbir, qəzəb kimi hiss və qabiliyyətlər lə 
Ya radanın xüsusi əhəmiyyət verdiyi bir varlıq olmuşdur.

Belə ki, Qurani-Kərimdə Uca Allahın ilk insanı yaratması belə bə yan 
edilir: “Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam”, - de dik də 
(mələklər): “Biz Sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dedi yi miz və 
Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada (yer üzün də) fə  sad 
törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”- söy  lə-
di lər. (Allah onlara:) “Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz! -dedi.”1 

Bu qədər geniş qabiliyyətlərlə yaradılan insana mələklərdən eh ti-
ram səc dəsi edilməsinin istənilməsi İblisin qısqanclığına səbəb ol muş-
dur. Qurani-Kərimdə bu hadisə belə bəyan edilir: “(Ya Peyğəmbər!) Biz 
mə ləklərə: “Adəmə səcdə edin! - dedikdə İblisdən başqa (hamı  sı) 
səc  də etdi. (Yalnız) o, lovğalanaraq (səcdə etməkdən) imtina etdi və 
ka firlərdən oldu.”2  

İblis, Adəmə (ə.s) səcdə etməməsinin səbəbini belə izah edir: “Mən 
Adəmdən daha üstünəm. Çünki məni atəşdən Adəmi isə pal çıq-
dan yaratdın.”3 Burada şeytanın yalnız atəşlə palçıq arasın da mü qa-
yi sə aparması səhv olmuşdur. Çünki şeytan: “Mən ona surət ve rib 
ru  humdan üfürdüyüm zaman siz ona (ibadət yox, təzim məqsədi  lə) 
səc  də edin!”4 ayəsində bildirilən ruhla; “Mən yer üzündə bir xəli fə 
(ca  nişin) yaradacağam”5 ayəsindəki insana verilən yüksək dəyərləri 
nə  zə rə almamışdır.
1. əl-Bəqərə, 2/30.
2. əl-Bəqərə, 2/34.
3. əl-Əraf, 7/12.
4. əl-Hicr, 15/29.
5. əl-Bəqərə, 30.
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Beləliklə daha əvvəl mələklər arasındakı üstün mövqeyi və ka i na t   la 
əlaqədar ətraflı məlumatı olan İblis, lovğalanması nəticəsin də cən  nət-
dən və ilahi rəhmətdən qovulmuşdur.6 

İnsanın ruh xaricində iki ünsürü torpaq və sudur.
Allah-Təala yaradılışla əlaqədar olaraq belə buyurur: “Biz, hə qi-

qə   tən, insanı tərtəmiz (süzülmüş) palçıqdan yaratdıq. (Biz Adəmi 
tor    paq dan, Adəm övladını isə süzülmüş xalis palçıqdan-nütfədən xəlq 
et   dik). Sonra onu (Adəm övladını) nütfə halında möhkəm bir yer də 
(ana bətnində) yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çe  vir-
dik, son ra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik, sonra o bir parça əti 
sü   müklərə döndərdik, sonra sümükləri ətlə örtdük və daha son  ra 
onu bambaşqa (yeni) bir məxluqat olaraq yaratdıq. Yaradanların ən 
gö   zəli olan Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur!”7 

“Sizi (atanız Adəmi) torpaqdan yaratması, sonra da sizin (hə  rə-
nizin) bir insan olub yer üzünə yayılmağınız Onun qüdrət əla mət   lə-
rin  dəndir.”8

Yer üzünün ¾-ü su ilə əhatə olunmuşdur. İnsan bədəninin də 75%-i 
su  dan ibarətdir. Hər bir canlının torpaqdan sonrakı ən mühüm ünsürü 
su  dur. Allah-Təala belə buyurur: “Allah hər heyvanı (canlını) bir su-
dan (nütfədən) yaratmışdır. Onların bəzisi qarnı üstə sürünür, bə-
zi  si iki, bəzisi isə dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yara  dır. 
Hə  qiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!”9 “İnsanları sudan (nütfə dən) 
ya   radan, onları (bir-biri ilə) əsil qohum (qan qohumu) və sonra  dan 
qo  hum edən Odur. Rəbbin (hər şeyə) qadirdir! (Birinci, ata-ana tə  rəf-
dən, ikinci isə bacı, qız tərəfdən olan qohumluqdur).”

Müxtəlif ayələrdə Həzrət Adəmin xəmirində istifadə edilən torpa  ğın 
xü  susiyyətlərinə və keçirdiyi mərhələlərə işarə edilir. Növbə ilə tor paq 
(tu  rab), palçıq (tin), yapışqan palçıq (gil), forma verilən palçıq (hamə in 
məs  nun) və quru palçıq (salsal) bunların arasında sayıla bilər.10

B) Həzrət Həvvanın Yaradılışı:
Yer üzündə ilk qadın, Həzrət Adəmin xanımı və bəşəriyyətin ana sı 

olan Həzrət Həvvanın yaradılışı ilə əlaqədar müxtəlif rəvayətlər var dır. 

6. əl-Əraf, 7/13; əl-Hicr, 15/34, 35.
7. əl-Muminun, 23/12-14.
8. ər-Rum, 30/20.
9. ən-Nur, 24/45.
10. əl-Furqan, 25/54.
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Qur ani-Kərimdə onun Həzrət Adəmdən və ya Adəm (ə.s) ilə ey ni mad-
də dən yaradıldığı belə bəyan edilir:

“Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) xəlq edən və onunla ünsiy  yət 
et mək (sakit, rahat olmaq) üçün özündən (qabırğasından) zövcəsi  ni 
(Həv vanı) yaradan Odur.”11

“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, on  dan 
zöv cəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın  lar 
tö rədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şey -
lər) is tədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəs mək-
dən həzər edin!”12

Bu ayələrə görə Həzrət Həvva Adəmdən sonra və onunla eyni mad -
də dən yaradılmışdır. Bəzi alimlər “...və zövcəsini də ondan xəlq edən 
Al  lahdır” ayəsinə əsaslanaraq, Həvvanın Həzrət Adəmin bədəninin bir 
üz  vündən yaradıldığını iddia edirlər. Belə ki, bu mənada bəzi hədis  lər 
nəql edilmişdir.

Əbu Hüreyrə (r.a) Həzrət Peyğəmbərin belə buyurduğunu bil  dir  miş   -
dir: “Qadınlara xoş davranın, çünki qadın qabırğa sümüyün dən ya ra -
dılmışdır. Qabırğa sümüyünün ən əyri hissəsi üst tərəfidir. Onu dü  zəlt-
məyə çalışsan sındırarsan, öz halına buraxsan həmişə əyri qalar. O 
hal    da qadınlara qarşı yaxşı davranın.”13

Şeytan Allaha üsyan edib cənnətdən qovulduqdan sonra, Adəm 
(ə.s) cənnətə yerləşdirilir. Bir müddət təkbaşına gəzir. Bir ara yuxu  ya 
ge   dir və yuxudan oyananda baş tərəfində öz növündən (cinsindən), bir 
can   lı görür. “Sən kimsən?” deyə soruşur və “Bir qadın” cavabını alır. 
Da    ha sonra yaradılmasının səbəbini soruşur. Qadın; “Mənimlə təsəl  li 
tap   mağın üçün yaradıldım” deyə cavab verir. Bu vaxt yanlarına gə lən 
mə   ləklər qadının kim olduğunu soruşurlar. Həzrət Adəm onun “Həv va” 
ol  duğunu və canlı bir şeydən yaradlıdığı üçün, qadına bu adı verdiyini 
de  yir.14

Qurani-Kərimdə Həzrət Həvvanın yaradılış səbəbi “Adəmə hə  yat 
yol   daşı olması və onunla təsəlli tapması” olaraq göstərilir.15 Belə olan 
təq   dirdə, yenə insan cinsindən, Adəmin yaxınlıq və ünsiyyət qura ca  ğı, 

11. əl-Əraf, 7/189.
12. ən-Nisa, 4/1.
13. Buxari, Ənbiya, 1.
14. İbn Kəsir, Müxtəsər Təfsir, İxtisar və Tədqiq M. Əli əs-Sabuni, VII nəşr, Bey rut 
1402/1981, I, 112 və s. 
15. Bax. əl-Əraf, 7/189; Elmalılı, IV. 180-181.

Təməl Bilgilər
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bir  likdə yaşayıb çətinliklərə bir yerdə sinə gərəcəkləri və qiyamə tə qə-
dər gələcək insan nəslinin ilk anası olacaq bir qadın yaradılmışdı.

 
C) Adəm ilə Həvvanın Cənnət Həyatı:
İlk iki insanın yaradılışlarından sonra cənnətə daxil olmaları Qur  ani-

Kə rimdə belə bəyan edilir: “(Sonra) Biz (Adəmə) dedik: “Ey Adəm, 
sən zövcənlə (Həvva ilə) Cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı mey-
və  lər dən, istədiyiniz kimi, bol-bol yeyin, yalnız bu ağaca (buğda   ya) 
ya xın gəlməyin! Yoxsa (özünüzə) zülm edənlərdən olarsınız.”16  

Bu, uca Allahın insan üçün qoyduğu ilk qadağa idi. Eyni za man-
da sərbəst qərar verə bilmək qabiliyyətlərini necə istifadə edəcəklə ri 
ba    rəsində bir sınaq idi. Şeytanın verə biləcəyi vəsvəsə və aldatma nın 
Adəm və Həvvanın qadağaya tabe olub-olmaması barəsində təsir li 
ola  cağını bilən Allah-Təala onları belə xəbərdar etmişdir: “Biz də be lə 
de dik: “Ey Adəm! Bu (İblis) sənin də, övrətinin də düşməni dir. 
(Eh   tiyatlı olun ki) sizi (tovlayıb) Cənnətdən çıxartmasın, yoxsa (ey 
Adəm!) məşəqqətə düşüb bədbəxt olarsan! (Gecə-gündüz əziy yət 
çə  kib öz əlinin zəhməti ilə yaşamağa məcbur olarsan!)  Həqiqətən, sən 
ora  da (Cənnətdə) acmaq nədir, çılpaq olmaq nədir bilməzsən!  Sən 
ora  da susamaq nədir, günəşin hərarətindən əziyyət çəkmək nə dir, 
onu da bilməzsən!”

Bundan sonra, şeytan bir vasitə ilə yolunu taparaq Adəm ilə Həv-
va    ya vəs  vəsə vermiş və onları yoldan çıxararaq qadağan edilən şe yi 
et mə   yə təh  rik etmişdir. Allah-Təala bu haqda belə buyurur: “Şeytan 
(Adə min və Həv  vanın) örtülü ayıb (övrət) yerlərini özlərinə gös tər-
mək məqsə   di lə onlara vəsvəsə verib dedi: “Rəbbiniz sizə bu ağa cı 
yal nız mə   lək ol  mamağınız və ya (Cənnətdə) əbədi qalmamağınız 
üçün qa da   ğan et  mişdir!” Bundan əlavə onlara:“Mən sizin yaxşılı-
ğı nı zı istəyi  rəm” de yə and da içdi.17” Beləliklə şeytan əgər bu qa da-
ğan edilmiş ağa cın meyvəsindən yeyərlərsə mələyə çevriləcəklərini və 
da vamlı ola raq cən nət də qala bilmələrinin yalnız bu şəkildə müm kün 
ola biləcə yi ni de yir di. Nəhayət şeytanın bu həvəsləndirici sözləri Adəm 
ilə Həv va üzə rin də öz tə sirini göstərdi və qadağan edilmiş meyvə dən 
yedilər.

Bundan sonrası ayədə belə bəyan edilir: Beləliklə, (Şeytan) on  la rı 
batil sözlərlə aldatdı (onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mər tə-

16. əl-Bəqərə, 2/35.
17. əl-Əraf, 7/20.
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bələrdən aşağı endirdi). (Adəm və Həvva) ağacın mey və sin  dən dad-
dıq da ayıb yerləri (gözlərinə) göründü. Onlar Cən nət (ağac la rı nın) 
yar paqlarından (dərib) ayıb yerlərinin üstünü örtməyə baş  la dı lar. 
Rəb bi onlara müraciət edib buyurdu: “Məgər sizə bu ağa  cı (ağa -
ca yaxınlaşmağı) qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aş   kar 
düş  məninizdir, deməmişdimmi?”18

Qadağan edilən ağacın buğda, üzüm və ya əncir olduğu barəsin    də 
bə  zi rəvayətlər olsa da, ayə və hədislərdə ağacın növü aşkar şəkil   də 
gös  tərilməmişdir. Bunu bilməyin bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur.19

D) Həzrət Adəm ilə Həvvanın İşlədiyi Günahın Mahiyyəti?
Allah-Təala ilk insanı yaradıb, cüzi iradə verərək sərbəst bu rax-

dı  qan sonra şeytan onu yoldan çıxarmışdır. Çünki şeytan Adəmə və 
onun nəslindən olanlara vəsvəsə verib onları aldatmaq və pislik et-
mək vəzifəsini üzərinə götürmüş və Allah-Təala ona bu gücü ver miş-
dir. Lakin Allah-Təala bu barədə Həzrət Adəmi xəbərdar etmiş və bu na 
bax  mayaraq doğruluq cildində görünən şeytan, məntiqli və inandı rı cı 
təl qinləri ilə insana təsir edə bilmişdir. Lakin İslam etiqadına görə gü nah 
şəxsidir, atadan oğula keçməz. Digər yandan Adəm və Həvva cən nət-
dən qovularkən Allah-Təala onlara bir sıra kəlmələr öyrədərək töv bə 
et  mələrini təlqin etmiş və ilk insanın duası qəbul olunmuşdur.

Allah-Təala qadağan edilmiş ağacın meyvəsindən yediklərinə gö   rə 
Adəm ilə Həvvaya belə demişdir: “Biz (onlara) dedik: “Hamınız bu-
radan (yer üzünə) enin! Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət (pey  ğəm-
bər və Kitab) gəldiyi zaman Mənim hidayətimə tabe olanlara (axi rət 
əza  bından) heç bir qorxu yoxdur və onlar (qiyamətdə) qəmgin ol-
maz  lar.”20 “(Allah Adəmə və Həvvaya) belə buyurdu: “Bir-birinizə (siz 
İb   lisə və nəslinə, İblis də sizə və nəslinizə) düşmən kəsilərək hamı  nız 
ora dan (Cənnətdən yerə) enin. Məndən sizə doğru yolu göstə  rən 
bir rəhbər (kitab, yaxud peyğəmbər) gəldiyi zaman hər kəs Mə  nim 
haqq yolumu tutub getsə, nə (dünyada) yolunu azar, nə də (axi rət-
də) bədbəxt olar! Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Quran dan) 
üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əza ba dü-
çar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirə rik”.21 

18. əl-Əraf, 7/22.
19. Elmalılı, I, 276.
20. əl-Bəqərə, 2/38.
21. Taha, 20/ 123, 124.
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“(Allah) buyurdu: “Bir-birinizə düşmən olaraq (Cənnətdən yer üzü-
nə) enin! Yerdə sizin üçün bir müddət (əcəliniz çatana qədər) sığına-
caq və dolanacaq (yaşayış vəsitələri) vardır”. (Allah) buyurdu: “Ora-
da ya  şayacaq, orada öləcək və oradan (dirilib) çıxarılacaqsınız!”22 

Adəmin (ə.s) Allah-Təaladan bəzi dua kəlmələrini alması Qur an -
da be lə bəyan edilir: “(Nəhayət) Adəm rəbbindən (bəzi xüsu si) kəl  -
mə  lər öyrənərək (Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vəsitəsilə) töv bə et   -
di. Doğ rudan da, O (Allah) tövbələri qəbul edəndir, mərhə   mət-
li    dir.”23 əd-Dahhak ibn Muhazim, Həzrət Adəmə təlqin edilən dua   nın 
bu ayə olduğunu  bildirir: “Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm et  dik. 
Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana 
uğ      rayanlardan olarıq!” - dedilər.”24 

Abdullah bin Məsud (r.a) Allah-Təalaya ən sevimli olan sözün, Həz -
rət Adəmin qadağan edilmiş ağacdan yediyi zaman dediyi bu söz   lər 
ol duğunu nəql etmişdir: “Allahım! Səni həmdinlə təsbih edirəm. Sə -
nin adın müqəddəsdir, şanın ucadır. Mən nəfsimə cülm etdim, məni 
bağışla. Sən dən başqa günahları əfv edən yoxdur!”25

E) Yer Üzünə Enmə və İlk Ailə Ocağı
Həzrət Adəm ilə Həvvanın endirildiyi yerlə əlaqədar olaraq ayə və 

hədislərdə ətraflı  məlumat yoxdur. Amma bəzi rəvayətlərə görə Adə min 
Hindistanda Seylon (Sərəndib) adasına, Həzrət Həvvanın isə Ciddə yə 
endirildiyi bildirilir. Sonra isə onlar Ərəfat və Müzdəlifədə görüşdülər.26 

Beləliklə dünya həyatında ilk ailəni onlar qurmuşlar və bu evlilikdən 
insan nəsilləri törəmişdir. İbn Cərir ət-Təbəri (v. 310/922), Həzrət Həv-
va  nın əkiz və biri oğlan, digəri qız olmaqla  qırx uşaq dünyaya gətirdiyini 
rə  vayət etmişdir.27 

Həzrət Həvvanın ilk hamiləliyi Qurani-Kərimdə belə qeyd edilir: 
“... (Adəm) zövcəsi ilə yaxınlıq etdikdə o, (Həvva) yüngül bir yük-
lə yük   lən   di (hamilə oldu) və (bir müddət həmin yükü) daşıdı (onun la 
otu    rub-dur du). (Həvva) ağırlaşdığı vaxt onların hər ikisi Allaha dua 

22. əl-Əraf, 7/24, 25.
23. əl-Bəqərə, 2/37.
24. əl-Əraf, 7/23; Bax. İbn Kəsir, Təfsir, II, 11.
25. Elmalılı, e.a.ə., I, 278; M. Sami, Bakara Suresi Tefsiri, s. 113
26. Təbəri, Tarix, Nəşr. M.Əbu-l-Fəzl, Qahirə 1960-70, I, 121; Məsudi, Murucu-z-Zəhəb, 
Nəşr. M.M. Əbdülhəmid, Qahirə.
27. Zəbidi, Təcridi-Sarih Tərcüməsi, VI nəşr, Ankara 1981, IX, 77.
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edib: “Əgər bizə saleh (sağlam, ağıllı, hər şeyi yerli-yerində) bir uşaq 
ver  sən, (bu nemətə görə Sənə) şükür edənlərdən olarıq!” - de di. 
Allah on  lara saleh övlad verdikdə (Adəm və Həvvadan qeyri va li-
deyn  lər) öz  lərinə verdiyi (uşağın adı) ilə əlaqədar Allaha bir para 
şə  riklər qoş  mağa başladılar. Allah isə Ona qoşulan şəriklərdən 
uca  dır! (Onun heç bir şəriki yoxdur!)”28

İlk doğulan uşaqlarına “Abdullah (Allahın bəndəsi),” “Übeydullah 
(Al  lahın kiçicik bəndəsi)” kimi gözəl adlar qoydular. Bu uşaqlar öldük  dən 
son ra, şeytan yenə Həvva (r.anhənin) ətrafında gəzməyə başlamış  dı. 
Ona vəsvəsə verərək; əgər uşağın adını “Abdulharis” (əkinçinin qu lu) 
qoy san uşaq yaşayacaq, -dedi. Əkinçidən məqsəd uşaqların atası olan 
Adəm  dir (ə.s). Məhz yuxarıdakı ayədə; qulluğun Allahdan başqası na 
aid edilərək, Allaha bir sıra şərik qoşduqlarına işarə edilmişdir. Hə sən 
əl-Bəsri isə bu ayədə daha sonrakı dövrlərdə Allaha şirk qoşan yəhu  di 
və xristianların nəzərdə tutulduğunu söyləmişdir.29

Rəvayətə görə Həzrət Adəmə doğulacaq bütün nəsli cəm hal-
da göstərilmiş, Adəm Həzrət Davudun ömrünün altmış il oldu ğu nu 
gördükdə, öz min illik ömründən qırx ilinin Davuda verilmə si ni Al lah- 
Təaladan istəmişdir. Lakin əcəli gəldiyində bu vədindən dön mək is-
təyərkən Allah-Təala onun ömrünü 1000 ilə, Davudun (ə.s) öm rü nü 
isə 100 ilə tamamlamışdır. Tövrata görə Həzrət Adəm 930 il ya  şa-
mışdır. Həzrət Adəmin qəbri bir rəvayətə görə Məkkədə Əbu Qü beys 
mağarasında və ya Hindistandakı Növz dağında, başqa bir rə va yətə 
görə isə Beytulməqdisdədir. Çünki Nuh (ə.s) tufanda Həzrət Adə min 
tabutunu gəmiyə mindirmiş və daha sonra sular çəkilərkən onu Bey tul-
məq disə dəfn etmişdir.30

F) Yer Üzündə İnsanların Çoxalması:
İnsan nəslinin ilk atası olan Həzrət Adəm və Həvvanın Allah-Təa la 

tə rəfindən yaradılması və dünya həyatında ilk ailə ocağının qurul  ma-
sı ilə yeni bir çoxalma meydana gəlmişdir. Bu da ayrılma, törəmə və 
do  ğuş yoludur. Bütün canlı varlıqları, cinləri və bitkiləri də əhatə edən 
di şi və erkək cinslər davamlı olaraq törəmişdir. Bu isə təkhüceyrəli can-
lı  lar  da bölünmə, bitkilərdə tozlanma, insan və heyvanlarda isə do  ğum 
va sitəsilə davam etmişdir. Qurani-Kərimdə Həzrət Adəmdən sonra  kı 
nə  sil lərin davamı belə bəyan edilir: “Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və 
28. əl-Əraf, 7-189-190.
29. Bax. Əhməd ibn Hənbəl, V, II; Tirmizi, Təfsiru surə 7/4; İbn Kəsir, Təfsir, II, 74. 
30. Bax. Sələbi, 37.
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bir qa dın dan (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi ta nı-
ya  sı nız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayır dıq. 
Al  lah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınız  dır 
(pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şe yi) bi-
lən  dir, (hər şeydən) xəbərdardır.”31 “(İnsanlardan və heyvanlar dan 
iba   rət) iki cifti (hər bir cütü) erkək və dişi olaraq yaradan Odur (Bir 
qət rə) nütfədən (o, ata belindən analığa) axıb tökülərkən.”32 “Mə gər 
o tökülən bir qətrə nütfə deyildimi?! Sonra laxtalanmış qan oldu və 
(Allah) onu yaradıb surət verdi (insan şəklinə saldı). Sonra da on dan 
bi ri kişi, biri qadın olmaqla iki cift (həmtay) yaratdı.”33

Digər tərəfdən yeddi ayədə insanlıq aləminə “Adəm oğulları”34, bir 
yerdə isə “Adəmin zürriyyəti”35deyə xitab edilərək ilk mənbəyə diq  qət 
çə  kilmişdir.

Allah-Təala yer üzündə hər şeyi cüt yaratmışdır: “Düşünüb ib  rət 
ala sınız deyə, Biz hər şeyi cüt-cüt yaratdıq.”36 “Biz onları ot ki mi 
bi çə nəcən (külə döndərənəcən) elə bu sözləri deyib dururdular (na-
lə çə kirdilər).”37 “Məgər onlar yer üzünə baxıb orada növbənöv gö-
zəl (bitkilər və meyvələr) yetişdirdiyimizi görmürlərmi?”38 “Nəha  yət, 
(on ları məhv etmək barəsində) əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadı ğı 
(tən dirdən və ya yer üzündən, yaxud gəminin qazanından su qay na yıb 
daşdığı) zaman (Nuha) dedik: “Hər heyvandan biri er kək, bi ri dişi 
olmaqla bir cüt, həmçinin əleyhinə (ölümünə) əvvəlcə dən hökm 
verilmiş şəxslər istisna olmaqla, qalan ailə üzvlərini və iman gə ti-
rən ləri gəmiyə mindir!” Əslində onunla birlikdə (tayfasından) çox az 
adam iman gətirmişdi.”39 “Yeri (insanların və başqa canlıların ya  şa-
ya bilməsi üçün) döşəyən (uzadıb genəldən), orada möhkəm dağ  lar, 
çay   lar yaradan, bütün meyvələrdən (erkək-dişi, yaxud şirin-acı, turş-
mey  xoş və s. olmaqla) cüt-cüt yetişdirən, gecəni gündüzlə (gündü  zü 
də gecə ilə) örtüb bürüyən Odur.”40

Bütün bu və buna bənzər ayələrdəki “zövc” termini, lüğətdə; ar  vad, 
ər, həyat yoldaşı, qadının əri, kişinin xanımı kimi mənalara gəlir. Ter  min 
31. əl-Hucurat, 49/13.
32. ən-Nəcm, 53/45-46.
33. əl-Qiyamə, 75/37-39.
34. Bax. əl-Əraf, 7/26, 27, 31, 35, 172; əl-İsra; 17/70; Yasin. 36/60.
35. Bax. Məryəm, 19/58.
36. əz-Zariyat, 51/49.
37. əl-Ənbiya, 21/15.
38. əş-Şüəra, 26/7.
39. Hud, 11/40.
40. ər-Rəd, 13/3. 
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ola raq zövc; öz cinsindən başqa bir cins ilə birlikdə olan demək olub, 
bun lardan hər biri, digərinə görə zövc, yəni “yoldaş”, təklikdə isə “fərd” 
adı nı daşıyır. 

Qurani-Kərimdə erkək bitki toxumlarının, dişi bitkilərlə külək və si-
tə  silə tozlanması belə ifadə edilir: “Biz (buludla) yüklənmiş (bitkilə rə, 
ağac  lara həyat verən, onları tozlandıran) külək göndərdik, göy  dən 
yağ  mur endirib sizə su verdik (içirtdik).”41 

G) Uşağın Ana Bətnində Formalaşması:
Yuxarıda Həzrət Adəm ilə Həvvanın yaradılışı və yer üzünə en  dik-

dən sonra Həzrət Həvvanın ilk hamiləliyini42 qeyd etmişdik. Qur ani- Kə-
rim də insan nəslinin, öz dölünü doğum vəsitəsilə davam etdirdiyi ni bil-
dirən bir çox ayə vardır. Bu ayələrdə uşağın ana bətnindəki inkişa fı tibb 
elminin izah etdiyi ilə uyğun şəkildə göstərilir. Buna aid bir neçə ayə ni 
misal verək:

“Həqiqətən, Biz sizi (babanız Adəmi) torpaqdan, sonra məni  dən 
(nüt  fədən), sonra laxtalanmış qandan, daha sonra müəyyən, tam 
bir şəklə düşmüş (vaxtında doğulmuş) və düşməmiş (vaxtından əv-
vəl doğulmuş) bir parça ətdən yaratdıq ki, (qüdrətimizi) sizə göstə -
rək. İs  tədiyimizi ana bətnində müəyyən bir müddət (adətən, doqquz 
ay) sax  layar, sonra sizi (oradan) uşaq olaraq (doğurub) çıxardarıq.”43

“Biz, həqiqətən, insanı tərtəmiz (süzülmüş) palçıqdan yarat dıq. 
(Biz Adəmi torpaqdan, Adəm övladını isə süzülmüş xalis pal çıq dan- 
nütfədən xəlq etdik). Sonra onu (Adəm övladını) nütfə halında möh -
kəm bir yerdə (ana bətnində) yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxta lan -
mış qana çevirdik, sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik, son  ra 
o bir parça əti sümüklərə döndərdik, sonra sümükləri ətlə ört  dük 
və daha sonra onu bambaşqa (yeni) bir məxluqat olaraq ya  ratdıq.”44

Həzrət Peyğəmbərin hədislərində ana bətnindəki inkişaf mər  hələ si 
belə bəyan edilir: “Şübhəsiz sizdən birinizin meydana gəl mə si anası nın 
bətnində qırx gün ərzində tamamlanır. Sonra orada o qə dər müd dət 
ər zində nütfə (mayalanmış yumurta) olur. Sonra bir o qədər müd dət-
də mudğa (bir parça ət) halına gəlir. Sonra mələk göndərilir və ona 
ruh üfürülür. Mələyə dörd kəlmə əmr edilir: Doğulacaq uşağın ruzi  si-

41. əl-Hicr, 15/22. 
42. əl-Əraf, 7/189.
43. əl-Həcc, 22/5.
44. əl-Muminun, 23/12-14; Bax. əl-Mumin, 40/67.
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ni, ömrünü, edəcəyi əməllərini, cəhənnəmlik, yoxsa cənnətlik olacağı nı 
yaz  ması.”45 

Əmir ibn Vəsilənin (r.a) rəvayət etdiyi hədisdə isə bu əlavə lər var  dır: 
“(Ana bətninə düşən) toxumun (sperma) üzərindən qırx iki ge cə keç dik-
dən sonra, Allah ona bir mələk göndərir. Ona surət verir; qulağını, gö-
zünü, dərisini, ətini və sümüklərini yaradır. Sonra mələk soru şur: Er kək, 
yoxsa dişi olacaq? Əcəli və ruzisi nə olacaq?. Allah istədiyin ə hökm 
verir və mələk yazır. Sonra mələk əlində bu səhifə ilə çıxır. Əmr olun du-
ğunun üzərinə nə bir artıqlıq (əlavə), nə də bir əskiklik etməz.”46

Başqa bir hədisdə isə 40 günlük mərhələ dövrünü bildirdikdən son-
ra, sümüklərin inkişafından söhbət edilir və “Allah bu ət parçası nın ya-
radılışını istədiyi zaman onun yanına bir mələk göndərər” buyuru  lur. 
Bun dan sonra mələyin uşağın cinsiyyəti, cəhənnəmlik, yoxsa cənnət  lik, 
öm  rü qısa yoxsa uzun, ruzisinin və əcəlinin az, yoxsa çox olması və 
uşa  ğının sağlam, yoxsa xəstə olacağı xüsuslarını yazacağı qeyd edilir.

Yuxarıdakı ayə və hədislərə görə, uşağa ana bətnində inkişaf mər-
hə ləsində ikən bir həyat proqramının yükləndiyi və onun bioloji ya ra dı-
lı şında qədər planının mövcud olduğu başa düşülür. Hətta Həzrət Pey-
ğəm  bərin ömür boyu cənnətə girməyə səbəb olan əməlləri edib axır da 
cən nətə bir arşın qalmış cəhənnəmə aparan əməlin aqibəti dəyişdi rə 
bil  diyini; ömür boyu cəhənnəmə aparacaq əməllər edib, axırda cənnə tə 
apa ran bir əmələ görə cənnətə girə biləcəyini və bunun ana bət nin də 
yazılan bir plan səbəbilə belə olduğunu bəyan etməsindən sonra bir 
sə habə; qədər planımız yazıldığına görə əməl etməyimizə nə ehti yac 
var?-deyə soruşduqda, Allah Rəsulu belə buyurmuşdur: “Əməl edin! 
Hər kəsə imkan verilmişdir. Səadət əhlinə (cənnətlik yazılanlara), cən nət 
əh linin əməli asanlaşdırılır. Cəhənnəm əhlinə (cəhənnəmlik olanla ra) 
isə cəhənnəm əhlinin əməli asanlaşdırılır,” sonra bu ayəni oxudu:“Kim 
(ma  lını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa.Və ən gözəl sözü (la 
ila  hə illallah kəlməsini) təsdiq etsə, Biz ona ən asan olanı (Cənnə-
ti) mü yəssər edəcəyik! Amma kim (malını Allah yolunda xərclə mə-
yə) xəsislik etsə, (mal-dövlətinə güvənib Allaha) möhtac olmadığı nı 
san  sa, Və ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa, Biz 
ona ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik (onu Cəhən  nəm 
üçün hazırlayacağıq!) ”47

45. Buxari, Bədul-Xəlq, 6, Ənbiya, 1, Qədər 1; Müslim, Qədər, 1; Əbu Davud, Sünnə, 
16; Tirmizi, Qədər, 4; İbn Macə, Müqəddimə, 10.
46. Müslim, Qədər, 3; İbn Macə, Müqəddimə, 7; İbn Hənbəl, II, 176. 
47. əl-Leyl, 92/5-10.



 / 19 

Hər şey Allah-Təalanın əlindədir və Onun istəyinə bağlı olduğu üçün 
bə zən ömür boyu pisliklərin və bataqlığın içində qalan insan, ömrü  nün 
so nuna doğru Allahın razılığını qazandıran bir əməl edər və xeyir xah bir 
aqibətlə dünyadan ayrılar. Lakin ümumilikdə insanların axirətdə  ki və  ziy-
yə tini dünyadakı əməlləri müəyyən edir. 

Burada bəlkə də ibadət və əməllərinə çox güvənərək, təkəbbür lə-
nən və lovğalanan insanlara və Allahın qəzəbini üzərinə çəkənlərə bir 
xə  bərdarlıq vardır.

Təməl Bilgilər



II. TİBB ELMİNƏ GÖRƏ BİOLOJİ İNKİŞAF

A) Süni Mayalanmanın Meydana Gətirdiyi Zəruri Hə qi qət:
Ana bətnindəki bir uşağın ayə və hədislərə görə inkişafını yuxarı  da 

izah etməyə çalışdıq. İndi isə müasir biologiya və tibb elmləri ba xı  mın-
dan insanın meydana gəlməsinin hansı formada reallaşdığını izah et-
mə yə çalışacağıq. 

Məsələyə tibbin kənardan müdaxiləsi nəticəsində uşağın əmələ 
gəl  mə prosesini izah etməklə başlamaq istəyirik. İngilis Klibert Con 
Braun və Lesli Braun cütlüyü bütün evli insanlar kimi uşaq sahibi ol-
maq is təyirdilər. Lakin bu qadının yumurta kanalları bağlı olduğu üçün 
uşa  ğının olmamasının səbəbi həkimlər tərəfindən müəyyən edil miş-
di. Lesli Braunun yumurta kanalları əməliyyatla təmizləndikdən son ra, 
yu  murtalıqlarından inkişaf etmiş bir yumurta hüceyrəsi ata Braun dan 
alı  nan sperm hüceyrələri ilə bir balonda mayalandırılır. 2,5-3 gün dən 
son  ra alınmış  yumurta hüceyrəsinin dölləndiyi və bölünməyə başladı ğı 
mü  əyyən edilir. Və döllənmiş yumurta hüceyrəsi yenidən ana bətni  nə 
kö  çü rülür. Daha sonra ana bətninə köçürülən kütlə normal şəkildə in  ki-
şaf edir və 25 iyul 1978-ci ildə normal bir uşaq dünyaya gəlir. Dünya  da 
bu ilk “süni mayalanma” böyük marağa və həyəcana səbəb olur.48   

Süni mayalanma tibbi bir müalicə metodu olub,yanlız ər-arvad 
arasında olması, hər hansı bir qarışıqlıq olmaması məqsədi ilə olduqca 
güvənli bir məkanda olmalıdır.  Mayalandırmanın uşaqliğa yerləşdirməsi 
kimi bütün mərhələləri qadın həkimlər tərəfindən aparılması şərtiylə 
caizdir.  Belə ki, Xətib əş-Şirbini belə demişdir: “Bir qa dın ehtilam (cünub) 
olmuş ərinin mənisini (spermini), öz cinsiy yət or qa nına yeritməklə 
hamilə olsa, doğulan uşaq şəri cəhətdən məqbul dur və qadın etdiyi bu 
hərəkətinə görə günahkar olmaz.”49 Bu cəvaziyyətlə bərabər bir çox 
dini fəsadların meydana gəlməsi ehtimalını nəzərə alaraq alimlərimiz 
tərəfindən qətiyyən tövsiyə edilmir. 

 

48. Bəhri Dayıoğlu, Yaradılış Möcüzəsi, II nəşr, Yeni Asiya Nəşriyyatı, İstanbul, s. 5-6.
49. əş-Şirbini, Muğni-l-Muhtac, Misir, III, 384; Bax. Həmdi Döndürən, Dəlilləri ilə İslam 
El mihalı, İstanbul, 1991, s-640.



III. İSLAMDAN ƏVVƏLKİ SƏMAVİ DİNLƏRDƏ 
QADININ YERİ

Müasir dövrümüzdə qadın məsələsinə, onun ailə və cəmiyyət  də-
ki yerinə nəzər saldıqda, qadının bütün hüquqlarının Qərb metodu na 
əsas  landığı nəzərə çarpır. İslamın isə qadını və ailəni dar qəliblərin içi-
nə qoy duğu iddia edilir. Fərd, ailə və cəmiyyətin bir yerdə yaşama sın-
dan mey dana gələn sosial problemlərinə məntiqli və reallığa əsas la nan 
vəhy dininin, qadın və ailə barəsində sükut etməsi və boşluqla rın ol ma-
sı tə səv  vür edilə bilməz. 

Bu səbəbdən biz İslamın gətirdiyi qadın və ailə ilə əlaqədar də-
yər  lərinə keçməzdən əvvəl, İslamdan əvvəlki dövrlərə aid yenə Quran 
və Sünnədə nümunə verilən bəzi qadınlar və onların ibrətli hekayələ ri 
barədə məlumat vermək istərdik. Nümunə olaraq seçdiyimiz qadın və 
ailə lər bunlardır: Həzrət İbrahimin xanımları Sara və Həcər, Həzrət Yu-
sif və Züleyxa, Həzrət Asiyə, Həzrət Süleyman və Bəlqis, Həzrət Mər-
yəm və Həzrət Zəkəriyyə. Bunlardan bir neçəsini misal verəcəyik.

A) Həzrət İbrahimin Xanımları Sara və Həcər:
Quran və Sünnədə iman, ixlas, iffətini qoruma və tövhid mücadi lə-

sin  də həyat yoldaşına dayaq olmaq məsələlərində örnək göstərilən iki 
qa dın Sara və Həcərdir. Həzrət İbrahim İraqda Babil diyarında pey  ğəm-
bər olmuş və özünü tanrı elan edən hökmdar Nəmrudu haqq dinə dəvət 
et mişdir. İdarəçiliyini itirmək qorxusuna düşən Nəmrud İbrahimi (ə.s) 
atə şə ataraq öldürmək istəsə də, Allah-Təala onu qorumuş və xanımı 
ilə bir yerdə Misirə getmişlər.

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) bu səfərdə Həzrət Saranın başına gə  lən 
bir hadisəni belə rəvayət etmişdir: “Erdun” qəsəbəsinə gəldiklərin də, öl-
kə  nin padşahına İbrahimin gözəl bir qadınla şəhərə daxil olduğunu xə-
bər verirlər. Padşahın Saraya gözü düşür və onu sarayına apartdıra raq 
na  musuna sataşmaq istəyir. Sara durub dəstəmaz alır və namaz qı lıb 
be lə dua edir: “Ey Allahım! Mən Sənə və Sənin Peyğəmbərinə iman 
et  miş və namusumu hər kəsdən qorumuşam. Bu kafiri məndən uzaq 
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et!” Padşah ona yaxınlaşmaq istəyərkən nəfəsi kəsilir və çırpın ma ğa 
baş layır. Bundan sonra Sara, “Allahım! Əgər bu adam ölərsə, Sa ra öl-
dür dü deyərlər və bu səbəbdən ölməsini istəmirəm” dedikdə, pad şah 
özü nə gəlir və bu hadisə üç dəfə təkrarlanır. Padşah əyanlarına; siz 
mə nə insan deyil, şeytan gətirmisiniz; deyərək Saranı sərbəst burax ır 
və Həcəri də ona hədiyyə verir.”50

Burada, iffətini qoruyan imanlı bir qadının darda qaldıqda Allah-
Təa  la ya sığına biləcəyinə işarə edilir. Sığınanın niyyət və səmimiyyə ti-
nə gö rə Allah-Təala qurtuluş yollarını göstərir.51

Həzrət Saranın uşağı olmurdu. Bu səbəbdən İbrahimin Həcərlə ev  -
lənməsinə icazə verdi. Lakin Həzrət Həcər İsmayılı (ə.s) dün ya ya gə-
tir dikdən sonra bu iki qadın arasında yaradılışdan mövcud olan qıs-
qanc  lıq halı baş qaldırdı. Bundan sonra İbrahim (ə.s) Allah-Təala nın 
əm  ri ilə xanımı Həcəri və oğlu İsmayılı Fələstindən Hicaza apardı. İndi ki 
Bey  tullahın yaxınlığında bir yerdə qaldılar. Yanlarında bir səhəng su və 
bir az azuqə var idi. Həmin dövrdə Məkkə şəhəri yox idi, çünki Nuh tu-
fa   nında Adəmdən (ə.s) bəri gələn Kəbənin izləri də yox olmuşdu. Hər 
yan quru və susuz səhradan ibarət idi. 

Həzrət İbrahim Həcəri və qucağındakı kiçik İsmayılı orada qo  yub, 
Fə ləs tinə qayıtmağa hazırlaşarkən, Həzrət Həcər; “Ey İbrahim! Bizi uc-
suz-bucaqsız və kimsəsiz səhrada qoyub hara gedirsən?”-dedi. İb  ra-
himin (ə.s) susduğunu görüncə, bu fərasətli və ixlaslı qadın ye ni  dən 
soruşdu: “Bizi burada qoyub getməyini Allah əmr etdi?” Həz rət İbra him: 
“Bəli Allah əmr etdi”-dedikdə,  Həcər: “Elə isə Allah bi zə ki fa yət dir, O bi  zi 
qo ruyar!” -deyərək Allaha təvəkkül etdi.52 

Həzrət Saranın uşağı olmadığı üçün ərinə cariyəsi Həcəri hədiy yə 
et diyini, lakin Həzrət İsmayılın dünyaya gəlməsindən sonra kədərləndiyi  -
ni yu xarıda qeyd etmişdik. Özü həmişə bir uşaq həsrətində idi. Məhz 
ar  tıq ay başı halından kəsildiyi bir dövrdə, özü 90, əri İbrahim isə 120 
ya  şın da olarkən Allah-Təala onlara əvvəlcə İshaqın, daha sonra isə 
nəvələ  ri Ya  qubun dünyaya gələcəyini xəbər verdi. Artıq uşaq sahibi ol-
maq  dan fiziki, bioloji və tibb baxımından ümid kəsilən bir vaxtda İbra him 
(ə.s) və Saraya bir uşaq və arxasınca bir nəvə sahibi olmaq müjdəsi nin 
ve   rilməsi Qurani-Kərimdə belə bəyan edilir: Həzrət İbrahim və ya xın 
qo  hu mu olan Lut (ə.s) eyni dövrün peyğəmbərləridir. Lutun (ə.s) qöv-

50. Buxari, Büyu, 100, Ənbiya, 8, Hibə, 36.
51. Bax. əl-Ənkəbut, 29/69.
52. İbn əl-Əsir, əl-Kamil fit-Tarix, Beyrut 1965, I, 101 və s.; K. Miras, Təcridi-Sarih Tər-
cü mə si və Şərhi, VII nəşr, Ankara 1984, VI, 14, 15.
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mü ho moseksuallıq etdiklərinə görə Allahın qəzəbinə düçar olmuşdur. 
Məhz Həz rət Luta qövmünün həlak olacağını bildirmək və bu əmri yeri-
nə ye  tir mək üçün vəzifələndirilən bir dəstə mələk əvvəlcə İbrahimin 
(ə.s) evi  nə daxil olurlar. Bunlar insan cildində və gənc dəliqanlı görkə-
min də idi lər. Qarşılarına qoyulan yeməyi yemədikdə İbrahim (ə.s) onla-
rın adi in san olmadıqlarını başa düşdü və qorxmağa başladı. Həzrət 
Sa ra isə ayaq üstə onlara xidmət edirdi. Məhz bu qonaqlar özləri nin 
mə lək olduğu nu de yərək, ailədə doğulacaq uşaq haqqında belə xəbər 
ver di lər:

“Həqiqətən, elçilərimiz (mələklər) İbrahimə müjdə (İshaqın ana-
dan olacağı xəbərini) gətirib: “Salam!” -dedilər. (İbrahim də: ) “Sa-
lam!” -deyə cavab verdi və dərhal (gedib onlara) qızarmış bir bu-
zov gətirdi. (İbrahim qonaqların) əllərinin yeməyə uzanmadıqları  nı 
gör    dükdə onların bu hərəkəti xoşuna gəlmədi və qorxuya düş dü. 
On   lar dedilər: “Qorxma (biz Allahın mələkləriyik), biz Lut tayfa sı-
na (onu məhv etmək üçün) göndərilmişik!” (İbrahimin) arvadı (Sa-
ra pər də arxasında) durmuşdu (və ya qonaqlara qulluq edirdi). O (bu 
söz lə ri eşidib Lut tayfasının başına gələcək müsibətdən qafil olduğuna 
se vinərək və ya qoca yaşında oğlu olacağına təəccüblənərək) gül dü. 
Bun   dan sonra Biz onu İshaqla, İshaqın da ardınca Yaqubla (İs ha-
qın, ondan sonra Yaqubun dünyaya gələcəyi ilə) müjdələdik. (İbrahi-
min ar vadı) dedi: “Vay halıma! Mən qoca bir qarı, bu ərim də ixtiyar 
bir ki şi olduğu halda, mən necə doğa bilərəm?! Bu çox təəccüblü 
bir şey dir!” (Mələklər ona) dedilər: “Allahın əmrinə (əmr etdiyi bir şe -
yə) tə ə c cübmü edirsən? Ey ev əhli! Allahın bərəkəti və mərhə mə ti 
üstünüzdə olsun. Allah təriflənib şükür olunmağa, öyünüb mədh 
edil  məyə layiqdir!” (Allahın bütün işləri bəyənilmişdir. O, tükənməz və 
əvəz  siz nemət, ehsan və kərəm sahibidir!)”53   

Başqa bir ayədə; Həzrət Saranın, mələklərin dünyaya uşaq gə-
ti    rəcəyi müjdəsini verməsindən sonra, əllərini üzünə tutaraq, özü nün 
yaş   lı və qısır olduğunu bildirdiyi və mələklərin isə: “Rəbbin belə dedi. O, 
tam hökm və hikmət sahibi və hər şeyi biləndir” deyərək məsələnin ila hi 
ira    dəyə bağlı olduğu qeyd edilir.

Nəticə olaraq gənclik yaşlarında uşaq dünyaya gətirməmiş və qı sır 
olan Həzrət Sara aybaşı halından da kəsildiyi bir dövrdə Allah-Təa la nın 
istəməsi ilə Həzrət İshaqı dünyaya gətirmişdir. Belə ki, Mücahid və İk ri-
mə, uşaq müjdəsini alan Saranın gülməyini “aybaşı oldu” şəklində təf sir 
et mişdirlər. Çünki “güldü (dəhika)” feli ərəb dilində qadınlar haqqında 

53. Hud, 11/69-73.

Təməl Bilgilər
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bu mə naya da gəlir. Ancaq əksəriyyət alimlər buna “məlum sevinc gü-
lü   şü” mənasını vermişlər.54

Həzrət Saranın mələklərin yanında ayaq üstə dayanması, qo naq-
la rına xidmət etmək üçündür. Bəzi müfəssirlər onun hicablı olduğu  nu 
və mələkləri görərkən ayağa qalxdığını demişlər.55 Həzrət Peğəmbə  rə 
(s.ə.s) də bir toy məclisində gəlinin xidmət etdiyi rəvayət olunmuşdur.

Əbu Üseyd əs-Səidi (r.a) Allahın elçisini öz toyuna dəvət et miş  di. 
Əs- Səidinin xanımı, yəni gəlin onlara xidmət edirdi. Yemək dən son-
ra, Rəsulullaha (s.ə.s) gecədən hazırlanmış xurma suyu ikram et di.56 
əl-Qurtubi (v. 671/1273) bu hədisi rəvayət etdikdən sonra be lə de  yir: 
“Bu, gəlinin öz toyunda ərinə və onun dostlarına xidmət etmə  si nin caiz 
olduğunu göstərir. Həmçinin, bir kişinin xanımına, əməlisa leh yol daş-
larına xidmət etdirməsində bir problem yoxdur. Lakin bu hadisə nin hi-
cab ayələrinin enməsindən əvvəl baş verməsi də ehtimal olunur.”57

Odur ki, evin xanımının, hicaba riayət etmək şərtilə və əri də iş ti-
rak etdikdə qayınatasına, ərinin əmisi, dayısı kimi qohumları ilə öz əmi, 
da yı, xala və bibisinin oğlan uşaqlarına və həmçinin ərinin fəzilət sahibi 
dostlarına yemək və çay kimi şeylər ikram etməsi caizdir. Lakin fitnə 
qor xusu olarsa, yaxud da kişilər yaxın məhrəm qohumlardan başqa 
di gər kişilərlə ünsiyyətdə təqva yolunu seçərlərsə, bu daha etibarlıdır. 
Belə ki, kişi və ya qadının, qarşı cinsi görərkən başını aşağı əyməsini 
bildi rən ayələrdə bu davranışın daha gözəl olduğuna işarə edilmişdir.58 
Bun dan əlavə, heç kimin olmadığı evə icazəsiz girməyi qadağan edən, 
ica zə istəyərkən də, “geri qayıdın” deyilərsə, qayıdaraq gedilməsini 
bildi rən ayədə də bu davranışın daha doğru olduğu bəyan edilmişdir.59

B) Həzrət Yusif ilə Züleyxa:
Yusif (ə.s) Qurani-Kərimdə adı qeyd edilən peyğəmbərlərdən biri 

olub, Yaqub Peyğəmbərin oğludur. Nəsli Həzrət İbrahimə gedib çıxır. 
Yu  sif surəsində 98 ayə (4-101), Yusifin (ə.s) ibrətli həyatından bəhs 
edir.

54. əl-Qurtubi, əl-Cami, I nəşr, Beyrut 1408/1988, IX, 45.
55. Bax. Qurtubi, eyni adlı əsər, IX, 45.
56. Bax. Buxari, Əşribə, 7, Nikah, 71, 78, Eyman, 21, İbn Macə, Nikah, 24; Əhməd ibn 
Hənbəl, III, 498.
57. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, IX, 46. 
58. ən-Nur, 24/30, 31.
59. ən-Nur, 24/28.
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Belə ki, Yusifin (ə.s) on bir qardaşı vardır. Yusif təsəvvür edilmə  yə-
cək qədər gözəlliyə sahib olub, atası Yaqub (ə.s) tərəfindən çox sevi  lir. 
Onu qısqanan qardaşları (biri xaric) gəzinti üçün çölə aparırlar və qu-
yu ya atırlar. Atalarına isə qanlı paltarlarını göstərib, onu qurdun yedi yi ni 
deyirlər. Yoldan keçən bir karvan quyudan su götürmək istəyər kən Yu-
sifi tapır və onu Misir Əzizinə (maliyyə naziri) kölə kimi satırlar.

Sarayda gözəl bir şəraitdə böyüyən Yusifə (ə.s) Əzizin xanımı Zü-
ley xa aşiq olur və onu nalayiq yola dəvət edir. Yusif ona belə ca vab 
verir: “Mən (sənin bu hərəkətindən) Allaha sığınıram. Axı o (sə nin 
ərin) mənim ağamdır. O mənə yaxşı baxır (və ya Allah mə nim ix ti yar 
sa  hibimdir, mənə mərhəmət ehsan buyurmuşdur). Həqiqə tən, (ağa sı-
na xəyanət etməklə, onun əhli-əyalına pis gözlə baxmaq və zi na et-
mək lə özlərinə) zülm edənlər nicat tapmazlar!”60 Allah-Təala hə min 
an  da Yusifin də Züleyxanı istədiyini, lakin ixlaslı bir bəndə olması na 
gö  rə Yusifin belə əxlaqsızlıqdan qorunduğunu bəyan edir. Xanı mı nın 
haq sız olduğunu müəyyən edən Əziz hadisənin heç nə olma mış ki mi 
giz li qalmasını istəsə də, dedi-qodunun qarşısını almaq müm kün ol mur. 
Bun dan sonra Züleyxa dedi-qodu edən qadınları yemə yə də vət etmiş 
və Yusifi onların yanına çağırarkən özlərini itirərək mey və bı çağı ilə 
əllərini kəsdiklərini görmüşdür. Bununla, aşiq olmaqda haq lı ol duğunu 
isbat etməyə çalışan Züleyxa Yusifin ona meyil etməməsi nə gö rə həbs 
edilməsini istəyir.

Gözəl bir qadınla şəhəvi arzularını həyata keçirmək yerinə illərlə 
həbsdə qalmağı üstün tutan Yusif (ə.s) bu barədə belə dua etdi: “Ey 
Rəb  bim! Mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi gör-
mək  dən xoşdur. Əgər (bu qadınların) hiyləsini məndən dəf et mə-
sən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram”. Rəbbi (Yusi fin) 
dua  sını qəbul buyurub (qadınların) məkrindən qurtardı. Həqiqətən, 
O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir! ”61   

 

60. Yusif, 12/23.
61. Yusif, 12/33, 34.
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IV. İSLAMIN FƏRD və AİLƏNİ QORUMAQ ÜÇÜN 
ALDIĞI SOSİAL TƏDBİRLƏR

Yuxarıdakı misallardan da aydın olduğu kimi bütün səmavi din lər 
ailə yə böyük əhəmiyyət vermişdir. Daimi nikahla qurulan ailə oca ğı 
əsas götürülmüşdür. Bu, Həzrət Adəmlə Həvva arasında belə ol du ğu 
kimi, onların uşaqları və nəvələri arasında, Quranda misal ve ri lən pey-
ğəm bərlərin ailə həyatlarında da belə olmuşdur. Həzrət İb ra hi min Sara 
və Həcər, Həzrət Musanın Şüeybin (ə.s) qızı və Həzrət Mə həm mədin 
(s.ə.s) Həzrət Xədicə başda olmaqla bütün xanımları ilə ev lən mə sini 
bu na misal göstərə bilərik. 

Bundan əlavə səmavi dinlərdə zina qadağan edilmiş və qadının na-
musunu qoruması üçün bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Hicab, yad ki  şi-
lər lə sərhəd saxlamaq və ev işləri ilə məşğul olmaq bunlardan sayı lır. 
Aşa ğıda İslamın ailədə kişi və qadınla bağlı olaraq qoyduğu əsasla  rı 
mü  əyyən edilir.

A) Örtünmə (Hicab/Təsəttür):
1. Təsəttürün Xüsusiyyəti:
Təsəttür, ərəbcə “sətəra” kökündən “təfəul” vəznində məsdər olub, 

lü ğətdə; örtünmək, gizlənmək, bir şeyin içində və ya arxasında giz  lən-
mək mənalarına gəlir. Fiqh termini olaraq təsəttür, kişi və ya qadı nın şə-
ri cə hətdən örtülməsi zəruri olan yerlərini örtməsi deməkdir. Bir ada mın 
ört məli olduğu və başqasının baxması haram olduğu yerlərinə “öv rət 
yeri” deyilir. Evlənmələri caiz olan əks cinslərin biri digərinin yanın  da 
olar  kən övrət yerlərini örtmələrinin vacibliyi mövzusunda fikir birliyi var-
dır. Səhih fikrə görə bir qadın təkbaşına olduğu vaxtda da örtünməli   dir. 
Bu səbəbdən, bir nəfərin təmiz paltarı olduğu halda, heç kimin olmadı   ğı 
tən ha otaqda çılpaq olaraq qıldığı namaz səhih sayılmaz.62   

62. İbn Abidin, Rəddu-l-Muxtar, Misir, I, 375.



Çimmək, ayaqyolu və təharət kimi ehtiyaclardan başqa, hər hansı 
bir yerdə, möminin namazda və ya namaz xaricində övrət yerlərini ört-
məsi fərzdir. Bunun dəlili isə Quran, Sünnə və səhabə həyatın dan mi-
sal  lardır.

2. Örtünmənin Əsaslandığı Dəlillər
a) Qurani-Kərimdən dəlillər:
İnsanın örtünmək ehtiyacının ilk insan Adəm və Həvva ilə baş-

la  dı ğı, çılpaq olmağın nalayiq bir davranış olduğu ayədə belə bə yan 
edi  lir: “Ey Adəm oğulları! Ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün 
li  baslarını soyundurub valideyninizi (Adəm və Həvvanı) Cən nət-
dən qovdurduğu kimi, Şeytan sizi də aldadıb yoldan çı xart ma sın. 
Şübhəsiz ki, o (Şeytan) və onun camaatı sizləri sizin on la rı gö rə 
bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Biz şeytanları iman gə tir mə yən-
lərin (kafirlərin) dostları etdik.”63 “Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yer-
lə rinizi örtəcək bir geyim və bir də bə zək li libas (və ya mal-dövlət) 
na zil etdik.”64 Heyvan yunlarından ge yim üçün istifadə etməyin zə ru ri-
liyinə belə işarə edilir: “Davarı da (də və, inək, kəl, qoyun, keçi və s.)  O 
yaratdı. Bunlarda (onların yınında) si zin üçün istilik, cürbəcür mən-
fəət (südünü içmək; minmək, yer sürmək) var dır,”65

Örtünməkdən məqsəd başqasının nəzərlərindən qorunmaq və na-
musu hifz etməkdir. İnsandakı ədəb və həya hissi örtünməyi tə ləb edir. 
Lakin mömin kişi və qadınların örtünməkdə əsas məqsədi Al lah-Təa-
lanın razılığını qazanmaq olmalıdır. Çünki Allah-Təalanın əmr və qa  da-
ğa larına tabe olmaq ibadət sayılır. Namaz və oruc kimi ibadətləri əmr 
edən Allah-Təala ibadət içində və xaricində örtünməyin keyfiyyətini də 
mü  əyyən etmişdir.

Cahiliyyə dövründə ərəblər Kəbəni çılpaq təvaf edirdilər. Gündüz 
ki  şi lər, gecə qadınlar gələrək təvaflarını çılpaq şəkildə edirdilər. On lar; 
“için də günah etdiyimiz geyimlərinizlə təvaf etməyin” -deyə dəlil gə ti rir-
di  lər. 

Məhz hələ Məkkə dövründə müsəlmanlar üçün təvaf və na maz da 
örtünmələrinin zəruri olduğunu bildirən bu ayə nazil oldu: “Ey Adəm 
oğul ları! Hər bir ibadət vaxtı (namaz qılarkən, məscidə gedərkən və 

63. əl-Əraf, 7/27.
64. əl-Əraf, 7/26.
65. ən-Nəhl, 16/5.
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ya təvaf edərkən) gözəl libaslarınızı geyin,”66 Ayə təvafa və na maz 
üçün məscidə getməyə də şamil edilir. Buradakı “zinət” sözü “paltar, 
ge  yim” kimi təfsir edilmişdir. Beləliklə namaz və təvaf kimi ibadətlərdə 
öv  rət yerlərinin örtülməsinin fərz olduğunu İslam dini gətirmişdir. Başqa 
bir ayə  də; gizli yerlərini örtüb qoruyan kişilərlə qadınların Allah-Təala-
nın əfvi  nə və böyük bir mükafata nail olacaqları bəyan edilir.67

Örtünmədə əks cinsin nəzərlərindən qorunmaq əsas məqsədlər  -
dən bi ri olduğuna görə, İslam baxmaqla əlaqədar olaraq da məhdudiy-
yət  qoy muşdur.

Kişilərin gözlərini qoruması, qadınların iffətini qorumaq üçündür. 
Ayə  də belə buyurulur:

“Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çe vir-
sin lər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qo ru   sun-
lar (və ya örtülü saxlasınlar). Bu onlar üçün (ədəb-ərkan, təmiz lik ba-
xımından) daha yaxşıdır.”68

Qadınların örünməsi barəsində isə belə buyurulur: “Mömin qa   dın-
lara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsin lər (na-
mə h  rəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya 
ör  tülü saxlasınlar); öz-özlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaq la, 
zi  nət lərini (zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməh rə-
mə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksin lər 
(bo  yunları və sinələri görünməsin); zinət yerlərini ərlərindən, ya xud 
öz atalarından, yaxud ərlərinin atalarından (qayınataların dan), ya-
xud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qar-
daş  larından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacıları nın 
oğul  larından, yaxud öz (müsəlman) qadınlarından, yaxud sa hib 
ol  duqları (müşrik) cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış (onlar la 
bir  likdə yemək yeyən) xidmətçilərdən, yaxud qadınların məh rəm 
yer  lərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsin lər; 
giz  lət dikləri bəzək şeylərini (xalxallarını) göstərmək üçün ayaqla rı-
nı (yerə və ya bir-birinə) vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Alla ha 
töv  bə edin ki, nicat tapasınız! (Mətləbinizə çatasınız!) ”69

Ayədəki “xumur (baş örtüləri)” sözünün təki “ximar” olub, lüğət-
də; qa dınların başlarını örtmək üçün istifadə etdikləri geyim növüdür. 
66. əl-Əraf, 7/31.
67. Bax. əl-Əhzab, 33/59.
68. ən-Nur, 24/30.
69. ən-Nur, 24/31.
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Səid ibn Cübeyr (v. 95/713) baş örtüyünün qadının boyun və sinə his-
sə sini örtəcək və bun lar dan heç bir yerini göstərməyəcək şəkildə ol-
ma sının zəruri olduğunu de mişdir.70 Qadınlar ev xaricində və ya yad 
ki şilərin yanına çıxar kən nor mal geyimlərinin üstünə bir üst paltar ge-
yin məlidirlər. Ayədə belə buyu rulur: “Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qız-
la rına və möminlərin öv rətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə 
ox  şamasınlar deyə, bə dən lərini başdan-ayağa gizlədən) örtüklərini 
ört sünlər. Bu onla rın ta nınması (cariyə deyil, azad qadın olduqla rı-
nın bi linməsi) və onla ra əziy yət verilməməsi üçün daha münasib dir. 
Allah bağışlayan dır, rəhm edəndir! ”71 

Əhzab surəsi və yuxarıdakı ayə, Mədinədə hicri 5-7-ci illər ara  sın-
da nazil olmuşdur. Ayədəki “cələbib” kəlməsi “cilbab”-ın cəmi olub hər  fi 
mə  nada; geniş paltar, köynək və baş örtüsü kimi mənalara gəlir. Qa dı -
nı başdan ayağa qədər örtən çarşab və manto kimi geyimlər də cil bab 
sa  yı  lır. “Cilbab” kəlməsini fiqh termini kimi Elmalılı (v. 1358/1939) Həm di 
Ya zar belə tərif etmişdir: “Qadınların libaslarının üstünə geyindiyi hər 
cür geyimdir”, “Qadını başdan-ayağa qədər örtən geyimdir”, “Qadınla-
rın ör tündüyü hər cür libas və başqa şeylərdir”72

b) Sünnədən dəlillər:
Həzrət Peyğəmbər örtünmə ilə bağlı yuxarıda qeyd olunan ayələ   rin 

təf sirini etmiş və tətbiq qaydalarını göstərmişdir. Bunlardan bir ne çə si 
aşağıdakı kimdir:

Həzrət Aişədən rəvayət edildiyinə görə bir gün Həzrət Əbu Bəkrin 
qı  zı Əs ma (v. 73/ 692) incə bir paltarla Rəsulullahın (s.ə.s) hü  zu ru na 
get mişdi. Həzrət Peyğəmbər ondan üz çevirdi və belə buyur du: “Ey Əs-
ma! Şübhəsiz qadın həddi-büluğ yaşına çatdıqda onun bu və bu yer -
lərindən başqasının görünməsi doğru deyildir.” Həzrət Peyğəm bər bu -
nu deyərkən üzünə və əllərinə işarə etmişdir.73

Həzrət Aişədən rəvayət edilən başqa bir hədisdə; “Allah-Təala həd   -
di-büluğ yaşındakı qadının namazını başıaçıq (örtüksüz) qəbul et məz”-

70. Bax. əl-Qurtubi, XII, 153; İbn Kəsir, Müxtəsər Təfsir, (təd. M. Əli əs-Sabuni), VII nəşr, 
Beyrut 1402/1981, II, 600; Elmalılı, İstanbul, VI, 15.
71. əl-Əhzab, 33/59.
72. Almalılı, eyni adlı əsər, VI, 337.
73. Əbu Davud, Libas, 31; Əbu Davud bu hədisə “mürsəl” demişdir. Çünki Xalid ibn 
Dü reyk bunu Həzrət Aişədən eşitməmişdir. Bax. əl-Qurtubi, XII, 152; əl-Heysəmi, Məc-
mə uz-Zəvaid, V, 137.
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buy urulmuşdur.74  Əbu Hənifəyə görə (v. 150/767), bir üzvün dörd də bi-
ri qədər olan hissəsi açılarsa namaz məqbul sayılarkən, açı lan his sə 
üzvün dörddə birindən çox olarsa namaz batil olar. Cinsi or qan və ar xa 
hissədən isə dirhəm miqdarından az yer açılsa belə na maz ba til olar. 
Əbu Yusifə görə (v.182/798) bir azanın yarısı əsas gö türülmüşdür. Ya rı-
dan azının açılması namaza zərər vermədiyi hal da, ya rıdan çox olarsa 
na maz batil olar. İmam Şafeiyə (v. 204/819) gö rə isə, övrət yerindən hər 
han sı bir hissənin açılması namazı ba til edər.75 

Həzrət Aişə ilk baş örtüyü məsələsini belə rəvayət edir: “Allah ilk 
mü  hacir qadınlara rəhmət etsin! onlar; “Baş örtüklərini yaxalarının 
üs tünə çəksinlər...” (ən-Nur, 24/31) ayəsi nazil olduqdan sonra ətək lik-
lərini kəsib bundan baş örtüyü düzəltdilər. Yenə Səfiyyə binti Şeybə be-
lə rəvayət edir: “Biz Aişə ilə bir yerdə idik. Qüreyş qadınlarından və 
onların üstünlüklərindən danışırdıq. Həzrət Aişə dedi ki: Şübhəsiz Qü-
reyş qadınlarının bir sıra üstünlükləri vardır. Lakin mən, Allaha and içi-
rəm ki, Allahın kitabını daha çox təsdiq edən və bu kitaba daha çox 
ina nan Ənsar qadınlarından daha fəzilətlisini görmədim. Belə ki, Nur 
su rəsindəki “Baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər...” ayəsi 
na zil olduqdan sonra onların ərləri bu ayələri oxuyaraq evə qayıtdılar. 
Və xanımlarına, qızlarına, bacılarına və qohumlarına bunları xəbər ver-
dilər. Bu qadınlardan hər biri ətəkliklərindən, Allahın kitabını təsdiq edə-
rək və ona iman gətirərək baş örtüyü hazırladılar. Ertəsi gün Həzrət 
Pey ğəmbərin arxasında baş örtükləri ilə namaza durdular. Sanki onların 
ba şına qarğa qonmuşdu.”76

3. Örtükdə Tələb Olunan Xüsusiyyətlər:
a) Örtüyün əl və üzdən başqa bütün bədəni örtməsi:
Qadınların əl, üz və ayaqları istisna olmaqla, hörükləri daxil bü tün 

bə  dənləri namazda və ya yad kişilərin yanında örtmələri zəruri olan yer-
lə  ridir. Əl və üzün isə bir fitnə qorxusu olmadıqca namazda və namaz xa-
ri cində də ör tünməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki ayaqlarla piyada gəzilir və 
yox  sul lar üçün bunları örtmək çətinliyi vardır. Belə ki, “Qadınlar bə  zək-

74. İbn Macə, Təharət, 132; Əbu Davud, Səlat, 84; Tirmizi, Səlat, 160; Əhməd ibn Hən-
bəl, IV, 151, 218, 259.
75. Bax. əş-Şövkani, Neylul-Övtar, II, 68; əş-Şafei, əl-Ümm, I, 77; əz-Züheyli, əl-Fiqhul-
İs lami və Ədillətuh, Dəməşq 1405/1985, I, 585, 586; Həmdi Döndürən, Dəlilləri ilə İslam 
El mihalı, İstanbul, 1992, s. 226-228.
76. Buxari, Təfsiru Surə, 24/12; Əbu Davud, Libas, 29; Əhməd ibn Hənbəl, VI, 188; İbn 
Kə sir, eyni adlı əsər, II, 600. 
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lə    ri ni (yad kişilərə) göstərməsinlər”77 Ayəsində “öz-özünə görü    nən 
yer   lərdən başqa” ifadəsi ilə istisna edilməklə, bədəndən bəzi yerlə  rin 
açıq qala biləcəyinə işarə edilmişdir. Yuxarıda Allah Rəsulunun Həz  rət 
Əbu Bəkrin qızı Əsmaya əl və üzünün açıq qala biləcəyini bildirməsi  ni 
qeyd etmişdik.78 Başqa bir hədisdə Allah Rəsulu “Qadın örtünmə si zə   ru ri 
olan övrətdir. Bayıra çıxdığı zaman şeytan gözünü ona zilləyər ”79- bu  yur-
muşdur.

Nəticə olaraq ən-Nur surəsinin 31-ci ayəsindəki baş örtüyü (xi  mar-
xu mur) və əl-Əhzab surəsinin 59-cu ayəsindəki üst geyimi (cil  bab-cə la-
bib) terminlərinə birgə diqqət yetirildikdə, qadın üçün iki hissədən iba  rət 
bir geyim şəkli meydana çıxır. Birincisi; saç, boyun və sinəni örtə rək çi-
yinlərə tərəf yaxaya qədər uzanan “baş örtüyü”; ikincisi isə, “üst geyi  mi” 
olub, bunun iki cür şəkli vardır. Baş örtüyünün  üstündən, bədəni aya ğa 
qə dər örtən böyük parça geyim və ya baş örtüyünün altında boyun-
dan aşa ğı topuqlara qədər örtən üst geyimi cilbaba aiddir. Hətta cil ba-
ba, baş örtüyü və ya niqab mənası verənlər olduğu kimi,  Abdullah ibn 
Mə sud ilə Abdullah ibn Abbasın (r. anhumə) “rida”, yəni bədənin üst 
his səsini örtən üst geyimi, yaxud da örtük mənasını verdiyini yuxarı da 
qeyd etmişdik.80

Örtünməkdən məqsədin zinadan və yad kişilərin baxışlarından qo-
run maq olduğuna görə, geyim vücudun alt hissəsini göstərməmə li, ge-
niş olmalı, kişilərin geyiminə bənzəməməlidir. Bunlar aşağıda qısa şə-
kildə izah olunur:

b) Örtüyün altı görünməməli və bədən cizgiləri bilinməməlidir:
Örtük sıx toxunmuş və alt hissəni göstərməyəcək qədər qa lın ol-

malıdır. Dərinin rəngini göstərəcək qədər incə (nazik) geyim ilə qa dın 
ör tülü sayılmaz. Bu səbəbdən dərinin ağlığı və ya qırmızılığı görü nən 
pal tarla namaz qılmaq olmaz və bununla qadın örtünmüş sayılmır. Əgər 
ge yim qalın olmaqla yanaşı, əzaları bildirəcək şəkildədirsə, düzgün ol-
ma sa da namaz məqbul sayılır. Çünki bundan uzaq durmaqda çətinlik 
var dır.

77. ən-Nur, 24/31.
78. Bax. Əbu Davud, Libas, 31.
79. Tirmizi, Rda, 18. Əbu İsa bu hədisin “həsən-qərib” olduğunu söyləmişdir.  
80. Bax. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XIV, 156; Almalılı, VI, 337. Qeyd: Həcdə ehram ge  yən 
kişilərin yuxarı tərəfinə örtdükləri parçaya “rida”, alt tərəfdəki parçaya isə “izar” de  yilir. 
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Şafeilərə görə, insanın əzalarını bəlli edən belə dar bir geyim ilə 
namaz qılmaq qadınlar üçün məkruhdur. Kişilərin də dar geyim ge  yin-
mə məsi daha yaxşıdır.

Geyimin geniş və alt tərəfini göstərməyəcək xüsusiyyətə malik 
ol  ma sını bildirən müxtəlif hədislər vardır. Həzrət Əbu Bəkrin qızı Əs-
manın (r.anhə) incə paltarla Peyğəmbərin (s.ə.s) hüzuruna çıxarkən; 
Allah Rəsulunun üzünü yana çevirdiyini və həddi-büluğ yaşına çatan bir 
qa dı nın əlləri və üzü istisna olmaqla digər yerlərinin yad kişilər tərəfin-
dən gö rülməsinin doğru olmadığını dediyini yuxarıda qeyd etmişdik.81

Həzrət Peyğəmbər Dihyə əl-Kəlbiyə (r.a) Misirdə toxunmuş kə tan 
bir parça verərək yarısından özünə köynək, digər ya rı sın dan isə xa-
nımına paltar tikdirməsini istədi. Lakin daha sonra be lə bu yurdu: “Xa nı-
mı nın yanına get, (paltarının) altından belə bir köy nək geyinsin. Çün ki 
bədəninin əzalarının görünməsindən qorxu ram.”82 Allah Rəsulu bu na 
bən zər xəbərdarlığı Üsamə ibn Zeydin (r.a) xanımı na da etmiş dir. əş-
Şöv kani (v. 1250/1834) bu hədisin şərhində be lə demişdir: “Bu hədi sə 
gö rə, qadınların bədənlərini bədən cizgi lə ri bilinməyəcək şəkildə ört  mə-
lə ri vacibdir. Sətri-övrət üçün bu şərt dir. Üsa mənin xanımına “qut biy  yə” 
deyilən geyimin altından bir köy nək geyinməsini əmr etməsi, bu cür ge-
yi min şəffaf olması və bə dən ciz gi lə ri ni göstərməsinə gö rə dir.”83 

Bu hədisi-şərif də geyimli, lakin çılpaq qadınların dünya və axi rət-
də  ki çətin aqibətlərini bəyan edir. “Ümmətimin son dövrlərində geyim li, 
la  kin çılpaq bir sıra qadınlar olacaqdır. Onların başlarının üstü də də və 
hür  gücü kimi olcaqdır. Bunları lənətləyin, çünki onlar lənətlənmiş lər.” 
Baş qa bir rəvayətdə; “onlar cənnətə girə bilməz və cənnətin qoxusu nu 
be lə hiss etməzlər.”84 qeydi də vardır.

Təmim oğulları qəbiləsindən bir dəstə qadın Həzrət Aişəni (r.an hə) 
(v. 57/676) ziyarət etməyə gəlmişdilər. Əyinlərində in cə pal tar lar var idi. 
Həz rət Aişə onlara belə dedi: “Əgər siz möminsi niz sə, bu geyimləriniz 
inan mış xanımların geyimləri deyildir. Əgər mö min de yil si niz sə, onda 
baş qa məsələ.”

Bundan əlavə Həzrət Aişənin hüzuruna, nazik baş örtüyü olan bir 
gəlin gəlmişdi. O, belə dedi: “Nur surəsinə inanan bir qadın bunu ört-
məz.”85 Həzrət Ömərin, evdən bayıra çıxan qadının örtünməsi ilə bağ   lı 
81. Əbu Davud, Libas, 31; əl-Heysəmi, eyni adlı əsər, V, 137.
82. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XIV156.
83. əş-Şövkani, Neylul-Övtar, II, 97.
84. Müslim, Libas, 125, Cənnət, 52; İbn Hənbəl, II, 223, 356, 440.
85. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XIV, 157.
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be  lə dediyi rəvayət edilmişdir: “Müsəlman qadına ehtiyacı olduğu za-
man bə dənini gizləyən normal bir geyimlə evdən bayıra çıxması qa da-
ğan edi lə bilməz. Lakin bu elə bir örtü olmalıdır ki, evə qayıdana qə dər 
onu (bu geyimlə) heç kim tanımasın.”86 Digər yandan Həzrət Ömə  rin 
xə lifə olarkən azad qadınlara bənzəmək üçün başını örtən bir cari  yə-
nin örtüyünü çıxartdığı rəvayət edilmişdir. Lakin örtünməkdən məq-
səd və örtünmə ayələrindəki ümumi məna nəzərə alındığında, ör tün-
mə hökmü azad və ya cariyə fərqi qoyulmadan bütün mömin qa  dın la rı 
əhatə etdiyi vurğulanmışdır. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər; “Alla hın bən-
də lərinin məscidlərə getmələrinə mane olmayın”87 buyurduğu hal da, 
onun vəfatından sonra səhabeyi-kiram, qadınlara beş vaxt namaz üçün 
məs cidə getməyə qadağan etmişdirlər. Hətta Həzrət Aişənin belə dedi yi 
rə vayət edilmişdir: “Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) indiyə qədər yaşa say-
dı, İsrail oğulları qadınlarına qadağan edildiyi kimi, bugünkü qadınla ra 
məs cidlərə getməyi qadağan edərdi.”

Xülasə olaraq xanımlar və həddi-büluğ yaşına çatmış qız uşaq la rı  
namazda baş örtükləri və alt tərəfi görünməyən geniş paltar lar ge yin  mə-
li  dirlər. Əgər geyim nazik və ya dar olub bədənin əzalarını gös tə rər sə, 
üstünə geniş bir paltar geyinməklə tam şəkildə örtünmüş olar. Ev  dən 
ba yıra çıxarkən və ya evdə yad kişilərin yanında baş örtüyü və cil  bab 
deyilən üst geyimlərini geyinmək İslamın tələb etdiyi örtünmə şəkli  dir. 
Bu da əl, üz və topuqlardan aşağı hissələrdən başqa bütün bədə  nin 
alt hissəsini göstərməyən və geniş paltarlarla örtünməsindən ibarətdir. 
Bun ların tikilişində müəyyən fərqlər ola bilər. 

c) Qadının evdən bayıra çıxarkən ətir vurmaması:
Həzrət Peyğəmbər gözəl ətiri xoşlayar və əshabına da ətir sürt-

mə  lə rini tövsiyə edərdi. Hədislərdə belə buyurulmuşdur: “Mənə dünya-
dan qadın, gözəl ətir və gözümün nuru namaz sevdirildi.”88 “Dörd şey 
pey  ğəmbərlərin sünnəsindəndir. Utanmaq, ətirlənmək, diş təmizliyi və 
ev  lənmək.”89

Qadınlar ailə daxilində və ya öz həmcinslərinin yanında ətirdən is-
ti fadə edə bilərlər. Lakin evdən bayıra çıxarkən, məsciddə və yaxud da 
86. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XIV, 157.
87. Bax. Müslim, Salat, 135, 138, 140; Əbu Davud, Salat, 53; Tirmizi, Cümə, 36; Malik, 
Mü vəttə, Qiblə, 15; İbn Hənbəl, VI, 91, 193.
88. Buxari, Azan, 163; Müslim, Salat, 144; Əbu Davud, Salat, 53; Tirmizi, Cümə, 36; 
Ma lik, Müvəttə, Qiblə, 15; İbn Hənbəl, VI, 91, 193.
89. Tirmizi, Nikah, 1; İbn Hənbəl, V, 421.
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yad kişilərin olduğu yerlərdə ətir sürtmələri kişilərin diqqətinin qadınla ra 
yö nəlməsinə səbəb ola bilər.

Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Bir qadın ətir sürtərək ba  yı-
ra çıxar və ətiri ətrafa yayılsın deyə camaatın yanına gedərsə, zina ya bir 
ad dım atmış olar.”90 “Bir qadın ətir vurarsa, işa namazını bizimlə bir yer-
də qılmasın.”91 Burada işa namazının misal verilməsi, qadınların ge  cə 
vax  tı qorunmağa daha çox ehtiyacları olduğuna diqqət çəkmək üçün-
dür. Lakin burada qoxu ilə təmizlik arasında müqayisə aparılmamalı -
dır. İs  lam təmizlik dinidir. Kişi və qadını xarici və daxili kirlərdən təmiz-
lə   mək İs lamın ilkin məqsədidir. Bu səbəbdən mömin qadınlar bayır  da 
ətir  dən istifadə etməməli, lakin  geyimlərinin və bədənlərinin təmizliyi   n ə 
ol    duqca diqqət yetirməlidirlər. Belə ki, Mədinəyə uzaq yerlərdən cü  mə 
na   mazına gələnlərin tərli olaraq məscidə girmələrinə mane olmaq üçün 
Al  lah Rəsulu cümə günü qüsl almalarını tövsiyə etmişdir.

d) Kişilərin geyiminə bənzəməməsi:
Allah-Təala kişi və qadını fərqli ruh və bədən xüsusiyyətləri ilə ya-

rat   mışdır. İslam geyimdə və insanlararası münasibətlərdə də bu ya ra  -
dı lı şa uyğun əsaslar gətirmişdir. Qadın daha həssas, incə ruhlu və zə rif 
xa rakterlidir. Bəzənmək, bəzəkli geyinmək və zinətə həvəs  onun ru-
hun   da vardır. Bu səbəbdən iki cinsin örtməsi zəruri olan yer lər müxtəlif 
ol  duğu kimi, geyim formalarında da fərqlilik vardır. Hə  min top   luma kə-
nar   dan baxan şəxs; kişi və ya qadını bu fərqli geyimlə ri ilə ayı  rır. Əks 
hal  da kişi kimi geyinən qadın və ya qadın kimi geyi nən ki şi   lər mey  dana 
çıx  mağa başlayar ki, bu da insanın ruhi xarakterin də prob lem   lərə səbəb 
ola bilər.

Qurani-Kərimdə cinslər arasındakı fərqliliyə müxtəlif ayələrdə işa    rə 
edilir: “Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və (kişilə rin) öz 
mal larından (qadınlar üçün) sərf etməsinə görədir.”92 “(Kişilə rin qa-
dın  lar) üzərində şəriətə görə hüquqları olduğu kimi, (qadınların da) 
on  lar (kişilər) üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər (daha ar  tıq 
əziy   yətə qatlandıqları üçün) onlardan bir dərəcə üstündürlər.”93

Allah Rəsulu geyim, bədən və ya davranışları ilə kişiyə bən zə   mə-
yə çalışan qadınlara və qadınlara bənzəməyə çalışan kişilərə lə  nət 

90. Tirmizi, Ədəb, 35; Nəsai, Zinə, 35.
91. Müslim, Salat, 143; Əbu Davud, Tərəccül, 7; Nəsai, Zinə, 37, 38, 74; İbn Hənbəl, 
II, 304.
92. ən-Nisa, 4/34. 
93. əl-Bəqərə, 2/228.



 / 35 

et   miş dir. Hədislərdə belə buyurulur: “Qadınlardan kişilərə bənzə yən-
lər  lə ki şilərdən qadınlara bənzəyənlər bizdən deyildir.” Abdullah ibn 
Ab  basdan (r.a) belə rəvayət edilmişdir: “Allah Rəsulu kişiyə bənzə yən 
qa  dınları və qadına bənzəyən kişiləri lənətlədi və “onları evlərin dən çı-
xa  rın”-buyurdu.94 Abdullah  bin Ömər Allah  Rəsulunun belə dediyi  ni 
rə  vayət etmişdir: “Üç şəxs vardır ki, cənnətə girməz və qiyamət gü  nü 
Al  lah onlara rəhmət nəzəri ilə baxmaz. Valideynlərini eşitməyən öv  lad, 
ki  şilərə bənzəməyə çalışan qadın və xanımını qısqanmayan ər.”95

Nəticə olaraq adət və ənənə, iqlim şərtləri baxımından kişiyə aid 
olan geyimlərə və kişinin xarakterinə aid davranışlara qadınlar rəğ bət 
gös  tərməməlidir. Mömin kişilər də qadınlara aid geyim və davranışla rı 
təq  lid etməməlidirlər. Hər cins öz xüsusiyyətləri daxilində bir məna ifa-
də edir. Ciddi bir qadın qadınlığa meyl edən kişidən xoşlanmadığı ki   mi, 
ki şiləşmiş bir qadından da kişinin xoşu gəlməz. Zinət taxmaq və ipək 
pal tarlar geyinmək kimi yalnız qadınlara aid hökmləri adət-ənə nə lər də-
yişdirə bilməz. Bu səbəbdən kişinin ipək geyməməklə yanaşı, qı zıl, bi-
lərzik, sırğa, zəncir və boyunbağı kimi bəzək əşyalarını da taxması ca iz 
deyildir.

Evli qadınların örtünməsindən ərləri məsul olduğu kimi, qız uşaq-
la   rı nın da  evlənənə qədər örtünməsi ilə əlaqədar problemlərindən ilk 
növ bədə ata mə suldur. Uşağın uzun müddət yanında olan, onun təlim 
və tərbiyə si ilə yaxından maraqlanan ana da ikinci növbədə məsuldur. 
Ayə də be lə buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhli-əya lı nı zı 
cəhən nəm atə şindən qoruyun”96. Hədisdə belə buyurulmuş dur: “Sizin 
hər biri  niz ço bansınız (rəhbərsiniz) və hər biriniz rəhbər olduğu nuz 
şəxs lər dən məsulsunuz. Kişi ailəsinin çobanıdır (rəisidir) və qiyamət 
gü nün də on lar dan məsul olacaqdır.”97  “Uşağının sənin üzərində haqqı 
var dır.”98

İmam Şafei (v. 204/819) valideynlərin bu barədəki mə su liy yə ti ni be   lə 
qeyd edir: Atalar və analar uşaqlarını tərbiyə etməli, onla ra tə  miz   -
liyi və namazı öyrətməli və əgər səhlənkar davranarlarsa on la rı cə za-
landırmalıdırlar. Bununla yanaşı uşaqlara digər dini vəzifələri, zi    na, ho-
mo seksuallıq, içki, yalançılıq və qeybət kimi davranışların ha ram    lığını 
da öyrətməlidirlər.

94. Buxari, Libas, 62, Hüdud, 33; Əbu Davud, Ədəb, 53; İbn Hənbəl, I, 225.
95. İbn Hənbəl, II, 134.
96. ət-Təhrim, 66/6.
97. Buxari, Cümə,11, İstiqraz, 20, Vəsayə, 9, 17, 19, Əhkam, I; Müslim, İmarə, 20; Əbu 
Davud, İmarə, 1, 13; Tirmizi, Cihad, 27; İbn Hənbəl, II, 5, 54, 55, 108, 111, 121.
98. Müslim, Siyam, 182.
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4. Kişinin Örtünməsi:
Kişilərin öz xanımlarının xaricindəki insanların yanında, yaxud da 

na mazda göbəklə diz qapağının arasını örtmələri fərzdir. Səhih bir fi krə 
görə diz qapağı da övrət yeri sayılır. Allah-Təala “Namusları nı qo  ru-
sun lar”99-buyurur. 

Elmalılı Hamdi Yazar kişinin övrət yeri ilə əlaqədar olaraq  belə de-
yir: “İnsanın övrət yeri, məlum cinsi orqanından ibarət deyil, diz üstə 
otu rarkən göbəklə diz qapağı arasındakı məsafədir. Bundan çoxunu 
örtmək isə müstəhəbdir.”100

Kişinin övrət yerinin miqdarı hədislə müəyyən edilmişdir: “Siz dən 
bi riniz köləsini və ya xidməçisini evləndirərkən artıq onun göbək lə diz-
lə ri arasına baxmasın.”101 Başqa bir rəvayətdə; “Göbəklə iki diz ara sı 
öv rət yeridir” əlavəsi vardır”102 Darəqutninin rəvayət etdiyi bu hədislə 
diz qa paqları da övrət yeri sayılır: “Diz qapaqları övrət yerlərindəndir”103

Malikilərə görə, kişilər üçün övrət yeri yalnız ön və arxa, yəni “qə-
liz övrət” sayılan yerləridir. Onlara görə digər yerlər övrət sayılmır. Də-
lil Ənəs bin Malikdən (v. 91/709) rəvayət edilən bu hə dis dir: “Həzrət 
Peyğəmbər Xeybər günü izarını (alt paltarını) dizləri nin üs tün dən 
qaldırdı. Belə ki, mən onun dizlərinin bəyazlığını görmüş ki mi ol-
dum.”104 Bu hədis də eyni mənadadır. “Rəsulullah (s.ə.s) dizləri açıq 
və ziyyətdə otururdu. Əbu Bəkr yanına girmək üçün icazə istədi və ona 
be lə vəziyyətdə ikən icazə verdi. Ömər icazə istədi, ona da icazə ver di. 
Son ra Osman icazə istəyərkən dizlərinin üstünə paltarını örtdü.”105 

Lakin hənəfilərin də həmfikir olduğu fəqihlərin əksəriyyətinə gö rə 
ön və arxa diz qapağı arasında qalan dizlər də övrət yeri sayılır. Çün ki 
diz qapağının övrət yeri olduğunu bildirən başqa hədislər də vardır.106

5. Kiçik Uşaqların Övrət Yeri:
Çox kiçik uşaqların övrət yeri yoxdur. Bunun sərhədi dörd ya  şa qə -

dərdir. Bu yaşdan kiçik olan oğlan və ya qız uşaqlarının bədəni nə bax -
99. ən-Nur, 24/30. “Məscidə gələrkən gözəl libaslarınızı geyinin” ayəsi də kişinin ört mə li 
olduğu yerlərinin olduğunu göstərir. Bax. əl-Əraf, 7/31.
100. Elmalılı, eyni adlı əsər, VI, 12, 13.
101. Əbu Davud, Salat, 26, Libas, 34.
102. İbn Hənbəl, II, 187.
103. əz-Zeyləi, Nəsbur-Rayə, II nəşr, Qahirə 1357/1938, I, 297.
104. əş-Şövkani, eyni adlı əsər, II, 64.
105. əş-Şövkani, eyni adlı əsər, II, 63.
106. Bax. Buxari, Salat, 12; Əbu Davud, Hamam, 1; Tirmizi, Ədəb, 40; İbn Hənbəl, III, 
478, 479, V, 290.
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maq və ya toxunmaq mübahdır. Sonra onlara cinsi istək hiss edi lə bi-
lə cək çağa qədər, yalnız həya yerləri övrət yeri sayılır və onla rı ört mək 
lazımdır. Daha sonra həddi-büluğ yaşına çatmadıqca, on yaşı na qə dər 
ön və arxa üzvləri və bunların ətrafı ilə dizlər övrət yeri qə bul edi lir. 
Uşaqların on yaşından sonra istər oğlan, istərsə qız ol sun öv rət yerləri 
namazda və namaz xaricində həddi-büluğ yaşına çat mış in sanların 
övrət yeri kimidir.107 

Şafeilərə görə kiçik qız uşağının övrət yerləri namazda və na maz 
xa ricində böyük qadınlar kimidir.

Malikilərə görə yeddi yaşındakı oğlan uşağının namazda övrət ye-
ri ön və arxa üzvləri ilə dizləri və qasıq hissəsidir. Belə bir uşa ğın bu 
yerlərini həddi-büluğ yaşındakı oğlan kimi örtməsi məndub dur. Na maz-
la əmr olunan kiçik qız uşağının böyük bir qadın kimi örtünmə si mən-
dub dur. Namaz xaricində isə səkkiz yaşdan kiçik olan uşaqlarda öv rət 
ye  ri yoxdur.108

6. Azad və Müsəlman Qadın Kimlərin Yanında və 
Necə Ör tün mə lidir?
a) Ərinin yanında:
Ər-arvad  bir-birinin bədənlərinin hər tərəfinə baxa bilərlər. Ər-ar vad 

ara  sında örtünmək məcburiyyəti yoxdur.  Çünki islami nikahla cinsi əla  qə 
be lə caiz olduğu halda, bundan daha yüngül olan baxmaq və toxun  ma-
ğın caiz olduğu şübhəsizdir. Bununla yanaşı “qəliz övrət” sayılan hə  ya 
yer  lərinə baxılmaması ədəbə daha uyğundur. Belə ki, Həzrət Aişə  dən; 
“Mən Peyğəmbərin (s.ə.s) cinsiyyət orqanına heç baxmadım”, başqa 
bir rə  vayətdə “Onun cinsiyyət orqanını heç görmədim, o da məndən bir 
şey görmədi” -dediyi rəvayət edilmişdir.109 

b) Məhrəm qohumların yanında:
Qadın: ata, oğul, qardaş və ögey oğul kimi, aralarında əbədi ola raq 

ev lənmə maneəsi olan qohumlarının yanında əl, ayaq, qol, saç, qu laq, 
bo yun və dizdən aşağı hissələrini aça bilər. Onların da bunlara baxma sı 
ha laldır. Çünki qohum olduqlarına görə bir sıra işlərin görülməsi və bu 
sə bəbdən bir yerdə olarkən fitnə çıxacağı təsəvvür edilə bilməz. La kin 
qa rın və bel nahiyəsini açmaq olmaz, çünki bu arsızlıqdır. Belə ki, zi-

107. İbn Abidin, Rəddul-Muxtar, Misir, I, 378.
108. əz-Züheyli, əl-Fiqhul-İslami və Ədillətuh, II nəşr, Dəməşq 1405/1985, I, 596.
109. Bax. İbn Hənbəl, VI, 63, 190; əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XII, 154.
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har yo lu ilə boşamada ər, arvadına “Sən mənə anamın beli kimisən” 
deyə rək bo şamaya qərar verir. Ziharı və peşman olduqdan sonra geri 
qayıtmağı mü əyyən edən ayədə110 ananın belinə diqqət yetirilmişdir. Bu 
səbəb dən ana nın bel və buna bənzər olan qarın nahiyəsinin  də ya xın 
qohumla  rın ya nında övrət yeri sayılmalıdır. 

c) Başqa qadınların yanında:
Qadının başqa qadınlar yanında övrət yeri, göbəklə diz qa paq-

la   rı arasında qalan hissəsidir. Bunun xaricindəki yerlərini qadınla-
rın ya   nın da aça bilər.111 Lakin müşrik qadınlar buna aid deyildir. Belə 
ki, müsəlman bir qadının müşrik və ya inkar edən qadınların ya nın-
da məhrəm bir yerini açması caiz deyildir. Hətta İbn Cüreyc, Üba də 
bin Nusey və Hişam əl-Qari kimi alimlər xristian bir qadının mü səl man 
bir qadını öpməsini və onun övrət yerinə baxmasını mək ruh say mış  lar. 
Üba  də bin Nusey Həzrət Ömərin ordu komandiri Əbu Üba də bin əl-Cər-
ra ha (v. 18/639) yazdığı bu məktubu qeyd edir: “Zim  mət əhli (xristian və 
ya yəhudi) qadının müsəlman qadınlarla bir yer  də hamama getdikləri 
xə bərini eşitdim. Onlara bunu qadağan et! Çün  ki zimmi bir qadının mü-
səlman qadını çılpaq olaraq görməsi caiz de  yildir.” Əbu Übeydə mək-
tubu aldıqda belə elan etmişdir: Hər han sı bir qadın üzrsüz olaraq ha-
mama gedərsə, bununla üzünü ağart maq is  tədiyi düşünülər. Allah qi-
yamət günündə üzlərin ağardığı112 gündə onun üzünü qaraltsın.”113 Ab-
dul lah bin Abbas (v. 68/687) bu ba  rədə qeyri-müslim qadınların istisna 
sa yılmasının səbəbini be lə izah edir: “Müsəlman qadını hicabsız hal-
da xristian və ya yəhudi bir qa dının gör məsi halal deyildir. Çünki on lar 
müsəlman qadının başı açıq ha lını ər lərinə danışa bilərlər.”114 Bu mə-
sələ də İslam alimləri arasın da fi kir ayrılığına səbəb olmuşdur. Belə ki, 
müsəlman bir qadının, qeyri-müs lim cariyəsinin yanında örtünməsinə eh-
ti yac olmadığına dair fit va ve ril miş dir.

d) Yad kişilərin yanında:
Müsəlman bir qadının yad kişilərin yanında üzü, biləklərə qə dər əl-

lə ri və ayaqları xaricində bədəninin hər yeri övrət yeri sayılır. Ayaqlar da 
110. əl-Mücadilə, 58/1-4; Bax. Elmalılı, eyni adlı əsər, VII, 450 və s.
111. əl-Mövsili, əl-İxtiyar, I, 45.
112. Bax. Ali-İmran, 3/106, 107.
113. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XII, 155.
114. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XII, 155. 
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fi kir ayrılığı olmaqla yanaşı, səhih fikrə görə ayaqlar açıq qala bilər. Bu 
yer  lərin istər namazda, istərsə də namaz xaricində örtülməsi fərz dir. 
Yu  xarıda başın və bədənin örtünmə forması və örtüyün şərtləri qeyd 
olun  muşdur. 

e) Zərurət və müalicədə örtünmə:
Müalicə kimi bir zərurət halında kişi və qadının bədəninə həkim və 

tibb bacısı toxuna bilər. Lakin qadınlar sağlamlıq problemlərində öz həm-
cinslərindən olan həkim və digər tibb işçilərini üstün tutmalı dır lar. Be lə 
həkimlər olmadığı halda və yaxud savadlı mütəxəs sis lər olmadıq da, 
“Zərurətlər qadağan edilən şeyləri mübah edər” prinsi pi əsas götürülür.

7. Qadının Hicabsız Olaraq Yanlarına Çıxa Biləcəyi İnsanlar:
Müsəlman bir qadın evli və ya subay ola bilər. Hər iki halda da 

ai lə daxilində yaşayır. Özünün və ərinin bir sıra qohumları ilə, yaxud 
da xid mət çi, aşpaz, bağban kimi ailəyə kənardan gələn insanlarla bir 
yer   də ya şayır. Mütəmadi görüşmək, qarşılaşmaq və iş tələbi olaraq bir 
yer   də ya şadığı insanların yanında örtünməsində bir sıra asanlıqlar gə-
ti  rilmişdir.

Nur surəsinin 31-ci ayəsində sadalanan bu yaxın qohum və bir lik-
də ya şanan insanların yanında qadın son hədd olaraq diz qapa ğı ilə 
gö bəyi arasını, bel və qarın qismini örtmək şərti ilə gəzə bilər. La kin bu 
bir fətva olub, qadın onların yanında da ədəb və təqvaya uy ğun ola raq 
da ha çoxunu örtməlidir. Evdə paltar, qab-qacaq yuyan və ya xud xə-
mir yoğuran, yaxud da bağçanı sulayan bir qadının işin tələbi ola raq 
mü  əyyən yerləri açıla bilər. Lakin onu da qeyd edək ki, fitnə qorxu su 
olar  sa və ya ailə daxilində zəif əxlaqlı insanlar olarsa, qadın örtünə rək 
qo  runmağa çalışmalıdır.

Müsəlman bir Qadına Məhrəm Sayılan İnsanlar Bunlardır:
a) Əri: Qadın ərinin yanında istədiyi kimi geyinə bilər. Ər-arvad ara-

sın da örtünmək baxımından hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Qadı  nın 
əri nə gözəl görünmək üçün bəzənməsi və açıq geyinməsi mübah  dır. 
La kin yad kişilərə gözəl görünmək və onların diqqətini cəlb etmək üçün 
bə  zənmək olmaz. 

b) Atası.115

115. əl-Əhzab, 32/55.
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c) Ərinin atası (qayınata). Buna atanın atası da daxildir.
d) Öz oğulları. Oğlan nəvələri də buna şamildir.
e) Ərinin oğulları. Oğlan nəvələri də buna aiddir.
f) Qardaşı.
g) Qardaş oğulları. Qardaşının nəvələri də bura şamil edi lir.
h) Bacının oğulları. Bacının nəvələri də bura şamil edi lir.
i) Müsəlman qadın: Mömin bir qadının başqa mömin xanımla rın ya-

nın da  diz qapağı ilə göbəyi bağlı halda ola biləcəyini yuxarıda qeyd 
et miş dik. Lakin müsəlman bir qadın qeyri-müsəlman qadınların ya nın-
da hi cabsız gəzə bilməz. Bundan məqsəd qeyri-müsəlman qadının öz 
əri nin yanında mömin xanımın hicabsız vəziyyətini danışma ehti ma lı-
nın qarşısının alınmasıdır. Həzrət Ömər  bu barədə Əbu Übeydə yə bir 
mək tub yazaraq müsəlman və qeyri-müsəlman camaatın eyni ha ma  ma 
get  məsini qadağan etməsni istəmişdir.116

j) Kölə və cariyə: Müsəlman qadın kölə və ya cariyəsinin ya nın da 
hicabsız qala bilər. Çünki Allah Rəsulu Həzrət Fatiməyə bir kö lə ba ğış-
la mışdı. Həmin vaxt Həzrət Fatimənin əynində başını ört sə ayaq ları, 
ayaq larını örtsə başı açıq qalacaq bir geyim var idi. Həz rət Pey ğəm bər 
bu vəziyyəti görüncə belə buyurdu: “Sənin üçün bir prob lem yox dur. 
Çün ki bu kölə sənin atan və ya oğlun yerindədir.”117 

k) Kişiliyini itirmiş xidmətçilər: Yaş həddinin uyğun gəlməməsi, qo-
ca  lıq və ya xəstəlik kimi hallar, yaxud qadınlara qarşı istək his si nin ol-
ma ması, kişiliyi itirmə kimi səbəblərlə ev sahibinə toxunmayacaq xid-
mət çilər, sürücü, bağban və aşpaz kimi şəxslər qadın üçün digər məh-
rəm qohumlar kimidir.

l) Qadınların gizli yerlərinə baxarkən heç nə başa düşməyən ki-
çik uşaqlar: Qadınların yanında olarkən onların danışmasından, gəz-
mə sindən və ge yimlərindən cinsi baxımdan təsirlənməyəcək dərəcədə 
ki çik yaş da kı uşaqların yanında örtünmək məcburiyyəti yoxdur. Lakin 
uşaq həd di-büluğ yaşına yaxın olarsa, artıq yad qadınların yanına gir-
məməli dir. Çün ki hədisdə belə buyurulmuşdur: “Qadınların yanına get-
mə  yin!” “Ey Allah Rəsulu ərin qardaşı haqqında nə deyirsiniz?”-deyə 
so  ruşul duqda, “Qayın ölümdür”-buyurmuşdur.118

Bunlardan başqa baba, əmi, dayı, süd qar daş, süd ata kimi şəx lər-
lə ömürlük evlənmək haram olan qohumla rın ya nına da qadın bəzək 

116. Bax. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XII, 155; İbn Kəsir, Müxtəsər, II, 600, 601.
117. Əbu Davud, Libas, 32; əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XII, 155. 
118. Tirmizi, Rəda, 16; İbn Hənbəl, IV, 149, 153.
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yer ləri açıq şəkildə çıxa bilər. Lakin fitnə qor xu su meydana çıxarsa 
ör tünməsi daha fəzilətlidir. Belə ki, ayba şın dan kəsilmiş və evlənmək 
ümi di qalmamış yaşlı qadınların ev dən ba yıra çıxarkən üst paltarlarını 
ge yinməmələrinə icazə ve rən ayə nin sonunda; “Bununla yanaşı yenə 
də qorunmaları özləri üçün da ha xeyirlidir.”119 -buyurulmuşdur.

B) Baxmaq: 
Göz Allah-Təalanın insana və bir sıra canlılara verdiyi ən mü  hüm 

ne mətlərdəndir. Qurani-Kərimdə gözün müxtəlif funksiyalarından bəhs 
edən ayələr vardır. İnsanlarla cinlərin bir çoxunun gözləri ilə haq qı gör-
mə diklərini,120 Allah-Təalanın gözlərin xain baxışını bildiyini,121 gözə qi-
sas olaraq göz yazıldığını,122 insana iki göz verildiyini123 və cənnət də 
göz lərin xoşlanacağı hər cür nemətlərin olduğunu124 bildirən ayələr bu-
na misal verilə bilər.

İslamda gözün sahibini və ya baxılan şəxsi qorumaq üçün  “baxış”-a 
bir sıra məhdudiyyətlər qoyulmuşdur. Xüsusən bu məhdudiy   yət lər  da ha 
çox kişi ilə qadın arasında qoyulmuşdur. Çünki əks cinslə rin özü  nə-
məxsus və israrlı baxışı və ya baxışmalarının zinaya aparan ilkin sə-
bəb   lərdən olduğu məlumdur. 

Müasir dövrümüzdə qadınların əksəriyyəti təhsil, iş, sağ  lam lıq, ti-
carət və s. ehtiyacları üçün bayıra çıxır və cəmiyyət içində olur. Qa dı  nın 
evdən çıxmasına İslamın ilk dövrlərində yalnız zina etməsi və bu  nun 
dörd şahidlə isbat edilməsi halında icazə verilmədiyi halda,125 son  ra-
dan zinanın hökmünü bildirən ayələr endikdən sonra bu qadağa lar da 
aradan qaldırılmışdır. Bu səbəbdən qadın valideynin və ya əri  nin ica-
zə si və məlumatı daxilində, yaxud da adət-ənənəyə uyğun hallar da 
özü  nün və məsul olduğu ailə üzvlərinin zəruri ehtiyaclarını qarşıla maq 
üçün evdən çıxa bilər.

Kişi və qadın İslam cəmiyyətinin ayrılmaz hissəsi olduğuna gö-
rə,ümu mbəşər bir din kimi İslamın əks cinsləri küçədə də qoruyan bir 
sı   ra təd birlər gətirməsi təbii qarşılanmalıdır. 

119. ən-Nur, 24/60; Evlənməyin qadağan edildiyi digər qohumlar üçün bax. ən-Nisa, 
4/28, 23; Həmdi Döndürən, Dəlilləri ilə İslam Hüququ, İstanbul 1983, səh: 212-243.
120. əl-Əraf, 7/179.
121. əl-Mumin, 40/19.
122. əl-Maidə, 5/45.
123. əl-Bələd, 90/8, 9. 
124. əz-Züxruf, 43/71.
125. Bax. ən-Nisa, 4/15.
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1. Kişinin Qadına Baxması:
Əksər müctəhidlərə görə, “qadınlar açıqda qalan yerləri xa ri   cin-

də  ki bəzəklərini (zinətlərini) açmasınlar”126 ayəsində nəzərdə tu tu  lan 
yer əl və üzdür.

İslam yolda, bazarda və başqa yerlərdə qadınlarla qarşılaşma da ilk 
ba xışı məsuliyyətdən uzaq qəbul etmişdir. Çünki bundan çəkinmə də çə-
tin lik olmaqla yanaşı, kişinin, yoxsa qadının qohumlarından oldu ğu, ya-
xud da yad bir insan olduğu yalnız görməklə məlum olur. Bu, qey ri-ix ti ya ri  
ba xışdır. Lakin ikinci və israrlı baxışlar qadağan edilmişdir.

Allah Rəsulunun Həzrət Əliyə belə dediyi rəvayət edilir: “Ey Əli! Bi-
rin ci baxışa ikincisini əlavə etmə. İlk baxış sənə aiddir, ikincisi deyil.”127  

Qurani-Kərimdə bir-birinə yad olan əks cinslərin qarşılaşarkən ba-
xış   larını aşağı dikmələri tələb edilmişdir.128 Həzrət Peyğəmbər belə bu-
yur   muşdur: “Bir kişi qadının gözəlliyinə gözü sataşarkən başını aşa   -
ğı əyər sə, Allah ona ləzzətini qəlbində hiss edəcəyi bir qulluğu nə  sib 
edər.”129 Bir qüdsi hədisdə də belə buyurulmuşdur: “Qadına qəs  dən 
bax    maq İblisin zəhərli oxlarından bir oxdur. Kim məndən qor xa raq ba-
xış   ları nı aşağı zilləyərsə, onun qəlbinə imanın dadını verə rəm.”130 Baş   qa 
bi r hədisdə gözlərin zinasının harama baxmaq olduğu qeyd edil miş dir.131

Həcc mövsümündə Xəsəmdən olan gənc bir qadın sual vermək 
məq sə di lə Həzrət Peyğəmbərin yanına gəlmişdi. Həmin vaxt Rəsulul la-
hın əmi sinin oğlu Fəzl bin Ab bas da orada idi. Onun qadına uzun-uza dı 
bax dığını görən Al  la h Rəsulu Fəzlin başını əliylə o biri tərəfə çevir di. 
Həz  rət Abbas bu nun sə bəbini soruşduqda belə buyurdu: “Bir gənc kişi 
və bir gənc qadın gör düm. Onlar barəsində şeytana güvənmədim.”132

Həzrət Peyğəmbər bəzi səhabələrini yol kənarında görərkən, yol 
kə     narında oturmamalarını bildirmiş, onlar “buradan başqa görü şüb söh-
bət edəcəyimiz yerimiz yoxdur”, dedikdə “onda yolun haqqını ve rin”- bu-
yur   muşdur. Yolun haqqının nə olduğunu soruşduqda isə Allah Rəsu  lu 
bu cavabı vermişdir: “Gözləri harama baxmaqdan qorumaq, yol da əziy-
yət verən şeyləri kənarlaşdırmaq, salamı almaq, yaxşılığı əmr etmək və 
pis  liyə mane olmaq.”133 
126. ən-Nur, 23/2-9.
127. Əbu Davud, Nikah, 43; Darimi, Ədəb, 28; Riqaq, 3; İbn Hənbəl, V, 351, 357.
128. ən-Nur, 24/30, 31.
129. İbn Hənbəl, V, 264.
130. əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XII, 151; İbn Kəsir, II, 599. 
131. İbn Hənbəl, II, 276, 317, 343.
132. Tirmizi, Həcc, 54; İbn Hənbəl, 76, 157.
133. Buxari, Məzalim, 22, İstizan, 2; Mslim, Libas, 114; Əbu Davud, Ədəb, 12; Tirmizi.
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Ancaq onu da qeyd edək ki, ehtiyac və zərurət hallarında, qa da-
ğan edilən bəzi əməllər mübah sayılır. Xəstəlik, əməliyyat və do ğum 
hal     larında həkim, xəstəyə baxan, tibb bacısı və buna bənzər insan  la  rın 
qa   dının məhrəm yerlərinə baxması kimi. Bu vəziyyət “Zəru rət lər qa da-
ğan edilən şeyləri mübah edər” prinsipinə əsaslanır. Lakin zə ru rət lər də 
miq   darınca təqdir edilir.

2. Qadının Kişiyə Baxması:
a) Kişinin övrət sayılan yerlərinə baxmaq.
Yad bir qadının, kişinin örtünməsi fərz olan göbəklə diz ara sı na bax-

ma sının haram olması haqqında fikir birliyi vardır. Bu baxı şın şəh va    ni 
olub-olmaması nəticəni dəyişdirmir. Bu kimi hallarda baxışların baş    qa 
tə rəfə çevrilməsi vacibdir.134

Əksər müctəhidlərə görə, dizlər (diz qapağının üst hissəsi) də öv  rət 
ye ri sayılır. Çünki bir hədisdə “Dizlər övrət yeridir”135 -buyurulmuşdur.

İmam Malik (v. 179/795), Ənəs bin Malikin (v. 71/717); “Peyğəmbəri 
(s.ə.s) dizləri açıq halda gördüm”136 sözünə əsaslana raq, ki şinin övrət 
ye rini yalnız ön və arxa ilə məhdudlaşdırmışdır. Ənəs dən rə vayət edi lən 
hədis sənəd baxımından daha qüvvətli olsa da, çoxlu ğun fik  ri ehtiya ta 
uyğundur. Digər yandan Rəsulullahın (s.ə.s) Həzrət Əli yə be lə dedi yi 
rə  vayət edilmişdir: “Dizlərini açma, diri və ya ölü heç ki min diz  lərinə bax  -
ma.”137

Bəzi alimlər fikir birliyi olan ön və arxaya “ağır övrət yeri”, dizlərə isə 
“yün  gül övrət yeri” ifadəsini istifadə etmiş, beləliklə bu fikir ayrılığı   nın, 
üm   mətə faydası ola biləcək bir yüngüllük olacağını bildirmişdir.

İmam Malikin fikri bu gün cəmiyyəti maraqlandıran güləş, üz gü çü-
lük və digər idman növlərində idmançı və azarkeşin vəziyyəti ni yün-
gül    ləşdirməkdir. Lakin möminlər öz nəzarətlərində olan dəniz, göl, çay 
ki  mi sulara girməzdən öncə çoxluğun fikrinə tabe olaraq dizlərlə gö bək 
ara  sını örtən geyimlər geyinməlidirlər. Bu ədəbə, ehtiyatlı olmağa və 
Al  lah-Təalanın razılığına daha yaxındır.

***

134. Bax. Müslim, Ədəb, 45; Əbu Davud, Nikah, 43; Tirmizi, Ədəb, 28.
135. Buxari, Salat, 12; Tirmizi, Ədəb, 40; İbn Hənbəl, I, 478.
136. Buxari, Salat, 12; Tirmizi, Ədəb, 40; İbn Hənbəl, I, 478.
137. Bax. Əbu Davud, Hamam, 1; İbn Hənbəl, I, 146. 
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b) Kişinin övrət sayılmayan yerlərinə baxmaq: 
Bəzi fəqihlərə görə qadın şəhvət hissi olmadan yad kişinin göbək  lə 

diz qapaqlarının arası xaricində qalan qol-qıç, sinə və bel kimi yerləri  nə 
çıl  paq halda baxa bilər. Bunun dəlili aşağıdakı hədislərdir.

Bir bayram günündə həbəşlilər məsciddə qarğıları ilə oyun baz lıq 
edir dilər. Həzrət Aişə də onları Peyğəmbərin (s.ə.s) arxasından seyr 
edir di. Həzrət Peyğəmbər onu oyunbazlardan qoruyurdu. Axırda Aişə 
yo ruldu və evə qayıtdı.138 Başqa tətbiq edilən bir qayda da budur; Fa-
ti mə binti Qeys ərindən boşandıqdan sonra Allah Rəsulu onun id də-
sini, imkanlı bir xanım olan Ümmü Şüreykin (r.anhə) yanın da qa la raq 
keçirməsini istəmişdi. Lakin Ümmü Şüreykin ziyarətçilərinin çox ol-
masına görə Fatimənin örtünməkdə əziyyət çəkə biləcəyini düşü nən 
Al lah Rəsulu ona sonradan belə buyurmuşdur: “İddə müddətin də əmin 
oğlu İbn Ümmi Məktumun evində qal. Çünki o, kor olduğu üçün ge-
yimini çıxararkən səni görməz.”139 

Digər tərəfdən səhabə xanımlarının zərurət halında kişilərlə da nış-
dıqları, alver etdikləri  və sual verdikləri məlumdur. Belə ki, bayram na-
ma zında Həzrət Peyğəmbər Bilal Həbəşi (r.a) ilə bir yerdə qadınların tə-
rəfinə keçmiş, onların beyət etmələrini bildirən ayəni140 oxuduq dan son-
ra beyət istəmiş və öyüd verərək onları sədəqə verməyə təşviq etmiş dir. 
Bu rada Bilal əbasını çıxarıb yerə sərmiş və qadınlar yanlarında olan 
pul, üzük və s. şeyləri əbanın üstünə atmışdılar.

Bəzi fəqihlərə görə isə qadın yad kişinin övrət yeri xaricində qa-
lan bədəninə çılpaq halda baxa bilməz. Baxarkən istər şəhvətlə bax-
sın, istərsə şəhvət hissi olmadan baxsın bu nəticəni dəyişdirməz. Də-
lil Nəbhanın (r.a) rəvayət etdiyi bu hadisədir. Örtünmə ayələ ri nazil 
olduqdan sonra, gözləri görməyən Abdullah bin Ümmi Mək tum Rə su-
lul lahın (s.ə.s) yanına getmişdi. Rəsulullah (s.ə.s) xanımları Üm mü Sə-
lə mə ilə Meymunə (r.anhumə) da orada idilər. Allah Rəsulu onla ra ör-
tünmələrini bildirdikdə Ümmü Sələmə; “O, kor deyilmi? Bizi gör   məz və 
tanımaz”-dedi. Bundan sonra Həzrət Peyğəmbər “Siz də korsu nuz, onu 
görmürsünüz?”-buyurdu.141 

138. Buxari, Salat, 69, İdeyn, 25, Cihad, 79; Müslim, İdeyn, 17, 21, 22, Məsacid, 18; 
Nə sai, İdeyn, 34, 35; İbn Hənbəl, II, 368, VI, 56, 83, 84, 85,166.
139. Bax. Müslim, Talaq, 40; Əbu Davud, Talaq, 39; Nəsai, Nikah, 8; İbn Hənbəl, VI, 
416; əl-Qurtubi, eyni adlı əsər, XII, 151; İbn Kəsir, II, 599.
140. əl-Mümtəhinə, 60/12.
141. Tirmizi, Ədəb, 29; Əbu Davud, Libas, 34; İbn Hənbəl, VI, 296.
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Lakin bu rəvayət hədisçilər tərəfindən tənqid edilmişdir. Çünki Nəb-
han bir o qədər də tanınmayan ravidir. Bundan başqa bu hədisin Həz-
rət Pey ğəmbərin xanımlarına aid xüsusi bir hökm ifadə etməsi, Fati mə 
bin    ti Qeys hədisinin isə digər mömin xanımlar üçün ümumi nizamlayıcı 
ol ması da ehtimal edilir. Belə ki, Əhməd bin Hənbəl ilə Əbu Davud bir-
bi rinə zidd kimi görünən bu iki hədisin fərqini bu şəkildə izah et miş lər: 
“Burada daha səhih olan Fatimə binti Qeys hədisini sənədi tən qid edi-
lən Nəbhan hədisindən üstün tutmaq daha doğrudur.”142 

Nəticə etibarilə kişi və ya qadının qarşı cinsdən yad bir adamın 
məh rəm olmayan yerlərinə baxması caiz olsa da, bu baxış həzz və cin-
si istək üçün olmamalıdır. Əks halda normal şərtlərdə caiz sayı lan bir 
baxış insanın qəlbindəki niyyətinə görə caiz sayılmaq hökmün dən çı-
xar. Çünki kişi və ya qadının baxmaqla və seyr etməklə əks cin sə tə sir 
etdiyi həqiqətdir. Bu səbəbdən İslam hər iki cinsin də gözlərini və na-
muslarını haramdan qorumalarını tələb etmişdir.

Belə ki, Həzrət Yusifin gözəlliyindən təsirlənən Züleyxa onu ya ta-
ğına çağırarkən Yusif: “Belə bir əməldən Allaha sığınıram”-deyə rək bu 
tələbi rədd etmişdir. Bundan sonra Züleyxa özünün haqlı olduğu nu is-
bat etmək üçün qadın rəfiqələrini bir yerə toplamış və Yusifu onla rın 
ya nına çağırmışdı. Həmin vaxt bıçaqla meyvə kəsən qadınların Yusi fi 
gö rərkən özlərini itirmələri Qurani-Kərimdə belə ifadə edilir: 

“(Qadınlar Yusifi) gördükdə (gözəlliyinə heyran olub) onu hə d-
din dən artıq təriflədilər və (özlərini itirib əllərindəki turuncun qabı ğı nı 
nəsilmaq əvəzinə) əllərini kəsdilər. Onlar: “Aman Allah! Bu ki, bə şər 
deyildir. Bu ancaq (Allah yanında) möhtərəm (əziz) olan bir mə lək-
dir!”-dedilər.”143 

C) Kişinin və Qadının Əl ilə Salamlaşması:
1. Əl ilə Salamlaşma Termini və Mənası:
Müsafaha lüğətdə: əl ilə salamlaşmaq deməkdir. Dini ter  mi no lo gi-

ya  da; iki nəfərin qarşılaşarkən, salamlaşmadan sonra da ha çox iki əl ilə 
əl sıxmağı ifadə edir. Bəzən əl öpmək, alından öpmək və ya üzbə-üz 
şə kildə sarılaraq görüşmək də bu mənaya gəlir. 
142. İbn Qüdamə, əl-Muğni, VI, 563 və s.; Həmçinin bax. İbn Hənbəl, VI, 296, 416; Əbu 
Davud, Talaq, 39, Libas, 34.
143. Bax. Yusif, 12/31.
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Kişi və qadınların öz cinsləri ilə qarşılaşdıqlarında salam vermələ   ri-
nin və bundan sonra əl tutmalarının sünnə olduğu barəsində fikir birli  yi 
var dır. Verilən salamın alınması isə vacib hökmündədir. 

Həzrət Peyğəmbərin müsafahaya təşviq edən müxtəlif hədisləri və 
tət   biq etdiyi qaydalar vardır. Onun hər qarşılaşmada qarşısındakının 
əli  ni sıxdığı,144 bu cür salamlaşmanı iki əli ilə etdiyi145 və əlini salam 
ver  diyi insandan əvvəl çəkmədiyi146 rə vayət edilmişdir. Digər yandan 
mü  safahanın salamlaşmağın tamamlayıcısı olduğunu bildirilmişdir.147 
Baş  qa bir hədisdə belə buyurulur: “İki müsəl man qar şı laşarkən əl tu tub 
salamlaşarsa, günahları bağışlanar”, başqa bir rə va yət də; “əlləri ara-
sın dan günahları tökülüb gedər” əlavəsi vardır.148

Əl ilə görüşməyə evlənilməsi əbədi olaraq haram olan yaxın qo-
hum lar da girər. Bu səbəbdən bir qadın həmcinsləri ilə əl tutub gö  rüş-
dü  yü ki mi; oğul, nəvə, ata, baba, qardaş, bacı oğlu, qardaş oğlu, əmi, 
da yı, qayınata, ögey oğul, süd oğlu və ya süd atası kimi qohumlar la, 
süd qohumları ilə əl tutmaq, əl öpmək və ya əl öpdürmək mümkün dür. 
La kin fitnə qorxusu olarsa, qadın bu qohumlarından bəzilərinə qar şı eh-
ti yatlı davranmalıdır. Ögey oğul və ya süd qohumları ilə gənc ögey ana 
be lələrindən sayılır.

Bundan başqa fitnə qorxusu olmadıqca bəzi yaşlı qadınların əli 
öpü lə bildiyi kimi, kiçik qız uşaqlarına da əl öpdürülə bilər. Belə ki, Həz -
rət Əbu Bəkrin yaşlı xanımlarla əl ilə görüşdüyü və Abdullah bin Zü bey-
rin (r.a) xəstəliyində ona xidmət etmək üçün yaşlı bir qadını xidmət çi 
tut du ğu rə vayət edilmişdir.149 

Yaşlı qadınların bəzəklərini göstərməmək şərtilə üst geyimlə rin dən 
bəzisini çıxara biləcəyini bildirən ayə150 onlarla görüşməyin caiz ol du ğu-
na dair dəlil olaraq gətirilmişdir.

Evin xanımına cinsi istək duymayan xidmətçi, aşpaz və bən zər lə ri 
ilə, qadınların gizli qadınlıq hallarından başa düşməyən uşaqlar da yaş-
lı qadın kimi sayılır. Bu səbəbdən onlarla da əl tutub görüşməkdə hər 
han sı problem yoxdur.

144. İbn Hənbəl, V, 163, 168.
145. Buxari, İstizan, 28.
146. İbn Macə, Ədəb, 21.
147. Tirmizi, İstizan, 31; İbn Hənbəl, V, 260; Bax. ən-Nisa, 4/86.
148. Bax. Əbu Davud, Ədəb, 142; Tirmizi, İstizan,31; İbn Macə, Ədəb, 15; İbn Hənbəl, 
IV, 289, 303; əlavə məlumat üçün bax. Malik, Müvəttə, Husnul-Xuluq, 16.
149. əl-Mövsili, əl-İxtiyar, IV, 155 və s.
150. Bax. ən-Nur, 24/31.
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Yuxarıdakı xüsusi hallar xaricindəki gənc bir kişi ilə yad bir qa dı nın 
əl verib görüşməsinə gəlincə; məsələnin kitab və sünnə baxı mın dan 
tam şəkildə araşdırılması lazımdır. Müctəhidlərin əksəriyyəti ör tün mə 
ayəsindəki “bəzək yerlərindən açıqda qalan hissələr örtünmə nin xa-
ricindədir”151 mənasına gələn istisna, “əl və üzü” ifadə edir. Şəh vət his si 
olmadan baxılması caiz olan əllərə yad kişinin toxunması, baş qa bir 
ifadə ilə əl verib görüşməyin qadağan olmasının dəlili nədir?

Bu barədə ən sağlam dəlil, “pisliyə gedən yolu bağlamaq (səd di-zə rai)” 
prinsipidir. Lakin fitnə və şəhvət qorxusu olmazsa qadağa hök mü da vam 
edərmi? Belə ki, yaşlı qadınlarla, kiçik qız uşaqlarının əl öp mək ba rə sin-
də istisnalarının olduğunu qeyd etmişdik.

Yad kişi ilə qadının əl ilə görüşməsi, yaxud da bir-biri ilə səmi mi gö-
rüşməsini caiz hesab etməyənlərin əsaslandığı dəlillər bunlardır:

Qadınlardan beyət almağın əsaslarını müəyyən edən ayə152 nazil 
ol duqdan sonra, Allah Rəsulu Mədinədə xanımları bir yerə yığmış və 
on lardan beyət istəmişdi. Həzrət Aişə bu beyətin edilmə şəklini belə 
rə va yət edir:

“Mömin qadınlardan ayədəki şərtləri qəbul edənə, Həzrət Pey  ğəm-
bər  sözlə “səninlə beyət etdim”-deyirdi. Allaha and olsun ki, beyət edər-
kən onun əli heç bir qadının əlinə dəyməmişdir.”153 

Digər yandan Həzrət Peyğəmbərin bir parça üzərinə əlini qoy du ğu, 
qadınların da eyni parçaya əlini qoyaraq beyət etdikləri və Al lah Rə su-
lu nun “Mən qadınlarla əl tutmuram”-dediyi rəvayət edilmişdir.154

İbn İshaq Həzrət Peyğəmbərin qadınlarla beyətinin, əlini bir su qa -
bı na salması və qadınların da eyni qaba əllərini salmaqla gərcəkləş dir-
di yi ni rə va yət etmişdir.155

Hədislər arasında Ümmü Ətiyyə hədisləri kimi məşhur olan iki rə  va-
yət  də Həzrət Peyğəmbərin və ya Həzrət Ömərin qadınlarla görüşmə  si 
haq qındadır ki, bu iki rəvayət bəzi məqamlarda əl ilə salamlaşma  ğın 
müm künlüyünə dair bir dəlil kimi qəbul edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, iki 
rə vayətdə də aşkar şəkildə buna dəlalət edən bir sübut yoxdur. Belə ki, 
151. ən-Nur, 24/31.
152. əl-Mümtəhinə, 60/12.
153. Bax. Buxari, Əhkam 49, Şürut, 1, Təfsiru surə 65/2, Talaq, 20; Müslim, İmarə, 88, 
89; Əbu Davud, İmarə, 9; Tirmizi, Təfsiru surə 60/2; İbn Macə, Cihad, 43; İbn Hənbəl, 
VI, 114, 154, 270.
154. Nəsai, Biə, 18; İbn Macə, Cihad, 43; Malik, Müvəttə, Biə, 2; İbn Hənbəl, II, 213, 
VI, 357, 454, 459.
155. Bax. İbn İshaq, Məğazi.
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bir rəvayətdə simvolik olaraq və ya pərdə arxasından əl uzadılması  nın 
müm  kün ola biləcəyi kimi, ikinci rəvayətdə; beyətin reallaşmasın dan 
bəhs edilir.

Nəticə olaraq ayə və ya hədislərdə yad qadınla əl verib gö r üş mək 
qadağan edilməklə yanaşı, Həzrət Peyğəmbərin heç bir yad qa dın-
la əl tutub görüşmədiyi də məlumdur. Bu səbəbdən imanlı kişi və qa-
dın  lar əl verib görüşməyi və ya əl öpməyi, yalnız məhrəm qo hum lar la 
məhdudlaşdırmalıdırlar. Pisliyə gedən yolu bağlamaq və ehtiyat lı dav-
ran  maq bunu tələb edir.  

D) Kişi və Qadının Qarışıq Bir Məkanda Olması:
1. Qarışıq Bir Məkanda Olmaq Termini:
Kişi ilə qadının eyni yer və zamanda bir yerdə olmasına “ixti  lat” de-

yi lir. Bu termin daha çox yad kişilərlə qadınların bir yerdə təhsil alma sı; 
iş yerlərində bir yerdə işləməsi; nişan, toy və buna bənzər mərasim lər-
də qarışıq oturması və ev ziyarətlərində bir yerdə oturmağı əhatə edir. 

İslamda kişi və qadın cəmiyyətin ayrılmaz hissələri sayılır. Qadın 
evə həbs edilməmiş, lakin ev xaricindəki davranışlarında da tamamilə 
sər bəst buraxılmamışdır. İslam kişilərin öz aralarında, qadınların da 
öz araların da ol maq la təhsil, ibadət, şənlik və əyləncə kimi məqsədlər 
üçün bir ye rə yı ğışma əsasını gətirmişdir. 

2. Həzrət Peyğəmbər Dövründə Ayrı Dəstələr Halında İxtilat:
Bu dövrdə, öz həmcinsləri ilə dəstələr meydana gətirən kişi və qa-

dın ların daha böyük toplumla bir yerə toplaşdığını müşahidə et  mək olar. 
Camaat namazı, elm məclisləri və savaşlarda iştirak etmək bu na mi sal 
göstərilə bilər.

a) Qadınların Camaat Namazına Getməsi:
Həzrət Peyğəmbər dövründə qadınlar da beş vaxt namaza, cümə 

və bayram namazlarına camaat halında qoşulurdular. Lakin kişilər ön, 
qa dın lar isə arxa cərgələrdə dayanırdılar. Məscid içində iki camaat olur-
du. Lakin bunlar bir-birinə qarışmadan ayrı yerlərdə dayanır və məs cid 
ca ma atının bir hissəsini təşkil edirdi. 

Qadınlar əvvəllər istədikləri qapıdan daxil ola bildikləri halda, giriş 
və çıxışlarda müşahidə edilən izdihama görə Həzrət Peyğəmbər qa pı-
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lar dan birinin qadınlara ayrılmasını əmr etmişdir. Həmin qapı bu gün də 
“qa dınlar qapısı (babun-nisa)” adlanır.

Səhabə xanımları cümə namazlarına da gedərdilər. Belə ki, bir qa-
dın “Qaf” surəsini cümə namazlarında uzun müddət şəxsən Peyğəm-
bərdən (s.ə.s) eşidərək əzbərləmiş və Həzrət Ömərin mehrin azaldılma-
sı nı istədiyi cümə xütbəsinə, arxadan qadın camaatdan bir nəfər, meh-
rə məhdudiyyət qoymayan ən-Nisa surəsi 20-ci ayəni oxuyaraq eti raz 
et miş dir.

b) Qadınlara Aid Elm Məclislərinin Təşkil Edilməsi:
Qadınlar kişi məclislərində istədikləri kimi sual verib İslamı öyrə nə bil-

mədiklərini başa düşdükdən sonra, Həzrət Peyğəmbərdən onlar üçün xü-
susi bir gün ayırmasını istədilər. Peyğəmbər (s.ə.s) onlara həftədə bir gün 
müəyyən etdi və həmin gün yalnız qadınların irşadı ilə məşğul ol du.156    

c) Qadınların Müxtəlif Savaşlarda İştirak Etməsi:
Bəzi səhabə xanımların savaşlarda iştirak edərək mücahidlə rə mə-

nəvi dəstək olduğu, yemək hazırladıqları, xəstə və yaralılara qul luq et-
dikləri məlumdur.

Belə ki, Ümmü Ətiyyə (r.anhə) Həzrət Peyğəmbərlə bir yerdə yed di 
savaşda iştirak etmişdir.157 Həzrət Aişə və Ümmü Süleym Uhud sa va-
şın da arxa cəbhədə xidmət göstərmiş,158 başqa yeddi qadın səha bə 
də Xeybəri mühasirə edən orduda iştirak edərək arxa cəbhədə xüsu si 
xid mətlər göstərmişlər.159

Hüneyn savaşında əlinə xəncər alan Ümmü Sələmə bunu nə edə cə-
yi ni soruşan Rəsulullaha (s.ə.s) “Əgər müşriklərdən birisi mə nə ya xın la-
şar sa, bununla onun qarnını yaracağam”-deyə cavab ver  miş dir.160

Səhabə xanımların kişilərlə birlikdə müharibədə iştirak etmək ar-
zu  ları, sonrakı illərdə də davam etdi. Belə ki, gələcəkdə İslam ordusu-
nun də niz səfərinə çıxacağını Allah Rəsulundan öyrənən Ümmü Ha-
ram (r.anhə); Həzrət Peyğəmbərin, onun da bu orduda iştirak etməyi nə 
ica  zə verməsi üçün Allaha dua etməsini istəmiş və Həzrət Peyğəm bər 
156. Bax. Buxari, Elm, 36, İbn Hənbəl, III, 34; Nevzat Aşiq, Səhabə və Hədis rəvayəti, 
İzmir, 1981, s. 78 və s.
157. Müslim, Cihad, 141; İbn Macə, Cihad, 37; Darimi, Cihad, 29; İbn Hənbəl, V, 84.
158. Bax. Buxari, Cihad, 65, 66, Mənaqibul-Ənsar, 18, Məğazi 18; Müslim, Cihad, 136. 
159. İbn Hənbəl, V, 271; Əbu Davud, Cihad, 141.
160. Müslim, Cihad, 134.
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dua etmişdir.161 Ümmü Haram Həzrət Osmanın (v. 35/655) vax tında əri 
Übadə bin əs-Samit (v. 34/654 ) ilə bir yer də Kip rin fəthi üçün dəniz 
sə fərinə çıxmış və Kiprdə mindiyi heyvan dan yı xı laraq vəfat etmişdir. 
Qəb ri Kiprdədir. 

İslamın ilk dövrlərindəki qadınların bu fəaliyyətləri kişilərin ya nın  da 
və onların arasında olmuşdur. Lakin bütün bunlar islami ölçü, ədəb və 
hə ya hüdudları daxilində olmuş və ixtilata, yalnızlığa və tənha yerlər  də 
baş-başa qalmağa fürsət verilməmişdir. 

3. Keçmiş Şəriətlərdə Kişi-Qadın Münasibətləri
Qurani-Kərimdə keçmiş peyğəmbərlərə verilən nümunələrdəki ki şi-

qadın münasibətlərində də eyni ədəb-ərkanın mühafizə edildiyini gör-
mək olar. Məsələn;

a) Misiri tərk edib Mədyən diyarına gedən Musa (ə.s) şəhər kə na-
rın da qoyunları sulamaq üçün növbə gözləyən iki gənc qıza kö mək tək-
lif edir. Qoyunlar su içdikdən sonra evə qayıdan qızlardan biri ge ri qa-
yıdaraq utana-utana Musanın yanına gəlir və atasının, su çək mək haq-
qı nı ödəmək üçün onu evə çağırdığını bildirir. Qızların atası isə Şüeyb 
Peyğəmbər idi. Həmçinin iki qızdan birinin istəyi ilə Musa (ə.s) Şüeybin 
(ə.s) qoyunlarına çoban olur və onun qızı ilə evlənir. Qurani-Kərim də 
uzun-uzadı rəvayət edilən bu qissədən müasir ailə üçün götürülə cək  
ib   rətlər vardır.162   

b) Həzrət Məryəm də qızlıq çağında Məscidi-Əqsanın çıxışında ona 
ve rilən otaqda yaşayarkən xalasının əri olan Həzrət Zəkəriyyə onun 
ya  nına gedər və dolanışığı ilə maraqlanardı. Lakin həmin məqam  da 
mə  lək lərin Həzrət Məryəmə yemək ikram etdiyini görür. Allah-Təala bu 
ha  di sə haq qında belə buyurur:

“Zəkəriyyə hər dəfə (Məryəmin) ibadət etdiyi mehraba girdik  də, 
onun yanında bir ruzi olduğunu görərdi. (Zəkəriyyə:) “Ya Mər  yəm, 
bun  lar sənin üçün haradandır?”-dedikdə, o: “Allah tərəfin dən   dir!”-
de  yə cavab verərdi. Həqiqətən Allah istədiyi şəxsə hədsiz ruzi verər!”163 

c) Səbə Padşahı Bəlqisin Süleymanın (ə.s) haqq dinə dəvət edən 
mək tubunu aldıqdan sonra, qövmü ilə apardığı məşvərət Quranda be lə 
bil dirilir: “(Bəlqis) dedi: “Ey əyanlar! Bu iş barəsində mənə rəyi ni zi 

161. Buxari, Cihad, 3, 4, Təbir, 12; Müslim, İmarə, 160, 182; Nəsai, Cihad, 40; İbn Macə, 
Cihad, 10.
162. Bax. əl-Qəsəs, 28/23-26.
163. Ali-İmran, 3/37.
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bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş heç bir iş görən (hökm ve-
rən) deyiləm!” Onlar dedilər: “Biz böyük bir qüvvət və qüd rət sa hi-
biyik. (Güclü ordumuz, sursatımız, hərb alətlərimiz var. Özümüz də təc-
rü bəli, mahir döyüşçülərik). Hökm sənindir. Nə əmr edəcəyinə özün 
bax (fikirləş)!” (Bəlqis) dedi: Hökmdarlar bir ölkəyə (zorla) girdiklə ri 
za  man onu xarabazara çevirər, xalqının böyüklərini də zəlil (qul, 
əsir) edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər. (Hökmdarların adə ti, 
dav  ranışı belədir)”164

Daha sonra Yəmən diyarından Qüdsə gələn Bəlqis Süleyma nın 
(ə.s) qurduğu mədəniyyət və saraylar qarşısında heyran olur və bu 
söz   ləri ilə haqq dini qəbul edir: “Ey Rəbbim! Mən (günəşə sitayiş et-
mək   lə) özümə zülm etmişdim. Mən artıq Süleymanla (Süleyma  nın 
sa  yəsində) aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum!”165

Bu ayələrdə bir qadının dövlətin ən yüksək vəzifələrində ciddiy   yət 
və təmkinlə ölkəsinin problemini həll etmək üçün müşavirə keçirmə si 
və cəmiyyətin dəstəyinə arxalanaraq hərəkət etməsi məsləhət görü lür. 
Di gər tərəfdən heyətləri ilə Həzrət Süleymanın ölkəsinə və sarayı na 
qə dər gələn Bəlqis xüsusi olaraq hazırlanmış büllur saraylarda qo naq 
edil mişdir. Bu gözəl davranışın onun haqq dini qəbul etməsinə təsiri ol-
du ğu şübhəsizdir. 

Yuxarıda qeyd edilən keçmiş şəriətlər, ayə və ya səhih hədislə rin 
hök mü ilə aradan qaldırılmadıqca bizim üçün də şəriətdir. Belə ki, Allah-
Təa  la buyurmuşdur: “Onlar (adları çəkilən peyğəmbərlər) Alla hın doğ-
ru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Sən də onların haqq yolu nu tu tub 
get.”166   

Nəticə etibarilə yuxarıda qeyd edilən ayə, hədis və səhabələrin hə-
ya tından da göründüyü kimi İslam kişi və qadının bir yerdə olması nı 
prin sip olaraq qadağan etməmişdir. Bu, əslində caiz olub məslə hə tə 
uyğun şəkildə edilən bir şeydir.  Lakin bu görüşlər islami ədəb və qay-
da lar daxilində olmalıdır.

4. Bir Qadının Yad Kişi ilə Görüşərkən Diqqət Etməsi 
Zəruri Olan Xüsuslar:
Mömin bir qadın məktəb, xəstəxana, fabrik, ticarət və s. yerlər də 

təh  sil, iş və ya peşəsinin tələbinə uyğun olaraq yad kişilərlə görüşmə  si 
ha   lında aşağıdakı əsaslara diqqət etməlidir.
164. ən-Nəml, 27/32-34.
165. ən-Nəml, 27/44.
166. əl-Ənam, 6/90.
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a) Baxışlara diqqət edilməsi.
Kişi və qadının danışmaq və bir-birinə müxatəb olması halın da ba-

xışlarını nəzarət altında saxlamaları lazımdır. Mömin qarşı cin sin ba xıl-
ması qadağan edilən yerlərinə baxa bilməz. Ayələrdə belə buyurulur: 
“Mö min kişilərə denən, gözlərini haramdan çəksinlər.”167 “Mö min 
qa dınlara da denən: Gözlərini haramdan qorusunlar...”168

b) Alt tərəfi görünməyən geniş geyimlə örtünmə:
Qadın əl və üz xaricində bütün bədənini, alt tərəfini göstərmə   yən 

və bədən cizgilərini hiss etdirməyən geniş bir paltarla örtmə li dir. (əla və 
məlumat üçün “Örtünmə” bəhsinə bax.) Örtülü xanımla ra İs lam cə miy-
yə tində ehtiram göstərilir. Çünki örtük pis niyyətli kişilərin ba xış  la rın dan 
və nalayiq davranışlarından onları qoruyur.

c) Həddində danışmaq və düzgün yerimək:
Mömin bir qadın yad kişilərlə danışarkən danışığında həddini aş-

ma   malı və ehtiyac olduğu qədər danışmalıdır. Ayədə belə buyurulur: 
“Bu  na görə də (yad kişilərə) yumşaq (əzilə-əzilə) danışmayın, yox  sa 
qəl bində mərəz (şəkk, nifaq və günah mərəzi) olan tamaha (öz  gə tə-
mən  naya) düşər. (Danışdığınız zaman) gözəl danışın!”169 Yerimə yin 
də müəyyən ölçüsü olmalıdır. Əzilərək, özünü başqalarına göstərə rək 
ye   rimək möminə yaraşmaz. Ayədə belə buyurulur: “gizlətdikləri bə-
zək şey lərini (xalxallarını) göstərmək üçün ayaqlarını (yerə və ya 
bir - bi rinə) vurmasınlar”170 Belə ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Mu-
sa nı (ə.s) çağırmağa gələn Şüeybin (ə.s) qızı, onun yanına utana-uta-
na yaxınlaşmışdır.171 Bu hadisənin Qurani-Kərimdə xəbər verilməsin də, 
mü a   sir dövrümüzdə yaşayan qadınlara xəbərdarlıq vardır. Yad kişi lər lə 
söh  bət etmək məcburiyyətində qalan bir qadın ədəb, ciddiyyət və utan-
maq xislətlərini qoruyaraq görüşməli və ya danışmalıdır.

d) Bəzəkli və diqqət çəkən geyimlə örtünmək:
Bəzəkli və diqqət çəkən geyimlər evdə geyinilməli, yad kişilərin ya-

nında və evdən bayıra çıxarkən bu geyimlərin üstü hicabla və üst ge-

167. ən-Nur, 24/30.
168. ən-Nur, 24/31.
169. əl-Əhzab, 33/32.
170. ən-Nur, 24/31.
171. əl-Qəsəs, 28/25.
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yi mi ilə örtülməlidir. Bundan başqa bayırda kişilərin diqqətini çək mək 
üçün ətirlərdən istifadə edilməsi də mömin qadına yaraşma yan dav ra-
nış  lardandır.

e) Yad kişi ilə tənhalıqda baş-başa qalmaqdan uzaq durmaq:
Yad bir kişi ilə heç kimsənin olmadığı yerlərdə təkbaşına qal ma  maq 

la zımdır. Belə bir hal hədislə qadağan edilmiş və belə bir yer də üçün  cü 
şəx sin şeytan olduğuna diqqət çəkilmişdir.172  

Xüsusən ərin qohumlarından biri ilə heç kimin olmadığı yer də tək-
ba şına qalmağın daha təhlükəli olduğu Allah Rəsulu tərəfindən be lə 
bə yan edilmişdir: “Qadınların yanına girməkdən uzaq durun! Səhabə-
lər: Ey Allah Rəsulu! Qayın haqqında nə buyurursunuz?” Belə buyur du: 
Qa  yın ölümdür, yəni ölümə səbəbdir. Çünki cinsi yaxınlıq baş ve rər-
sə, bu tərəfləri ölümə qədər aparar və qohumluq yerinə düşmənçilik lər 
mey  dana çıxar.

f) Məcburiyyət daxilində kişi və qadının bir yerdə olması zərurəti və 
bu nun ehtiyacla məhdudlaşdırılması:

Yad kişilərlə bir yerdə olmaq zərurət və ehtiyacla məhdudlaşdı rıl-
ma lı dır. Çünki ehtiyac olmadan uzun-uzadı görüşlər fitnə yə sə bəb ola 
bi lər. Həmçinin qadını müqəddəs vəzifələrini yerinə ye tir mək dən, evi nin 
haq qını verməkdən və uşaqlarının tərbiyəsi ilə məş ğul ol maq  dan uzaq-
laş  dı rar.

Nəticə etibarilə mömin qadınların nişan, toy, bayram və buna bən-
zər mə rasimləri və yaxud ailə ziyarətlərini öz həmcinsləri ilə birgə ke-
çir  mə lə ri daha məqsədə uyğundur. Qadın evindən kənardakı iş, pe şə, 
iba  dət və s. fəaliyyətlərdə ya bir məhrəmi ilə bir yerdə, yaxud da eti bar lı 
qa dınlar məclisində ola bilər.  

E) Kişi və Qadının Bir-Birini Ziyarət Etməsi:
1. İslamın Ziyarətləşməyə Verdiyi Əhəmiyyət:
İslam toplum dini olduğu üçün, cəmiyyətin fərdlərini bir-birinə ya   xın-

laşdıran, qarşılıqlı sevgi, ehtiram və yardımlaşma hisslərini güc lən di  rən 
davranışları da tənzimləmişdir. Xəstə ziyarəti və ya nişan, toy, bay   ram 
kimi şənliklərdə təbrikləşmək və salamlaşmaq bunlardan sayı la bi lər. 
172. Bax. Buxari, Nikah, III; Müslim, Salam, 20; Tirmizi, Rəda 16; Fitən, 7; İbn Hənbəl, 
I, 222, III, 339, 446.
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Ziyarətləşmə yalnız qohumlar arasında deyil; iş yoldaşları, qonşu  lar 
və yaxud ailəvi dost kimi qohum olmayan lakin ünsiyyəti olan in san  lar 
ara sında da ola bilər. Biz aşağıda ziyarətləşmənin əhəmiyyətini izah et-
dik  dən sonra, xüsusilə qadın-kişi arasında baş verəcək ziyarətləşmə  nin 
də  rəcəsini və hüdudlarını müəyyən etməyə çalışacağıq.

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurmuşdur: 
“Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı vardır”. Ey Allah Rəsulu 

bunlar hansılardır?-deyə soruşduqda, belə cavab verdi: Qarşılaşdı ğın 
za  man ona salam ver, səni dəvət etdiyi zaman dəvətini qəbul et, sə nə 
öyüd verdikdə öyüdünü qəbul et, asqırdığı zaman ona “Allah sənə rəhm 
et sin (yərhamukəllah)”-de, xəstələndikdə onu ziyarət et, vəfat etdik  də 
də, cənazəsində iştirak et.”173 “Əsiri qurtarın, dəvət edilən yerə ge din, 
ac ları doyuzdurun və xəstələri ziyarət edin.”174 “Xəstələri ziyarət edin  və 
cə nazələrdə iştirak edin, bunlar sizə axirəti xatırladır.”175 “Kim bir xəstə-
ni ziyarət edərsə, səmadan belə bir nida gələr: Gözəl etdin, gedişin də 
gö zəl oldu, cənnətdə özünə qalmaq üçün bir  yer hazırladın.”176 Allah-
Təa la xəstə ziyarətini özünü ziyarətə bərabər tutmuş və qüdsi bir hə-
dis  də xəstə ziyarətinə əhəmiyyət verməyən insana Allah-Təalanın be  -
lə xi tab edəcəyi xəbər verilmişdir: “Sən xəstəni ziyarət etsəydin məni 
(rizamı) onun yanında tapacağını bilmirdinmi?”177

Yuxarıdakı hədislər ziyarətləşmənin, insanlararası münasibətlər də 
ədəb qaydalarına ən gözəl nümunədir. Hətta Allah Rəsulu xəstə bir yə-
hudini ziyarət etmiş və ziyarət vaxtı ona İslamı təbliğ etmiş və yəhu di 
mü səlman olmuşdur. Məhz belə ziyarətlər qan qohumluğu, evlilik dən 
və yaxud süd əmməkdən meydana gələn qohumluq ola bi ləcəyi kimi, 
qonşuluq, yoldaşlıq, müəllim-tələbə və iş yoldaşlığı ki mi sə bəblərlə də 
ola bilər. Xəstə ziyarətinə təşviq edən hədislər qadınlara da aiddir. Çün-
ki “xəs  tə ləri ziyarət edin”, “kim bir xəstəni ziyarət edərsə” kimi ifadələrin 
yal  nız ki şilərə deyil, qadınlara da aid olduğunda şübhə yoxdur. Bu sə-
bəb  dən qadınların da öz həmcinslərini və ya  evlənməsi qadağan olu-
nan ki şi qohumlarını xəstəlik, nişan, toy və s. kimi hallarda ziyarət et  mə-
lə ri mümkün və caizdir. Həmçinin qohum olmamaqla yanaşı, müəl  lim-

173. Buxari, Cənaiz, 2, Ədəb, 126; Müslim, Salam, 4-6; İbn Macə, Cənaiz, 1; İbn Hən-
bəl, I, 89; II, 68, 331, 540, V, 273, Tirmizi, Ədəb, 1; Nəsai, Cənaiz, 52.
174. Buxari, Əhkam, 23, Cihad, 171, Nikah, 71, Ətimə, 1, Mərda, 4; Darimi, Siyər, 26; 
İbn Hənbəl, IV, 394, 406.
175. İbn Hənbəl, I, 48.
176. Müslim, Birr, 40, 42; Əbu Davud, Cənaiz, 8; Tirmizi, Birr, 64; İbn Macə, Cənaiz, 2; 
İbn Hənbəl, I, 121, 138, 239, II, 326, 344, 354, III, 304, 460, V, 241, 277, 281.
177. Müslim, Birr, 43.
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tə lə bə, qonşuluq, iş yoldaşlığı və ailə dostluğu kimi səbəblərlə ehti  ram 
gös tə rilən və ünsiyyət qurulan kişi və qadınların da yenə xəstəlik və 
zə ru ri hal larda ziyarət edilməsi mümkündür.

Həzrət Aişənin belə dediyi rəvayət edilir: “Rəsulullah (s.ə.s) Du baa 
bin ti Zübeyrin (r.anhə) yanına gedərək; “Umulur ki, sən həc cə getməyi 
ar  zu edirsən”-dedi. Qadın: “Vallah xəstəlik və ağrılar dan bir şey düşünə 
bil  mirəm”-deyə cavab verdikdə, Allah Rəsulu, “Həccə get!”-buyurdu.”178

Bundan əlavə Həzrət Peyğəmbər qızdırmalı bir xəstəliyə tu tul muş 
Üm müs-Saib və ya Ümmül-Müseyyəb adlı səhabə qadını ziyarə tə get-
miş və vəziyyətini soruşarkən qadın; “Hümma” (malyariya) xəstəli yi nə 
tutulmuşam,  Allah bu xəstəliyi mübarək etməsin, bildiyi kimi etsin” de yə 
qarğış etdikdə, Allah Rəsulu; “Hummaya söymə, şübhəsiz bu xəs tə lik, 
atəşin dəmirin pasını apardığı kimi insanın xətalarını aparır”179-bu yur du.

Həzrət Aişə (v. 57/676) ölüm yatağında ikən, İbn Ab bas (v. 68/687) 
onu ziyarət etmək üçün icazə istəmiş və Həzrət  Ai şə ona icazə ver miş-
dir. İbn Abbas; “Ya Aişə, özünü necə hiss edir sən?”-de yə vəziyyəti ni 
so  ruş muş, Aişə (r.anhə); “Əgər haramlar  dan özü   mü qoruya bildimsə, 
xe yir üzrə” dedikdə, İbn Abbas belə cavab ver mişdir: “İnşallah xeyir 
sə  ninlədir. Çünki Rəsulullahın xanımısan, O sən dən başqasını bakirə 
ola  raq nikahlamadı, üstəlik (ifq hadisəsində) sə nin bəraətin səmadan 
en di.”180

Bütün bu misallar səhabə xanımlarının zərurət və ya ehtiyac du   yu-
landa, yaxud da ədəbin tələb etdiyi şərtlər meydana çıxdıqda, xüsusi  lə 
ün siyyət qurulan bəzi məhrəm kişilərlə görüşdüklərini və onların ya  nı-
na gedərək istəklərini bildirdiklərini göstərir. Ünsiyyət; bir-birini ta nı   maq, 
eti bar və yaxınlıq etmək deməkdir. Qurani-Kərimdə başqası nın evi  nə 
ica zə alıb, bir-birinə alışmaq (ünsiyyət) meydana gəldikdən, yə ni ta  nış -
lıqdan sonra salam verərək girə biləcəyi bildirilir. Həmçinin diq qət ye  ti-
ril di yində bu davranışın daha yaxşı başa düşülə biləcəyinə işarə edi  lir.181 

Bununla yanaşı ünsiyyət qurulsa belə yad kişilərlə görüşməyin yal-
nız və təkbaşına olmaması, bəzənərək və üstünə ətir vuraraq edil mə-
mə si və danışanın ədəb qaydalarını keçməməsi labüddür. Belə olar sa 
şey tana açılan qapı bağlanmış və fitnə qorxusu aradan qalxmış olar.

Xülasə, kişi-qadın münasibətlərində yad mədəniyyətlə ri şü ursuz 
şə   kildə təqlid etmək yerinə, imanlı kişi və qadınların vəhy və sün nə 

178. Buxari, Nikah, 15; Müslim, Həcc, 104, İbn Hənbəl, VI, 202.
179. Müslim, Birr 53. 
180. Buxari, Nikah, 9, Təfsiru surə 24/8.
181. Bax. ən-Nur, 24/28.
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prin   sipləri daxilində görüşməsi, lakin bunu da zərurət və ehti yac da xi  lin-
də etmələri vacibdir.

F) Kişi və Qadının Salamlaşması:
1. Salam və Salamlaşma: 
Salam termini “səlimə” kökündən  məsdər olub, kəlmə olaraq; mad -

di və mənəvi sıxıntılardan qurtulmaq, sülh və əmin-amanlığa qo vuş  maq 
deməkdir. “əs-Səlamu”, ad olaraq isə; salam, salamat, sülh və eti bar 
mə  nalarına gəlir. Fiqh termini olaraq salam; qarşılaşan iki mü səl  ma nın 
bir-birinə etdikləri dua cümləsindən ibarətdir. Salam ve rən “əs-sə la mu 
aleykum (Allahın salamı sizə olsun)” deyir. Salamı alan isə “və aley ku-
mus -səlam və rahmətullah (Allahın salamı və rəhməti sizin üzə ri nizə 
ol sun)” deyərək əlavə dua edir.

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Sizə salam verildiyi zaman onu 
da ha gözəl alın və ya (eynilə sahibinə) qaytarın!” Salam eyni za  man-
da Allah-Təalanın doxsan doqquz gözəl adlarından biridir. Hənəfilərə 
görə, salamı vermək sünnə, almaq isə vacib hök  mün də   dir. Çünki ayədə 
“salam almaq” məsdəri ilə ifa də edilmişdir. Digər yandan Allah Rəsulu, 
müsəlmanın mü səl man üzərindəki hüquqlarını sayarkən, birincisinin 
verilən salamı al maq ol du ğu nu vurğulamışdır.182 

Salamın müsəlman cəmiyyətində yayılmasını əmr edən Allah Rə -
sulu, bir hədisində bunun cəmiyyətə faydasını belə izah et miş dir: “Ru-
hu mu qüdrəti əlində saxlayan Allaha and olsun ki, siz iman et mə dik  cə 
cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevmədikcə də iman et miş ol  maz-
sı nız. Etdiyiniz zaman bir-birinizi sevəcəyiniz bir əməli sizə xə bər ve  rim-
mi? Aranızda salamı yayın.”183 

Əbu Hənifə və həmfikirlərinə görə, qadınların birinci kişilərə sa  lam 
verməsi doğru deyildir. Çünki qadınlara azan, iqamə və aşkar (uca səs lə) 
şəkildə Quran oxumaq kimi əməllər qadağan edilmişdir. Yal  nız məh rəm 
qohumlar bunun xaricindədir. Bunlara salam verilməsində bir prob lem 
yoxdur. Bu səbəbdən ünsiyyət qurmaq məqsədilə əvvəlcə bir ki şi sa lam 
vermişsə, qadın bu salamı ala bilər. Malikilər salamlaşmaq barəsində 
gənc qadınla yaşlı qadın ara  sın da fərq qoymuşlar. Əsaslandıqları dəlil 
“pisliyə gedən yolun qarşısı  nı al  ma (səddi-zəriə)” prinsipidir. Həzrət 
Peyğəmbərin məhrəmi olmayan bir sıra qadınlara sa lam ver  diyini, yaxud 
da onların salamını aldığını gös tərən örnəklər vardır. Əshabdan bəziləri 

182. İbn Macə, Cənaiz, 1; İbn Hənbəl, II, 332, VI, 385.
183. Müslim, İman, 93; Əbu Davud, Ədəb, 131; Tirmizi, Sifatul-Qiyamə, 54, İstizan, 1; 
Mü qəddimə, 6.
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isə; kişilər qadınlara salam verə bilər, lakin qa dın  lar onlara salam verə 
bil məz, demişlər. Bununla ya naşı Abdullah bin Ömə rin (r.a) bir qadınla 
rast laşarkən salam verdiyi, Əta bin Əbi Rə ba hın isə (v. 115/733), “qa-
dın lar gənc olarsa salam ve ril məz” dediyi rə va yət edilmişdir.

Ancaq bu məsələnin də fitnə təhlükəsi və islami ədəblə məh dud-
laş  dığını unutmamaq lazımdır. Bu səbəbdən yaşlı və ya toplu halda kı 
qa   dınlara, yaxud əmi, dayı arvadına, yaxud da bunların qızı kimi ailə 
da   xilində ünsiyyət qurulan gənc qızlara salam verib-almada hər han sı 
bir fitnə təhlükəsi olmasa da, yalnız digər gənc qızlara və xanımla ra 
sa   lam verməkdə belə bir təhlükənin olmayacağını demək olmaz. Di-
gər yan dan salamlaşma ədəbi ilə əlaqədar olaraq bunları da demək 
olar. Mi nik vəsitəsində olan piyada gedənə, kiçik böyüyə, az olanın çox 
ola  na, yuxarıda dayanan aşağıda dayanana salam verməlidir. Na maz 
qı lana, yemək yeyənə, ayaqyolunda olana, (spirtli) içki içənə və qu mar 
oy nayana salam verilməz. 184 

2. Qadınlarla salamlaşarkən diqqət ediləcək xüsuslar
aşa ğı da kı lardan ibarətdir:
1. Cəm halında olan gənc qız və qadınlara salam ver mək, yal nız 

olan yad qadına salam verməmək. Lakin toplantı, iş yeri və ya ida rə lər 
bunun xaricindədir. İslama uyğun iş şərtləri və təhlükəsizliyi nin (na  mu-
suna ləkə gətirməyən) qorunduğu yerlərdə işləyən qadınlarla iş ba rə-
sin də görüşən kişilər arasında “ünsiyyət”in mövcudluğunu qəbul et  mək 
la zımdır.

2. Sinif, konfrans zalı və ya şadlıq evi kimi yerlərdə, dərs, konfrans, 
se  minar, söhbət və s. səbəblərlə qadınların qarşısına çıxarkən sa lam 
ver  mək; lakin yol, bağça, pilləkən və ya dəhliz kimi yerlərdə qarşıla  şar-
kən ünsiyyəti olmayan bir qadına və ya qadınlara salam verməmək.

3. Tələbə qızların çox vaxt atası və ya babası yaşında olan müəl lim-
lə rinə, məktəb direktoru və ya işçilərinə salam verməsi, bundan başqa 
ün siyyəti olmayan kişilərə salam verməməsi.

Nəticə olaraq insanların bir-biriylə tanış olub ünsiyyət qurmasın  da 
və iman qardaşlığının meydana gəlməsində, salamlaşmanın mü  hüm 
əhə  miyyətinin olduğu şübhəsizdir. Hətta İslamda salam vermək, sa  lam 
ve rənin müsəlman olduğunu göstərmiş və həmin şəxsə “sən mö  min 
de yilsən”185 deyilməsi qadağan edilmişdir. Allahın salamı bizə və bü tün 
mö minlərə olsun duası ilə sözümüzü bitiririk. 
184. Bax. Yusif əl-Kardavi, Fətava, II, 274.
185. Bax. ən-Nisa, 4/94, Üsamə b. Zeyd, döyüş vaxtı şəhadət kəlməsini deyib salam 
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V.  İSLAMIN QADINLAR ÜÇÜN GƏTİRDİYİ BƏZİ 
ASANLIQLAR

A) Qadınlara ibadətlərdə gətirilən asanlıqlar:
İslam dininin əmr və qadağalarına tabe olmada kişi ilə qadın ara -

sın  da mühüm bir fərq yoxdur. Lakin bəzi ibadətlərdə, yaxud da ibadə  tin 
for   masında qadınlar üçün bir sıra asanlıqların gətirildiyini görmək olar.

1. Namaz
Qadınlar beş vaxt namazdan məsul olmaqla yanaşı, cü mə, bay-

ram və cənazə namazlarını qılmaqdan azaddırlar. Beş vaxt na ma zı 
camaatla qılmaq əvəzinə, evdə qılmalarının üstün olması da baş qa bir 
asanlıqdır. Namazlarda, qadınların kişilərdən fərqli olaraq etdiklə ri hə-
rə kət və davranışları aşağıdakı kimi sadalaya bilərik.

Dəstəmaz və ya qüsl alarkən iki cins arasında mühüm bir fərq yo x-
dur. Lakin saçları uzun qadınların qüsl alarkən uzun hörüklərini yuma ğa 
eh tiyac yoxdur. Ancaq suyun saçın diblərinə, yəni başın dəri hissəsi nə 
çat ması kifayətdir.186

Qadınların namaz üçün azan  və iqamə oxumaq məcbriyyəti yox dur. 
Bu səbəbdən qadının oxuduğu hər hansı azan yenidən verilməlidir.

Namazda kişilərin yalnız göbək ilə diz qapaqlarının arasını örtmələ-
ri fərz olduğu halda, qadınların əl, üz və topuqdan aşağı ayaqları xa ri-
cin də bütün bədənlərini geniş bir geyim ilə örtmələri vacibdir. 

Qadınlar başlanğıc (iftitah) təkbirini gətirərkən əllərini, barmaq uc-
la rı çiyinlərinin səviyyəsinə çatacaq qədər qaldırır və əllərini sinələri nin 
üs tündə bağlayırlar. Bu hal onların daha yaxşı örtünmələrinə kö mək 
edir. 

ve rən bir müşriki öldürmüş və ölüm qorxusundan belə etdiyini düşünmüşdü. Məsələdən 
xə bər tutan Allah Rəsulu qəzəblənmiş və “qəlbini yarıb baxdınızmı?”-buyura raq Üsa-
mə ni danlamışdır.
186. Bax. Müslim, Heyz, 58; Əbu Davud, Təharət, 120; Döndürən, Dəlilləri ilə İslam El-
mi halı, İstanbul 1991, s. 168.
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Rükuda qadınların əllərini dizlərinin üstünə qoymaları kifayət edir. 
Həm çinin rükuda kişilər ayaqlarını dik saxladıqları halda, qadınların diz-
lə ri bir qədər bükülmüş vəziyyətdə olur və bu səbəbdən qadınların ar xa 
his səsi biraz yuxarıya tərəf mayilli olur. Səcdə aralarında və ya birin  ci, 
ya xud da son oturuşlarda, qadınlar sol ayaqlarını sağ yanlarına yatı  ra-
raq yerə otururlar. Bu onların daha yaxşı örtünməsinə yardım edər.

Həzrət Peyğəmbər dövründə kişilər kimi qadınlar da beş vaxt na-
ma  zı camaatla qılmaq üçün məscidə gedirdilər. Allah Rəsulu əs ha bı  na 
namaza getmək istəyən qadınlara mane olmamağı tapşırmış  dı.187 La-
kin bununla yanaşı; “qadınların ən xeyirlisi məscidi, evlərinin içi olan-
dır.”188 buyuraraq, qadınların ibadətlərini evlərində etmələrinin da  ha 
məq sədəuyğun olduğuna işarə etmişdir.

Bu vəziyyətə görə, qadınlara namaz üçün məscidə getməklə, ev  də 
qıl maq arasında sərbəstlik verilmiş və namaz üçün camaata qoşul  maq 
is təyən qadınlara maneçilik törədilməməsi istənmişdir.

Bu səbəbdən məzhəb alimləri qadınların camaat namazına get-
mə lə rinin “fitnə qorxusu” na səbəb ola biləcəyini nəzərə alaraq, bə zi-
lə ri qadını tam şəkildə evdəki ibadətlərə istiqamətləndirmiş, bəzilə ri 
isə müəyyən şərtlər daxilində camaat namazlarına getməyi caiz he sab 
et mişlər. Məsələn, Əbu Hənifəyə görə yaşlı qadınlar sübh, axşam və 
işa namazlarına gedə bilərlər. Zöhr və əsr namazları isə bəzi fəqihlə rin 
rə yinə görə qadınlar üçün fitnəyə səbəb ola bilər. Əbu Yusif və İmam 
Mə həmməd isə yaşlı qadınların bütün vaxt namazlarında məscidə get-
mə sini caiz saymışlar.

Sonrakı Hənəfi fəqihləri zəmanənin korlanması səbə bi lə qadın la-
rın cümə və bayram namazlarında iştirak etmələrini mək ruh say mışlar.189 
Bununla yanaşı bu namazlarda iştirak edərlərsə namazla rı məq  bul 
sa yılır və həmçinin zöhr namazını qılmağa ehtiyac yoxdur. Kişi lər ol-
ma dan qadınların təkbaşına camaat olub namaz qılmaları məkruh dur. 
La kin camaat olmaq istəsələr, imam olacaq qadın aralarında dayanar 
və irə li çıxmaz. Qadınların öz aralarında camaat olmaq əvəzinə ev lə rin-
də təkbaşına namaz qılmaları daha ərfzəldir. Həzrət Peyğəmbər be lə 
bu yurmuşdur: “Qadının namazını evində qılması, bayırda qılmasın dan 
da ha yaxşıdır.” Digər yandan cənazə namazı təkrarı olmayan bir na-
maz olduğu üçün qadın camaatı tərəfindən də qılına bilər.

187. Bax. Müslim, Salat, 135, 138, 140; Əbu Davud, Salat, 52; İbn Macə, Müqəddimə, 
2; İbn Hənbəl, I, 40, II, 43, 30, 140.
188. İbn Hənbəl, VI, 297, 301.
189. Bax. İbnul-Hümam, e.a.ə., I, 529; əl-Meydani, əl-Lubab, I, 83, İbn Abidin, e.a.ə., I, 529; 
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Qadın aybaşı halında və ya zahı olarkən namaz qıla bilməz. Bu 
gün  lərə təsadüf edən namazların məsuliyyəti onlardan götürü lür. Həz-
rət Aişə anamız belə rəvayət etmişdir: “Biz Rəslullahın dövrün  də ay ba-
şı olurduq. Namazı qəza etməyimiz əmr olunmadığı halda, tuta bil mə-
di yimiz orucu qəza etməyimiz əmr olundu.”190 Həmçinin heyzli qa dın 
həc də təvaf edə bilməz, Qurani-Kərim oxuya bilməz və məscidə gi rə 
bil məz,191 əri ilə cinsi əlaqədə ola bilməz192 və əri onu boşaya bil məz.193

2. Oruc:
Fərz, vacib, sünnə və ya nafilə oruc tutmaq baxımından kişi ilə 

qa dın arasında hər hansı bir fərq yoxdur. Qadın da həddi-büluğ ya-
şın dan etibarən oruc ibadətini yerinə yetirməklə məsuldur. Lakin heyz 
və za hı halında olan bir qadının tutduğu oruc məqbul sayılmaz. Belə 
bir qa dın Ramazanda tutmadığı orucları daha sonra qəza edər. Bun-
dan əlavə aybaşının bitdiyini ehtimal edən bir qadın gecə yarısı oru ca 
niyyət edib, ikinci fəcrdən əvvəl təmiz olduğu dəqiqləşərsə orucu sə hih 
olar. Belə bir qadın, məsələn sular kəsilərsə və ya başqa bir səbəb lə 
qüsl etməyə fürsət tapmazsa, ikinci fəcrdən sonra yuyunsa da orucu na 
zə rər gəlməz. Belə ki, Ümmü Sələmənin (r.anhə) belə dediyi rəva yət 
edil mişdir: “Rəsulullah  (s.ə.s) ehtilam olmağa görə deyil, cinsi əlaqə yə 
gö rə cünub olaraq səhərə çıxdığı halda, orucunu pozmaz və qəza sı-
nı et məzdi.”194 Bununla yanaşı sübh namazının vaxtı girmədən əv vəl 
cə na bət, heyz və zahılıqdan təmizlənmək müstəhəb sayılmışdır. Çün-
ki Həzrət Peyğəmbərin ümmətinə asanlıq üçün qüslü sübh namazı nın 
vax tına qədər gecikdirə biləcəyini unutmamaq lazımdır.

Ramazanda hamilə və ya südəmər uşağı olan qadınların özlə ri  nə, 
yaxud da uşaqlarına bir zərər gəlməsindən qorxmaları halında oruc tut-
ma maları mübahdır. Daha sonra bu günləri qəza edərlər. Dəlil; xəstə və 
yol çuya oruc tutmamaq rüxsəti verən ayə ilə195 bu hədisdir; “Allah-Təa  la 
yol çudan (müsafirdən) orucu və namazın yarısını qaldırmışdır; hami  lə 
və süd verən qadınlardan da orucu qaldırmışdır.”196 

190. Əbu Davud, Salat, 53-199.
191. Buxari, Heyz, 19, 24, Vüdu, 63; Müslim, Heyz, 62.
192. əl-Bəqərə, 2/222.
193. Bax. ət-Talaq, 65/1; əl-Kasani, Bədayi, I, 54, 57, 61; İbn Abidin, I, 158 və s.
194. Müslim, Siyam, 77; Bax. İbn Hənbəl, VI, 34, 36, 38, 67; müq. əl-Bəqərə, 2/187; Buxari, 
Saum, 22, 35; Müslim, Siyam, 75-78; İbn Macə, Siyam 27; Malik, Muvatta, Siyam, 11.
195. əl-Bəqərə, 2/184.
196. Nəsai, Siyam, 50, 51, 62; İbn Macə, Siyam, 3, 50; Tirmizi, Ədahi, 10; İbn Hənbəl, 
II, 183.
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Bir qadın altmış gün kəffarə orucunu tutarkən aybaşı və ya za hı 
olar  sa, orucu dayandırar və təmizləndiyi gündən etibarən qalan günlə ri 
tu  tar.197

Hənəfilərdən başqa digər müctəhidlərə görə, qəzaya qalan oruc lar 
bir il ərzində qəza edilməzsə, bundan sonra qəzaya əlavə olaraq hər 
gün üçün bir fidyə də vermək lazımdır. Lakin qəzaya orucu qalan qa dın 
olar sa və aybaşı, yaxud zahılıq kimi bir üzr səbəbilə  qəza bir il sonra ya 
qal mış olarsa fidyə lazım deyil.

Qadınların etikafı öz evlərində məscid kimi istifadə edəcəkləri bir 
otaq  da olmalıdır. Bura onlar üçün məscid sayılır. Qadının bayırdakı bir 
məs  ciddə etikafı caiz olsa da, məkruh sayılır. Onların evlərindəki iba də-
ti daha əfzəl olduğu kimi, evdəki etikafları daha yaxşıdır.198

3. Həcc:
Həcc şərtlərinə uyğun şəkildə kişi və qadın möminlərə fərzdir. Cis-

ma ni sağlamlıq, maddi imkan və yol təhlükəsizliyi ilə yanaşı, qadın  lar 
üçün həmçinin yol yoldaşının olması, boşanma və ya ölüm iddənin ol-
ma ması da zəruridir. Sözügedən şərtləri daşımayan qadına həcc fərz 
de yil.

Qadın, etibarlı qadın rəfiqələri ilə bir yerdə fərz olan həcc ibadəti   ni 
ye  rinə yetirə bilər. Hətta malikilər buna tək etibarlı kişi və ya kişi-qa  dın 
qa rışıq camaatı da əlavə edirlər. Qadın bunlarla bir yerdə həccə ge  də 
bi lər. Bu müctəhidlər; “Ora getməyə gücü çatan hər kəsə, Allah riza  sı 
üçün Kəbəni ziyarət edib həccə getmək fərzdir”199  ayəsinin ümu  mi 
mə nasına əsaslanırlar.

Allah Rəsulu qadınların yanında məhrəmi olmadan səfərə çıx ma -
masını bildirməsindən sonra, bir nəfər ayağa qalxaraq; “Ey Allah Rə su-
lu, arvadım həcc səfərinə çıxdı. Mən isə filan qəzvədə iştirak et mə li yəm. 
Həzrət Peyğəmbər belə buyurdu: “Get və arvadınla bir yer də həcc et.”200

Digər yandan həccə gedəcək qadının boşanma və ya əri nin ölü-
münə görə iddəli olmaması lazımdır. İslam yaşlı və ya ərindən ye ni bo-
şanmış  bir qadını həmin il həcc ibadətindən məsul tutmamışdır. Çün  ki 
iba dətin yerini dəyişdirmək qeyri-mümkündür. Lakin həcc sonraki illər  də 
də yerinə yetirilə bilər.
197. Bax. Döndürən, səh: 475 və s.
198. Bax. Döndürən, eyni adlı əsər, s. 475 və s.
199. Ali-İmran, 3/97.
200. Buxari, Nikah, 111, Cihad, 140, 181; Müslim, Həcc 424.
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Həcc və ya ümrə üçün miqatda ehrama girən qadınlar, geyimləri ni 
çı xarmazlar, kişilərdə olduğu kimi baş və ayaqlarını açıq saxla maz lar. 
Yalnız üzləri açıq olar və təlbiyə (ləbbeyk duası) edərkən səsləri ni qal-
dır mazlar.

Heyzli və ya zahı qadınların da ehrama girərkən təmizlən mək məq-
sə dilə qüsl alması sünnədir.  Hədisdə belə buyurulur: “Heyzli və ya za  hı 
qa  dınlar qüsl alıb ehrama girər və Beytullahı təvaf xaricində həccin bü-
tün rüknlərini yerinə yetirərlər.”201 

Həccin sonunda Minada şeytana daş atdıqdan sonra kişilər Mək  kə-
nin hərəmində bayramın ilk üç günündən birində saçlarını qırxaraq və 
ya uclarından qısaldaraq 202 ehramdan çıxdığı halda, qadınlar saçla  rı-
nın ucundan bir qədər kəsərək ehramdan çıxmış sayılırlar.

Qadınların səydən (Səfa ilə Mərvə arasında gedib-gəlmək) əv vəl 
edi lən təvafın ilk üç şövtündə rəməl (çiyinləri oynadaraq sürətli yeri  mə) 
et məsi və səy vaxtı iki yaşıl dirək arasında qaçaraq keçməsinə ehti  yac 
yox dur.

Qadın ehramda üç məsələdə kişidən fərqlənir. Tikişli paltar ge yin-
mək, məst geyinmək və başını örtmək.

4. Zəkat:
Zəkat imkanlı kişilərə fərz olduğu kimi imkanlı qadınlara da fərzdir. 

Qurani-Kərimin 28 ayə  sində “Namaz qılın və zəkat verin” əmri qa dın-
la ra da şamil edi lir. Di gər yandan “Möminlərin mallarından zəkatı al 
ki, onları təmiz lə yib, mallarını çoxaltsın”203, “Biçin vaxtı məhsulun 
haq qını ödə yin”204 ayələrində də kişi ilə qadın arasında ayrı-seçkilik 
edil  məmiş dir. Ümu miyyətlə Həzrət Peyğəmbərin hədislərində də bu 
mə  sələyə geniş yer verilmişdir. Qa dın la rın zəkat verməkdən məsul ol-
duq larını göstərən xüsusi dəlillər də var dır. 

Amr bin Şüeyb atası tərəfdən babasından bu hədisi rəvayət et miş-
dir: “Yəmənli bir qadın qızı ilə bir yerdə Həzrət Peyğəmbərin yanı  na 
get mişdi. Qızının qolunda iki qızıl bilərzik var idi. Allah Rə su lu qa  dına; 
“Bunların zəkatını verirsənmi?”- deyə soruşduqda, qa dın “Xeyr!”- dedi. 
Həzrət Peyğəmbər; “Qiyamət günündə Allah-Təalanın bu ik i bi lərziyi 
sənin qoluna atəşdən bilərzik kimi taxmasını istəyərsənmi?”-bu   yurdu. 
201. Tirmizi, Həcc, 98; Əbu Davud, Mənasik, 9; İbn Hənbəl, I, 364.
202. Bax. əl-Həcc, 22/29; əl-Fəth, 48/27. 
203. əl-Bəqərə, 2/10.
204. ət-Tövbə, 9/103.
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Bu nu eşidən qadın, bilərzikləri qızının qolundan çıxarıb Al lah Rə   su lu nun 
qar şısına qoydu və belə dedi: “Bilərziklər Allaha və Rəsu lu na aid dir.”205

Zəkatdan məsul olmaq üçün əsas ehtiyaclardan və borcdan baş  qa 
ni sab miqdarında mala sahib olmaq lazımdır. Başlıca ehiyaclara bun  lar 
şa mil edilir: yaşanılan ev, ev əşyaları, minik maşını, xüsusi kitabxa  na ilə 
özünün və  baxmaqla məsul olduğu ailə fərdlərinin biraylıq, sə hih he  sab 
edilən başqa bir rəyə görə isə birillik ehtiyacları daxildir. Bun lar zəka ta 
düşmür. Lakin qadının dolanışıq xərcləri ərinin üzərinə va cib ol du ğu-
na görə, evli qadın üçün borclarının qarşılığında saxladığın dan baş  qa 
əsas ehtiyacları üçün əlavə mal ayırmağa ehtiyac yoxdur. Ev li qa dına 
aid qızıl, gümüş, nağd pul və ya ticarət malı, nisab (96 qram qı zıl və ya 
bunun müqabilində nağd pul və ya ticarət malı) miqdarına çatır sa və 
üzərindən də bir il keçmişdirsə qadın zəkat verməkdən məsuldur.

Subay və ya dul qadınlar isə kişilər kimi əsas ehtiyacları üçün yu-
xa rıda qeyd etdiyimiz əlavə büdcə ayırmaq haqqına sahibdir. Hesa bat 
apa rılarkən zəkat sayılmayan mallar ayrıldıqdan sonra geridə ni sab 
miq darına çatan qızıl, gümüş və nağd pul və s. olar və üzərin dən bir il 
keçmiş olarsa qadın zəkat verməklə məsul sayılır.

Malikilərə görə qadının istifadə etdiyi qızıl və gümüş kimi zi nət əş-
ya larının zəkatı yoxdur. Çünki Abdullah bin Ömərin (v. 73/692) qızlarına 
və cariyələrinə taxdığı zinət əşyasından zəkat vermədi yi rə vayət edil-
miş dir. 206

Nəticə etibarilə, İslamda qadının öz malı üzərində istədiyi qə dər 
xərc  ləmək hüququ vardır. Evlilikdə də ər-arvad arasında “mal ayrı lı ğı” 
prinsipi əsas götürülür. Bu səbəbdən qadın ərinin sərvəti nəzə rə alın-
madan, müstəqil şəkildə zəkat, öşr, fitr, kəffarə, diyət və s. maddi mə su-
liy yətləri şəxsən özü daşıyır.

5. Cihad:
Cihadın lüğət mənası çalışmaq, səy göstərməkdir. Dini termin ola-

raq isə:
“İslamda cihad müsəlmanın istər şəxsi, istər cəmiyyətə qarşı mə su-

liyyətləri baxımından həyata keçirdiyi fəaliyyətdir.”
Cihadın aşağıdakı növləri vardır:
a) Nəfsə Qarşı Cihad:

205. Nəsai, Zəkat, 69; Əbu Davud, Sünən, I, 358. Bu hədis zəifdir.
206. Malik, əl-Müdəvvənə, I, 8, II, 22, 53.
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Cihadın ən çətini nəfsə və şeytana qarşı edilən cihaddır. Çünki 
bun  lar görünməyən düşmən olub, hiylə və tələlərini anlayaraq tədbir 
al  maq çox çətindir. Nəfsinə qarşı cihadda qalib gələ bilməyən şəxs 
özün  də düşmənin qarşısına çıxıb vuruşmaq gücü və cəsarəti tapa bil-
məz. Həzrət Peyğəmbər Təbuk savaşından qayıdarkən səhabələri nə 
be  lə buyurmuşdur: “Kiçik cihaddan böyük cihada qayıdırıq.” Burada ən 
bö yük ordu ilə aparılan savaş “kiçik cihad” kimi dəyərləndirildiyi hal da, 
nəfs və şeytanla aparılan mübarizəyə “böyük cihad” deyilmişdir. Çün ki 
in sanın özünə qarşı bu mənəvi tərbiyə və mübarizə ilk növbədə onu mə-
tinləşdirir. Bundan sonra həmin adam vəhy və sünnəni hakim etməkdə 
lazımi güc və enerjini özündə tapır.  

 
b) Elm ilə Cihad:
Dünyada pisliklərin ümumi səbəbi cəhalətdir. Elm və irfanın qəlb lər-

də meydana gətirdiyi təsiri silah gücü ilə təmin etmək qeyri-mümkün dür. 
Elm, irfan və ir şad la cihad, insanları inandıraraq, qəlblərinə sevgini yer-
ləşdirərək haqq yo lu göstərmək davamlı və qalıcı cihad şəklidir. Qəlb-
lə ri vəhy və sün nə ilə irşad cihadların ən böyüyüdür. Allah Rəsulu ən 
fə zilətli cihadın, haqq və ədaləti söyləmək olduğunu bil  dir miş, ona görə 
öldürüləcək şəxsin Həzrət Həmzədən sonra ən baş da gə  lən şəhidlərdən 
olacağını xəbər vermişdir.

c) Var-Dövlət və Bədənlə Cihad:
İslamda cihad deyilərkən daha çox bu sonuncusu nəzər də tu tu lur. 

Çünki çox vaxt nəfs tərbiyəsi və təzkiyəsi, elm və irşad yo lu ilə cihaddan 
is tənilən nəticəni əldə etmək mümkün deyil. Belə hallarda haqq və 
ədaləti tə min et mək zərurət halına gələ bilər. 

Həzrət Peyğəmbər qadınlara; qadınların cihadının həcc və ümrə 
ol   duğunu”-bildirmişdir. Yəni həcc və ya ümrə ziyarəti edən qadınla rın 
düş   mənlə cihad etmiş kimi savab qazanacaqlarını xəbər vermiş dir. 
Baş   qa hədislərdə; “Həcc nə gözəl cihaddır”, “Həcc cihaddır, ümrə isə 
tə    təvvüdür”-buyurulmuşdur.

B) Qadınlara Verilən Maddi Asanlıqlar:
İslam ailə fərdləri arasında özünəməxsus iqtisadi, maddi və sosi  al 

bir nizam qurmuşdur. Qadının əri və uşaqların da atası olan kişi, ailə nin 
bü tün xərclərini təkbaşına qarşılamalıdır. Bu səbəbdən kişiyə uşaqla   rın 
tə limi və ailədə nizam-intizam məsələlərində bəzi valideynlik üstün   lük-
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lə ri verilməklə yanaşı, bacılarına görə mirasdan alacağı payı artırıl  mış, 
be ləliklə ona iqtisadi güc verilmişdir. Çünki xanımına, uşaqlarına və ai-
lə də bəzi yoxsul qohumlara baxmağı üzərinə götürən şəxsin belə bir 
dəs  təyə ehtiyacı olduğu məlumdur.

Evli qadın dolanışıq xərclərini öz malı olsa belə ondan qarşıla  maq 
məc buriyyətində deyildir. Əri ona baxmaqla məsuldur. Qurani-Kərim  də 
be lə buyurulur: “... Anaların yeməyi və geyimi öz qüvvəsi dairəsin də 
(uşağın) atasının üzərinə düşür...”207

Hədisdə belə buyurulmuşdur: “Xanımlarınızın sizin üzərinizdə və-
ziy  yətlərinə uyğun olaraq yemək və geyim haqları vardır.”

Belə ki, qadın evlənib ərinin evinə gəldikdən sonra bütün ye  mək, 
ge  yim və evə aid xərclər ərinə aiddir. Bunlar israfa yol ver  mə dən və xə-
sis lik etmədən ər-arvadın sosial səviyyələri nəzərə alına  raq qar  şılanır. 
Ge yim üçün ailənin imkanı və İslama uyğun olan adət-ənə nə əsas gö-
tü rülür. Qadının biri yay, digəri qış paltarı olmaqla ildə ən azı iki dəst 
ge yimə haqqı vardır. Geyimə normal ev əşyası da əlavə edilir.

Ər xanımına yaşamaq üçün kifayət qədər əşyası olan və pis qon şu-
su olmayan bir ev təmin etmək məcburiyyətindədir. 

Qadın baxılmağa möhtac olarsa və ya onu səviyyəsindəki qa dın-
la  rın xidmətçisi varsa, onun üçün də xidmətçi tutulması da dolanışıq 
xərc    lərinə aiddir.

Uşaqların gündəlik xərclərini də atalarının qarşılaması lazımdır. İs-
lam bu məsələdə anaya bir yük yükləməməmişdir. Ayədə belə buyu-
ru lur: “...Sizin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların (süd) haqqını 
verin...”208 Bu rada boşanmış bir qadının iddə müddəti bitdikdən sonra 
öz uşa ğını əmiz dirməsi halında əlavə pul almağa haqqı olduğundan 
bəhs edi lir. Be lə hallarda uşağın dolanışıq xərclərini ata qarşılamalıdır.

Həzrət Aişənin belə rəvayət etdiyi bildirilir: “Əbu Süfyanın xanı mı 
Hind binti Ütbə Rəsulullahın (s.ə.s) hüzuruna gəldi və: “Ey Allah Rəsulu! 
Əbu Süfyan çox xəsis bir adamdır. Mənim özümə və uşaqlarıma ki   fa yət 
edəcək qədər pul vermir. Onun malından xəbəri olmadan bizə kifa  yət 
edə cək qədər götürsəm, mənə günah olarmı?”- dedi. Həzrət Peyğəm  bər: 
“Onun malından sənə və uşaqlarına kifayət edəcək qədərini məruf şəkil  də 
(adət-ənənəyə uyğun) ala bilərsən”-buyurdu.

Buradan aydın olur ki, bir ata oğluna həddi-büluğ yaşına ça ta  na 
qə  dər və ya iş sahibi olana qədər, qız uşağına isə yaşından ası lı ol ma-

207. əl-Bəqərə, 233.
208. Talaq, 6.
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ya   raq evlənənə qədər baxmaq məcburiyyətindədir. Qız uşa ğı iş lə mə yə 
məc  bur edilməz, lakin İslama uyğun şərtlər daxilində bir iş də çalışar  sa, 
xərcləri öz gəlirindən qarşılanır. Əri ölən və ya boşa nan qa dın yeni dən 
ata   sının evinə qayıdar, atası vəfat etmişsə digər qan qo hum la rı nın hi-
ma   yəsi altında yaşayar.

Kişiyə yuxarıda qeyd etdiyimiz maddi öhdəliklər qarşılığın da qa dın-
dan daha çox miras verilmişdir. Ayədə belə buyurulur: “Allah öv lad la-
rı nız haqqında sizə tövsiyə buyurur ki, oğula iki qız hissəsi qədər 
pay düşür.”209

Beləliklə bir oğlan uşağı öz bacıları ilə bir yerdə miras sahibi ol-
duq  da, bacısından iki qat artıq pay alması oğlana ailədə maddi güc 
ve  rir. Bu, onun məsul olduğu maddi məsuliyyətlərlə əlaqədardır. Di gər 
tə rəfdən yenə  valideynlər və bacı kimi qan qohumlarından yox sul olan-
la  rı dolandırmaq məcburiyyətinin olması, kişinin qadına görə daha çox 
ma  la ehtiyacının olduğunu göstərir.

209. ən-Nisa, 4/11.



VI. İSLAMIN CİNSİ HƏYATI QORUMAQ ÜÇÜN ALDIĞI
TƏDBİRLƏR

A) Ər-Arvad Üçün Cinsi Əlaqənin Qadağan Edildiyi Zamanlar:
1. İla Vəziyyətində Kəffarədən Əvvəl:
İla- nikah müqaviləsinə xitam verən bir and növüdür. Fiqh ter mi no-

lo giyasında ərin arvadı ilə cinsi əlaqəni and, nəzir və ya hər han sı bir 
şərt qoyub, müəyyən və yaxud qeyri-müəyyən müddət özü nü bun dan 
uzaq laşdırmasını ifadə edir. Məsələn; “Allaha and olsun ki, bu qə dər 
müd dət və ya müddətsiz sənə yaxın durmayacağam”, yaxud da “Sə-
nin  lə cinsi əlaqədə olsam, həccə getmək mənə fərz olsun” və ya xud 
da “Səninlə əlaqədə olsam, evliliyimiz sona çatsın” kimi ifadələrlə “ila” 
edil   miş olur.

İslamdan əvvəlki ərəb cəmiyyətində ila andı qadını təzyiq altında 
sax la maq, ona zərər vermək və əziyyət etmək üçün edilən bir əməl idi. 
Bə zi vaxtlar ər-arvadın bir-biri ilə əlaqəsini  kəsməsi bir-iki il və ya xud 
da ha uzun müddət davam edərdi.

İslam ila müddətini dörd ay ilə məhdudlaşdırırdı və bu məsələdə 
ər-arvadın bir-biri ilə barışmasını asanlaşdırdı. Həzrət Aişənin (r.anhə) 
belə dediyi rəvayət edilir: “Allah Rəsulu bir dəfə xanımlarına ila etdi, 
yə ni halalı haram etdi, sonra da hara mı ha lal etdi və and içdiyinə görə 
kəffarə verdi.” 

İlada ər-arvad and kəffarəsini verərək, yaxud da nəzir və ya şər ti 
qə  bul edərək, müddəti gözləmədən barışa bilərlər. Lakin ər-arvad dörd 
ay barışmazsa, hənəfilərə görə evlilik öz-özünə “bain talaq”-la so na çat-
mış sayılır.

Əksər müctəhidlərə görə isə qeyd edilən son məsələdə evlilik öz-
lü  yündə sona çatmaz və belə alternativlər meydana çıxar: a) Ər-arvad 
ba  rışıb evliliyi davam etdirə bilər. b) Ər, arvadını boşaya bilər. c) Bu iki 
mə sələdən heç biri baş verməzsə qadın hakimə müraciət edə rək ev li li-
yə xitam verməsini tələb edə bilər. İla metodu ilə meydana çı xan bo şa-
ma növü “rici talaq”dan ibarətdir.
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İlanın kəffarəsi and kəffarəsi ilə eynidir. Bu da on kasıba ye mək 
ver  mək və ya geyindirmək, yaxud da bir kölə azad etmək; əgər bunla ra 
gü  cü çatmazsa, ardarda üç gün oruc tutmaqdır.

B) Nikahsız Cinsi Əlaqə və Nəticələri:
1. İslamın Evliliyə Verdiyi Əhəmiyyət:
İlk insan olan Adəm və Həvvanın dini qaydalara uyğun qurduğu ailə, 

son ra  kı bütün səmavi dinlərdə davam edərək bu günümüzə gəlmişdir. 
Son din İslam da ailə nin davamı və doğulacaq nəsillərin sağlamlı ğı 
üçün bir sıra təd bir lər görmüşdür. Ayə və hədislərdə evlənməyə təş viq 
edilmiş, evlilik dən üz çevirib ömür boyu subay qalanlar qınanmışdır.

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “...sizə halal olan (bəyəndiyiniz) 
qa dınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın!..”210 Allah-Təala 
Həz rət Həv va nı, Adəmin onunla xoşbəxt olması və ona həyat yoldaşı 
ol ması üçün ya rat mışdır. “Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) xəlq edən 
və onunla ünsiyyət etmək (sakit, rahat olmaq) üçün özündən (qa bır-
ğa sından) zövcəsini (Həvvanı) yaradan Odur.”211

Ənəs bin Malikin (r.a) rəvayət etdiyinə görə, Rəsulullahın (s.ə.s) 
xanımlarından, Allah Rəsulunun gündəlik ibadətlərini soruşan üç nəfər-
lik he yət onun ibadətini az zənn edərək öz aralarında belə dedilər: “Həz-
rət Peyğəmbərlə biz bir ola bilərikmi? Onun keçmişdəki və gələcək də-
ki günahları bağışlanmışdır. Aralarından bir nəfər bütün gecəni na maz 
qıl maqla keçirəcəyinə, digəri davamlı oruc tutacağına və üçüncü sü 
də qadınlara yaxınlaşmayacağına söz verdi.” Daha sonra məsələ dən 
xə bər tutan Allah Rəsulu belə buyurdu: “Allaha and olsun ki, mən si-
zin Allahdan ən çox qorxanınızam; la kin bəzən oruc tuturam, bəzən 
tutmuram; namaz qılıram və uzanıb din cə lirəm, yatıram; qadınlarla 
da evlənirəm. Kim mənim sünnəmdən üz çe virsə, o məndən (mənim 
ümmətimdən) deyildir.”212

Allah Rəsulu evlənmək imkanı olmayan gənclərə belə bu yur muş -
dur: “Ey gənclər! Sizdən evlənməyə gücü çatan şəxs dərhal ev lən-
sin, çün ki evlilik gözü haramdan ən gözəl şəkildə qoruyar və cin siy yət 
orqanının ən sağlam qalasıdır. Evlənməyə imkanı olmayan isə oruc tut-
sun. Çünki oruc cinsi arzunu öldürər.”213 

210. ən-Nisa, 3.
211. əl-Əraf, 189.
212. Buxari, Nikah 1; Müslim, Siyam 74,79.
213. Buxari, Savm 1, Nikah 2-3; Müslim, 1, 3; Əbu Davud, Nikah 1.
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Qurani-Kərimdə mömin bir kişinin yalnız iki qrupdan olan qadınla 
cin si əla qə də ola biləcəyi qeyd edilir. Bunlar da nikahlı qadını və ya sa-
hib oldu ğu ca riyədən ibarətdir. “O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) 
qo ruyub saxlayarlar; Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaq la. 
Onlar (zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınan maz-
lar. Bundan artığını istəyənlər (halaldan harama addayaraq) həd di 
aşan lardır (Allahın əmrini pozanlardır).”214

Buna görə İslamda bu iki cinsi əlaqədən başqa əlaqələr qada ğan 
edil mişdir.  Zina, homoseksuallıq, əl ilə cinsi boşalma və s. belələrin dən 
sa  yılır. Bütün bu qadağaların məqsədi fərdin fiziki və ruhi sağlamlığı nı, 
ailə ni və xüsusilə bu ailənin əsasını təşkil edən qadını qorumaqdır. Bu 
qa dağaları və səbəblərini qısa şəkildə şərh edəcəyik.

2. Zinanın Qadağan Edilməsi və Onun Mahiyyəti:
Zina- bir qadınla nikah olmadan və ya haqsız şəkildə cinsi əlaqə də 

ol maqdır. Fiqh termini olaraq zina belə tərif edilmişdir: “İslami hökm lər-
lə məsul olan bir kişinin, cinsi əlaqədə olacaq yaşda bir qadınla, ni kah 
əq di və ya cariyəlik kimi qanuni bir səbəbə əsaslanmadan ön tərəf dən 
cin si əlaqədə olmasıdır.”

Zina İslamda və əvvəlki bütün səmavi dinlərdə qadağan edilmiş və 
bö yük əxlaqsızlıq sayılmışdır. Zina böyük günahlardan olub, namu sa 
və nəslə qarşı bir cinayət olduğu üçün cəzası da hədlərin (cəzaların) 
ən ağı rıdır.

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Onlar Allahla yanaşı başqa bir 
tan rıya ibadət etməz, Allahın haram buyurduğu cana nahaq ye rə 
qıy maz (onu öldürməz), zina etməzlər. Hər kəs bunu (bu işləri) et-
sə, cə zasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və (o, 
əzab) için də zəlil olub əbədi qalar.”215 “(Ya Rəsulum!) Mömin kişilərə 
de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər (naməh rə mə 
baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtü lü sax-
lasınlar). Bu onlar üçün (ədəb-ərkan, təmizlik baxımından) daha yax-
şıdır.”216 “Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şey-
lər dən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zina dan) 
qo  rusunlar (və ya örtülü saxlasınlar); öz-özlüyündə görünən (əl, üz) 
istisna olmaqla, zinətlərini (zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq 

214. əl-Muminun, 5-7.
215. əl-Furqan, 25/68-69; Bundan sonra gələn iki ayədə tövbə edib imanını yeniləyən 
və gözəl əməllər edənlər bu əzabdan istisna edilmişdir.
216. ən-Nur, 24/30.
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və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxaları nın üs tü-
nə çəksinlər (boyunları və sinələri görünməsin);”217

Həzrət Peyğəmbərin zinanı pisləyən və onun axirətdə meyda na gə-
ti rəcəyi bəlaları dilə gətirən müxtəlif hədisləri vardır. Zinanı böyük gü-
nah  lardan sayan218, zina edən şəxsin mömin olaraq zina etməyəcəyi ni 
bil  dirən və  zinanın aşkar şəkildə edilməsinin qiyamət əlamətlərin dən 
bi  ri olacağını bəyan edən219 hədislər misal verilə bilər. 

İslamın qadağan etdiyi bir əməli edən şəxs üçün ayə və ya hədis lə 
mü əyyən edilmiş cəza növünə “hədd cəzası” deyilir. Cəmi “hüdud” dur. 
Nəss ilə müəyyən edilmiş cəza növləri çox azdır. Bunlar beşdir və aşa-
ğı dakılardır: a) Zina; subay üçün 100 çubuq, evli üçün rəcm cəzası, b) 
Oğur  luq; əl kəsmək cəzası, c) İçki içmək; 40-80 çubuq, d) Yol kəs mək; 
gü  nahın ağırlığına görə; öldürülmə, asılma və ya qol ilə ayağın çar paz 
şə  kildə kəsilməsi, e) Zina iftirası; səksən dəyənək cəzası. Qul haqqı na 
aid qisas da nəslərin müəyyən etdiyi cəzalardandır.

Yuxarıda qeyd edilənlərin xaricindəki və dövlət tərəfindən müəy yən 
edilən cəzalara isə “təzir cəzası” deyilir.   

3. Zinaya Görə Nəslərdə Verilən Cəza:
İslamda cəzanın verilməsi əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəb dən gü-

nah edən (cinayət işləyən) üzə çıxarılır və cəza cəmiyyət içində aş kar 
şəkildə tətbiq edilir. 

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Zinakar kişiyi və zinakar qadı na 
yüz çubuq vurun. Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Alla hın 
dini barəsində (bu işin icrasında) ürəyiniz onlara yumşalmasın və 
mö  minlərdən bir dəstə də onların əzabına şahid olsun.”220 

Bu ayədə subay kişi və ya qadının etdiyi zinaya görə verilə cək 
cə  za növü müəyyən edilmişdir. Çubuq vurmaq, ətə keçməmək şərti lə 
yal  nız dəriyə təsir edəcək şəkildə vurmaq deməkdir. Yalnız vu rar kən 
kürk, manto və palto kimi qalın geyimlər çıxarılır, digər paltarlar isə çı-
xa  rılmır. 

Evli, iffətli kişi və ya qadına tətbiq ediləcək rəcm cəzası isə sün nə 
ilə sabitdir. Hədisdə belə buyurulur: “(Evlənmiş) yaşlı kişi və yaşlı qa dın 
217. ən-Nur, 24/31.
218. Bax. Buxari, Vəsaya, 23, Ədəb, 6; Müslim, İman, 38; Əbu Davud, Vəsaya, 10; 
Tir mizi, Təfsir, 5.
219. Buxari, Hüdud, 22, Talaq, 11; Əbu Davud, Hüdud, 17.
220. ən-Nur 24/2.



zina edərsə, onları rəcm edin.”221  Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) kişi və qa-
dın iki yəhudiyə və səhabədən Maiz ilə Bəni Qamiddən bir qadına rəcm 
cə  zası tətbiq etmişdir. Rəcmin şəri cəhətdən caiz olmasında səhabə nin 
fi  kir birliyi vardır. 

Zina cəzası Allaha aid haqlardandır. Bu, ailəyə, nəslə və cə miy yə -
tin nizamına qarşı işlənən bir günah olduğu üçün toplum haqların  dan 
sa   yılır.

221. İbn Macə, Hüdud, 9; Malik, Müvəttə, Hüdud, 10; Darimi, Hüdud, 16; İbn Hən bəl, 
V, 132, 183.
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II BÖLÜM

İSLAMDA EVLİLİYİN ƏSASLANDIĞI MƏNBƏLƏR

• İslamda Ailə Məfhumu
• İslamda Nişan və Nişanlılıq
• Evliliyin Əsaslandığı Dəlillər
• Evliliyin Meydana Gəlməsinin Şərtləri
• Evliliyə Mane Olan Hallar  





I. İSLAMDA AİLƏ MƏFHUMU

A) Qısa Tarixçə:
Kişi ilə qadının şəri hökmlərə uyğun qurduğu ailəyə ərəb dilin də 

“əl- Usratu”,  Azərbaycan dilində isə “ailə” deyilir. İslam fiqhində ailə ilə 
əla  qə dar əsas və hökmlər “nikah-talaq”, “münakəhat-müfərəqat” və ya 
“əl-əh valuş-şəxsiyyə” kimi başlıqlarla qeyd edilir.

Ailə tarix boyunca sosial və iqtisadi təsirlərlə bəzi vaxtlar geniş lən-
miş, daralmış, lakin daim mövcud olmuşdur. Qədimdən bəri ailə yal nız 
ər-arvad və uşaqlardan ibarət olmamışdır. Ailə- baba, nənə, babanın 
atası, nənə  si, nə  və kimi fərdlərlə yanaşı, qardaş və bacı kimi qohumları 
da əhatə edən bö yük bir cəmiyyətdir. Bəzi vaxtlar bir tayfa, bir klan və 
ya  bir qəbi lə, bir ailəni təşkil edirdi. Mülkiyyət ailəyə aid bir xüsusiyyət 
da şıyır və ailə baş çısının şəxsində təmsil edilirdi. Xüsusilə Fransız İn qi-
la bından son ra ailə quruluşu və formasında dəyişikliklər meydana gəldi. 
Qərb mənşə li hü quqa əsaslanan ölkələrdə fərdlər arasında hüquqi bə-
ra bərlik prinsi pi qə bul edildi.

İslam ona mənsub olan şəxslərin qurduğu ailəni, özünəxas bir sı ra 
prin siplərlə tənzimlədi. Çünki ailə bir cəmiyyətin toxumu olub, hər fərd 
ai lə  nin təlim və tərbiyəsindən keçir. Fərdlərin ilk mədəniyyət və adət 
ənə  nə xəmirini ailələri yoğurur. 

Qurani-Kərimdə qadın və ailə ilə bağlı yüzdən artıq ayə vardır. Bun-
dan əlavə bu məsələ haqqında tam bir kitab qədər Həzrət Peyğəmbə rin 
hə disləri mövcuddur. Digər tərəfdən fiqhi məzhəblərin meydana gəl di yi 
vaxtdan bəri hər məzhəbin fiqh və fətva kitablarında ailə ilə əlaqə dar 
böl mələr həmin məzhəbin hakim olduğu bölgələrdə “qanun” olmuşdur. 

B) Müsəlman Ailəsinin Xüsusiyyətləri:
1. Ailə şəri nikah prinsipinə əsaslanır. Nikah  bütün səmavi din lər də 

qorunmuş və evliliklə əlaqədar bir sıra prinsiplər qoyulmuşdur. İbn Abi-
din (v. 1252/1836) bu barədə belə demişdir. “Bizim üçün Həz rət Adəm 
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döv ründən bu günə qədər caiz olan, sonra isə cənnət də də davam edə-
cək nikah ilə imandan daha davamlı ibadət yoxdur.”222

İslam nikahsız olaraq bir yerdə yaşayanları, ailə kimi qəbul etmə miş 
və mənsublarını evlənməyə təşviq etmişdir. Bu məqamda valideynlə rə 
və İslam cəmiyyətinin rəhbərlərinə aralarındakı subayları evləndir mək 
və zifəsi verilmişdir.223 

Nikah gözü və beli haramdan qoruyur və mömini zinaya düşməkdən 
mühafizə edir. Digər yandan möminlər zinanın yayılmasının yol açdığı 
spid və digər xəstəliklərdən evlilik vəsitəsilə qorunmuş olur lar. Uşaq-
ların nəslinin qarışmaması da həmçinin evliliklə təmin olunur.

Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Dörd şey peyğəmbər lə rin 
sün nələrindəndir. Utanmaq, ətirlənmək, diş təmizləmək (mis vak) və 
ev    lənmək”224, “Nikah mənim sünnəmdir. Kim mənim sünnəmə əməl 
et    məz sə, məndən deyildir. Evlənin, çünki mən digər ümmətlərə qarşı 
si    zin çox luğunuzla fəxr edecəyəm. Kimin evlənməyə gücü çatırsa ev-
lən   sin. Evlənməyə gücü çatmayan isə oruca davam etsin. Çünki oruc 
onu ha ramlara qarşı qoruyan bir qalxandır.”225

2. Ailə fərdlərinin sağlam bir əqidəyə və gündəlik həyatda gö zəl 
əməllərə sahib olmaları tələb edilir. İslam bu məsələdə ailə başçısı na 
öh dəliklər yükləmişdir. Allah-Təala belə buyurur: “Ey iman gətirən lər! 
Özü nüzü və əhli-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanaca ğı 
in sanlar və daşlar (daşdan düzəlmiş bütlər),”226 Allah Rəsulu da be  lə 
bu yurmuşdur: “Sizin hər biriniz çobansınız və hər biriniz baxdı ğın dan 
(otardığınızdan) məsulsunuz. Dövlət başçısı bir çobandır və ida rə et-
di yi insanlardan məsuldur. Evin kişisi bir çobandır və ailə üzvlə rin dən 
məsuldur. Qadın, ərinin evi daxilində bir çobandır və baxdığın dan məs-
ul dur. Xidmətçi, ağasının malı üzərində bir çobandır və bunun ida  rə 
edil  məsindən məsuldur.”227

İslamda ailəni bir-birinə bağlayan əsas vəsitə iman birliyidir. Qan 
qo  humluğu bundan sonra gəlir. Bu səbəbdən imandan məhrum olan 
qo humlar ailə çərçivəsindən kənara çıxmış sayılır. Belə ki, atasına iman 

222. İbn Abidin, Rəddul-Muxtar, II, 258.
223. ən-Nur, 24/32.
224. Tirmizi, Nikah, 1; İbn Hənbəl, V, 421.
225. İbn Macə, Nikah, 1, Hədisin ravilərindən İsa bin  Meymun əl-Mədini zəif bir ravidir. 
Ancak bu hədisi dəstəkləyən başqa sağlam rəvayət də vardır.
226. ət-Təhrim, 66/6.
227. Bax. Buxari, Cümə, 11, Cənaiz, 32, İstiqraz, 20, Vəsaya, 9, İtq, 17, 19; Ni kah, 81, 
90, Əhkam, 1; Müslim, İmarə, 20; Əbu Davud, İmarə, I, 13; Tirmizi, Ci had, 27.
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etməyən oğlunu tufandan qurtarmaq üçün dua edən Nuh Peyğəm  bə-
rə Allah-Təala belə buyurmuşdur: “Ey Nuh! O, əsla sənin ail ən  dən 
deyildir. Çünki onun etdiyi pis bir əməldir. O halda haqqın da mə  lu-
ma  tın olmayan bir şeyi məndən istəmə.”228

Burada Nuhun (ə.s) öz nəslindən olan oğlu imansız olduğuna gö rə 
ailədən kənar sayılmışdır. Belə ki, Həzrət Məhəmməd (s.ə.s) ara la   rın-
da heç bir qohumluq əlaqəsi olmayan Salman əl-Farsini (v. 36/656) öz 
ailəsindən saymışdır. Bundan başqa xüsusilə Bədr sa va şında bir çox 
səhabə ən yaxınları olan atalarına və övladlarına qar şı sa vaş mış dılar.

3. Ata-ana və uşaqlar arasındakı münasibətlər qarşılıqlı sevgi və 
eh    tirama əsaslanır. 

Həzrət Peyğəmbər öz uşaqlarına, nəvələrinə və əshabının uşaq la-
rı na qarşı son dərəcə şəfqətli və mərhəmətli idi. Əshabını da belə dav -
ran mağa təşviq etmişdir. Əbu Hüreyrədən (r.a) rəvayət edildiyi nə gö  rə 
bir gün Allah Rəsulu, nəvəsi Həzrət Həsəni (v. 50/670) öp müş dü. Orada 
olan əl-Əqrə bin Həbis (r.a) belə dedi: “Mənim on uşa ğım var, lakin 
onlardan heç birini öpmürəm.” Həzrət Peyğəmbər ona bax dı və belə 
buyurdu: “Mərhəmət etməyənə mərhəmət edilməz”229 Həz rət Aişə nin 
rəvayət etdiyinə görə bir bədəvi Allah Rəsulunun yanına gələ  rək; “Siz 
kiçik uşaqları sevib əzizləyirsiniz, biz isə onları öpmürük”-dedi. Həzrət 
Pey ğəmbər ona belə buyurdu: “Allah-Təala sənin qəlbindən mərhəmə ti 
çı xarıb atmışsa mən nə edə bilərəm?”230

Valideyn uşaqlarına acıyaraq onları doğuşdan gələn İslam fitrəti üz -
rə ye tişdirməli və əbədi həyata hazırlamalıdır. Hədisdə belə buyurulur: 
“Hər do ğulan uşaq İslam fitrəti üzrə doğulur. Daha sonra isə ata-anası 
onu yə hudi, xristian və ya atəşpərəst edir.”231 Əbu Hüreyrə yuxarıdakı 
hədi si rə vayət etdikdən sonra bu ayəni oxumuşdur: “(Ya Rəsulum! 
Ümmətin lə bir likdə) batildən haqqa tapınaraq (pak bir müvəhhid, 
xalis təkallah  lı ki  mi) üzünü Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə 
(İslama) tə rəf tut. Allahın dinini (Onun yaratdığı tövhid dini olan islamı) 
heç vəch lə də  yişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların 
əksəriyyə  ti (haqq dininin islam olduğunu) bilməz. (Allah bütün insanları 
xilqət cə mü  səlman-təkallahlı yaratmışdır, lakin ata-anaları onları başqa 
dinlə rə sövq etmiş, yaxud onlar yaşa dolduqda öz nadanlıqları üzün dən 
228. Hud, 11/46.
229. Buxari, Ədəb, 18, 27; Müslim, Fəzail, 65; Əbu Davud, Ədəb, 145; Tirmizi, Birr, 12.
230. Buxari, Ədəb, 18.
231. Buxari, Cənaiz, 80, Qədər, 3; Müslim, Qədər, 22, 23, 24; İbn Hənbəl, II, 315, 346.
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ba til dinlərə-bütpərəstliyə uymuşlar)”232 Müvəhhid; səhv yola düşmə dən 
doğ  ru yolla gedən deməkdir. Həzrət İbrahimin tövhid, yəni “Allahın bir 
ol  duğunu tanıma dini” mənasında da istifadə edilir.

Digər cəhətdən uşaqlar da valideynlərə lazımi sevgi, ehtiram və 
ita  əti göstərməlidirlər. Xüsusilə onların yaşlı vaxtlarında bu nəvaziş mü-
hüm əhə miyyət kəsb edir. Allah-Təala belə buyurur: “Rəbbin yalnız 
Ona iba dət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi (onlara yaxşı ba-
xıb gö zəl davranmağı) buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər iki si 
sənin yanında (yaşayıb) qocalığın ən düşgün çağına yetər sə, on-
la ra: “Uf!” belə demə, üstlərinə qışqırıb acı söz söyləmə. Onlar la 
xoş danış! Onların hər ikisinə acıyaraq mərhəmət qanadının altı na 
sa lıb: “Ey Rəbbim! Onlar məni körpəliyimdən (nəvazişlə) tərbi yə 
edib bəslədikləri kimi, Sən də onlara rəhm et!”-de.”233

Abdullah bin Məsud (r.a) Rəsulullahdan (s.ə.s) hansı əməlin daha 
fə  zilətli olduğunu soruşmuş və Allah Rəsulu bu cavabı vermiş dir: “Vax-
tın da qılınan namaz”; Sonra hansı sualına isə “ata-anaya yaxşı lıq 
(birr)”-deyə cavab vermişdir.234 Birr (yaxşılıq) termini hədislərdə; in sa nın 
qəlbinə rahatlıq verən235 ruhun onunla aram tapdığı236 və İsla mın gö zəl 
əxlaq olaraq qəbul etdiyi237 davranış və hikmətləri əhatə edir.

Allah Rəsulu müxtəlif hədislərdə ata-ana ilə əlaqələri kəs mə yin bö-
yük günühlardan olduğunu bəyan emişdir.238 Haqlı hallar is tis na ol maq  la 
ata-ananı incidən, onlara əziyyət verən hər əməl “əlaqə ni kəs mək” kimi 
qə bul edilmişdir. Bu səbədən Allaha üsyan sayılma yan mə sə  lələrdə va-
li  deynlərə itaət etmək vacibdir. 

Nəticə etibarilə oğul və qız övladları üçün valideynlərin İslama zidd 
əmr lərinə tabe ol maq məc buriyyəti yoxdur. Məsələn, valideynin uşaq-
larına namaz, oruc, həcc və zəkat kimi fərzləri tərk etməsini və hi cab 
örtməməsini istəməsini bu na mi sal göstərmək olar. Uşağın bu və buna 
bənzər məsələlərdə validey nə ita ət etməməsi məsuliyyət (ca vab dehlik) 
yaratmaz. Uşağın əqidə si nə təsir edən məsələlər də bu qə bildəndir. Belə 
ki, ayədə buyurulur: “Biz insana ata-anasına yax şılıq etməyi (onlarla 
gözəl davranma ğı) töv siyə etdik. (Ey insan!) Əgər (valideynlərin) bil-

232. ər-Rum, 30/30; Bax. Buxari, Təfsiru Surə: 30/1.
233. əl-İsra, 17/23, 24; Bax. Loğman, 31/14, 15.
234. Müslim, İman, 137.
235. İbn Hənbəl, IV, 227. 
236. Darimi, Büyü’, 2; İbn Hənbəl, IV, 194.
237. Tirmizi, Zöhd, 53; Müslim, Birr, 14, 15; Darimi, Riqaq, 73.
238. Bax. Buxari, Ədəb, 6, İstizan, 35, Eyman, 16, İstitabə, 1, Diyat, 2; Müslim, İman 
143, 144; Əbu Davud, Vəsayə, 10; Tirmizi, Birr, 4, Büyü, 3, Şəhadət, 3.
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mə diyin bir şe yi Mə nə şərik qoşmağına cəhd göstərsələr, onlara 
ita ət etmə.”239

4. Ər-arvad arasındakı münasibətlər də qarşılıqlı sevgi, ehtiram və 
gö  zəl ədəb qaydalarına əsaslanmalıdır.

Allah-Təala evliliyin “xoş rəftar (səmimiyyət)” prinsipinə əsas lan  ma-
sı nın zəruriliyinə belə diqqət çəkir: “Onlarla gözəl (Allahın buyur du  ğu 
kimi) rəftar edin. Əgər onlara nifrət etsəniz (dözün). Ola bilsin ki, 
siz  də nifrət doğuran hər hansı bir şeydə Allah (sizdən ötrü) çox lu 
xe  yir nəzərdə tutmuş olsun.”240

Səmimiyyət; söz və davranışların insanın gücü yetdiyi qədər gö  zəl 
olmasıdır. Allah Rəsulu belə buyurmuşdur: “Sizin ən xeyirliniz, ailə  si-
nə qarşı ən xeyirxah davranandır. Mən də ailəmə qarşı xeyir xah dav-
ra nıram.”241 Həzrət Peyğəmbər xanımları ilə olduqca səmimi idi. Daim 
gü   lərüz və şirindil idi. Ailə üzvlərinə qarşı lütfkar davranar və onlara do-
la nışıq cəhətdən korluq verməzdi. Həzrət Aişə Allah Rəsulunun onun  la 
ke çirdiyi bir yarışı belə dilə gətirir: “Rəsulullah (s.ə.s) mənimlə bir ya rış 
ke çirdi və mən onu keçdim. Bu, mənim arıq olduğum vaxtlarda idi. La-
kin mən kökəldikdən sonra yenidən yarışdıq, ancaq bu dəfə o məni 
keç  di.”242 

Allah Rəsulundan hansı qadının daha fəzilətli (xeyirli) olduğunu so-
ruş  duqda, bu cavabı vermişdir: “Əri ona baxdıqda, ona sevinc və səa-
dət bəxş edər, əmr edərsə itaət edər, öz malı və xüsusi həyatı barə sin-
də ərinin sevmədiyi şeyləri etməz.”243

Nəticə etibarilə dünya həyatını ömür boyu bir yerdə yaşa ma ğa 
qə  rar verən ər-arvad bir-birinin qiymətini bilməli, qarşılıqlı anla yış və 
fə  dakarlıq içində İslamın müəyyən etdiyi prinsiplərə tabe olaraq Allah-
Təalanın rizasını qazanmağa çalışmalıdır. Nə qadının, nə də ki şi nin 
hə yatı dözülməz hala gətirməyə haqları yoxdur. Ər-arvadın yola get-
mə  məsindən xüsusən ailədə dini yaşayış zərər görməyə başlamış sa, 
tə  rəflərin İslam dininin bu məsələdə gətirdiyi prinsipləri tətbiq et mək zə -
ru  rəti yaranar. Belə ki, öyüd vermək, danlamaq, yatağını ayır maq, ha ki-
mə müraciət etmək və boşanmaq bunlardan sayılır.

239. əl-Ənkəbut, 29/8; Bax. Loğman, 31/14, 15.
240. ən-Nisa, 4/19.
241. İbn Macə, Nikah, 50; Darimi, Nikah, 55.
242. İbn Macə, Nikah, 50; İbn Hənbəl, VI, 129, 182, 261, 280; Bax. Əbu Davud, Cihad, 
61; İbn Hənbəl, VI, 264; İbn Kəsir, Təfsir, I, 369.
243. Bax. Buxari, Nikah, 94.
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 5. Ailə daxilində evə girib çıxarkən aşağıdakı ədəb qaydalarına ria-
yət edilməlidir: 

Evə daxil olarkən zəngə basmaq, girərkən salam vermək, hal-əh val 
tut maq, uşaqların valideynlərin otağına icazəsiz girməməsi kimi ədəb-
lər bunlardan sayılır.

Qurani-Kərimdə başqasının evinə daxil olmaq ədəbi belə bə yan 
edil    mişdir: “Ey iman gətirənlər! Başqalarının evlərinə (sizin olma   yan 
ev  lərə) sahiblərindən icazə almadan və onlara salam vermə dən gir-
mə  yin. Bu, (ədəb-ərkan baxımından) sizin üçün daha yaxşıdır. Bəl -
kə, (Al lahın bu əmrinin hikmətini) düşünüb anlayasınız (və həmişə 
yad  da sax layıb ona əməl edəsiniz).”244 Davamı olan ayələrdə isə, evdə 
heç kim yoxsa, icazəsiz girilməməsi və “geri qayıdın” deyilərsə, dərhal 
ge  ri qa yıdılması buyurulur. Lakin bu evdə özümüzə aid əşya varsa 
və hə min vaxt evdə heç kim yoxdursa buraya girməkdə bir problem 
olmadı  ğı bə yan edilir.245 

Ailədə evlənmək ümidi qalmamış yaşlı qadınların, zinətlərini aç-
ma   maq şərtilə yad kişilərin yanında bəzi üst geyimlərini çıxarmaları nın 
müm  kün və caiz olduğu bəyan edilmişdir.246

Evdə ər-arvadın yanına müəyyən saatlarda icazəsiz girməyi qa da-
ğan edən yuxarıdakı ayələrin nazil olma səbəbi bununla bağlıdır.

Müqatil bin Həyyanın rəvayət etdiyinə görə, səhabeyi-kiramdan Əs     -
ma binti Mürsəd ilə əri Peyğəmbərə (s.ə.s) yemək hazırlamışdı lar. Hə -
min vaxt bir neçə nəfər icazəsiz olaraq içəri girməyə başladı lar. Əs  ma 
(r.a) belə dedi: “Ey Allahın Rəsulu! Bu necə nalayiq bir haldır. Bir qa  dın-
la kişinin yanına, ikisi bir örtü altında ikən uşaqları icazəsiz gi rir.” Bun-
dan sonra yuxarıdakı ayələr nazil oldu.247 

Nəticədə islamın gətirdiyi bu ailədaxili və kənardan gələnlərin gö-
rüş mə ədəbi, insanların təcrübələrlə çata biləcəyi ən faydalı və ən eti-
bar  lı qaydalardır. Bu gün tətbiq edilən qıfıl, qapı zəngi, hətta kame ra 
sis  temi və s. kimi tədbirlər görüşərkən təhlükəsizlik qaydalarını təmin 
et  mək üçündür. İslam on beş əsr əvvəl görüşlərdəki belə təhlükəsiz lik 
sis  te mi ni qurmaq üçün müəyyən addımlar atmışdır. 

6. Ailə fərdləri günün tələblərinə uyğun məlumat və təcrübə ilə mü-
tə  madi olaraq özlərini inkişaf etdirməlidirlər.

244. ən-Nur, 24/27.
245. ən-Nur, 24/28, 29.
246. ən-Nur, 24/58, 59.
247. İbn Kəsir, Müxtəsər, Təfsir, (İxtisar və Tədqiq M. Əli, əs-Sabuni), VII nəşr, Beyrut, 
1402/1981, II, 618.



İslam praktik və dinamik bir dindir. Bu səbəbdən möminlərin davam lı 
olaraq mad di və mənəvi inkişafın içində olmalarını istəyir. Əvvəlcə va  li-
deyn lər müxtəlif məsələlərdəki məlumat və nöqsanlarını aradan qal dır-
ma  ğa ça lışmalıdır. Uşaqlar da günün tələblərinə uyğun ən az or ta mək-
təb sə viyyəsində təhsil almalı və imkan olarsa ali təhsil də al ma lı dır lar. 

İslam möminləri davamlı olaraq elm öyrənməyə təşviq etmişdir. 
Qur  ani-Kərimdə belə buyurulur: “İnsanların, (yer üzündə gəzən) hey-
van ların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Al lah dan 
Öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. (Onlar elm sahi  bi ol-
duq ları üçün Allahın vəhdaniyyətini, heybət və əzəmətini daha yax  şı 
ba şa düşür və Ondan daha çox qorxurlar).”248 “Allah da sizdən iman 
gə tirənlərin və (xüsusilə) elm bəxş edilmiş kimsələrin dərəcələri ni 
ucal tsın.”249 Bu ayənin əvvəlində ədəb qaydasına diqqət yetirilir. Bir 
məc lisdə başqalarına yer vermək və “qalxın” deyilərkən, yeni gələnlə rə 
yer verərək qalxmaq, mömini ədəbli və təvazökar edir. Beləliklə iman və 
elm lə kamilləşən ədəb və təvazökarlıq mömini dünya və axirətdə yük-
sək mərtəbələrə çatdırar.

Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) elmə təşviq edən bir çox hədisləri var-
dır. Onlardan bir neçəsi burada qeyd edilir: “Elm öyrənmək üçün ça-
lış    maq hər müsəlmana fərzdir.”250 “Bir toplum Allahın evlərindən bir 
ev   də toplaşaraq Allahın kitabını oxuyarsa və onu aralarında müza ki rə 
edərlərsə, mələklər onları əhatəsinə alar, üzərlərinə sükunət çö kər  və 
onların üstünə ilahi rəhmət yağar. Allah-Təala onları nəzdindəki in san-
la rın yanında zikr edər.”251 “Allah, haqqında xeyir istədiyi insa nı din də 
də rin anlayış sahibi edər.”252

7. Ailə üzvlərinin İslam əxlaqı ilə əxlaqlanması qarşıya məqsəd qo-
yul malıdır.

İslam ən son və mükəmməl bir din olduğuna görə ən yüksək əxla-
qi də yərlər də onda cəmlənmişdir. Əxlaq ərəbcə (xuluq) sözünün cə mi 
olub, lüğətdə; xasiyyətlər, səciyyələr və xarakterlər mənasına gəlir. İs-
lam əxlaqının əsaslarını vəhy və sünnə müəyyən etmişdir. İslamı ən 
gö zəl yaşayan və İslam əxlaqının ən gözəl nümunələrini verən Həz-
rət Məhəmməddir (s.ə.s). Quranda belə buyurulur: “Şübhəsiz ki, sən 

248. əl-Fatir, 35/28.
249. əl-Mücadələ, 58/11.
250. İbn, Macə, Müqəddimə, 17, ən-Nəvəvi, bu hədis üçün; mənaca doğru olsa da 
sənəd baxımından zəifdir, demişdir.
251. Əbu Davud, Vitr, 14; İbn Macə, Müqəddimə, 17.
252. Buxari, Elm, 10, 13; İbn Macə, Müqəddimə, 17.
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bö yük bir əxlaq üzərindəsən!”253, “Həqiqətən, Allah Rəsulu Al la  ha, 
qi yamət gününə ümid bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günün dən qor-
xan lar) və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!”254

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) həm əxlaqlı yaşamış, həm də əshabı-
nı əx laqlı olmağa çağırmışdır. Hədislərdə belə buyurulur: “Mən əxlaqın 
gö zəl  liklərini tamamlamaq üçün göndərildim.”255 “İnsanlara verilən şey-
lə rin ən xeyirlisi gözəl əxlaqdır.”256 “Möminlərin iman baxımından ən ka-
mi li gözəl əxlaq sahibi olanıdır.”257 “Peyğəmbər (s.ə.s) insanlar arasın  da 
əx laqı ən gözəl olanı idi.”258

Nəticə etibarilə ailə daxilində uşaqların böyüməsi və tərbiyə edil-
mə  sində İslamın ali dəyərlərinin onlara təlqin edilməsi labüddür. Al lah 
qor xusu və axirət inancı olmayan bir adam həyatda tutduğu vəzifəni 
və mad di imkanları öz şəxsi mənfəətləri üçün istifadə etməklə cə miy-
yə  tə ciddi zərərlər vurar. Bu səbəbdən günün tələbinə uyğun məlu mat 
və təcrübələri əldə edən imanlı gənclər, eyni zamanda səbir, tə vək -
kül, həya, təvazökarlıq və ədəb kimi gözəl xüsusiyyətləri qaza nan və 
təkəbbür, həsəd, kin və yalançılıq kimi pis xasiyyətləri də tərk edən İs-
lam cəmiyyətinin ehtiyac duyduğu nəsillərin yetişməsinə səbəb olar.  

253. əl-Qələm, 68/4.
254. əl-Əhzab, 33/21.
255. İbn Hənbəl, II, 381; Malik, Müvəttə, Husnul-Xulq, 8.
256. İbn Hənbəl, IV, 278.
257. Əbu Davud, Sünnə, 14; İbn Hənbəl, II, 250, 472, 527, V, 89, 99.
258. Buxari, Ədəb, 112; Müslim, Ədəb, 30; Əbu Davud, Ədəb, 1.



II. İSLAMDA NİŞAN və NİŞANLILIQ

A) Nişan (Xitbə) Termini və Mənası:
Nişan; bir qadınla evlənmək istəyini həmin qadına və ya onun ailə-

sinə bil  dir mək dir. Bu təklif birbaşa kişi tərəfindən ediləcəyi kimi, ev-
lənmək istə  yən şəx  sin ailəsi, yaxud da vəsitəçi kimi üçüncü şəxs tə rə-
fin dən də edi   lə bi lər. Qızın və ya ailəsinin müsbət cavab verməsi halında 
“ni şanlan  ma” mey  dana gəlmiş olur.

Evlilikdən əvvəl qızı görmək, istəmək və nişanlılıq kimi bir sıra 
əmə l     lərin edilməsi evlənəcək insanların və ailələrinin bir-biri ilə tanış 
ol   masına səbəb olur. Ömür boyu bir yerdə yaşama məqsədi güdən ev-
li  likdən əvvəl belə bir araşdırma və tanışlığa həmişə ehtiyac duyulur.

Belə ki, qədim Roma və kilsə hüquqlarında nişana yer verilmiş -
dir. Hin   distanda Brahman adətinə görə evlənəcək oğlanla qızın ailələ ri 
uşaq   lar hələ kiçik yaşda ikən nişan qoyardılar.

Qədim türklərdə İslamı qəbul etməzdən əvvəl də nişan mərasi mi 
ol  muşdur. Qız tərəfinə bir elçi göndərərək qız istənilir və cavab müs bət 
olarsa, qız tərəfi görüş və tələblərini yenə də elçi vəsitəsilə oğ lan tə rə-
fi nə bildirirdi.259

İslamda da evlənəcək şəxslərin nikahdan əvvəl bir-birini görmə si 
və tanıması üçün “nişanlılıq” dövrü caiz görülmüş və bununla əla qə-
dar nizamlama aparılmışdır. Çünki evlilikdən məqsəd xoşbəxt bir ailə 
oca ğı qurmaq və bu xoşbəxt mühitdə yeni nəsillər yetişdirməkdir. Allah-
Təa la belə buyurur: “Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz de yə, öz 
cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mər-
hə mət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir.”260  

Evlənmə təklifi “filankəslə evlənmək istəyirəm” şəklində aşkar edi-
lə cəyi kimi, üstüörtülü və işarə ilə danışaraq da ola bilər. Qıza qar şı; 

259. Bax. Hifzi Timur, Ebul-Ula Mardinə Ərmağan, s. 1133, 1138; B. Schwarz (Tərc. Bü-
lənt Davran), Ailə Hüququ və Nişan mad. Meydan Larus. «Nişan» mad. IX, 370.
260. ər-Rum, 30/21.
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“sə ninlə evlənilir”, “şanslı olan səninlə xoşbəxt olar” və yaxud “sənin 
ki mi mü nasib bir qız axtarıram” sözlərin deyilməsi üstüörtülü evlən mək 
tək  lifi mənasına gəlir.

 
B) Həyat Yoldaşı Seçimində Müstəhəb Olan Xüsusiyyətlər
İslam evliliyin uzunömürlü olması üçün həyat yoldaşı seçimində ol-

duq ca həssas davranmağı tələb edir. Bu məsələdə də xüsusilə “din  dar” 
və “əxlaqlı olmağa” diqqət yetirir. Bununla yanaşı “zənginlik, gözəllik və 
əsil-nəcabət kimi insanların çoxunun dalınca düşdüyü dəyərlərə ikin ci 
dərə cə də yer verilir. Hətta bunların verə biləcəyi sıxıntılara işarə edir.”

Ailə qurulacaq qadında aşağıdakı xüsusiyyətlərin olması müs-
tə həb sayılmışdır:

1. Dindar olması. Hədisdə belə buyurulur: “Qadınla dörd şeyə gö rə 
ev  lənərlər; malı, nəsli, gözəlliyi və dininə görə. Sən dindar olanını seç 
ki, əlin bərəkət tapsın.”261 

Başqa bir rəvayətdə “əsil-nəcabət” xaricindəki digər üç xüsusiy yət bə -
yan edil mişdir. Ümumiyyətlə qız istəyən şəxs bu xüsusiyyətləri nə  zə rə alır. 
La  kin həmin anda dindarlıq arxa planda qala bilər. Məhz Al  lah Rəsulu din-
dar olanını taparkən onu əldən buraxmamağı tövsiyə et  miş dir.

Qadınla yalnız gözəlliyi və ya imkanlı olmasına görə evlənmə yin 
ya  ra da biləcəyi problemləri Allah Rəsulu belə bəyan etmişdir: “Qa dın-
lar  la yalnız gözəlliklərinə görə evlənməyin, ola bilər ki, gözəllikləri əx-
laq cəhətdən zəifləmələrinə səbəb olar. Onlarla yalnız mallarına (mad-
di imkanlarına) görə də evlənməyin, çünki malları azğınlıqlarına sə bəb 
olar. Onları dindar olduqlarına görə nikahlayın. Şübhəsiz dindar olan köh-
nə paltarlı bir cariyə (dindar olmayan digərlərindən) daha üstündür.” 262

2) Qadının uşaq dünyaya gətirmə qabiliyyətinin olması; Hədisdə be-
lə buyurulur: “Ərini sevə bilən doğmaq iqtidarında olan qadınla evlə  nin. 
Çün ki mən qiyamət günündə digər ümmətlərə qarşı sizin çoxluğunuz la 
fəxr edə cəyəm.”263 İlk olaraq ailə qurulacaq qadının doğmaq iqtidarın da 

261. Buxari, Nikah, 15; Əbu Davud, Nikah, 2; Nəsai, Nikah, 13; İbn Macə, Ni kah, 6; 
Darimi, Nikah, 4; Malik, Nikah, 21; İbn Hənbəl, III, 428.
262. İbn Macə, Nikah, 6. Bu hədisin sənədində mövcud olan Abdullah bin Zi yad bin 
Ənam zəif bir ravidir. Hədisi İbn Hibban Səhihində başqa bir sənəd lə rə vayət etmişdir. 
Bax. İbn Mac, Sünən, I, 597.
263. Əbu Davud, Nikah, 3; İbn Macə, Nikah, 1. Bu hədis, sənədində mövcud olan İsa 
bin Meymun əl-Mədiniyə görə zəif qəbul edilmişdir. Lakin  eyni mənanı  dəs təkləyən 
başqa rəvayət vardır. Bax. İbn Macə, Sünən, I, 592.
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olub-olmayacağı, ailəsindəki qadınların əksəriyyətinin doğmasına gö rə 
də yərləndirilir.

3. Evlilikdə bakirəyə üstünlük vermək. Hədisdə belə buyurulur: “Ailə 
qurmaq üçün bakirə qızlara üstünlük verin. Çünki onlar daha şi rin dilli, 
ərini daha çox sevən və daha aza qənaət edəndirlər.”264 Həzrət Pey-
ğəmbər (s.ə.s) Cabir bin Abdullahın (r.a) dul bir qadınla evləndiyini eşi -
dərkən; “Kaş, bakirə qız ilə evlənəydin. Sən onunla, o da səninlə za ra-
fat laşardınız.”265 

Bu dəlillər İslamın bakirəliyə verdiyi əhəmiyyəti göstərir. Digər yan-
dan İs lam həddi-büluğ yaşına çatan qızların həyalarını itirməmələri 
üçün onların örtünməsini istəyir, qadının namusuna təcavüz halın da ki-
şi   yə zina cəzası ilə yanaşı, diyətin üçdə biri qədər təzminat ödəmə yi 
tə   ləb edir.

Bunun müqabilində bu gün müxtəlif Qərb ölkələrinin bakirəli  yə 
əhə    miyyət vermədiyi, hətta müəyyən yaşdan sonra bakirə qalan gənc 
qız     ların ələ salındığı bildirilir. İslamın bu məsələdə gördüyü tədbir lə  rin 
da   ha sağlam və ailəni daha çox qoruyacaq xüsusiyyətdə olduğu şüb-
hə   sizdir. 

İslamın bakirə məsələsinin üstündə bu qədər dayanması dul qa  dın-
la evlənmək caiz deyildir, mənasına gəlmir. Çünki Həzrət Peyğəmbə   rin 
Həz  rət Aişədən başqa bütün xanımları dul olmuşdur. Belə ki, Ab dul   lah 
bin Abbasın (r.a) Həzrət Aişəyə; “Peyğəmbər (s.ə.s) səndən baş qa ba-
ki rə bir qadınla evənmədi”-dediyi rəvayət edilmişdir.266 

4. Dindarlığı və qənaətkarlığı ilə tanınan bir ailədə böyüməsi; Bu 
ha disə uşağın da bu dəyərlərə sahib olduğunun əsası sayılır.  

5. Köklü bir ailəyə dayanması. Doğulacaq uşaqların qeyrətli ol  ma-
sı üçün bu məqama da diqqət yetirilməlidir. Çünki uşaq ana tərə fin  dən 
birinə oxşaya bilər. Həzrət Peyğəmbərin “əsli-nəcabəti üçün” buyurma-
sı bu nu göstərir. Lakin yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi dindarlıq və əx-
laq bü tün bu xüsusiyyətlərdən əvvəl gəlir. Bu səbəbdən atası bilin mə-
yən  yaxud  zinadan doğulmuş və yaxud da pis yola düşmüş qadınlar la 
ev lən mək məkruhdur. Çünki ayədə belə buyurulur: “Zinakar kişi an  caq 
zi  nakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da 

264. İbn Macə, Nikah, 7. Hədis, sənədindəki iki raviyə görə tənqid edilmişdir. Bax. İbn 
Macə, Sünən, I, 597.
265. Buxari, Büyü’, 34, Vəkalə, 8, Cihad, 113, Məğazi, 18, Nikah, 10, 121, 122, Nafaqat, 
12, Dəavat, 53; Müslim, Rada, 54-56, 58; Əbu Davud, Nikah, 3; Nəsai, Nikah, 10; İbn 
Macə, Nikah, 7.
266. Buxari, Nikah, 9, Təfsiru Surə 24/8.
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yal  nız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Bu (belə bir 
ev  lənmə), möminlərə haram edilmişdir.”267

Səhabədən Mərsəd bin əl-Qənəvi Məkkəyə əsir aparırdı. Ora da 
əx laqsız bir qadınla tanış olmuşdu. Allah Rəsulunun yanına gələ rək 
onun  la evlənmək istədiyini bildirdi. Həzrət Peyğəmbər susdu. Bun dan 
son  ra yuxarıdakı ayə nazil oldu. Allah Rəsulu Əbu Mərsədi çağı rıb ayə-
ni oxudu və “o qadınla evlənmə” buyurdu.268 Başqa bir hədis də; “Zi na 
cə zası (cəldə) tətbiq edilən kişi, yalnız özünə tay olan qadın la ev lə nə 
bi lər”269 buyurulmuşdur.

Lakin burada qeyd edilən evliliklər daha çox qadının zinadan əl də 
edə  cəyi qazancdan faydalanmaq məqsədilə evlənməyi nəzərdə tu tur. 
Be lə bir niyyət olmadan, müxtəlif hiylələrlə pis yola salınmış bir çox 
qa dın vardır ki, qurtuluş yolu axtarır, ancaq səsini cəmiyyətə çatdı ra 
bil mir. Məhz belə bir qadını bataqlıqdan qurtararaq, ona ailə sevgisi ni 
ya şatmaq yuxarıdakı ayənin mahiyyətini daşımamalıdır. Çünki əməl lər 
niy  yətlərə görə dəyər qazanır.

6. Qadının gözəl olması. Ailə qurulacaq qadının dindarlığı ilə ya-
na şı gözəl olması da zəruridir. Çünki gözəl qadın ərinin könlünü daha 
çox xoş edər və gözünü haramdan qoruyar. Bu səbəbdən evlənmədən 
əv vəl qa dına baxmaq caizdir. Hədisdə belə buyurulur: “Həzrət Pey ğəm -
bərdən; Hansı qadın daha xeyirlidir?”-deyə soruşdular. Belə buyurdu: 
“Əri ona baxdıqda, ona sevinc və nəşə bəxş edər, əmr edərsə itaət edər. 
Öz ma lı və şəxsi həyatı barəsində, ərinin sevmədiyi şeyləri etməz.”270

Digər yandan Allah Rəsulunun pis mühitdə yetişən gözəl qadın dan 
uzaq durmağı əmr etdiyi rəvayət olunur.

7. Qadının yaxın qohumu ilə deyil, yad kişilərlə evlənməsi. Belə 
hal  larda uşaqların daha sağlam olmasına ümid edilir. Digər yan dan 
əmi, dayı, bibi və xala qızı ilə evlənmək caiz olsa da, yola getmə mək, 
bo    şanmaq kimi hallar bu qohumların arasında qohumluq (sileyi-rə him) 
mü  nasibətlərinin kəsilməsinə səbəb ola bilər.271

8. Kişinin tək evliliyə üstünlük verməsi. Çox evlilikdə ər-arvad ara-
sın da ədalət və bərabərliyin təmin edilməsi olduqca çətin olduğuna gö rə 
ailədaxili problemlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Qur ani-Kərimdə 

267. ən-Nur 24/3.
268. Əbu Davud, Nikah, 4.
269. Əbu Davud, Nikah, 4; İbn Hənbəl, II, 324.
270. Əhməd bin Hənbəl II, 251, 432, 438; Bax. Əbu Davud, Zəkat, 32; İbn Macə, Nikah, 5.
271. əz-Züheyli, əl-Fiqhul-İslami və Ədillətuh, II nəşr, Dəməşq 1405/1985, VII, 13. Da-
rə qutni və Deyləmidən nəql edilimşdir.
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bu məsələyə belə diqqət çəkilir: “Siz nə qə dər çox istəsəniz də, heç 
vaxt arvadlar arasında ədalətlə rəftar et mə yi bacarmazsınız. Barı, 
(bi risinə) tamamilə meyl göstərib, di gə ri ni asılı vəziyyətdə (nə ərli 
ki mi ərli, nə də boşanmış kimi boşan mış) qoy mayın.”272 Bu mənada 
dörd qadınla evlənməyə icazə verən ayə  də, xa nımlar arasında ədaləti 
qo ruya bilməmək qorxusu olanın, bir qadın la, ya xud da sahib olduğu 
ca riyəsi ilə kifayətlənməsi lazımdır.273 Bun dan əla və Allah Rəsulu; “iki 
arvadı olub, bunlardan birinə meyl edən şəxs, qi yamət günündə bə də-
ni nin yarısı əyri halda gələr”274-buyurmuşdur. 

C) Nişanlanmağın Mübah Olduğu Qadınlar:
Nişan evliliyə aparan bir yol olduğuna görə, nişan göndərilə cək qız -

la, nişan göndərən oğlan arasında evlənməyə mane olan bir ən gəl ol-
mamalıdır. Bu səbəbdən aralarında əbədi evlənmə maneəsi olan ba   cı, 
bibi, xala kimi qan qohumları ilə və ya müvəqqəti olaraq evlən mək ma -
neəsi olan baldız və evli qadın kimi insanlarla nişanlanmaq da caiz de-
yil dir. 

Müvəqqəti olaraq evlənmə maneələrindən biri də, qadının daha əv-
vəlki evliliyinə görə iddə gözləməsidir. Boşanma və ya ərinin ölü mü  nə 
görə iddə gözləyən qadına nişan göndərib nişanlanmağın caiz ol  ma-
dı ğı məsələsində fikir birliyi vardır. Lakin belə bir qadına iddə müd  də-
tin dən sonrası üçün üstüörtülü təklif edilə bilər. Qurani-Kərimdə be  lə 
bu  yurulur: 

“(Bu müddəti gözləyən) qadınlara elçi göndərmək (onlarla ev-
lən  mək) istədiyinizi (rəmz və) işarə ilə bildirməkdən və ya belə bir 
is  tə yi ürəyinizdə gizlətməkdən sizə heç bir günah gəlməz. Allah si-
zin on ları xatırlayacağınızı bilir. Lakin (gözləmə müddətində) onlar  la 
giz lində vədələşməyin, onlara şəriətə müvafiq söz deyin! Gözlə  mə 
vaxt ları bitməyincəyə qədər onlarla nikah etmək fikrində olma yın!” 275

Üstüörtülü və ya dolayı yolla evlənmə təklifi (təriz), aşkar deyil  mə-
yən və sözün deyilişindən başa düşülən bir təklifdir. “Çox gö zəl sən”, 
“Sənin kimi qadını kim tapa bilər?”, “Allahdan sənin kimi sa le hə bir qa-
dı nı mənə də nəsib etməsini istəyirəm” kimi sözlər üstüörtü lü ev lə nə-
mək təklifi mahiyyətindədir. 
272. ən-Nisa, 4/129.
273. Bax. ən-Nisa, 4/3.
274. Əbu Davud, Nikah, 38; Tirmizi, Nikah, 42; Darimi, Nikah, 24; Bax. Nəsai, İşrətun-
Nisa, 2; İbn Macə, Nikah, 47; İbn Hənbəl, II, 295, 347.
275. əl-Bəqərə, 2/235.
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Ərinin ölümünə görə iddə gözləyən qadına bu müddət ərzin də üs-
tü örtülü evlənmək təklifi edilə biləcəyində ailmlər arasında fikir birliyi 
var dır. Çünki ərin ölümünə görə ər-arvad münasibəti sona çatdığın dan, 
ar tıq üstüörtülü evlənmə təklifi, keçmiş ərin haqqına təcavüz sayıl mır. 
Bo şanma rici talaqla olmuşdursa, iddə müddəti ərzində üstüörtü lü tək-
li fin caiz olmadığı məsələsində fikir birliyi vardır. Çünki belə hallar da 
bo şayan kişinin yenidən arvadı ilə barışmaq və evliliyi davam etdir mək 
haq qı olduğu üçün qadına bu müddətdə ediləcək evlənmə təklifi onun 
haq qına təcavüz kimi qəbul edilir.

Əgər boşanma bain (qəti) talaqla olmuşdursa, hənəfilərə görə, 
id də müddətində üstüörtülü də olsa evlənmə təklifi caiz deyildir. Çünki 
bi   rinci və ikinci boşamalarda, talaq qəti olsa da boşayan kişinin iddə 
müd   dətində və ya axırında, yeni bir nikah müqaviləsi ilə bu qadın la 
ye   nidən evlənmə hüququ vardır. Araya başqa bir kişinin girməsi onun 
haq  qına təcavüz sayılır. Üçüncü boşama (beynunəti-kübra) halında da 
üs  tüörtülü təklif caiz deyildir. Çünki burada hər nə qədər hullədən əv-
vəl keçmiş ər bu qadınla evlənə bilməsə də, başqa bir kişinin er kən 
tək    lif etməsi halında, qadının iddə məsələsində yalan danışması və ya 
onu bu müddətdə istəyən kişinin “ər-arvadın arasını vuran adam” və  ziy-
yə tinə düşməsi ehtimal edilir. Yuxarıdakı ayə yalnız rici boşa ma ha  lını 
əha tə edir.

Əksər müctəhidlərə görə isə rici boşamada olduğu kimi bain bo şa -
ma halında da, qadına iddə müddəti ərzində üstüörtülü evlən mə tək  lifi 
etmək caizdir. Əsaslandıqları dəlil Bəqərə surəsi 234-cü ayə nin mə-
na sıdır. Bu ayədəki “xoş sözlər xaricində” ifadəsi onlara aş kar şə kil də 
bildirilmədən, dolayı yolla istəyə bilərsiniz mənasına gəlir.

 İddə gözləyən bir qadın başqa bir kişi ilə nişanlanarsa və evlə nər-
sə hənəfi və şafeilərə görə nikah müqaviləsi ləğv edilir. Ancaq tərəflə-
rin iddə bitdikdən sonra yenidən evlənməsi mümkün və caizdir. Çün ki 
Qur an, sünnə və icmada iddədən sonrakı evliliyi qadağan edən bir də lil 
yoxdur. İmam Malik, Əhməd bin Hənbəl və əş-Şəbiyə görə isə be lə 
hal da evlilik ləğv edilir və bu kişi ilə qadın ömürlərinin sonuna qə dər 
bir-birinə haram olurlar. Dəlili isə Həzrət Ömərin tətbiq etdiyi qayda dır. 
Çün ki bu adam halal olmayan bir şeyi özünə halal etmiş, bu isə qati lin 
öl dürdüyü qohumunun mirasından məhrum qalmasına bənzəyir.276  

D) Nişanlı Qıza Evlənmə Təklifi Etmək:
Başqasının nişanlısı olan bir qadına evlənmə təklif etmək caiz de yil-

dir. Buna görə, əvvəlki nişan ləğv edilmədən, yenidən başqa bir kişi ilə 

276. əz-Züheyli, VII, 17.
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ni şan lanıb evlənən qadın və bu evliliyə bilərək razı olan kişi günahkar 
olar. Hə disdə belə buyurulur: “Sizdən biriniz qardaşının ticarəti üstünə 
ti ca rət et məsin. Qardaşının nişanı üstünə icazəsi olmadan nişan da et-
mə  sin.”277 Bu xarinin rəvayət etdiyi hədis isə bu şəklidədir: “Həzrət Pey-
ğəm bər bir ada  mın mömin qardaşının ticarəti üstünə ticarət etməsini 
və ni şanlı sı ay rılmadan, yaxud ona icazə vermədən, mömin qardaşının 
ni  şan lısı nı is təməsini qadağan etdi.”278

Elçiyə müsbət və ya mənfi cavab verilməzdən əvvəl, araya baş qa 
bir elçinin girməsi hənəfilərə görə məkruhdur. Çünki bu hal, satış üs tü-
nə satış və ya nişan üstünə nişan mahiyyətindədir. 

Əksər müctəhidlərə görə, qıza müəyyən bir kişiyə söz verilmədik cə, 
araya başqa elçilərin girməsi caizdir. Dəlil; Fatimə binti Qeysi (r. ənha) 
əri boşayıb, iddəsini bitirdikdən sonra üç nəfərin onu istəməsidir. Bun-
lar; Mü aviyə, Əbu Cəhm bin Huzafə və Üsamə bin Zeyd idi. Fatimə (r. 
ənha) Allah Rəsuluna məsləhət üçün müraciət etmiş və Allah Rəsulu 
ona be lə buyurmuşdur:

“Əbu Cəhm çomağını əlindən yerə qoymaz, Müaviyə maddi im ka-
nı olmayan bir kasıbdır. Sən Üsamə ilə evlən.”279 Bu hədis bir qa dı nın, 
evlənmək qərarı verməzdən əvvəl birdən çox kişi tərəfindən is tə nil mə-
si nin caiz olduğunu göstərir. 

Lakin burada qadını istəyən birdən çox adamların bir-birin dən xə-
bər siz olmaları zəruridir. İslam dostluq və sevgi əlaqələrinin da vam et-
mə sini istəyir. Eyni qadını istəyən birdən çox mömin kişinin arası  na, 
qa dına görə kin və nifrətin düşməsini xoş görmür. Bu səbəbdən bir  ki şi 
tə rə findən elçi göndərildiyi bilinən qadına, bu elçiliyin sonu bilinənə qə-
dər baş qa bir nəfərin araya girməsi fitnəyə səbəb ola bilər. Mömin lər 
be lə hal lardan uzaq olmalıdırlar. Belə hallarda, yəni nişanlı qızın nişa nı-
nı qay tararaq və ya evli qadının ailəsini dağıdaraq evlənməyə çalış ma-
ğın mömini daha ağır bir məsuliyyət altında qoyduğu şübhəsizdir.

E) Evlənmək Niyyəti ilə Qadına Baxmaq:
1. Nişandan Əvvəl:
a) Ümumiyyətlə Qadına Baxmaq:
Həddi-büluğ yaşına çatan bir kişinin məhrəmi olmayan yad qadı  nın 

şə  ri cəhətdən örtülməsi fərz olan övrət yerlərinə baxması caiz deyildir. 
277. Buxari, Büyu, 58, Şürut, 8; Müslim, Büyu, 8; Nikah, 49; Ebu Davud, Nikah, 17; 
Tirmizi, Nikah, 38; Nesəi, Büyu, 19; İbn Macə, Nikah, 10; Darimi, Nikah, 7.
278. Buxari, Nikah, 45.
279. Müslim, Fitən, 119; İbn Hənbəl, VI, 373, 417.
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Ba  xarkən şəhvət hissinin olub-olmaması, yaxud fitnəyə səbəb olub-ol-
ma   ması nəticəni dəyişdirmir. Qadının övrət yeri əl və üz xaricində ki bü-
tün bədənidir. Əbu Hənifə buna topuqdan aşağı ayaqları da əlavə edir.

Bunun dəlili; kişilərə və qadınlara gözlərini haramdan qorumaları  nı 
bil dirən ayələrlə, qadınların örtünmək əsaslarını müəyyən edən ayə  lər 
və Həzrət Peyğəmbərin sünnəsidir. Yuxarıda kişi ilə qadının bir-biri  nə 
bax ması ilə əlaqədar geniş məlumat vermişdik. Burada bir neçə hədi  sə 
yer verəcəyik.

Allah Rəsulu Həzrət Əliyə (r.a) belə buyurmuşdur: “Ey Əli! Ardar-
da baxma. İlk baxış sənə aid (mübah), sonrakı isə sənə aid deyildir.”280 
Baş  qa bir hədisdə belə buyurulur: “Müsəlman bir kişinin gözü (məh rə-
mi və ya nikahında olmayan) qadının gözəlliklərinə sataşarsa və son-
ra (Allahdan qorxaraq) gözünü ondan çəkərsə, Allah-Təala ona iba dət 
mü  kafatı verər və həmin şəxs qəlbində ibadətin həzzini hiss edər.”281

Digər yandan İslam başqa qadına baxmağı qadağan etdiyi ki mi, 
onun   la təkbaşına qalmağı da qadağan etmişdir. Həzrət Peyğəmbər be  -
lə bu yurmuşdur: “Sizdən kim Allaha və axirət gününə inanırsa yanın da 
məh rəmi olmayan bir qadınla təkbaşına qalmasın. Çünki bunu edər sə 
üçüncüsü şeytan ola bilər.”282 “Qəti şəkildə başqa (yad) qadın  la rın ya -
nına girməyin.” Ənsardan bir nəfər; “Ey Allahın Rəsulu! Yanı na gi ri lə cək 
adam ərinin (qardaşı və ya əmisi oğlu kimi) yaxınları olarsa nə bu yu-
rur san?”-deyə soruşduqda; Həzrət Peyğəmbər “Ərin yaxınları ölüm dür 
(fə lakətdir)” buyurdu. 283

b) Evlənmək Niyyəti ilə Qadına Baxmaq:
İslamda kişinin başqa qadına baxmasının qadağan edilməsin də bir 

sıra istisnalar vardır. Ehtiyac və zərurət halları olduqda, yaxud da ev  lən-
mək niyyəti olduqda baxmaq olar. Ehtiyac və zərurət məsələsin də “zə-
ru rətlər qadağan edilən şeyləri mübah edər” prinsipi tətbiq edilir. Ey  ni 
za manda zərurətlər öz miqdarınca təqdir edilir.

Zərurətdən yaranan baxmağa bunları misal verə bilərik:  Evlən mək 
məq  sədi ilə baxmaq, ticarət, borc alıb-vermək, şahidlik, təhsil. Zəru rət 

280. Əbu Davud, Nikah, 43; Tirmizi, Ədəb, 28; Darimi, Riqaq, 3;İbn Hənbəl, V, 351, 
353, 357.
281. Əhməd bin Hənbəl, V, 24.
282. Buxari, Nikah, 111, 112; Müslim, Həcc, 424; Tirmizi, Rəda; 16, Fitən, 7; İbn Hən bəl, 
I, 222, III, 339, 446.
283. Buxari, Nikah,III, Müslim, Salam, 20; Tirmizi, Rəda, 16; Darimi İstizan, 14; İbn 
Hənbəl, IV 149, 153. Ərin kişi qohumu (hamu) termini üçün bax. Müslim, Sa lam, 21.
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sə   bəbi ilə baxmağa isə xəstəlik, boğulma və ya yanğın fəlakətlə ri nə 
mə  ruz qalan kişi və ya qadının vəziyyətini misal vermək olar. Be lə bir 
və  ziyyətdə xəstə qadın, qadın həkim tapa bilmədikdə kişi hə kim tə rə fin-
dən müayinə və müalicə oluna bilər.

Ailə quracaq cütlüklərin bir-birini görməsi: Bu, iki şəkildə ola bilər.
1. Oğlana yaxın olan bir adamın qızı görməsi. Burada vasi tə çi qa dın 

elçi göndərilməsi nəzərdə tutulan qızın xüsusiyyətlərini oğla na da nışır. 
Bu caizdir. Dəlil Ənəs bin Malikin rəvayət etdiyi bu hə dis dir: “Həzrət 
Pey  ğəmbər Ümmü Süleymi (r.anhə) bir qadını görmə yə gön dər miş və 
onun baldırlarına baxmasını, həmçinin ağzından qoxu gəlib-gəl mədi yi-
ni hiss etməyə çalışmasını istəmişdir.”

Qadın da onu istəyən kişiyə baxmaq üçün bir nəfər göndərə bil-
mək   lə yanaşı, şəxsən özünün də kişini görmək haqqı vardır.

2. Kişinin bir vəsitəçi olmadan evlənmək istədiyi qızı şəxsən gör-
mə  si. Onun üz və bədən gözəlliyini görməsi üçün üzünə, əllərinə və 
bo  yuna baxması kifayətdir. Üz gözəlliyə, əllər də bədənin incəliyinə də-
la  lət edir.

Cabir bin Abdullahın (r.a) rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulur: 
“Siz  dən biriniz bir qadınla evlənmək istədiyi zaman, onun evlənməsi  nə 
təş  viq edəcək xüsusiyyətlərinə baxa bilirsə baxsın.”  Cabir belə deyir: “Bir 
ca  riyə ilə evlənmək istəyirdim. Gizlincə onu güddüm və evlənməyi  mə 
təş   viq edən bəzi xüsusiyyətlərini gördüm. Sonra da onunla evləndim.”284

Muğirə bin Şubə (r.a) bir qadınla evlənmək istəyirdi. Həzrət Pey-
ğəm  bər ona; “Get və onu gör. Çünki görmək, bir-birinizə isinməyiniz 
(meh  riban olmağınız) üçün daha yaxşıdır”285 buyurdu.

Əbu Humeydin (r.a) rəvayət etdiyi bir hədisdə, evlənmək niyyəti lə 
qa   dına baxıla biləcəyi və qadının məsələdən xəbərdar olmamasının da 
nə  ticəni dəyişdirməyəcəyi qeyd edilmişdir.

c) Baxmağın Dərəcəsi:
Əksər müctəhidlərə görə, kişi evlənmək istədiyi qadının yalnız üzü-

nə və əllərinə baxa bilər. Çünki üz və əllərin görünməsi qadı nın gö zəl-

284. Əbu Davud, Nikah, 18; Tirmizi, Nikah, 5; İbn  Hənbəl, III, 334, 360, II 286, 299, 
V, 324. Hədisin raviləri siqə (etibarlı) olmaqla bərabər, Hakim, hədisin səhih olduğunu 
isbat etmişdir.
285. Müslim, Nikah, 74, 75; Tirmizi, Nikah, 5; İbn Macə, Nikah, 9; Darimi, Nikah, 5; İbn  
Hənbəl, IV, 245, 246.

İslamda Evliliyin Əsaslandığı Mənbələr



 92 \ Ailə Elmihalı

liyini və bədən quruluşunun istəyinə uyğun olub olmadığını ba şa düş-
mək üçün kifayətdir.

Evləndikdən sonra isə ər-arvad bir-birinin bədəninin hər yerinə ba  xa 
bi lər. Bununla yanaşı ər-arvadın bir-birinin cinsiyyət orqanına baxma  sı 
mək ruh sayılmışdır.

Şafeilərə görə qızın və ailəsinin xəbəri olmadan baxmaq daha uy  ğun-
dur. Əks halda qız bəyənilməzsə ailəsi incimiş olar. Dəlil; qı zın icazəsi ol sa 
da, olmasa da baxmağın caiz olduğunu bildirən hə dis lər dir.

Nəticədə oğlan evlənmək istədiyi qıza, istəməzdən əvvəl İsla mi 
prin    siplər daxilində baxa bilər. Eyni şəkildə qız da oğlana baxa bi lər. 
Yan  larında üçüncü bir şəxs olması və ya hər kəsə açıq bir yerdə ol maq 
şər tilə evlənmək niyyəti ilə gələcək cütlüyün qarşılıqlı söhbət etmələ ri 
də mümkün və caizdir. Lakin heç kimin olmadığı yerlərdə təkba şı na 
qal  mağı həya və iffət baxımından təhlükəli hesab edən İslam di ni bu 
mə  sələdə bəzi məhdudiyyətlər qoymuşdur. Bunları aşağıda şərh edə-
cə   yik:

2. Nişanlılıq dövründə:
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi nişan əqd deyil, evlənməyə söz 

ver məkdən ibarətdir.  Bu səbəbdən evliliklə əlaqədar məsuliyyət və öh-
də  liklər nişanla reallaşmaz. Nişanlı kişi ilə qadın bir-birinə yad sayılır və 
yan  larında məhrəm bir nəfər olmadıqca nişanlı qızla heç kimin olmadı ğı 
yer  də təkbaşına qalmaq caiz deyildir. Həzrət Peyğəm bər be lə bu yur-
muş dur: “Bir adam özünə halal olmayan bir qadınla tənha bir yer də 
qal masın. Əks halda üçüncüləri şeytan olar. Lakin yanlarında bir məh-
rəm lərinin olması istisnadır.”286

Evlilikdən əvvəl bir yerdə gəzib dolaşmaq və yanında ata, ana, qar-
daş, əmi və ya bibi kimi bir məhrəm olmadan kişi ilə bir yerdə qal maq 
caiz deyildir. Belə ki, bu görüşlərin faydası da yoxdur. Çünki nişanlılar 
bu dövrdə həqiqi üzlərini gizlədirlər və özlərini olduqlarından başqa cür 
gös tərməyə çalışa bilərlər. Kişi hisslərinə məğlub olub tələskən dav ra-
na bilər. Bunun isə ən böyük zərərini qadın görər. Nişanın pozulma sı, 
ya xud da hamiləlik halının baş verməsi qadına sarsıdıcı təsir göstə rər. 
Be lə hallarda qadının şərəfi və ləyaqəti ləkələnmiş olar.

286. Buxari, Nikah, 111, 112; Müslim, Həcc, 424; Tirmizi, Rəda; 16, Fitən, 7; İbn Hənbəl, 
I, 222.
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F) Nişanın Pozulması və Nəticələri:
1. Nişanın Pozulması:
Nişan bir əqd olmayıb, yalnız evlilik vədindən ibarət olduğu üçün, 

ək sər müctəhidlərə görə nişanlı oğlan və ya qızın nişanını geri qay tar-
ma  sı caizdir. Buna görə qarşılıqlı razılığa da ehtiyac yoxdur. Birtərəfli 
şə  kildə də nişan pozula bilər.

Lakin mömin mühüm bir səbəb olmadan verdiyi sözdən dön mə mə-
li dir. Bu, İslam əxlaqından irəli gəlir. Çünki xüsusilə bir qızın ləyaqəti və 
ailə sinin məhrəmliyi ilə oynamağa heç kimin haqqı yoxdur. Bu sə bəb lə 
nişandan əvvəl ailə quracaq kişi, qadın və ailələri yaxşı dü şü nə rək və 
lazımi araşdırmalar apararaq, belə bir evliliyin davam edəcə yi qə na əti-
nə gələrlərsə, nişan qoyulmalıdır. Bir dəfə söz verdikdən sonra çox mü-
hüm bir səbəb olmadan verilən sözdən dönməmək lazımdır.

Allah-Təala belə buyurur: “Əhdə vəfa edin. Çünki (insan) əhd ba-
rə sində (qiyamət günü) cavabdehdir. (İnsan verdiyi əhdi yerinə yeti rib-
ye tirmədiyi haqda sorğu-suala tutulacaqdır).”287 Hədisdə belə buyurulur: 
“Mə nə özünüzlə əlaqədar altı şey barəsində zəmanət verin, mən də 
si  zə cənnətə girmək üçün zəmanət verim. Danışdığınız zaman doğ ru 
da  nışın, söz verdiyiniz zaman yerinə yetirin, əmanətə xəyanət et mə yin, 
cin siyyət orqanınızı (haramdan) qoruyun, gözlərinizi (haram dan) qo ru-
yun və əllərinizə sahib olun.”288

2. Nişanın Pozulmasının Nəticələri:
Nişanlılar bir-birini evlənməyə məcbur edə bilməz və nişanın po zul-

masına görə evliliyə aid bir nəticə də meydana gəlməz. Lakin nağd ola-
raq verilmiş mehr və ya tərəflərin bir-birinə verdiyi hədiyyələr bir prob-
lem ola bilər.

a) Mehr məsələsi: Oğlan qıza mehr olaraq bir şey vermişsə, ni şan 
qaytarılarkən bunu geri ala bilər. Verilən mehrin mövcud olma sı və ya 
xərclənməsi də nəticəni dəyişdirməz. Mehr mövcuddursa ey ni lə, xərc-
lən mişsə onun əvəzi geri qaytarılmalıdır. Nişanı tərəflər dən han sı nın 
poz masından asılı olmayaraq mehr olduğu kimi qalır.289

b) Hədiyyə məsələsi: Nişanlıların və ailələrinin bir-birinə verdi yi 
hə  diy yələr hibə (bağışlama) hökmündədir. Bu səbəbdən bağışlanan şe-
287. əl-İsra, 17/34.
288. Əhməd bin Hənbəl, V, 323.
289. əz-Zühəyli, VII, 25, 26; Ömər Nasuhi Bilmən, İstilahat-i Fiqhiyyə Qamusu, İs tanbul 
1967, II, 12 və s.
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yin tələf olması və ya xərclənilməsi, yaxud başqasına hədiyyə edilmə  si 
ki mi səbəblərlə geri qaytarılmadıqda hədiyyədən əl çəkmək caizdir. Bu 
sə  bəb dən kişi verdiyi hədiyyələrin mövcud olması halında onları geri 
ala bi lər. Lakin nişan üzüyünün itməsi, qurbanda aparılan qoçun kəs ilə-
rək pay lanılması, nişan geyimlərinin geyilib köhnəldilməsi kimi hal lar  da 
hədiyyə edilən şey mövcud olmadığı üçün, əvəzinin ödənilməsi nə eh-
tiyac yoxdur.

Bu haqda məzhəblərin fərqli fətvaları da olmaqla yanaşı, qeyd edi lən 
ic tihad ən münasib görüşdür. Bu, həm sui-istifadələrin qarşısını al maq, 
həm də il boyu iqtisadi vəziyyətini toy-büsat qurmaq üçün planlaşdıran 
ailə nin çəkdiyi xərclərin bərpası baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.

3. Nişanın Qaytarılmasında Zərərin Ödənilməsi:
İslam haqlı bir səbəb olmadan da nişanın pozula biləcəyini qə bul 

et miş, lakin  qəbahəti olmayan tərəfin uğraya biləcəyi maddi və mə nə-
vi zərərin ödənilməsi məsələsinə toxunulmamışdır. Halbuki evlən mək 
ümi di ilə tərəflər bir sıra geyim, ev əşyası və qızıl alırlar. Qadın işdən 
çı xır və yaxud uzun müddət nişanlı qalması nəticəsində xüsusilə qa-
dı nın cəmiyyətdəki etibarı zədələnir. Bəzən nişanın pozulması gü nah-
sız tərəfin ruhi sarsıntı keçirməsinə səbəb olur. Məhz qarşı (gü nah sız) 
tərəfə verilən bütün bu zərərləri günahı olan tərəfdən istə mək müm kün-
dür mü?

Cəmiyyətdə yeni ailə qurmaq məqsədilə gəzib dolaşan, hətta bir 
yerdə yaşayan nişanlıların ayrılmasından sonra tərəflərin bir sı ra mad-
di və mənəvi zərərə uğradıqları da həqiqətdir. Son dövrün bə zi fə -
qihləri İslamın hiylə ilə edilən ticarəti qadağan etməsini və “zə rər ver-
mək də, zərərə uğramaq da yoxdur” prinsipini nəzərə alaraq nişa nın 
po  zulmasından zərər görənin də bu zərərini məhkəmə yolu ilə istə yə 
bi  ləcəklərini söyləmişlər. Bundan başqa nişanlıların xərclədikləri də ev-
lən  mək ümidi ilədir. Maliki məzhəbinə görə səbəbə əsaslanan vəd borc 
sa  yılır.

Dövrümüzün fəqihlərindən Əbu Zəhra, əs-Sibai və Mahmud Şəl tut 
ki mi alimlər nişanın pozulması halında günahsız tərəfin uğradığı zərə ri 
is təyə biləcəyi qənaətindirlər.
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III. EVLİLİYİN ƏSASLANDIĞI DƏLİLLƏR

A) Nikah Termini və Mənası:   
Nikah sözü ərəb dilində “nəkəha” felinin məsdəri olub, kişinin qa -

dın   la evlənməsi və onunla cinsi əlaqədə olması mənasına gəlir. Bu sö-
zün məcazi mənası “toy məclisi”, həqiqi mənası isə “cinsi əlaqə”dir.

Fiqh termini olaraq nikah; şəri cəhətdən evlənmə maneəsi olma   yan 
bir qadının cinsi əlaqə baxımından faydalanmağı kişiyə mübah edən 
ra zılıq əqdidir. Mutəəxxirun (XII əsrdən sonrakı) fəqihlərin verdiyi tə-
rif isə bu şəkildədir; kişiyə qadından cinsi əlaqə baxımından fayda  lan-
maq mülkiyyəti haqqı verən razılıqdır. Evlilik və xüsusiyyətləri nəzə  rə 
alı  naraq aşağıdakı kimi tərif edilə bilər. Evlənmələri qadağan edilmə  yən 
bir kişi ilə qadın arasında edilən, bir-birinin cinsi əlaqə cəhətlərin  dən 
fay dalanmağı caiz edən, ortaq həyat və nəsli davam etdirmək üçün bir-
bi  ri nə qarşı öhdəliklər meydana gətirən əqddir. İslamda nikah müqa vi-
lə  si həm rəsmi evlilik, həm də ibadətdir. Çünki nikahın rükn və şərtləri  ni 
İs  lam müəyyən edir və ər-arvadın evliliyə görə böyük mükafatlar əl də 
edə cəyini xəbər verir. Evliliyin xüsusiyyətlərini İbn əl-Hümam belə tə rif 
edir: “Nikah ibadətlərə daha yaxındır. Hətta evlənmək sırf ibadət niyyə ti 
ilə subay qalmaqdan daha əfzəldir.” Son dövr fəqihlərindən İbn Abi din 
məş  hur “Rəddul-Muxtar” adlı əsərində nikah mövzusuna bu cümlə   lər lə 
başlayır: “Bizim üçün Həzrət Adəm dövründən bu günə qədər caiz olan, 
sonra cənnətdə də davam edəcək nikah ilə imandan başqa iba  dət yox-
dur.”290

Əksər müctəhidlərə görə nikah müqaviləsinin müsəlman və ya 
qey    ri-müsəlman üçün məqbul olması dünyada cəmiyyətin nizamı ilə 
əla   qədardır. Belə ki, məscid, yol inşası və buna bənzər xeyirxah iş-
lər müsəlman üçün ibadət olduğu halda, qeyri-müsəlman üçün iba dət 
sa    yılmır. Ümumi mənada Allah-Təalanın xoşuna gələn və razı oldu ğu 
hər iş və davranış mömin üçün ibadət sayılır. Çünki evlənməklə, nəf-
si haramlardan qorumaq və nəsli davam etdirmək kimi müsbət hal lar 

290. İbn Abidin, II, 258.
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hə   yata keçir. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər buyurmuşdur: “Siz  dən bi ri-
ni  zin evliliyində sədəqə savabı vardır.”291 “İnsanın xərcləyəcəyi ən fə -
zi l ətli pul (dinar), öz ailə üzvlərinə xərcləyəcəyi pul ilə, Allah yolun da 
hey  vanına və yenə Allah yolunda cihad edəcək yoldaşlarına xərclə di-
yi puldur.”292 “Uşaqlarına, xanımına və xidmətçinə yedizdirdiyin sə nin 
üçün sədəqədir.”293

Bu mənada ərləri yoxsul olan iki qadın Allah Rəsulunun yanı na gə-
lərək, ərlərinə sədəqə verib-verə bilməyəcəklərini soruşdular. Həz  rət 
Peyğəmbər onlara bu cavabı verdi: “Ərinizə yardım etsəniz sizə iki mü-
ka  fat verilər. Qohumluq əcri və sədəqə əcri.”294

İslamda nikah kəsilərkən hər hansı bir din xadiminin və ya rəs mi 
döv  lət məmurunun iştirak etməsi məcburi deyildir. Ailə qura  caq ki şi ilə 
qa dının və yaxud onların valideynlərinin, vəkil kimi təyin etdi yi nü ma-
yən  dələrin və şahidlərin iştirak etməsi kifayətdir. İslami hökmlər dən xə-
bər  dar olan din xadiminin nikah əqdini oxuması, lazımi suallar ve rib, 
ca  vab alması nikahın rükn və şərtlərindən deyil. Bu məsələ onun di ni 
ma  hiyyəti və ibadət tərəfi üçün əngəl ola bilməz.

Qərb ölkələrində, xristian cəmiyyətlərində  nikahın dini və ya rəs-
mi xüsusiyyəti müzakirə edilmiş, bəzi ölkələrdə nikah yalnız kilsələr 
tə  rəfindən imzalandığı halda, bəzi ölkələrdə də rəsmi nikah üstün sa-
yıl  mış dır. Rəsmi dövlət məmuru qarşısında imzalanan nikaha “rəsmi 
ni   kah” deyilir. 

Kralın Fransada 1787-ci il tarixdə verdiyi fərmana əsasən kato lik 
ol  mayanların istəsələr qeydiyyatlarının olduğu yerdəki kilsədə, istəsə-
lər də eyni yerin hakimi qarşısında ailə qura biləcəkləri qəbul edilmiş dir. 
Bi  rincisi dini, ikincisi isə rəsmi nikah mahiyyətindədir.

Bəzi xristian ölkələr sonradan rəsmi evlənməyi qəbul etmək lə ya-
na  şı, əvvəlcə dini nikahın kəsilməsini də şərt qoymuşlar. Məsələn, Yu-
na  nıstanda və Rumuniyada rəsmi nikahdan əvvəl dini nikahın olma sı 
əsas şərtdir.295

B) Evliliyin Caiz Olduğunu Göstərən Dəlillər:
Evliliyin caiz olması Kitab, Sünnə və İcma dəlillərinə əsaslanır.

291. Müslim, Zəkat, 53; Əbu Davud, Tətəvvü, 12, Ədəb, 160; İbn Hənbəl, V, 167, 168.
292. Müslim, Zəkat, 38; Tirmizi, Birr, 42; İbn Macə, 4; İbn Hənbəl, V, 279, 284.
293. İbn Hənbəl, IV, 121, 122.
294. Müslim, Zəkat, 45.
295. Xəlil Cin, İslam və Osmanlı Hüququnda Evlənmə, Ankara 1974, s: 133.
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Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “(Ey möminlər!) Aranızda olan 
su  bay kişiləri və ərsiz qadınları, əməlisaleh (yaxud evlənməyə qa bil) 
kö  lə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Al lah 
öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Allah (lütfü, mərhəmətilə) geniş dir, 
(hər şeyi) biləndir!”296

“Sizə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa qadınlardan iki, üç və 
dörd nəfərlə nikah bağlayın! Əgər (onlarla da) ədalətlə dolan ma ğa 
əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər (azad) qadın və ya sa-
hib olduğunuz kənizlə evlənin (yaxud: o halda təkcə bir nəfər azad 
qa  dınla evlənin və ya əlinizin altında olan kənizlərlə kifayətlənin). Bu, 
əda  lətli olmağa (ədalətdən kənara çıxmamağa) daha yaxındır.”297

Evlilik barəsində bir çox hədis rəvayət edilmişdir. Allah Rəsulu 
gənc   lərə xitab edərək belə buyurmuşdur: “Ey gənclər! Sizdən ki min ev-
li  liyin məsuliyyətini daşımağa gücü çatırsa evlənsin. Çünki evlil ik gö zü 
və namusu haramdan daha çox qoruyur. Kimin evlənməyə imka nı çat-
mır   sa, oruc tutsun. Çünki oruc onun üçün bir qalxandır.”298

Səhabədən üç nəfər Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) xanımlarından 
onun ge  cə ibadətini soruşmuşlar, bəlkə az olduğunu zənn edərək bi-
rin  ci si “da  vamlı olaraq gecə namaz qılmağa”, ikincisi “davamlı oruc 
tutma ğa”, üçün cüsü isə “ qadınlardan həmişə uzaq durmağa və heç 
ev lənmə mə yə” qərar verir. Onların bu söhbətindən xəbər tutan Həzrət 
Pey ğəm  bər be lə buyurur: “Bəzi insanlara nə olur ki, belə-belə demişlər. 
La kin mən həm namaz qılıram, həm yatıram; oruc tuturam, tutmadığım 
vaxt lar da olur; qadınlarla da evlənirəm. Kim mənim sünnəmi tərk edər-
sə mən  dən de yildir.”299  

Həzrət Aişənin rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulur: “Nikah mə-
nim sünnəmdir. Kim mənim sünnəmlə əməl etməzsə, mən dən de yil dir. 
Evlənin, çünki mən (qiyamət günündə ) digər ümmətlərə qarşı si zin çox-
lu ğunuzla fəxr edəcəyəm. Kimin evlənməyə imkanı çatırsa ev lən sin. 

296. ən-Nur, 24/32.
297. ən-Nisa, 4/3; Nikahla əlaqədar digər ayələr üçün bax. əl-Bəqərə, 2/102, 221, 228, 
230, 232, 235; ən-Nisa, 4/4, 5, 19, 22-26; əl-Əraf, 7/189, 190; ən-Nur, 24/3, 32, 33; er-
Rum, 30/21; əl-Əhzab, 33/37; əl-Mumtəhinə, 60/10-12.
298.  Buxari, Saum, 10, Nikah, 2,3; Müslim, Nikah, 1, 3; Əbu Davud, Nikah, 1; Tirmizi, 
Nikah, 1; Nəsai, Siyam, 43; Nikah, 3; İbn Macə, Nikah, 1; Darimi, Ni kah, 2; İbn Hənbəl, 
I, 378, 424, 425.
299. Müslim, Nikah, 5; Nəsai, Nikah, 4; Darimi, Nikah, 3;İbn  Hənbəl, II, 158, III, 341, 
359, V, 409.
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Evlənməyə imkanı çatmayan da oruca davam etsin. Çünki oruc onun 
üçün (harama qarşı) bir qalxandır.”300

Əbu Ümamənin (r.a) rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə isə belə bu-
yurulur: “Mömin Allah qorxusundan və Ona itaətdən sonra, yaxşı bir 
qa  dın dan faydalandığı qədər heç bir şeydən faydalanmamışdır. Çün ki 
xa  nı mına əmr etsə sözünü eşidər, üzünə baxsa sevinc duyar, bir şeyə 
and içsə andını doğru çıxarar, evdən kənara getsə, ərinin olmadığı za-
man da iffətini və ərinin malını qoruyar.”301

Bundan başqa evlənməyin caiz olması məsələsində bütün ümmə    tin 
həm fikir olduğu da məlumdur. Lakin evlənməyin hökmü evlənəcək kişi    nin 
şəxsi vəziyyətinə görə dəyişir. Aşağıda bu məsələlərə toxunacağıq. 

C) Evlənməyin Hökmü:
Ailə quran insanların vəziyyətinə görə nikahın hökmü fərz, vacib, 

sün  nə, haram, məkruh və ya mübah kimi qismlərə bölünür:
1. Evlənmədiyi təqdirdə zina edəcəyi qəti olan şəxsin evlənməsi 

fərz dir. Lakin bunun üçün kişinin mehr verəcək və xanımının dolanı şı ğı -
nı təmin edəcək qədər gücə malik olması lazımdır. 

2. Həmçinin evlənməsə zina etmək təhlükəsi olan şəxsin mehr və 
do lanışığı təmin edəcək imkanı varsa, evlənməsi vacibdir. Hənəfilər xa-
ri cindəki əksər fəqihlərə görə fərz ilə vacib arasında bir fərq yoxdur.

3. Evləndikdən sonra xanımına zülm və işgəncə verəcəyi müt ləq 
olan şəxsin evlənməsi haramdır. Həm zinaya düşmək, həm də xa nı mı-
na zülm etmək qorxusu olan şəxsdə haram tərəfi üstün tutu lur. Çün ki bu 
mə sələdə halal və haram birləşdikdə, prinsip olaraq ha ram ön planda 
tu  tulur və ondan uzaq durmaq lazımdır. Belə ki, Qurani-Kərim də; “Ev-
lən  mə yə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Al lah öz 
lüt fü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özləri ni zi na-
dan) sax lasınlar”302 -buyurulur.

4. Xanımına zülm etmək ehtimalı olan şəxin evlənməsi mək ruh dur.303 
5. Mötədil olanların evlənməsi sünnədir. Mötədil olmaq; evlənmə  sə 

zi na edəcəyindən qorxulmayan, evləndiyi təqdirdə də xanımına zülm 

300. İbn Macə, Nikah, 1. Bu hədisin sənədindəki İsa bin  Meymun əl-Mədiniyə görə zəif  
sayılmışsa da, hədisi dəstəkləyən başqa rəvayətlər də vardır.
301. İbn Macə, Nikah, 5.
302. ən-Nur, 24/33.
303. əl-Mövsili, əl-İxtiyar, III, 82.



edə  cəyindən təlaşlanmayan şəxsin vəziyyətini göstərir. Cəmiyyətdə ək -
sə riyyət məhz belə olmalıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz evlənmə yən gənc-
lə rə oruc tutmağı tövsiyə edən və evlilik barəsində heç düşünməyən üç 
sə habəni xəbərdar edən hədislər bunun dəlilidir. 

Bundan başqa Həzrət Peyğəmbər və səhabeyi-kiram evlənmiş və 
on lara tabe olanlar da bu sünnəni davam etdirmişdir. Uyğun olan fi  kir 
də budur.304

İmam Şafeiyə görə yuxarıda qeyd etdiyimiz mötədil davran maq 
mü bah olub, mömin evlənmək və ya evlənməmək məsələsin də sər-
bəst  dir. Ona görə, boş vaxtları ibadətə ayırmaq və elmlə məşğul ol-
maq evlənməkdən daha fəzilətlidir. Əsaslandığı dəlillər bunlardır: Allah-
Təa  la, Yəhya Peyğəmbəri mədh edərkən “...alicənab (ağa), nəfsi nə 
ha  kim və iffətli”305-buyuraraq, onun evlənməyə imkanı çatdığı hal da 
qa  dınlardan uzaq durduğuna işarə etmişdir. Əgər evlilik daha üs tün 
ol  saydı, bunu tərk etmək mədh edilməzdi. Əksər müctəhidlər isə bu 
mi  salın daha əvvəlki şəriət qaydası olduğunu və İslam ümmətinə aid 
ol  madığını söyləmişlər.

Şafeinin başqa bir dəlili də bu ayədir: “Bunlardan başqaları isə 
(ha  ram olanlar xaricindəki qadınlar), namusla (iffətlə), zinakarlığa yol 
ver  mədən, mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edil-
di.”306 Bir şeyin halal olması mübah olması deməkdir. Çünki halal və 
mü  bah söz ləri eynimənalı sözlərdir. Bu səbəbdən evlilik yemək, içmək, 
ti ca rət ki mi mübah olan əməllərdəndir.307  

304. əl-Fətavai-l-Hindiyyə, I, 267.
305. Ali-İmran, 3/39.
306. ən-Nisa,  4/24.
307. əz-Züheyli, VII, 33, 34; əl-Əsqalani, III, 228 və s.; Döndürən səh: 183-184.
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IV. EVLİLİYİN MEYDANA GƏLMƏ ŞƏRTLƏRİ

İslama uyğun nikah mərasiminin baş tutması tərəflərin ev lən mək 
iqtidarında olması, təklif və razılıqlarını münasib şəkildə ifa də et məsi ilə 
mümkündür.

A) Tərəflərin Evlənmək Üçün Əhliyyətlərinin Olması:
Evlənəcək kişi ilə qadının evlənmək üçün əhliyyətləri olmalı dır. Bu 

da yeddi yaşına çatıb yaxşı ilə pisi ayırd edəcək yaşda ol ma la rı ilə re al-
la şır. Bu səbəbdən təmyiz yaşına çatmayan azyaşlılar la ru hi xəs tə  lərin 
is təyi nəzərə alınmır. Bunlarla olan nikahın etibarsız ol du ğun da şüb  hə 
yox dur.

Hənəfilərə görə həddi-büluğ yaşına çatmaq nikahın baş tutma sı və 
etibarlılıq şərtlərindən deyil, nəfaz şərtlərindəndir. Lakin evlən mə sə-
la hiyyəti başqasının icazəsinə ehtiyac olmadan evlənə bilməyi ifa də 
et  diyinə görə, bu tam şəkildə evlənmək iqtidarında olmağı, yəni ağ lı 
ba  şında, həddi-büluğ yaşında və azad olmağı tələb edir. Bu şərt lə-
ri daşımayan azyaşlı və əqli çatışmazlıq kimi nöqsanlıları irəli də şərh 
edə  cəyimiz kimi, yalnız valideynlərinin icazəsi və ya sonra dan ve rə cək-
lə ri icazə ilə evlənə bilərlər.

Hənəfilərdən başqa digər üç məzhəbə görə qadın tamamilə ev  lə n-
mək iqtidarında olsa da, yalnız valideynin vasitəsilə (razılığı ilə) evlə  nə 
bi lər.

Həddi-büluğ yaşının aşağı həddi qızlarda 9, oğlanlarda 12; yuxa  rı 
həd  di isə Əbu Yusifə və İmam Məhəmmədə görə hər iki cins üçün 15, 
Əbu Hənifəyə görə isə qızlarda 17, oğlanlarda isə 18 yaşdır. 

B) Qadında Tələb Olunan Şərtlər: 
Evlənməkdən danışa bilmək üçün evlənən tərəflərdən birinin tam 

şə  kildə qadınlığının yerində olması şərtdir. Bu səbəbdən kişinin ki şi ilə 



və ya kişinin, cinsiyyəti qeyri-müəyyən olan (hünsa) bir adam la ev  lən-
mə si caiz deyildir. Belə bir evlilik atibarsız evlilikdir.

Qadınla kişi arasında əbədi və ya müvəqqəti olaraq evlən mə ma-
ne  əsi də olmamalıdır. Bu səbəbdən bir adam qızı, bacısı, bibi si, xa la sı 
və s. kimi evlənilməsi haram olan və başqa bir kişi ilə evli olan, iddə 
gözləyən qadınla evlənə bilməz. Həmçinin müsəlman qadın qey ri-mü-
səl  man kişi ilə də evlənə bilməz. İrəlidə bu məsələni ətraflı şəkildə izah 
edə  cəyik. 

C) Nikahın Rüknləri:
Bir şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan və onun quruluşun dan 

bir hissə təşkil edən əsas ünsürünə (xüsusiyyətinə) “rükn” deyilir. Ni kah 
mü  qaviləsi üçün “təklif və razılıq” bir rükndür. Çünki nikah mərasi mi nin 
möv cudluğu tərəflərin bu evliliyi qarşılıqlı şəkildə qəbul etməsi nə bağ-
lı dır. Bir şeyin mövcudluğu onun varlığına bağlı olmaqla yanaşı, onun 
tər  kib hissəsi olmayan ünsürə isə “şərt” deyilir. Məsələn; namaz üçün 
dəs  təmaz almaq şərtdir. Dəstəmazsız namazın varlığından söhbət ge də 
bil  məz. Lakin bununla yanaşı dəstəmaz namazın xüsusiyyətindən bir 
par ça deyildir. Nikah müqavilisində şahidlərin olması nikahın şərtidir. 

Hənəfilərə görə, nikah müqaviləsinin rüknləri təklif (icab) və raz-
ılıq dan ibarətdir. Əksər məzhəb imamlarına görə isə evliliyin rüknlə ri 
dörd olub; təklif və razılıq, ər (kişi), arvad (qadın) və evlənəcək qadının 
va li dey nidir.

Nikah mərasimi yəni ər-arvadın bu evlilikdən məqsədi, bir-biri  nin 
cin  si yönlərindən (cəhətlərindən) istifadə etməsidir. Nikah mərasimin də 
ər-arvad həyatının birgə yaşanması əsasdır. Mehr evliliyin bir rük nü de-
yil; dolanışıq kimi evliliyin hökmlərindəndir.

 İcab evlənmək məqsədilə tərəflərdən birinin ilk olaraq etdiyi tək lif-
dir. “Mənimlə evlənməyi qəbul et” təklifinə, qarşı tərəfin “qəbul et dim” 
şək  lindəki cavabı “qəbul” mahiyyətindədir. Burada ilk təklifin ər və ya 
ar  vad tərəfindən edilməsi nəticəni dəyişdirmir. İlk təklif icab, ikincisi qə-
bul mahiyyətindədir.

Əksər İslam hüquqşünasların görə icab qadının vəlisi və ya vəki  li 
tə  rəfindən kişiyə edilən evləndirmək təklifidir. Qəbul isə, ərin bu təkli fə 
ver  diyi müsbət cavabdan ibarətdir.308  

308. əl-Kasani, II, 229 və s. V, 133; Döndürən, s. 187, 188.
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V. NİKAHIN ETİBARLILIQ ŞƏRTLƏRİ

Rüknlərinə tabe olaraq kəsilən nikahdan nəticə əldə edə bilmək üçün 
“səhih” (etibarlı) olması şərtdir. Bu isə İslamın müəyyən etdiyi şərtlə  rin 
ol ması ilə mümkündür. Əks halda hər hansı bir nöqsana (çatışmazlı   ğa) 
gö rə nikah “batil” və ya “fasid” (etibarsız) olar.

Nikahın məqbul olması üçün zəruri şərtlər aşağıdakılardır:

A) Ailə Quracaq Ər-Arvad Arasında Həmişəlik (Əbədi) və ya
Müvəqqəti  Evlənmə Maneəsinin Olmaması:
Ər-arvad arasında nikah kəsilərkən evliliyə uyğun olmalıdır. Bu sə-

bəb dən qadının qan, süd və ya arvad qohumları kimi bir səbəblə kişi  yə 
ha ram olması halında, nikah batil (etibarsız) olar. Mömin bir kişiyə qız, 
ba  cı, ana, qardaş qızı, bacı qızı, bibi, xala kimi yaxın qohumlar və ya 
süd ana, süd bacı və qardaş kimi süd qohumlar, yaxud arvadının ana sı 
və ya qızı kimi qohumlarla evlənməsi əbədi olaraq haramdır. 

Bundan başqa qadının başqa biri ilə evli olması və ya boşanan, 
ya da əri ölən qadının iddə gözləməsi kimi hallarda evlənmək mane ə si 
müvəqqəti olur. Qadın boşanıb iddəsini bitirdikdən sonra onun la ev lən-
mək mümkün və caizdir. Evlilik kənar bir təsirə görə səhih olmaz sa “fa-
sid” adlanır. Cinsi əlaqə olarsa bəzi nəticələr meydana gələr. Aşağı da 
fa sid və batil nikah barəsində məlumat verəcəyik.

B) Nikah Müqavilisində İki Şahidin Olması:
Evlilik gələcəyə aid haqq və məsuliyyətlər meydana gətirən bir 

ailə olduğuna və haramı halaldan ayırdığına görə, bunun cəmiyyə tə 
bil  dirilməsi, gizli qalmaması və müəyyən edilmiş şahidlər tərəfin dən 
təs   diq edilməsi zəruri sayılmışdır. Bu səbəblə valideyndən başqa iki 
şa  hid olmadıqca nikah müqaviləsi etibarsız hesab edilir. Dəlil ayə və 
hə  dislərdir.

Allah-Təala belə buyurur: “Öz adamlarınızdan iki kişini də şa hid 
tu tun! Əgər iki kişi olmazsa, razı olduğunuz bir kişi ilə iki qadı  nın 
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şə hadəti kifayətdir”309 Ayə ticarətlə əlaqədar olmaqla yanaşı, ni  kah 
mü  qaviləsinə də şamil edilir. Nikah müqaviləsində şahidlik, hər han  sı bir 
anlaşılmazlıq (problem) olduqda tərəflərin hüquqlarını qoruyar kən  mə -
sə ləni isbat etmək  baxımından olduqca mühümdür. Nikah müqaviləsi 
ər-ar vadın lehinə və əleyhinə hüquqi əsaslar meydana gətirən bir əqd-
dir. Mehr, dolanışıq məsuliyyəti, qohumluğun (hər iki tərəflə) meyda na 
gəl  məsi bunlardan sayılır. Həmçinin evliliyin cəmiyyətə elan edilməsi və 
şa hidlərin iştirak etməsi yeni cütlüyü zina böhtanından qoruyur.

1. Nikah Müqavilisində İştirak Edən Şahidlərdə 
Tələb Olunan Xü susiyyətlər:
Evlilikdə şahidin rolu ailə qurmaqla əlaqədar icab (təklif) və qəbu lu 

eşit mək və başa düşməkdən ibarətdir. Buna görə şahidlərin eyni yer  də 
və birlikdə olmaları zəruridir. Ayrı-ayrı yerlərdə və ya eyni yerdə ol maq la 
yanaşı, bir-birinin ardından evlənmək istəyənlərə şahid olanla rın şa hid-
li yi qəbul edilməz.  

Şahiddə tələb olunan xüsusiyyətlər bunlardır:
a) Şahid ağlı başında və həddi-büluğ yaşına çatmış olmalıdır.
Ruhi xəstələrin və ya kiçik uşaqların şahidliyi məqbul sayılmır.
b) Şahidlər iki kişi və ya bir kişi iki qadın olmalıdır. Bir şahidlə ni kah 

məq bul sayılmır. Çünki hədisdə “Bir vəli (valideyn) və iki ədalətli şa hid 
ol madıqca nikah olmaz”-buyurulmuşdur.310

İmam Şafeiyə görə bu ayə nikah müqviləsinə şamil edilə bilməz. 
Qi sasda və digər şəri cəzalarda olduğu kimi, nikahda da hər iki şahidin 
kişi olması şərtdir. Hənbəli və malikilər də eyni fikirdədirlər.

Hənəfilərə görə, qadınlar nikahda tərəf olduqları kimi, bir kişi üçün 
iki qadın da şahidlik edə bilər. 

C) Müsəlman Olmalıdır
İki tərəfin müsəlman olduğu evlilikdə hər iki şahidin də müsəl man 

ol masının zəruriliyinə dair fikir birliyi vardır. Çünki qeyri-müsəlma nın 
mü  səlman üzərində vəlayət haqqı yoxdur.311 

d) Əksər fəqihlərə görə, görmə qabiliyyəti şərt olmayıb, eşit mək və 
başa düşmək qabiliyyətinin olması şərtdir. Bu səbəblə şahid ni  kah mü-
qa viləsində danışılan sözləri başa düşməlidir. Çünki şahid olmaq  dan 
309. əl-Bəqərə, 2/ 282.
310. Əbu Davud, Nikah, 19; Bax. əl-Bəqərə, 2/282.
311. ən-Nisa, 4/141; əl-Kasani, II, 253.
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məq  səd budur. Əks halda şahid söz kəsməyi və ya nişan mərasimi ni 
ni  kah mərasimi zənn edə bilər. Bu isə cəmiyyətdə səhv başa düşmə yə 
sə  bəb olar.

e) Şahidlər ailə quracaq insanların üsul, füru və ya digər qo hum  la-
rın dan ola bilər. Buna görə, ata-ana, nənə-baba və ər-arvadın uşaq   la-
rı yuxarıda qeyd edilən xüsusiyyətlərə malikdirlərsə, şahid ola bilər l ər. 
Alim lərin çoxunun fikrincə bu qohumlardan biri vəli (valideyn) kimi ni  kah 
mü qaviləsində iştirak edirsə şahid sayılmaz.312

f) Hənəfilərə görə, şahidlərin ədalətli olması şərt deyildir. İki fasiq 
şa  hidin şahidliyi də kifayətdir. Çünki fasiq valideyn ola bilər. Cəfəri 
məz  hə binin alimləri də bu fikirdədirlər. Hətta Cəfəri məzhəbinə görə, 
ni kah da şahid gətirmək nikah müqaviləsinin səhih olmasının şərtlə  rin-
dən de yil, məndubdur. Onlar daimi nikahda şahid gətirməyi və hamı ya 
elan etməyi müstəhəb sayırlar. Ən səhih fikirə görə, qadın həddi-bü luğ 
ya   şı na çatdıqdan sonra iki şahidin  və vəlinin (valideynin) iştirak etməsi 
şərt de yildir.313

Hənəfilərdən başqa alimlərin çoxunun fikrincə fasiqin şahidliyi ilə 
bağ    lanan nikah müqaviləsi etbarsızdır. Çünki Həzrət Peyğəmbər “Bir 
və li (va lideyn) və iki şahid olmadıqca evlilik səhih olmaz”314 -buyurmuş-
dur. Lakin İmam Malikə görə, ədalətli şahid olmazsa, əxlaqi keyfiyyətlə ri 
mə   lum olmayan şəxs nikahda şahidlik edə bilər.315

2. Gizli Nikahın Hökmü:
Cəmiyyətə bildirilmədən gizli şəkildə kəsilən nikah caiz deyildir.
İmam Malik gizli nikahı belə tərif edir: Ərin nikahı şahidlərdən, əv -

vəl cədən evlidirsə əvvəlki xanımından və ya ailəsi olsa belə di gər in-
san lardan gizləməsini istədiyi nikahdır. Belə bir evlilikdə cinsi əla qə ol-
muş dursa, şahidsiz evliliklə birləşmədə olduğu kimi nikah müqavilə si 
po zulur və bu bain talaq (qəti şəkildə boşama) sayılır. Əgər ər-ar vad 
cinsi əlaqədə olduğunu etiraf etsə və ya bu hadisə zinadakı ki mi dörd 
şahidlə isbat edilsə, hər iki tərəfə də çubuq və ya rəcm cə za sı tət biq 
edilir. Lakin dəf çalmaq və yaxud toy məclisi qurmaq, ya xud da va li-
dey nin iştirakı olmadan bir şahidlə də olsa nikah elan edi lər sə, şüb-
hə olduğuna görə hədd cəzası tətbiq olunmaz. Belə ki, Allah Rə su lu; 

312. əl-Kasani, II, 253, 254; əl-Fətavaəl-Hindiyyə, I, 267, 268. 
313. əl-Muxtəsərun-Nafi fi Fiqhil-İmamiyyə, Misir, s. 194.
314. Əbu Davud, Nikah, 19.
315. əl-Kasani, II, 255; əl-Cəziri, IV, 25.



“Gücünüzün çatdığı qədər, şübhə olduqda hədd cəzaları nı ara dan qal -
dırın”316 -buyurmuşdur.

D) Evlilikdə Razılığın və Seçimin Olması:
Evlilik kişi ilə qadının ömür boyu birlikdə yaşamaq və həyatın bütün 

anlarını bir yerdə keçirmək olduğu üçün, baş lanğıcda qarşılıqlı razılığın 
olması əsasdır. Evlənəcək şəxslə rin ra zı lığının olmadığı nikah məqbul 
sayılmır. Bu səbəbdən ər-arvaddan bi ri ölüm, şiddətli döymək və ya 
uzun müddətli həbs qorxusu ilə təhdid edi lə   rək evlənməyə məcbur edi-
lər sə belə nikah fasid sayılır. 

Belə ki, hədisdə buyurulmuşdur: “Allah-Təala ümmətimdən səhv 
et diyi, unutduğu və məcbur edildikləri şeyin hökmünü qaldırmışdır.”317 

Həzrət Aişə məcburiyyət qarşısında evləndirilən bir qızla əlaqə dar 
ola raq Allah Rəsulunun mövqeyini belə dilə gətirir: “Ənsardan Hi da mın 
qızı əl-Hansa (r.anhə) mənim yanına gəlib; “Atam ailəsi nin şan-şöhrətini 
ucaltmaq üçün məni qardaşının oğlu ilə evləndirdi. Mən isə bu evliliyi 
istəmirəm”-dedi. Mən də ona; “Rəsulullah (s.ə.s) gələ nə qə dər gözlə”-
dedim. Həzrət Peyğəmbər gəldikdən sonra məsələ ni ona danışdım. O 
da qızın atasını çağırdı və qadına seçim haqqı ver di. Bun dan sonra 
qadın belə dedi: Ey Allahın Elçisi! Atamın dediyi nika hı qə bul etdim. 
La kin bu davranışımla qadınlara, atalarının evlilikdə be lə bir səlahiyyəti 
ol madığını bildirmək istədim.”318  

Hənəfilərə görə güc tətbiq olunaraq məcburiyyət qarşısında qala  nın 
ni kahı və boşaması məqbul sayılmışdır. Çünki məcbur edilənin hər  çənd 
ki, razılığı yoxdur, dilindən çıxması və seçimi vardır. Bu isə, zarafatla bir 
hə rəkət edənə bənzəyir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada söhbət məsələnin hüqu qi 
cə  hətindən gedir. Bəzi məqamlarda dini cəhətdən haram və mək ruh 
he  sab edilən işlər hüquqi baxımdan məqbul hesab edilə bilər. Məsə lən, 
hey z li qadını boşamaq (bidi talaq) dini baxımdan günahdır, lakin hüqu qi 
ba  xımdan talaq meydana gəlir.

Hədisdə belə buyurulur: “Üç şeyin ciddisi də, zarafatı da ciddidir. 
Ni kah, talaq və rici talaqla boşadığı arvadı ilə barışmaq.”319

316. Tirmizi, Hüdud, 2.
317. İbn Macə, Talaq, 16.
318. Əhməd bin Hənbəl, VI, 368; əs-Sənani, Sübulus-Salam, II Nəşr, III, 122 və s.; 
Müqayisə üçün bax. Buxari, Nikah, 42; Tirmizi, Nikah, 14.
319. Əbu Davud, Talaq, 9; Tirmizi, Talaq, 9; İbn Macə, Talaq, 13.
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VI. EVLİLİYƏ MANE OLAN MƏSƏLƏLƏR

Müxtəlif hüquq sistemlərində evliliyin maneələri məsələsində ox  şar-
lıq lar vardır. Məsələn, kilsə hüququ ilə İslam hüququnun evliliyə ma ne 
olan hallar arasında əsaslı oxşarlıqlar olduğu kimi, dini hüquqla bəşə ri 
hü quqlar arasında da bu məsələdə mühüm yaxınlıqlar vardır.

Evliliyin maneələri əbədi və müvəqqəti olmaqla iki qismdir. Əbə di 
olanlar, heç vaxt ortadan qalxmayan və ölənə qədər davam edən ma-
neələrdir. Qan, süd və evlilikdən meydana gələn qohumluq da bu xü su-
siy yətləri daşıyır.

A) Ömürlük Evlənməyə Mane Olanlar:
Bu maneələr Qurani-Kərimin aşağıdakı ayəsində toplu halda qeyd 

edil miş dir: “Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalala-
rı nız, qar daş və bacılarınızın qızları, süd analarınız, süd bacı la rı nız, 
arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın hi ma yə-
niz də olan qızları (ögey qızlarınız) ilə evlənmək haram edildi.”320 Bu 
ayə də üç növ qohumluğun ömürlük (əbədi) evlənmək maneəsi yarat dı-
ğı qeyd edilir. 

1. Qan Qohumluğu:
Bir şəxs üsulu, fürusu, bacıları və bunların uşaqları, bibisi, xala sı 

ilə evlənə bilməz. Babalarının bacıları və nənələrinin bacıları da bu ra 
şa mil edilir. Qadını əsas götürdüyümüz zaman, eyni qohumların kişi lə-
ri ilə evlənməsi caiz deyildir. Ata, baba, oğul, nəvə, qardaş və bunla rın 
uşaqları, dayı və ya əmi ilə evlənə bilməməsi kimi.

Bu qohumlardan üsul, füru və xala ilə qardaş və bacı qızları nın fü-
ruu ilə evlənməyin qadağan edildiyinə dair qədim və müasir bü tün hü-
quq sistemlərində fikir birliyi vardır. 

Lakin əmi, bibi, xala və dayı ilə onların övladları arasındakı evlilik 
mə    sələsində müxtəlif hallara rast gəlmək olur. Alman hüququ ilə Şima li 
320. ən-Nisa, 4/23.
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Av ropa dövlətləri hüququnda evlənməyə mane olan belə bir qada ğa 
yox   dur. Katolik kilsəsi hüququnda yeddinci nəslə qədər qan qohumla -
rı ara sında evlənmək qadağan idi. Sonradan bu, dördüncü nəslə qə-
dər endirildi. Bu qadağa; üsul, füru və qardaş-bacı ilə bunların füru su 
ara sında olan qadağadır. Musəvilərdə bir adamın qardaşının, bacısı nın 
uşaq ları və onların övladlarının uşaqları ilə evlənməsi sərbəstdir.

2. Evlilikdən Meydana Gələn Qohumluq:
Evlənməklə meyada gələn bəzi qohumluqlara “sihri qohum luq” de-

yi lir. Boşanmaq və ya ölüm bu cür qohumluğu sona çatdırmadığı üçün 
əbə di olaraq evlənməyə manedir. Bunları dörd qrupa ayırmaq olar:

a) Ögey qızlar: Kişi arvadı ilə cinsi əlaqədə olduqdan sonra ar tıq 
ar   vadının başqa kişidən olan qızı və ya nəvələri ilə evlənə bilməz.  

b) Qayınana: Burada həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmaq şərt de-
yil dir. Yalnız nikah müqaviləsi ilə qayınana və onun anası ilə ev lən mək 
qa dağan edilir.

c) Ata və Babanın xanımları: Bir adam atasının və ya babası  nın 
ar   va dı ilə evlənə bilməz. Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Öz beli  niz-
dən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlik də 
al maq da sizə haramdır. Yalnız keçmişdə (Cahiliyyət dövründə) olan 
bu cür işlər müstəsnadır. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm 
edən  dir!”321

d) Fürunun xanımları: Bir adam oğlunun və ya nəvələrinin arva  dı 
ilə evlənə bilməz. Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Öz belinizdən gə-
lən oğul larınızın arvadları ilə evlənmək (sizə haram buyuruldu)”322

Övladlığa götürülən uşaqla bunu götürən şəxs və digər qohumla rı 
ara sında evlənməkdə problem  yoxdur. İslam hüququ övladlıq məsələ -
si ni aradan qaldırmışdır. Həzrət Peyğəmbərin oğulluğu Zeyd (r.a) xa-
nı mı Zeynəb binti Cəhşi (r.anhə) boşadıqdan sonra, cahiliyyə adəti nə 
gö rə Zeynəb, Allah Rəsulunun gəlini qəbul edildiyi üçün onunla evlə nə 
bil məzdi. Lakin həmin adət bu ayə ilə aradan qaldırılmışdır: “...Zeyd 
zöv cəsi ilə əlaqəsini kəsdikdə (Zeynəbi boşadıqda) səni onunla 
evləndirdik ki, oğulluqları övrətlərini boşadıqları zaman onlarla 
evlənməkdə möminlərə heç bir çətinlik (günah) olmasın!”323

Həzrət Peyğəmbər oğulluğu Zeyd arvadı Zeynəbi boşayıb iddəsi 
bit dikdən sonra onunla evlənmiş və cahiliyyə adəti bu şəkildə so na çat-
321. ən-Nisa 4/23.
322. ən-Nisa 4/23.
323. əl-Əhzab, 33/37.

İslamda Evliliyin Əsaslandığı Mənbələr



 108 \ Ailə Elmihalı

mışdır. Bu və aşağıdakı ayə nazil olmazdan əvvəl camaat Zeyd bin Ha-
ri səni “Zeyd bin Məhəmməd (Məhəmmədin oğlu Zeyd)”-deyə ça ğı rır dı. 

“Allah nə zihar etdiyiniz (arxasını ananızın arxasına oxşada  raq 
ya xınlıq etmədiyiniz, talağını verdiyiniz) zövcələrinizi sizə doğma ana, 
nə də oğulluğa götürdüklərinizi sizə doğma oğul etmişdir. (On  lar 
əs lində öz atalarının oğullarıdır). Bunlar sizin dediyiniz boş (məna-
sız) söz lərdir. Allah doğru deyir və (bəndələrini) doğru yola gətirir!”324 

3. Süd Qohumluğu:
Süd qohumluğunun başlanğıcı cahiliyyə dövrünə gedib çıxır. Qə dim-

də ərəblər uşaqlarını adətən iki yaşına qədər süd anasına ve rir di lər.
Kilsə hüququnda da mənəvi qohumluq deyilən buna bənzər bir qo-

hum  luq vardır. Xristianların “xaç suyu”na salma adəti, xaç ata və xaç 
ana ilə xaç suyuna salınan uşaq arasında da qohumluq əlaqəsi ki mi 
qə   bul edilmişdir və bu mənada onlar arasında evlənmək qadağandır. 

İslamda süddən irəli gələn bir sıra evlənmə maneələri vardır.
Allah-Təala belə buyurur “...Sizi əmizdirən süd analarınız və süd 

bacılarınız (sizə haram edildi)”.325 Ayədə başqa süd qohumları na yer 
ve rilməmiş, Həzrət Peyğəmbərin aşağıdakı hədisi bu məsələdə ki ümu-
mi prinsipi müəyyən etmişdir. “Nəsil cəhətdən haram olanlar süd yolu 
ilə də haram olarlar.”326

Süd qohumluğunun meydana gəlməsi üçün südün südəmərlik döv-
rün də əmilməsi şərtdir. Bu vaxt Əbu Hənifəyə görə iki il yarım, Əbu 
Yu  sif, İmam Məhəmməd və digər məzhəb imamlarının həmfikir olduğu 
ək  sər alim lərə görə isə iki ildir. Bu məsələdə Əbu Hənifənin dəlili “...
Uşa  ğın ana bətnində gəzdirilməsi ilə süddən kəsilməsinin müddəti 
otuz ay dır.”327 ayəsidir. Ona görə, otuz ay həm hamiləliyin, həm də 
süd dən kə sil mənin ayrı-ayrı vaxtıdır.

Alimlərin çoxu isə “Analar uşaqlarını tam iki il əmizdirirlər.”328 
ayə  si ilə Buxaridə rəvayət edilən bu hədisə görə hökm verirlər: “Süd 
qo  humluğu, yalnız iki yaşa qədər əmizdirilən südlə meydana gəlir.”329 

324. əl-Əhzab, 33/3,4.
325. ən-Nisa, 4/23.
326. Buxari, Şəhadət, 7; Müslim, Rəda 1.
327. əl-Əhqaf, 46/15.
328. əl-Bəqərə, 2/233.
329. Buxari, Nikah, 21.
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Əmmə miqdarının az və ya çox olması mümkündür. Alimlərin ço  xu-
na görə az üçün məhdudiyyət yoxdur. İmam Şafeiyə görə isə beş də  fə 
do  yunca və fasilələrlə əmizdirməsi şərtdir. Bundan az olarsa qohum  luq 
sa  yılmaz.

Süd qohumluğunda evlənmək maneəsinə daxil olan qohumları mü-
əy  yən edərkən bu prinsipə diqqət etmək lazımdır: Süd əmən uşağı süd 
əmiz  dirən qadının doğma uşağı kimi qəbul etdiyimizdə, doğma uşaq 
hə  min ailədən kimlərlə evlənə bilməzsə; süd əmən uşaq da evlənə bil-
məz. Çünki doğma övladın qan qohumları süd uşaq baxımından süd qo-
hu mu olur. Süd anası, süd atası, süd babası, süd nənəsi, süd qardaşı, 
süd bibisi, süd xalası kimi.

B) Müvəqqəti Olaraq Evlənməyə Mane Olan Məsələlər:
Əbədi və ya mütləq şəkildə evlənmə maneəsi heç vaxt aradan qalx-

madığı halda, müvəqqəti olaraq evlənmək maneələri müəyyən hal lar  da 
aradan qalxa bilər. Din fərqliliyi, dörd qadınla evli olmaq, üç dəfə bo  şa-
maq və iki qohumla birlikdə evlənmək bunlardan sayılır.

1. Din Fərqliliyi:  
Müsəlman qadın və ya kişi müşriklərlə evlənə bilməz. Müşrik mə-

na  sına Allahdan başqa şeylərə, yəni aya, günəşə, təbiət güclərinə si ta-
yiş edənlər gəldiyi kimi; ateistlər, bəhailər və qadiyanilər də gəlir. 

Allah-Təala belə buyurur: “Allaha şərik qərar verən (Onu inkar 
edən) qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin! Əlbət tə, Al-
la ha iman gətirmiş bir cariyə, gözəlliyinə heyran olduğu nuz bir 
müş  rik bir qadından daha yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişi lər Al-
la   ha iman gətirməyənə qədər mömin qadınları (onlara) arvadlığa 
ver   məyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə camalına məf tun 
ol  duğunuz müşrik bir kişidən daha xeyirlidir.”330 Belə bir qadağa ya 
ria  yət etmədən bağlanannikah müqaviləsi etibarsızdır.

Müsəlman bir kişinin xristian və ya yəhudi bir qadınla evlənməsi  nə 
isə icazə verilmişdir. Çünki ailənin başçısı ərdir və doğulacaq uşaq  lar 
ata  nın dinindən sayılır. Bundan əlavə əhli-kitab qadınları ilə evlən  mək 
İs lamın yayılmasına kömək edir.

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “....Möminlərin, həmçinin siz dən 
əv  vəl kitab verilmişlərin (yəhudilərin və xaçpərəstlərin) azad və is-
330. əl-Bəqərə, 2/221.
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mət li (özlərini zinadan və nəfslərini haram şeylərdən qoruyan) qa  dın-
la rı mehrlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aş  na 
sax  lamadığınız təqdirdə (evlənmək üçün) sizə halaldır.”331 Həz  rət 
Ömər yuxarıdakı ayənin aşkar şəkildə icazə verməsinə baxmaya  raq, 
Mə  dayin valisi Hüzeyfəyə (r.a) evli olduğu yəhudi qadını boşaması  nı 
yaz  mışdır. Bunun səbəbi əhli-kitab qadınları ilə evlənməyin sui-isti fa  də 
edil məsi və müsəlman qadınlara rəğbətin azalması idi. Bu, hök mü ara-
dan qaldırmaq deyil, müvəqqəti bir qadağadır.

Səhabeyi-kiramdan yalnız İbn Ömər kitab əhli qadınla evlənmə yi 
ca iz hesab etməmişdir. Ondan bunun səbəbi soruşulduqda “Allah müş-
rik qa dınları mömin kişilərə haram etmişdir. Mən bir qadının “Rəbbim 
İsa  dır” deməsindən daha böyük şirk bilmirəm” demişdir. Lakin İbn Ömə-
rin bu sözü harama deyil, kərahətə aid edilmişdir.332

İslam cəmiyyətinə düşmən olan kitab əhli qadınla evlən mək isə 
mək  ruhdur. Bu məsələdə fikir birliyi vardır.333

Kitab əhli qadınla evli olan müsəlman bir kişi, onu kilsəyə və mo-
nas  tıra getməkdən və evdə içki içməkdən çəkindirə bilər; heyz, zahı lıq 
və cənabət olmasına görə onu yuyunmağa məcbur edə bilməz.334

2. Üç Dəfə Boşadıqdan Sonra Yaranan Evlilik Maneəsi:
a) Hullə və Əsaslandığı Dəlillər:
İslamda kişiyə arvadını üçə qədər boşamaq səlahiyyəti verilmiş  dir. 

Ar  vadını üç dəfə boşamışsa artıq qadının başqa bir kişi ilə  evlənmə  si 
və bu ikinci evliliyin talaq, ləğv etmə və ya ölümlə sona çatması la zım-
dır. Ər ilə keçmiş arvadı arasında mövcud olan bu evlilik qadağası nı 
ara  dan qaldırmağa  “təhlil (halal etmə)” və ya qısaca olaraq “hullə” adı 
ve  rilir.

Allah-Təala belə buyurur: “Əgər (kişi) övrətini yenə də (üçün cü 
də fə) boşarsa, o zaman (qadın) başqa bir ərə getməmiş ona (əv-
vəl  ki ərinə) halal olmaz. (İkinci əri) onu boşadıqdan sonra Alla hın 
(ər-arvadlıq haqqındakı) hədlərinə (hökmlərinə) riayət edəcəkləri nə 
inam  ları olduqları təqdirdə, (həmin qadının əvvəlinci əri ilə) tək rar 
ev  lənməsində günah yoxdur.”335 

331. əl-Maidə, 5/5.
332. əs-Sabuni, Təfsiru Ayəti-l-Ehkam, II Nəşr, Dəməşq, 1977, II, 564.
333. İbnu-l-Humam, II, 372.
334. əl-Bəqərə, 2/221.
335. əl-Bəqərə, 2/230.
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Üç talaq ilə boşanan qadının ikinci bir kişi ilə evləndikdən son ra, 
onun la cinsi əlaqədə olması zəruridir. Əks halda bu ikinci evlilik hər 
han sı for ma da sona çatsa da qadın keçmiş əri ilə barışa bilməz. Üsey lə 
hədi si bu nun dəlilidir. Həzrət Aişənin (r.anhə) belə dediyi rəvayət edil-
miş  dir: “Ri faə əl-Qurəzinin (r.a) arvadı Peyğəmbərin (s.ə.s) yanına gəl di 
və belə de di: “Mən Rifaənin arvadı idim, məni üç talaqla boşadı. On dan 
son  ra Abdurrahman bin Zübeyr ilə evləndim. Lakin o mənimlə cinsi əla -
qədə olma iqtidarında deyildi.” Həzrət Peyğəmbər belə bu yur du: “Ri-
faənin yanına qayıtmaq istəyirsənmi? Sən Abdurrahmanla, o da sə ninlə 
cin si əlaqədə olmadıqca bu mümkün deyildir.”336

Məqbul Hullənin Şərtləri Bunlardır:
a) Bir dəfədə və ya ayrı-ayrı vaxtlarda üç dəfə boşanan qadın, id-

də sini bitirməli;
b) Qadın bundan sonra başqa bir kişi ilə səhih nikahla evlənməli;
c) Evləndiyi ikinci kişi ilə cinsi əlaqədə olmalı; 
d) Ölüm və ya normal boşanma, yaxud nikahın ləğv edilməsi ilə bu 

ev lilik sona çatmış olmalı;
e) Qadın ikinci ərindən olan iddəsini bitirməlidir. 

b) Razılaşma ilə Hullə və Hökmü:
Üç talaqla arvadını boşayan kişi başqa bir kişi ilə razılaşarsa və o 

da ikinci evlilikdən dərhal sonra qadını boşayacağına söz verərsə, bu 
şə kildə razılaşma ilə meydana gələn evlilikdə qadın birinci ərinə ha lal 
olar mı?

Hədisi-şərifdə; “Razılaşma ilə nikah edənə və nikah edilənə Allah 
Rə sulu lənət etdi.”337 Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) razılaşma ilə evlənə nə 
və bunu etdirənə lənət edərək birincisinə “kirəlik təkə” ifadəsini istifa də 
et  mişdir.338

3. İddəyə Bağlı Evlənmə Maneəsi:
Evliliyin ölüm, boşanma və ya ləğv etmək kimi səbəblərdən bi ri ilə 

sona çatması halında qadının yenidən evlənə bilmək üçün göz lə mək 
məcburiyyətində olduğu müddətə “iddə” deyilir. Bütün hüquq sis   tem-

336. Buxari, Talaq, 7, 37; Əbu Davud, Talaq, 49; Nəsai, Talaq, 9; İbn Macə, Ni  kah, 32.
337. Əbu Davud, Nikah, 15; Tirmizi, Nikah, 27; İbn Macə, Nikah, 33.
338. Bax. Əbu Davud, Nikah, 15; Tirmizi, Nikah, 27; İbn Macə, Nikah, 33.
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lə rində olduğu kimi İslam hüququnda da evliliyin sona çatma sı ha  lında 
do ğulacaq uşağın nəslini müəyyən etmək və qadına yeni dən ev lənə bil-
mək üçün fikirləşmək müddətini təmin etmək kimi səbəblər lə iddə şərti 
və prinsipi gətirilmişdir.

İslamda iddə evliliyin sona çatmasına görə müxtəlif müddətlə rə 
əsas  lanmışdır.

Evliliyin ərin ölümü ilə sona çatması halında qadının gözləməli ol-
du ğu iddə müddəti dörd ay on gündür.  Qurani-Kərimdə belə buyuru lur: 
“Siz dən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün (başqa ərə 
get məyib) özlərini gözləməlidirlər.”339

Evlilik hansı səbəblərlə sona çatırsa çatsın, qadın hamilədirsə id-
də  nin müddəti uşaq doğulana qədərdir. Qurani-Kərimdə belə buyurulur: 
“Ha  milə qadınların gözləmə müddəti isə onlar bari-həmlini ye rə 
qoy  duqda başa çatır.”340 Əshabi-Kiramdan Sübeyətul-Əsləmi (r.anhə) 
uşaq dünyaya gətirdi, lakin iddəsindən dörd ay on gün keçməmişdi. O, 
mə  sələ ni Rə sulullahdan (s.ə.s) soruşdu: Allah Rəsulu doğumla iddə si-
nin sona çat dı ğını və istəyirsə yenidən evlənə biləcəyini ona bildirdi.341

Həzrət Əli və İbn Abbasa görə əri ölən hamilə qadın iki iddədən 
uzun olanını tətbiq edər. Qadın evlilikdən kənar cinsi əlaqə nəticəsin də 
ha  milə qalmışdırsa, əgər qadın günah ortağı olan kişi ilə evlənəcək  sə 
id  dəyə tabe olmayıb dərhal evlənə bilər. Altı ay keçdikdən sonra uşaq 
dün  yaya gələrsə atalığı həmin kişi ilə müəyyən olar. Altı aydan əv vəl 
do  ğum olduqda, ər zinadan söhbət etməyərək uşağın ondan oldu ğu  nu 
de yərsə, yenə nəsil bu etirafla sabit olar. Burada daha əvvəlki bir ni-
kah müqaviləsinin varlığı və ya şübhəyə əsaslanan cinsi əlaqənin baş 
ver  diyi düşünülür. Çünki müsəlmanın prinsip olaraq yaxşı olduğu qə bul 
edi  lir və pis ola biləcək halı gizlədilir.

Boşanan qadının iddəsi üç dəfə aybaşı olub təmizlənməsidir. Ayə-
də be lə buyurulur: “Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlə nin-
cə yə qədər başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər.”342 Buna görə, qa  dın 
tə mizlk günlərində boşanmışdırsa, üçüncü aybaşının bitməsi ilə id də 
bi tir. Aybaşı halında ikən boşanmışdırsa; içində boşandığı ilk ayba  şı 
xa  ricindəki üç aybaşının axırında iddə bitmiş olur. Lakin heyzli ikən bo-
şa  maq bidətdir. 

339. əl-Bəqərə, 2/234.
340. ət-Talaq, 65/4.
341. əl-Cəssas, Beyrut, t.y., I, 3.
342. əl-Bəqərə, 2/228.
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Aybaşı olmayan balacalarla, heyzdən kəsilən yaşlıların id də si üç 
ay dır. Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “(Yaşa dolmaqla) heyz dən kə-
sil miş qadınlarınız (onların gözləmə müddəti) barədə şüb hə et sə-
niz, (bilin ki) onların və həmçinin (yaşları çatmadığı üçün) hə lə heyz 
görməmiş olanların (heyz görməmiş gənc övrətlərini zin) göz lə mə 
müd dəti üç aydır (bu müddət başa çatdıqdan sonra başqası ilə ev lənə 
bilərlər).”343 Buna görə həddi-büluğ yaşına çatmayan və ya əl li beş ya-
şı nı keçən qadının iddə müddəti üç aydır.

4. Çoxarvadlı Olmağa Görə Evlənmə Maneəsi:
İslamdan əvvəl Ərəbistanda coxarvadlılığın məhdudiyyəti olmadığı 

ha mıya məlumdur. Lakin çoxarvadlılıq daha çox qəbilə başçıları na məx-
sus bir xüsusiyyət idi. Digər kişilərin əksəriyyəti isə təkarvadlı idi.344 

Qədim İran, Çin, Brahma hüququnda, Babildə Hammura bi qa -
nun  larında birdən artıq qadınla evlilik əsas qəbul edilmişdir. Ro ma 
hü   ququnda istifraş, yəni evli olmadan bir yerdə yaşamaq mövcud idi. 
Töv   rat da Davud Peyğəmbərin bir neçə qadınla evləndiyi qeyd edilir. İn-
cil   də birdən çox qadınla evlənməyi qadağan edən bir hökm yoxdur. Bu 
sə   bəbdən XVI əsrə qədər xristianlarda çoxevlilik normal sayılırdı. Hət ta 
fi  losof Herbert Spenserə görə XI əsrdə İngiltərədə kilsə qadının baş qa 
bir kişiyə müəyyən bir müddətlə istifadəyə verilə biləcəyi haqqın da qa-
nun çıxarmışdır.

İslamda çoxarvadlılığa bəzi şərtlərlə icazə verilmişdir. Qurani-Kə-
rim də belə buyurulmuşdur: “Əgər yetim qızlarla (evlənəcəyiniz təq dir-
də) ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsınızsa, o za man 
si zə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa qadınlardan iki, üç və dörd nə-
fər lə nikah bağlayın! Əgər (onlarla da) ədalətlə dolanma ğa əmin 
de yilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər (azad) qadın və ya sa hib ol-
du  ğunuz kənizlə evlənin (yaxud: o halda təkcə bir nəfər azad qa dın la 
ev  lənin və ya əlinizin altında olan kənizlərlə kifayətlənin)”345

Buna görə, aralarında ədaləti təmin etməklə kişinin eyni za man  da 
dörd qadınla evli olması İslama görə mümkündür. Artıq beşinci ilə ev  lə-
nə bilməz. Lakin bu Həzrət Peyğəmbərə şamil edilmir.346 

343. ət-Talaq, 65/4.
344. Bax. Nasuhi Bilmən, İstilahat-ı Fiqhiyyə Qamusu, İstanbul 1967, II, 112 və s.
345. ən-Nisa, 4/3.
346. Bax. əl-Əhzab, 33/52; əl-Cəssas, III, 368, 369; İbn Kəsir, əl-Müxtəsər, III, 107.
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5. Ər-Arvad Qohumluğunda Meydana Gələn Evlilik Maneəsi:
İki bacı ilə və ya arvadının bibisi, yaxud da xalası ilə eyni vaxtda 

ev   lənmək olmaz. Əks halda sonrakı evlilik məqbul sayılmaz. Qurani-Kə-
rim  də belə buyurulur: “iki bacını bir yerdə almağınız da (sizə ha ram 
edil   di), lakin cahiliyyə dövründə olan olmuşdur.”347 Bu qada ğa hə-
di  si-şəriflərlə ətraflı şəkildə şərh edilərək, arvadının bibisi və xalası da 
qa   dağan edilmişdir. Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Arvad ilə 
bi   bisi və xalası bir nikah altında saxlana bilməz.”348

Bir-birinə çox yaxın olan qadınlarla eyni anda evlənməyin qa da-
ğan edilməsinin səbəbi daha çox əxlaqla bağlıdır. Qəlblərində qar şı-
lıq  lı sevgi və ehtiramın olması zəruri olan iki bacı və ya qardaş-ba  cı 
uşa   ğı, xala və yaxud bibi ilə eyni zamanda evlənmək, on lar ara  sında 
qıs qanclığa və bəhsə girməyə səbəb olar, bu isə qohum luq mü  na si bət-
lə  rinin kəsilməsinə gətirib çıxarar. Süd bacısı, süd bibisi və süd xa  lası 
da eynidir.

6. Başqası ilə Evli Olmaqdan Meydana Gələn Maneə:  
İslam qadın üçün vahid evlilik prinsipini qəbul etmişdir. Bu sə bəb-

dən qadın üçün evli olmaq eyni anda başqa bir adamla evlənmə yə ma-
neə yaradır. Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “(Cihad vaxtı əsir olaraq) 
sa hib olduğunuz (cariyələr) müstəsna olmaqla, ərli qadınları a l maq 
Al  lahın yazısı (hökmü) ilə sizə (haram edildi).”349

Evli qadın ərindən boşanarsa və ya əri ölərsə, iddəsini bitirdik dən 
son ra başqa bir kişi ilə evlənmək qadağası aradan qalxar. Bu ba xım dan 
evlilik qadına görə müvəqqəti olaraq evlənməyə maneçilik yara dır.

347. ən-Nisa 4/23.
348. Buxari, Nikah, 27; Müslim, Nikah, 33, 34, 36, 40.
349. ən-Nisa, 4/24.
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VII. EVLİLİKDƏ UYĞUNLUQ (KƏFAƏT)

Kəfaət lüğətdə; uyğun, bərabər və bənzər olmaq mənalarına gə lir. 
Fiqh termini olaraq; ailə quracaq cütlük arasında dini, iqtisadi və sosial 
ba  xımdan yaxınlıq və bərabərliyin olmasını ifadə edir.

Evlilikdə bərabərliyə kişi tərəfindən diqqət olunur. Yəni bir kişinin 
ailə quracağı qadına müsəlmanlıq, əsl-nəcabət, azad olmaq, peşə və 
mad   di im  kan kimi xüsusiyyətlərdə bərabər səviyyədə olması xüsusilə 
qa   dı   nı mü dafiə etmək üçün irəli sürülmüşdür. Kəfaətin əsaslarını Hənəfi 
məz  hə bi müəyyən etmiş, Şafei və Maliki məzhəbləri onların tətbiq et -
dik   lə  ri əsaslarla kifayətlənmişdir. İmam Malik isə yalnız müsəlmanlıq və 
eyib   lə rin olmamasının bərabərlik üçün kifayət etdiyini bildirmişdir. 

Müctəhidlərə görə, evlilikdə bərabərliyin olması nikahın səhih ol-
ma  sının şərtlərindən deyil, zərurətdən irəli gəlir. Dəlil isə bu hədislər dir. 
Al lah Rəsulu Həzrət Əliyə belə buyurmuşdur: “Üç şeyi gecikdir mə: Vax-
tı gəldiyində namazı, hazır olduğunda cənazəni və münasibi olduqda 
qı  zı.”350 “Qadınları münasib olanları ilə evləndirin, onları valideynlə ri ev -
ləndirsin. On dirhəmdən az mehr yoxdur.”351

Hənəfilərə görə kəfaət altı məsələdə mühümdür. Bunlar dindar lıq, 
İs lam, hürriyyət, əsl-nəcabət, var-dövlət və peşədir. Şafeilər; din, nə sil 
və azad olmağı tələb edən qüsurların olmamasını əsas alır. Hənbəli lər 
din, hürriyyət, nəsil, var-dövlət və peşə məsələsində uyğunluğu zəru ri 
he  sab edirlər. Malikilərə görə isə bərabərlik yalnız din və azad olma ğı 
tə ləb edən qüsurların olmamasıdır.352

350. Tirmizi, Salat, 13; İbn Hənbəl, I, 105.
351. əz-Zeylai, Nasbu-r-Rayə, Riyad 1393/1973, III, 196.
352. əl-Kasani, II, 317 və s.; İbn əl-Hümam, II, 417 və s.; əş-Şirbini,, Muğni-l-Muh tac, III, 
164; İbn Qüdamə, əl-Muğni, VI, 480 və s.
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C) Uyğunluğun Mühüm Olduğu Altı Xüsusiyyət:
1. Dindarlıq: Dini adətlərə bağlı (tabe) olmayan və əxlaq baxı mın-

dan zəif olan fasiq kişilər, iffətli və fəzilətli bir qadına uyğun sayıla bil-
məz. Belə bir qadın valideynin icazəsi olmadan dindar olmayan fasiq bir 
kişi ilə evlənərsə, valideynin bu nikahı ləğv etdirmə haqqı vardır. Çün ki 
ərin fasiq olması müsəlman cəmiyyətində ar (ayıb) sayılır. İmam Mə-
həm mədə görə dindarlıq və təqva sahibi olmaq axirətlə əlaqə dar olub, 
bə rabərlikdə nəzərə alınmır. Əbu Yusif isə gizli edilən güna hın bə ra bər-
li yə təsir etməyəcəyini deyir.

2. İslam: Burada bərabərlikdən məqsəd ərin müsəlman olması de-
yildir. Qadına görə ərin müsəlman olması evliliyin etibarlılıq şərti dir. Mü-
səlman olmaqda bərabərlik ərin atası və babası baxımından zəru ri he-
sab edilir. Məsələn; ailə daxilində ata və baba tərəfi qeyri-müsəlman və 
ya ateist olan bir kişi, atası və babası müsəlman olan bir qadına uy ğun 
sa yıla bilməz. Bu səbəbdən icazəsiz edilən belə bir evliliyi validey nin 
ləğv etmək haqqı vardır. Belə ki, evləndirmək səlahiyyəti verilən və kil 
mü vəkkilini yəhudi və ya xristian bir qızla evləndirsə, uyğunluq ol ma dı ğı 
üçün bu evliliyi ləğv etmək hüququ vardır. Çünki xüsusi səlahiy yət ve ril-
mə dikcə vəkalət kəfaətlə (bərabər olmaqla) məhdudlaşır.353

3. Hürriyyət: Alimlərin əksəriyyətinə görə kölə azad olana uyğun 
de yildir.354

4. Nəsil: Həzrət Pyğəmbər və səhabənin həyatında istər ərəblə rin 
öz aralarında, istərsə də yad insanlarla evlənməsində sərbəst hərə  kət 
et   diklərini görmək olar. Qüreyş qəbiləsinin öz aralarında, digər ərəblə  rin 
də öz aralarında bərabər (uyğun) olduğu iddia edilsə də bunun ək si nə 
olan səhabə evlilkləri də olmuşdur.  Belə ki, Həzrət Peyğəmbər iki qı   zı nı 
Həzrət Osmanla, Zeynəbi isə Əbul-As bin Rəbi ilə evləndirmiş di. Ye  -
nə Həz rət Əli qızı Ümmü Gülsümü Həzrət Ömərlə; Həzrət Pey  ğəm bər 
bibisinin qızı Zeynəbi Zeyd bin Harisə ilə evləndirdi. Zeyd köləlik dən 
azad edilmişdi və Zeynəbə tay olmadığı məlum idi.355  

5. Var-dövlət: Ər-arvadın var-dövlət və sərvət sahibi olması da ev -
lilikdə mühüm bir amildir. Əbu Hənifə və İmam Məhəmmədə gö rə var - 
dövlətdə bərabərlik sərvətin hamısına şamildir. Kişinin mehr və do  la nı-
şıqdan başqa, evlənəcəyi qadının sərvətinə uyğun var-dövlə tə sa hib ol-

353. əl-Fətaval-Haniyə məa əl-Fətaval-Hindiyyə, I, 349.
354. əl-Kasani, II, 319.
355. Bax. əz-Züheyli, VII, 244 və s.



ma sı lazımdır. Əks halda valideyn icazəsiz kəsilən nikahı ləğv et dirmək 
hü ququna malikdir.

6. Peşə: Ailə quracaq kişi ilə qadının valideynlərinin iş və peş ə lə -
ri arasında uyğunluq olmalıdır. Peşələrin cəmiyyətdəki yeri və də yə ri 
za  mana görə dəyişə bildiyi üçün hansı peşənin hansına uy ğun gəl di-
yi  ni müəyyən etmək olduqca çətindir. Bu səbəbdən adət-ənənə və cə-
miy   yətin dəyərləri nəzərə alınaraq, məsələ həll edilir. Bu məsələdə də 
bə   rabərlik, əslində qadının mənafeyini qorumaq üçün irəli sürülən bir 
şərt  dir.
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VIII. NİKAH və TOY MƏRASİMİ

A) Nikah Mərasiminin Keçirilməsinin Qaydası:
Aralarında evlənmə maneəsi olmayan ağlı başında və həddi-bü-

luğ yaşına çatan kişi ilə qadın, iki kişi və ya bir kişi iki qadın şa hi din 
ol  duğu məclisdə evlənmək istədiklərini bildirərək evlənə bilər lər. Yu xa-
rı  da da qeyd etdiyimiz kimi, bunların valideynlərdən icazə ala raq və 
ya valideynlərinin iştirakı ilə belə bir evlilik mərasimi keçirmələ ri Hə nə  fi 
məz  həbində müstəhəb sayılmışdır. Ailə qurmaq kimi ən mühüm əqd-
lər   dən (mərasimlərdən) olan tədbirdən valideynlərin xəbərdar olma sı 
və onların razılığının alınması islami ədəb, əxlaq və fəzilətin tələbi dir.  
Ailə quracaq kişi və ya qadını nikah vaxtı şəxsən valideynlərin və ya 
və    killərinin təmsil etməsi də mümkün və caizdir. Lakin belə hallarda ailə 
qu  racaq ər-arvad iştirak etməzsə, valideyn və ya vəkillərin icazə və sə-
la   hiyyət alması şərtdir.

Hənəfilərdən başqa üç məzhəb imamına görə isə qadın ağlı ba-
şın    da və həddi-büluğ yaşına çatsa da nikah müqaviləsində şəxsən öz 
is    təyini bəyan edə bilməz. Onu nikahda valideyni təmsil etməlidir.  Əks 
hal   da nikah məqbul sayılmaz. Bu məsələdə Hənəfi məzhəbinin qa dı  na 
ira də sərbəstliyi verdiyini görürük. Lakin valideynə lazımi hallar da ev li li-
yi ləğv etmək səlahiyyəti verilərək qadının məruz qala biləcəyi bəzi xoş 
ol  mayan hallara qarşı onu qorumağı əsas götürmüşdür.

Lal və karlar xüsusi işarələrlə və yazmağı bacarırlarsa bunu yazıla  rı 
ilə ifadə edərək evlənirlər.

Ailə quracaq kişi və ya qadından biri uzaqda olarsa, evlənmək tək-
li fini məktubla edə bilər. Bu yazılı təklif nikah müqaviləsində şahidlə rin 
ya nında oxunur və qarşı tərəf də qəbul etdiyini etiraf etdikdən son ra 
ni kah müqaviləsi bağlanmış sayılır.356   

356. əl-Kasani, II, 241 və s.; Döndürən, Dəlilləriylə İslam Hüququ, səh: 245, 246.
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B) Nikahda Din Xadiminin və ya Rəsmi Dövlət 
Nümayəndə si nin İştirak Etməsi:
Nikahın ailə quracaq cütlər və iki şahid arasında, ya da ər-arva dı 

təm sil edəcək valideyn, yaxud da vəkillərin hüzurunda edilə biləcə  yi-
ni qeyd etmişdik. Belə olan halda kənardan din xadiminin və ya ni  kah 
mə murunun (VVAQ) iştirak etməsi nikahın səhih olması və ya zərurili  yi, 
ya xud da qüvvəyə minməsinin şərtlərindən deyildir.

Lakin evlilik məsələsinin nizamlanması, evlənəcək şəxslərin la zı-
mi şərtlərə malik olub-olmadığını müəyyən etmək baxımından Həz rət 
Pey ğəmbərdən bu yana nikah mərasimlərində ailə başçılarının iş ti rak 
et  məsi, xütbə oxunması, dua edilməsi və həmin vaxt toy yemə yi ve ril-
mə  si evliliyin müstəhəblərindəndir.

Evlilik gələcəyə aid mehr, dolanışıq və miras kimi bir sıra hüquq  la-
rı və öhdəlikləri tərəflərə yüklədiyi üçün bunlara zəmanət verilməsi və 
di gər yandan kimin kimlə evli olduğunun sənədləşdirilməsi baxımın  dan 
son dövr İslam ölkələri nikahın rəsmi şəkildə edilməsini və şəxsiy  yət 
və siqələrinə qeyd edilməsini əsas saymışlar. Bu kimi şərtlərlə əlaqə  dar 
xü  susi hökmlər olmasa da; nisyələrin və haqların yazı ilə yazılması nı və 
mümhüm razılaşmalar edilərkən şahid gətirilməsini bildirən ayələ rin də-
laləti nikah müqaviləsinin də bir sıra şərtlərə əsaslanmasını zəru ri edir.  
Bundan başqa fiqh üsulunun  “istihsan”, “istislah” və “məsləhət” prin sip-
lə ri İslam dövlətinin nikah, dolanışıq və daşınmaz əmlak sənədlə ri nin 
qeydiyyatı və vətəndaşların qeydiyyatı kimi məsələlərdə cəmiyyə tə fay-
da verən bir sıra qaydaların tətbiq edilməsi baxımından əlverişlidir.

C) Nikah Müqaviləsində Nitq Söyləmə və Dua:
Alimlərin çoxuna görə evlənəcək şəxsin və ya valideyninin nikah-

dan əv vəl da nışması (nitq söyləməsi) müstəhəbdir.
Bu nitqin Allaha həmd ilə başlaması, şəhadət kəlmələrini, Həz rət 

Pey  ğəmbərə salavatı, təqva ilə əlaqədar və evliliyə dair bəzi ayə lə ri 
əha tə etməsi əsasdır.  Bu gün belə bir nitqi cəmiyyətdəki tutdu ğu və zi-
fə   yə görə dini nikahda iştirak edən din xadimi edə bilər. 

Abdullah bin Məsudun (r.a) Həzrət Peyğəmbərdən (s.ə.s) rəvayət 
et di yi dua mahiyyətindəki xütbənin mətni belədir: 

“Allah-Təalaya həmd edir, Ondan kömək istəyirik. Nəfslərimizin şə-
rin dən və əməllərimizin pisliklərindən Allaha sığınırıq. Allah kimə hida -
yət ve rərsə, onu heç kim azdıra bilməz. Allah kimi azdırarsa da onu 
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doğ ru yola çatdıran yoxdur. Allahdan başqa ilah olmadığına Məhəm mə-
din On un bəndəsi və elçisi olduğuna şəhadət edirəm.”357 

Bundan sonra təqva ilə əlaqədar bu üç ayənin oxunması tövsi  yə 
edil  mişdir: 

“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, on dan 
zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın lar 
tö rədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şey-
lər) is tədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəs  mək-
dən həzər edin! Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir!”358   

“Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız mü səl-
man olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!”359

 “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söylə yin! 
(Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edər və günahlarını zı ba-
ğışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səa-
də tə (Cənnətə) nail olar. ”360

Bundan sonra Allah-Təalanın nikahı əmr etdiyini və zinanı qada ğan 
et diyini xatırladaraq bu ayə oxunur.

“(Ey möminlər!) Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınla rı, 
əmə lisaleh (yaxud evlənməyə qabil) kölə və cariyələrinizi evləndi rin. 
Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Al-
lah (lütfü, mərhəmətilə) genişdir, (hər şeyi) biləndir!”361

Nikahdan əvvəl yalnız Allaha həmd və Həzrət Peyğəmbərə sa-
la  vat gətirməklə kifayətlənmək də mümkündür. Belə ki, Abdullah bin 
Ömər kəbin kəsməyə çağırılarkən belə deyirdi: “Allah-Təalaya həmd 
və  Peyğəmbərimiz Məhəmmədə səlat və səlam olsun. Filankəs siz dən 
fi  lan qızı istəyir. Əgər onu nikahlayarsınızsa Allaha həmd olsun, qə bul 
et  məsəniz Allahı bütün nöqsan sifətlərdən uzaq tuturam.”362  

Nikah zamanı xütbə olmadan birbaşa nikah mərasimi nə keç mək 
də olar. Çünki xütbə vacib deyil müstəhəbdir. Dəlil Səhl bin Sə din rə-
va yət etdiyi bu hədisdir: Həzrət Peyğəmbər onunla ev lən mək istəyən 
bir qadını evləndirdiyi zaman; “Səni onunla Qurandan bil di yin surələrin 
mü qabilində nikahladım” demiş və hər hansı bir xütbə ver məmiş və dua 
357. Əbu Davud, Nikah, 32; Nəsai, Cümə, 24; İbn Macə, Nikah, 19; Darimi, Nikah, 20; 
İbn Hənbəl, I, 392, 393, 432. Tirmizi ilə Hakim bu hədisə «həsən» demişlər.
358. ən-Nisa, 4/1.
359. Ali-İmran, 3/102.
360. əl-Əhzab 33/70, 71.
361. ən-Nur, 24/32.
362. Bax. əz-Züheyli, VII, 123. 
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etməmişdir.363 Bundan başqa Peyğəmbərin (s.ə.s) Əb dül müttəlibin qı zı 
Üma məni həmçinin xütbəsiz evləndirdiyi rəvayət edil miş  dir.364 Evlili yin 
ti  carətlə müqayisə edilərək xütbə və ya dua olma dan bir başa edilə bi  lə-
cə yi də bəyan edilmişdir. 

Ər-arvadın nikahdan  sonra təbrik edilməsi sünnədir. Əbu Hürey rə 
(r.a) Peyğəmbərin (s.ə.s) ailə quran bir nəfəri bu şəkildə təbrik et diyi ni 
rə vayət etmişdir:

“Allah bu evliliyi sənə bərəkətli etsin və ikinizi də xeyirdə birləş dir-
sin.”365 “Xe yirli və mübarək olsun”, “bu gününüz inşallah mübarək bir 
gün olar” ki mi ifadələrdən də istifadə edilə bilər. 

Bundan başqa nikahın cümə gününün axşamı edilməsi də Allah 
Rə  sulunun tövsiyələrindəndir.  Çünki cümə günü möminlər üçün şə rəfli 
bir gün olub, həmin anda duaların geri çevrilmədiyi bir saatın da ola bi-
lə  cəyi bildirilmişdir. Belə ki, bu saatın günün axırlarında olduğuna ümid 
edi  lir. Bundan başqa nikahın məsciddə edilməsinin tövsiyə olunması da 
bu məqsədi güdür.

D) Toy Şənliyi (əyləncə):
İslamın beynəlmiləlliyi insan həyatının bütün dövrlərini əhatə edir. 

Do ğumdan əvvəl, uşaqlıq, gənclik, evlilik, ailədəki sevincli və ya kədər li 
bü tün dövrlər üçün İslamın təlimi və gətirdiyi həyat tərzi mövcuddur.

Kədərli və sıxıntılı günlərində qədərə təslim olmaqla təsəlli və sü-
kunət tapan mömin, sevinc və nəşəli günlərində də bunun zahirə əks 
etməsindən ibarət olan xoş əyləncəyə meyillidir. İnsan həyatında se vin-
cin simvolu olan iki vaxt mühümdür. Toy məclisi və bayramlar. Səha bə 
döv  ründə də bu iki sevincli günlərdə sevincini nümayiş etdirən gənc 
qız ların mahnı oxuduğnu və dəflərə vurduğunu görmək olar.  

Həzrət Peyğəmbərin və səhabeyi-kiramın bu toy və bayramlar la 
əla  qədar təəssüratlarına misallarda rast gəlmək olar. Biz aşağıda bu 
mi  salları verərək İslamın əyləncədə göstərdiyi həddi müəyyən etmə yə 
ça   lışacağıq. 

Allah Rəsulu belə buyurmuşdur: “Nikahı elan edin. Onu məs cid lər-
də kəsin və ondan sonra dəf çalın.”366

363. Buxari, Fəzailul-Quran, 21, Nikah, 37, 40; Ebu Davud, Nikah, 17; Tirmizi, Nikah, 
23; İbn Macə, Nikah, 17; Darimi, Nikah, 19.
364. Əbu Davud, Nikah, 32.
365. Əbu Davud, Nikah, 36; Tirmizi, Nikah, 7; İbn Macə, Azan, 2; Nikah, 23.
366. Tirmizi, Nikah, 6.
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Həzrət Aişə Əsad ibn Zürarənin yetim qalmış qızı Fəriqəni (r.anhə) 
hi  mayəsinə götürüb böyütmüşdü. Evlənmək çağına gəldikdən son ra 
onu Ən sardan Nəbit ibn Cabir (r.a) ilə evləndirdi. Gəlini ər evinə apa ran-
lar ara sında olan Həzrət Aişə belə deyir: “Qayıtdığımızda Allah Rəsu lu 
bizə; kişi tərəfinin bizi necə qarşıladığını və nə danışıldığını soruş du. 
Mən də “salam verdik, xeyir bərəkət arzuladıq”-dedim. Allah Rəsulu;

“Ey Aişə sizin əyləncəniz (şənliyiniz) yoxdurmu? Çünki Ənsar şən-
likdən xoşlanır.”-buyurdu. Şureyqin rəvayəti bu şəkildədir: “Ey Aişə! Gə -
lin lə bir yerdə dəf çalıb musiqi oxuyacaq bir cariyə göndərə bil məzdi  niz-
mi?” Mən “Cariyə nə deyəcək” deyə soruşduqda belə bu yur du:

Belə deyəcək: Sizə gəldik, sizə gəldik. Allah bizə də, sizə də həyat 
ver sin. Sarı qızıl olmasaydı, diyarınıza qonaqlamazdı. Sarı buğda ol-
ma saydı, bakirələriniz böyüməzdi.”

İbn Macənin rəvayətində Həzrət Peyğəmbərin belə buyurdu ğu 
qeyd edilmişdir. “Ənsar qəlbi sevgi ilə dolu olan bir qövmdür. Onla ra; 
“Si  zə gəldik, sizə gəldik, Allah bizə də sizə də həyat versin” musiqisi ni 
oxu  yacaq bir nəfər göndərəydiniz.”367 

Rubeyyə binti Müəvvizin (r.anhə) belə dediyi rəvayət edil miş dir: 
“Mən evləndiyimdə Rəsulullah (s.ə.s) gəldi və yatağımın üs tün də əy-
ləş  di. Həmin vaxt cariyələrimiz dəf çalıb, Bədir savaşında şə hid olan 
ata    larımız haqqında mərsiyələr deməyə başladılar. Aralarından bir nə-
fər; “Bizim aramızda sabah nə olacağından xəbərdar olan Peyğəm bər 
var” mənasında bir misra oxudu. Bunu eşidən Allah Rəsulu; Bu nu de mə 
(be lə demə), başqa şeyləri deməyə davam et.”368- buyurdu. İbn Ma cə-
nin rərvayətində isə; “Xeyr, bunu deməyin! Çünki sabah olanları bi lən 
Al lahdır.”369 ifadəsi keçir.

Yuxarıdakı hədislər nikahın dəf və ifadələri caiz olan bəzi musiqi  lər-
lə söyləməyin mübah olduğunu göstərir.

Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) toyda olduğu kimi, bayram günlərində 
və ya xud bəzi idman yarışlarında da nəzakətlə əylənməyə icazə verdiyi-
ni gö rürük. Buna aid bir neçə misal vermək olar.

Həzrət Aişə (r.anhə) belə rəvayət edir: “Bir gün Allah Rəsulu mə   nim 
yanıma girdi. Yanımda iki nəfər də cariyə var idi. Buas gü nü mah nısını 
oxuyurdular. Rəsulullah (s.ə.s) yatağına uzandı və üzünü o bi ri tərəfə 

367. İbn, Macə, Nikah, 21; İbn Hənbəl, IV, 78.
368. Tirmizi, Nikah, 6; İbn Macə, Nikah, 21; Bax. İbn Həcər, Fəthul-Bari, XI, 108; Tir mizi, 
Şərhu Tuhfətil-Əxvəzi, Qahirə, 1967, IV, 211, 212.
369. İbn Macə, Nikah, 21; Buxari, Təfsiru Sureyi Rəd, 1; İbn Hənbəl, II, 52.
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çe virdi. Bu vaxt atam Əbu Bəkr də yanımıza gəldi və mə ni dan layaraq; 
“Rəsulullahın yanında şeytanın mahnısını çalırsı nız?”-de di. Rəsulullah 
(s.ə.s) üzünü ona çevirərək; “onlara dəymə”- bu yur du. Başqa bir rə va-
yət də Həzrət Peyğəmbərin belə buyurduğu rəva yət edil mişdir: “Ey Əbu 
Bəkr hər millətin bir bayramı vardır, bu da bizim bay ra mımızdır.”370

Həzrət Aişənin Həzrət Peyğəmbərlə bir yerdə seyr etdiyi id man 
ya  rışı da belədir. Həzrət Aişə belə rəvayət edir: “Bir bayram günü idi. 
Su  danlılar Məscidi-Nəbəvidə qılınc qalxanla oyun nümayiş etdirirdi lər. 
Mən istədim, ya da Rəsulullah (s.ə.s); “Baxmaq istəyirsənmi?”- buyur -
du. Mən də, “Bəli istəyirəm” dedim. 

Mən arxa tərəfində dayandım və yanağım yanağına söykənmiş di. 
Oyun  çuları; “Haydı Ərfidə oğulları görüm sizi”-deyərək həvəsləndirir di. 
Mən yorulana qədər baxdım və mənə “Bəsdirmi?”-dedi. “Bəli”-de dim. 
“On da içəri (evə) get! buyurdu.”371

Yuxarıdakı birinci hədisə görə, musiqi oxumaq caiz olmasaydı, 
Rə   sulullahın evində oxunmaz, yaxud da Allah Rəsulu bunu aş kar şə -
kildə qadağan edərdi. Həzrət Əbu Bəkrin etiraz etməsi isə Həz rət Pey-
ğəmbərin istirahət vaxtında narahat edilməsi və bunu ədəbsiz lik ki mi 
qəbul etməsindən irəli gəlirdi. 

Lakin hədisdə bayramdan bəhs edilməsi nəzakətli musiqinin yal nız 
toy-bayram günlərində caiz ola biləcəyini göstərir.372

E) İslamda Musiqi, Mahnı və Çalğı Səsinin Hökmü:
İslam fiqhində musiqi oxumaq və insanı duyğulandıran və ya kə dər -

lən dirən bəzi sözləri müəyyən tərzdə ifa etmək üçün “təğənni” ter mi nin-
dən istifadə olunur. Bəzi sözləri ifa etməkdən məqsəd təbiətd ə ki tə bii 
səs lərdir. İnsanın da yaradılışdan bu səslərə meyli vardır. İnsan fit rə tin-
də gözəl səsdən xoşlanmaq, sevinc, kədər, sıxıntı anlarında ona meyl 
et    mək vardır. Belə ki, kiçik uşaq anasının gözəl səslə oxuduğu layla ilə 
sa kitləşir və yuxuya gedir. Heyvanların öz cinsləri ilə ünsiyyəti tə ğən ni -
yə bənzər səslərlə olur. Bir çox quşun səsi həqiqi musiqi kimidir.

Beynəlmiləl bir din olan İslamın musiqiyə və musiqili sözlərə müt ləq 
mə nada qarşı çıxmasından söhbət gedə bilməzdi. Bu səbəbdən İs lam 
mu siqi və təğənni üçün bir sıra məhdudiyyətlər qoymuş və caiz olan ilə, 
caiz olmayanı bir-birindən ayırmışdır.

370. Buxari, İdeyn, 3; İbn Macə, Nikah, 21; İbn Hənbəl, VI, 187.
371. Buxari, İdeyn, 2, Cihad, 81; Müslim, İdeyn, 19.
372. İbn əl-Ərəbi, Əhkamul-Quran, III, 9.
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Biz yuxarıda Həzrət Peyğəmbərin və səhabeyi-kiramın caiz sözlə rə 
və mənası məlum olan bəzi mahnı və mərsiyələrə qarşı münasibətlə ri-
nə dair müxtəlif misallar verdik.

Kitab və sünnədə nəfsi azdıran və harama aparan musiqi və çal ğı 
alətləri ilə əlaqədar qınağa səbəb olan ifadələr yer alır. Bu dəlillərə qı sa 
şə kildə toxunacağıq. 

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “İnsanlar içərisində eləsi də var-
dır ki, nadanlığı üzündən (tutduğu işin günahını anlamadan xal qı) Al-
lah yolundan (islam dinindən) döndərmək və bu minvalla onu məs-
xə rəyə qoymaq üçün mə’nasız (oyun-oyuncaq) sözləri satın alar lar. 
Məhz belələrini alçaldıcı bir əzab gözləyir.”373 Abdullah ibn Mə sud 
(r.a) bu ayədəki  “ləhvəl-hədis (əyləncə sözləri)” ifadəsinə “musi qi,” Hə-
sən əl-Bəsri isə “mahnı və çalğı” mənasını vermişdir. Bu təfsir tərzi ni 
Əbul-Fərəc İbnul-Cövzi Həsəndən, İbn Cübeyrdən, Qətadə və İbra him 
ən-Nəxəidən rəvayət etmişdir.374 

Allah-Təala şeytana xitab edərək belə buyurur: “Onlardan gü cü nün 
çat dığını səsinlə yerindən oynat.”375 Bu ayədəki “səs (səvt)”-dən məq-
səd Abdullah ibn Abbas və Mücahidə görə; mahnı, çalğı və oyun dur.376 

Mahnı və əyləncəyə dalmaqla əlaqədar bəyan edilən digər ayə də 
bu dur: “İndi siz bu kəlama (Qurana) təəccübmü edirsiniz?  Həm də 
gü lürsünüz, heç ağlamırsınız! Siz (qəflət içində) oynayır-əylənir si-
niz (ona etina etmirsiniz).”377

Ayədəki “samidin” ifadəsinin kökü olan “səməd” Himeyr ləhcəsin də 
“mah    nı” mənasına gəlir. Belə ki, Məkkədə Qüreyş müşrikləri Qurani-Kə ri  -
min oxun  duğunu eşitdikdə, eşidilməsin deyə mahnı oxuyar və oy na  yar dı-
lar.378

Mahnıya və çalğı alətlərinə düşkünlüyü pisləyən müxtəlif hədis lər 
rə  vayət edilmişdir.  Lakin bu hədislərin insanı əxlaqsızlıq, içki və zina ya 
sövq edən xüsusiyyətdəki mahnı, musiqi və əyləncələri nəzərdə tut ma-
sı ilə yanaşı, bir qisminin də zəif hədislər olduğunu görürük. 

373. Loğman, 31/6. 
374. əl-Qurtubi, əl-Cami, XIV, 251; İbn Kəsir, Təfsir, V, 377.
375. əl-İsra, 17/64. 
376. əl-Qurtubi, I, 288.
377. ən-Nəcm, 53/ 59-61.
378. əl-Qurtubi, XVII, 123.
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Həzrət Əlinin rəvayət etdiyi bir hədisdə; Ümmətin etdiyi təqdirdə 
başları na bə lanın gələcəyi bildirilən on xislətdən biri də “müğənni qa-
dınların və ça lğı alətlərinin çoxalmasıdır.”379

Əbu Ümamənin (r.a) belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Həz rət Pey-
ğəm bər müğənni qadının aldığı pulu qadağan etdi və bu məsələ ilə 
əla  qə dar olaraq bu ayənin nazil olduğunu bildirdi: “İnsanlar içərisində 
elə  si də vardır ki, nadanlığı üzündən (tutduğu işin günahını anlama-
dan xal qı) Allah yolundan (İslam dinindən) döndərmək və bu minvalla 
onu məs xərəyə qoymaq üçün mənasız (oyun-oyuncaq) sözləri sa tın 
alar  lar.”380 

Nəticə etibarilə, Həzrət Peyğəmbər bəzi toy məclislərində və bay-
ram günlərində qız uşaqlarının dəf çalaraq mahnı oxuduqlarını eşit miş 
və buna mane olmamışdır. Hətta Həzrət Aişənin böyüdüb ailə qur ma-
sı na kömək etdiyi yetim bir qızın ər evinə aparılarkən, yanlarında nəyə 
gö rə dəf çalan bir qadın aparmadıqlarını Allah Rəsulu Həzrət Aişədən 
so ruşmuşdur. Bütün bu dəlil və hökmlər əxlaqsızlıq, içki, qumar kimi 
ha ram ları özü ilə bərabər gətirməmək və mahnının sözlərində qadın və 
şə rab təsviri və ya möminləri həcv etmək kimi ünsürlərin olmaması şər-
ti lə qulaq asmağın mübah olduğunu göstərir. Lakin istər mahnı, istər sə 
də musiqi eşidənin şəhvani hisslərini təhrik edir, əxlaqsızlığa və içki yə 
təş viq edirsə möminlər bu kimi mahnılarla və çalğı alətləri ilə ifa edi lən 
səs lərdən uzaq durmalıdırlar.

Bundan başqa qadının oxuduğu mahnını qadınlar eşitməlidir. Çün-
ki qa dının səsinə xüsusilə mahnı melodiyaları əlavə edildikdə, kişi cinsi-
nin şəh vani hisslərini təhrik etməkdədir. Xüsusən müğənni nin özü nü 
şəx sən və ya televiziya kanalında canlı olaraq eşitməyin mənə vi ris ki 
da ha böyükdür.

Bu səbəbdən mömin toy, bayram və s. şənliklərində gözəl səs və 
in  cə bir musiqi aləti çalmaq istəyirsə, bu arzusunu müasir dövrü müz -
də kaset və disk halına gətirən ilahi, qəsidə, Qurani-Kərim, dini mu si qi 
eşit məklə kifayətlənməyi özünə şüar etməlidir. Bununla yanaşı toy larda 
xanımların öz aralarında olmaq şərti ilə kaset, dəf və s. alətlər dən fay-
da la na raq nəzakətli şəkildə əylənmələri də İslam ruhuna uyğundur. 

F) Toy Ziyafəti. (Vəlimə)

379. Tirmizi, Fitən, 31. Bu hədisə  Tirmizi «qərib», Dəraqutni «batil» və Zəhəbi isə 
«mün kər» demişdir.
380. Loğman, 31/6. Bu hədis; Tirmizi, İbn Hənbəl və İbn Macə rəvayət etmiş, yalnız Tir-
mizi «qərib hədis» demişdir. əl-Əsqalani, Fəthul-Bari, XIII, 335.
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İslam nikahın elan edilməsini, şadlıq və sevincin əlaməti kimi dəfə 
vu rulmasını istəmiş, bununla evli olanla subay olanı, halal ilə haramı bir-
bi rindən ayırmağı tövsiyə etmişdir. Çünki bakirə və ya dul qadının, şa-
hid lə rin qarşısında kəbini kəsilsə belə sakitcə kişi ilə bir yerdə yaşama-
ğa baş laması ətrafdakı insanları sui-zənnə salar və bu iki şəxs zina 
töh mə ti altında qalar. Məhz İslam möminlərin evliliyini ediləcək toy mə-
ra si mi və toyda iştirak edənlərə veriləcək  yeməklə hamıya çatdırılması-
nı is təmişdir.

Toya görə verilən yeməyə “vəlimə” deyilir. Vəlimədə qonaqlar, dost-
ta nış və ətrafdakı kasıblara yemək ikram edilməsi əsasdır. Toy yeməyi-
nin ve rilməsi adəti cahiliyyə dövrünə qədər gedib çıxır. Həzrət Pey ğəm-
bər ilk xanımı Həzrət Xədicə ilə evlənərkən iki dəvə kəsdirərək də vət 
edi  lənlərə yemək ikram etmişdir. Əmisi Əbu Talib də bu münasibət lə 
ev in də bir ziyafət təşkil edərək Həzrət Peyğəmbəri və Həzrət Xədicə  ni 
də  vət etmişdi.

Əvvəllər adət olan vəlimə Həzrət Peyğəmbərin tətbiq etməsi ilə sün-
nə halına gəlmişdir. Həzrət Peyğəmbər Həzrət Zeynəblə evləndiyin də 
bir qoyun kəsmiş, Səfiyyə (r.anhə) ilə evləndiyində isə xurma və qo vud 
ik ram etmişdir. Toy yeməyinin miqdarı və keyfiyyəti toy sahibinin mad di 
im kanına və comərdliyinə görə dəyişir. Belə ki, Allah Rəsulu insanla rın 
ən comərdi olduğu halda bəzi toylarda ət və çörək ikram etmək əvəzi nə 
daha sadə yeməklər də vermişdir.381

Həzrət Peyğmbər səhabələrə də toy yeməyi verməyi tövsiyə et-
miş dir. Belə ki, Abdurrahman bin Əvfın evləndiyini eşitdikdə, ona; “Bir 
qo yun da olsa kəsərək toy yeməyi ver” 382 buyurmuşdur.

Həzrət Əli Həzrət Fatimə ilə evlənərkən bir az arpa qarşılığın da qal -
xanını bir yəhudiyə vermiş; bir qədər çəyirdəyi çıxarılmış quru xur ma, 
un, yağ və qatıq qarışdırılaraq hazırlanan yemək və arpa çörəyi ikram 
et mişdir. O dövrün şərtlərinə görə bu, yaxşı bir ziyafət sayılırdı.383

Toy yeməklərində haram olan şeylərin ikram edilməməsi, riya və özü  -
nü göstərməkdən uzaq durmaq lazımdır. Belə ki, hədisdə bu yu rulmuş  dur: 
“Vəliməni birinci gün vermək haqdır, ikinci gün vermək gö zəld ir, üçün cü 
gün yemək verməkdə isə şöhrət və riya (qoxusu) var dır.”384

381. İbn Macə, Sünən,  1908-1910.
382. İbn Macə, 1907, Nikah, 24; Buxari, 67, 68; Darimi, Ətimə, 28, Nikah, 22.
383. Asim Köksal, İslam Tarixi, İstanbul 1981, S: 259; Əli Rza Təməl, «Vəlimə» mad-
dəsi Şamil İslim Ensik., VI,339.
384. Əbu Davud, Ətimə, 3; İbn Macə, Nikah, 25; Darimi, Ətimə, 28.



G) Haramın İşləndiyi Toy Mərasimində İştirak Etməmək:
Toylardakı ikram və əyləncələrin islami prinsiplərə uyğun ola raq 

edil   məsi əsasdır. Haramların olduğu toy mərasiminə gəlincə, əgər də-
vət edilənin əyləşdiyi yerdə haram şeylər yoxdursa, əyləşə bilər. La kin 
də vət edilən möminin süfrəsində, yaxud da əyləşdiyi yerdə haram şey-
lər varsa, buna mane olmalıdır. Əgər buna gücü çatmırsa həmin məcli  si 
tərk etməlidir. Çünki hər möminin ümumiyyətlə yaxşılığı əmr etmək və 
pis likdən çəkindirmək vəzifəsi vardır. Allah Rəsulu belə buyur  muş dur: 
“Siz dən hər kim münkəri (haram və ya məkruhun edildiyini) görər sə onu 
əli ilə dəyişdirsin, buna gücü çatmazsa dili ilə dəyişdirsin, buna da gü  -
cü çatmazsa qəlbi ilə kin bəsləsin. Lakin bu sonuncusu imanın ən zə  if 
halını ifadə edir.”385 

Allah Rəsulu möminin içki içilən süfrədə oturmamasının zəruri li yi  ni 
açıq şəkildə ifadə etmişdir. “Allaha və axirət gününə iman gəti rən şəxs 
içki içilən süfrədə əyləşməsin.”386  

Dəvəti qəbul edən şəxs toyda haram əməllərin ediləcəyini əvvəl cə-
dən bilmədən içəri girmişsə və harama mane olmaq gücü də yoxdur sa, 
sə bir edib otura bilər. Lakin bu şəxs qazı, vaiz, imam, ilahiyyatçı, elm 
xa  dimi kimi cəmiyyətdə nümunə göstərilən şəxslərdəndirsə, bu haram 
və ya məkruhlara mane olmaq gücü yoxdursa, oturmadan həmin mə-
ka nı tərk etməlidir. Çünki onun əyləşməsi dinin alçaldılmasına sə  bəb 
ola bilər.

Toy şənliyində İslamın qadağan etdiyi bir sıra əməllərin edilə cə yi ni 
əvvəlcədən bilən isə, istər sadə bir adam, istərsə lider sayı lan şəxs lər-
dən olsun bu dəvətdə iştirak edə bilməz.387 

385. Müslim, İman, 78; Tirmizi, Fitən, 11; Nəsai, İman, 17; Bax. Əbu Davud, Sa lat, 242, 
Məlahim, 17; İbn Macə, İqamə, 155, Fitən, 20.
386. əş-Şövkani, Neylül-Övtar, II, 203.
387. İbn Abidin, Rəddül-Muxtar, (Tərc. Ə. Davudoğlu), İst. 1987, II, 336; əl-Mərginani, 
əl-Hidayə, IV, 80.
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III BÖLÜM

EVLİLİKDƏKİ HAQQ və VƏZİFƏLƏR

• Mehr
• Cehiz və Ev Əşyası
• Ailə Üzvlərinin Dolanışığının Təmin Edilməsi
• Ər-Arvadın Vərəsəlik Hüquqları
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I. MEHR

A) Mehr Termini və Mənası:
Mehr; ailə qurulan zaman qadına bu adla verilən və ya daha son  ra 

ve   rilməsi qərarlaşdırılan maddi əşya və ya puldur. Fiqh termini ola  raq 
mehr yerinə sinonimi olan; “əcr”, “uqr”, “nihlə”, “saduqa”, “fariza”, “hibə”, 
“tavl” və yaxud “nikah” sözləri istifadə edilir. 

Qədim dövrlərdən bəri ailədə kişi ilə qadın arasında öz-özlü yün-
də bir vəzifə bölgüsü anlayışı olmuşdur. Bu anlayışa görə, kişi ba  yır-
dan dolanışığı təmin etmək üçün qazanc dalınca getdiyi halda, qa   dın 
da   ha çox evdarlıq işləri, yəni ev-eşiyin təmizliyi, yeməyin hazırlan  ma-
sı və uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur. Belə bir fitri böl  gü 
nə    ticəsində ailənin maliyyə məsuliyyəti daha çox evin kişisinin üzəri  nə 
düş    müşdür. Mehr dolanışıq və evin lazımi əşyalarını almaq bunlar  dan 
sa    yılır. 

Ailədə kişiyə maliyyə məsuliyyətinin verilməsinin səbəbi Qurani-
Kə  rimdə belə bəyan edilmişdir: “Kişilər qadınlar üzərində ixti yar sa-
hi bidirlər (onların hamisidirlər). Bu, Allahın onlardan birini di gə ri nə 
üs tün etməsi və (kişilərin) öz mallarından (qadınlar üçün) sərf et mə-
si nə görədir.”388 

Evlilik nəticəsində meydana gələn ilk haqlardan olan mehr kitab və 
sün nədən dəlillərə əsaslanır.

Allah-Təala belə buyurur: “Allahın sizə dolanmaq ünün bəxş et -
di yi malları (və ya Allahın sizi üzərində qəyyum təyin etdiyi yetim malı   nı) 
sə  fehlərə (ağılsızların əlinə) verməyin. Onları həmin maldan yedir -
dib ge yindirin və özlərinə xoş sözlər deyin.”389 Fəqihlərin çoxuna gö -
rə bu  rada ərlərə xitab edilir. Bəzi alimlər isə xitabın valideynlərə edildiyi -
ni de mişlər. Çünki cahiliyyə sövründə mehri qızın valideyni alır və adı  na 
da “nihlə” deyilirdi. Yuxarıdakı ayənin mehrin qadının haqqı olduğunu 

388. ən-Nisa, 4/34.
389. ən-Nisa, 4/4.
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bə  yan etmək üçün nazil olduğu rəvayət edilmişdir.390 Başqa bir ayə   də 
isə mehr haqqında belə buyurulur: “Əgər bir arvadın yerinə başqa bir 
ar vad almaq itəsəniz, onlardan birinə (birinciyə) çoxlu mal ver  miş 
ol  sanız da, ondan heç bir şey geri almayın!”391

Mehrin evlilikdə zəruri bir haqq olduğu belə bəyan edilir: “...Bun-
lar  dan başqaları isə namusla (iffətlə), zinakarlığa yol vermə dən, 
mal  larınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edildi. İstifa də 
(mü tə) etdiyiniz qadınların mehrlərini lazımi qaydada verin! Mehr 
mü əyyən edildikdən sonra aranızda rəzlaşdığınız şeydən ötrü si zə 
heç bir günah yəzlmaz.”392

Abdullah ibn Abbasdan (r.a) rəvayət edildiyinə görə Həzrət Əli Pey-
ğəmbərimizin qızı ilə evlənərkən “hutami qalxanı” deyilən dəyərli bir 
qal  xanını mehr olaraq vermişdir.393

Bundan başqa bir qadınla evlənmək istəyən səhabəyə Allah Rə-
su lu mehr olaraq bir şey verməsini demiş, lakin kişinin kasıb oldu ğu nu 
gö rərkən, “evə bax dəmirdən bir üzük olsa belə gətir.”-buyur muş, ki şi 
bu nu da təmin edə bilmədikdə, onu bildiyi Quran qarşılığında bu qa  dın-
la evləndirmişdir.394

Mehrlə əlaqədar ayə və hədislərin toplu halda araşdırılmasından 
son ra bu nəticəyə gəlmək olar: Həzrət Peyğəmbər hər hansı bir evlilik-
də mehr olmadan nikahın kəsilməsinə icazə verməmişdir. Əgər mehr 
va cib ol masaydı, bunu göstərmək üçün bəzən onu tərk edərdi. 

Bundan başqa mehrin qadının haqqı olması məsələsində fikir birli yi 
var dır. Lakin mehrin hökmü, miqdarı və xüsusiyyəti barəsində bəzi fi kir 
ay rılıqları var.395  

Bəzi qeyri-müsəlman cəmiyyətlərdə, xüsusilə musəvilərdə evlənən 
cütlük draho ma de yilən mehrə bənzər bir məbləğ arasında mövcud dur. 
Be lə ki, drahoma evlənən qadının ərinə verdiyi və ya verməyi üzəri nə 
gö  türdüyü məbləğ və ya maddi əşyadır. Mehr isə bunun əksinə ola-
raq kişinin qadına əhəmiyyət və dəyər verdiyinin simvolu oldu ğu üçün 
verilir. 
390. İbn Kəsir, Müxtəsər Təfsir, Beyrut 1402/1981, I, 357; Elmalılı, Hak Dini Qur an Dili, 
II, 512, 513.
391. ən-Nisa, 4/24.
392. ən-Nisa, 4/24.
393. Nəsai, Nikah, 76; Əbu Davud, Nikah, 24, 25.
394. Nəsai, Nikah, 62; əş-Şövkani, Neylül-Övtar, VI, 170.
395. əs-Sərəxsi, əl-Məbsut, V, 62 və.s; el-Kasani, əl-Bədayi, II, 274 və s.; İbnu-l-
Hümam, Fəthul-Qədir, II, 434 və.s; əl-Cəssas, Əhkamul-Quran, III, 86.
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Mehr nikah mərasiminin rükn və ya şərtlərindən olmayıb, evlilik nə-
ticəsində ya əvvəlcədən müəyyən edilməklə, ya da heç söhbət edil-
mə  məsi halında öz-özünə meydana gələn haqlardandır. Bu səbəb dən 
mehr olmadan kəsilən nikah məqbul sayılır və qadın mehri-misli al  maq 
haq qına sahib olur Allah-Təala belə buyurur: “Yaxınlıq etmə di yi niz (to-
xun madığınız) və mehrini (kəbin haqqını, başlığını) tə yin et mə di yi niz 
qa dınları boşamaq sizə günah sayılmaz.”396 Bu ayədə cin si əla qədən 
və ya mehrin məbləğindən əvvəl qadını boşamağın məq bul olduğu 
qeyd edilir. Boşamaq yalnız səhih evlilikdə olduğuna gö  rə, ayə nikah 
vax tı mehrin danışılmasının bir rüknü və ya şərti olmadığı nı gös tə rir. 

Maliki məzhəbinə görə isə mehr nikahın bir rüknü olub, mehr ol-
ma  dan nikah məqbul sayılmır. Bu məsələdə malikilərdən başqa ək sər 
fə  qihlərə görə mehr danışılmadan kəsilən kəbin məqbul sayılır və qa dın 
toy  dan sonra mehri-misli tələb etmə hüququna malikdir.

B) Mehr Ola Bilən Şeylər:
İslamda satışı və ya istifadə edilməsi qadağan edilməyən hər şey 

mehr olaraq verilə bilər. Daşınan və daşınmaz əmlaklar, zinət əşyala rı, 
hət  ta daşınan və daşınmaz əmlakdan faydalanmaq haqqı bunlar dan 
sa  yıla bilər. Lakin İslamın qadağan etdiyi içki, donuz əti və ya mur dar 
ol muş heyvan əti kimi şeylər mehr ola bilməz. Bu kimi şeylər mehr ola-
raq təyin edilərsə, nikah mehrsiz kəsilmiş sayılır və qadın mehri-misli 
al   maq haqqına malik olar. 

Bir kişinin evlənəcəyi qadına Qurani-Kərimi oxumağı və ya bir sı ra 
di ni hökmləri öyrətməsinin mehr sayılıb-sayılmaması müctəhid lər ara-
sın  da müzakirə edilmişdir. İlk Hənəfi müctəhidləri buna eti raz et sə lər 
də, sonrakı dövr hənəfi fəqihləri Quran təlimi və digər dini xid mət lərin; 
qar  şılığında edilə biləcəyinə fitva vermişlər. Dəlil; Həzrət Pey  ğəm bə-
rin bildiyi Quranı xanımına öyrətməsi müqabilində bir ki şi ni ev lən dir-
məsidir.397 İlk Hənəfi müctəhidləri, bu hədisi yorumlaya raq mehr ol ma-
dan evləndirmənin Həzrət Peyğəmbərə məxsus bir davranış ol du ğu nu  
söyləmişlər.398 

396. əl-Bəqərə, 2/236.
397. Buxari, Nikah, 14, 35, 44, Fəzailu-l-Quran, 22. Libas, 49; Müslim, Nikah, 76.
398. əş-Şövkani, Neylul-Övtar, VI, 170; əl-Əsqalani, Büluğul-Məram, (tərc. Ə. Da vud-
oğ lu), İst. 1967, III, 247 və s.; Bilmən VI, 173.
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C) Mehrin Yuxarı və Aşağı Həddi:
Mehrin ən çox miqdarı üçün məhdudiyyət qoyulmamışdır. Ayə də 

be  lə buyurulur: “...onlardan birinə (birinciyə) çoxlu mal vermiş olsa-
nız da, ondan heç bir şey geri almayın!”399

Həzrət Ömər Peyğəmbərin (s.ə.s) xanımı və qızları üçün ən çox 480 
dir həm gümüş pul mehr tətbiq etdiyini nəzərə alaraq, öz xilafəti döv  rün-
də mehri 400 dirhəm olaraq təyin etmək istəmişdi. O dövrdə beş dir  həm 
təx minən bir qurbanlıq qoyun edirdi. Həzrət Ömər minbərdən endik   dən 
son ra qüreyşli bir qadın yuxarıdakı ayəni (ən-Nisa, 4/24) oxuyaraq, Al  lah-
Təa lanın mehr üçün hər hansı məhdudiyyət qoymadığını, əksinə ola  raq 
qadınları yüklərlə dolu mehrə layiq gördüyünü bildirdi. Bundan son  ra 
ye nidən minbərə çıxan Həzrət Ömər belə demişdir: “Sizə qadınları  nız 
üçün 400 dirhəmdən artıq mehr verməyinizi qadağan etmişdim. Bun-
dan sonra istəyən öz malından istədiyi qədər verə bilər.”400

Mehrin ən az miqdarı isə Əbu Hənifəyə görə on dirhəm gümüş və 
ya bunun qarşılığıdır. Dəlil; oğurluq edərkən verilən cəzanın (hədd cə-
za sı) tətbiq edilməsini zəruri edən ən az miqdar bir dinar (təxminən dörd 
qram 22 əyar qızıl pul) olub ki, bu da Həzrət Peğəmbər dövründə on 
dir həm gümüş pul dəyərindədir. 

İmam Malikə görə mehrin ən az miqdarı üç dirhəm gümüşdür. Bu 
məz  həb də öz fiqhində oğurluq nisabını əsas götürmüşdür. İmam Şa fei 
və Əhməd bin Hənbəl ən az miqdar üçün məhdudiyyət qoymamış dır. 
Də  lilləri; mehr ayəsində malın azına məhdudiyyət qoyulmamasıdır.

D) Mehrin Növləri:
Mehr ümumiyyətlə miqdarı tərəflərə görə müəyyən edilən (meh  ri-

mü səmma) və ya miqdarı adətə görə təyin edilən mehr olmaqla iki qi-
sm  dir. Miqdarı tərəflərə görə müəyyən edilən mehr isə nağd (mü ac cəl) 
və sonradan ödənilən (müəccəl) mehr kimi iki növdür. Aşağıda bu növ-
lə ri izah edəcəyik.

1. Miqdarı Tərəflərə Görə Müəyyən Edilən (Müsəmma) Mehr:
Bu, nikah vaxtı və ya daha sonra ər-arvadın qarşılıqlı razılığı ilə mü-

əy yən etdikləri mehrdir. Ayədə bu cür mehrdən belə bəhs edilir: “Kə  bin 
haq larını təyin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əv vəl 

399. ən-Nisa, 4/20.
400. əş-Şövkani,VI, 168; əl-Heysəmi, Məcməuz-Zəvaid, Misir, IV, 283 və s.
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bo  şayarsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara ver-
mə lisiniz!”401  

Miqdarı müəyyən edilmiş olan mehr də nağd verilib verilməməsi   nə 
gö rə iki yerə ayrılır. Nağd və ya nisyə (sonradan verilən) mehr.

a) Nağd (muaccəl) mehr:
Ər-arvadın əvvəlcə miqdarını müəyyən etdiyi mehr kəbin vaxtı ve ri-

lə biləcəyi kimi, sonrakı bir tarixdə də verilə bilər. Məhz kəbin vaxtı nağd 
ola raq verilən mehrə “nağd mehr” deyilir. Ər-arvad mehrin miqdarı  nı 
mü əyyən etməklə yanaşı, ödəniş formasını dəqiqləşdirməsələr, nağd 
ödə niləcək miqdar adətə görə təyin edilir. Adət hamısının və ya bir 
his   səsinin nağd, qalan hissəsinin isə gələcəkdə müəyyən bir tarix   də 
ve  rilməsi şəklində meydana gəlmişsə, buna əməl edilir. Çünki meh rin 
ödəniş şəkli üzərindəki adət, əksi qərarlaşdırılmadıqca ər-arvad ara-
sın da şərt qoşulmuş kimidir. Hədisdə belə buyurulur: “Müsəlmanların 
gö zəl qə bul etdiyi şeylər Allahın nəzdində də gözəldir.”402 

Bundan əlavə bəzi fəqihlər qadınla zifafa girməzdən əvvəl meh rin 
bir hissəsini verməyi müstəhəb hesab edirlər. Dəlil; Həzrət Əli  nin ev-
lilik vaxtı Həzrət Fatiməyə qalxanını mehr olaraq verməsidir. Bu ev   lilik 
Mədinədə, hicrətin ikinci ilində baş tutmuş və mehrin verilməsi mə sə lə-
sin də Mədinənin adətinə uyğun hərəkət edilmişdir.403

Hal-hazırda Misirdə məqbul sayılan adətə görə, ümumilikdə meh rin 
üçdə ikisi, Fas dövlətində isə yarısı nağd olaraq alınır.

b) Ödənilməsi sonraya saxlanılan (Müəccəl) mehr:
Mehrin hamısı nağd olaraq deyil, evliliyin sona çatması, beş və ya 

on ilin axırında, yaxud da ərin ölümü halında ödənilməsinə qərar ve ri-
lə bi lər. Məhz bu şəkildə, ödənilməsi müəyyən vaxta təyin edilən mehr 
“nis yə (müəccəl) mehr” adlanır. Belə hallarda qadın müəyyən edil miş 
vaxt çatmadan mehri istəyə bilməz. Miqdarı müəyyən edildiyi hal da 
ödə mək məsələsinə toxunulmayan və bu məsələdə adət də olmayan 
mehr; boşanma və ya ər-arvaddan birinin ölümü halında nağda çevrilir. 
Bo şamanın qəti (bain) və ya fikrindən dönmək (rici) xüsusiyyətində ol-
ma sı, nəticəni dəyişdirmir. Lakin rici talaqda mehr iddənin axırın da nağ-
da çevirilir.404  

401. əl-Bəqərə, 2/237.
402. Əhməd bin Hənbəl, I, 379.  
403. M. Muhyiddin Əbdülhəmid, əl-Əhvaluş-Şəxsiyyə, səh: 140, 141.
404. Məhməd Zihni, Niməti-İslam, İstanbul 1976, səh: 641 və s.
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2. Miqdarı Adətə Görə Təyin Edilən Mehr
Əmsalı nəzərə alınaraq təyin edilən mehrdir. Qadın bu hal larda 

meh ri-misl almaq haqqına malikdir:
a) Nikah müqaviləsində mehrin danışılmaması halında qadın da ha 

son  ra mehri-misl almaq haqqına sahib olur. Evlilik vaxtı mehrin bi lə-
rək və ya bilməyərək danışılmaması kəbinin kəsilməsinə zərər ver məz. 
Çün  ki nikah müqaviləsi evlənəcək cütlərin təklifi və qəbulu, həmçi nin 
la  z ım gələrsə valideynlərin icazəsi ilə yerinə yetirilir. Mehr isə ni ka hın 
rük nü olmayıb, maliyyə məsələlərindəndir. Bu səbəbdən dolanı şıq haq -
qı kimi öz-özlüyündə meydana gəlir. Mehr danışılmadığı halda ər ölər-
sə, arvadı mehri-mislini mirasdan alar. Qadın vəfat etdiyi təqdir də isə, 
onun varisləri mehri-misli ərdən alırlar. 

b)  Mehr müəyyən edilməklə yanaşı, mehr haqqında kifayət qədər 
mə  lumatın olmaması və ya ticarəti qadağan edilən bir malın mehr ola-
raq müəyyən edilməsi hallarında qadına mehri-misl verilməsi zəruridir. 
Mə sələn, mehrin ev, maşın, heyvan kimi mütləq şəkildə müəyyən edil-
mə si halında, bunların xüsusiyyətləri məlum olmadığına görə “həd-
dindən çox qeyri-məchulluq”-dan danışılır və belə halda mehri-misl la-
zım dır. Həmçinin şərab, donuz əti kimi İslamın qadağan etdiyi ticarə ti 
ha lal olmayan şeylərin mehr olaraq müəyyən edilməsi də qeyri-məq bul 
sa yılır və qadın mehri-misli almaq haqqına sahib olar. 

c) Tərəflərin mehri-misli tələb etmək haqql vardır.
d) Mehrin danışılıb-danışılmadığı və ya miqdarı məsələsində ər-ar-

vad arasında anlaşılmazlıq meydana çıxarsa, qadın mehri-misl alır. La-
kin bu məsələdə hansı tərif dəlil gətirirsə qəbul edilir. Dəlil gətirməzlər   sə 
“mehr danışılmadı” deyəndən (inkar edəndən) and içməsi tələb edi  lir. 
O, and içməzsə digərinin iddiası qəbul edilir. And içərsə qadın meh ri-
mis  li alar. 

Mehri-mislin müəyyən edilməsində bu kriteriyalar nəzərə alınır. Bu-
nun üçün ailə quracaq qadının atası tərəfindən ən yaxın qohu mu olan 
bacı, qardaş-bacı uşağı və ya bibi kimi qadınlardan; yaş, gözəl lik, sər-
vət, təqva, ağıl, dinə bağlılıq, subaylıq, iffət, elm, ədəb, gözəl əxlaq ki mi 
xü susiyyətlərdə bənzəri olan qadınların daha əvvəl evlənərkən aldıqla rı 
meh rin miqdarı əsas götürülərək “mehri-misl” müəyyən edilir. Qadı nın 
bu xüsusiyyətlərdə münasibi olan bir qohumu tapılmazsa iki ədalətli ki  şi 
və ya bir kişi, iki qadının şahidliyi ilə mehri-misl müəyyən edilir. Bu da 
mümkün olmazsa mehri-misli müəyyən etmək üçün hakimə müraciət 
edilir.
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E) Mehr və Başlıq Pulu Arasında Əlaqə:
Mehr ailə quracaq qadının haqqıdır. Atası və ya babası mehri qa-

dı  nın adından təslim ala bilər. Lakin ona sahib ola bilməz. Ancaq qa dın 
ra  zı olmadığı təqdirdə, valideynə verilən mehr məqbul sayılmır. Qa dın; 
yaş  ca kiçik, əqli cəhətdən qüsurlu və ya psixoloji gərginlik keçirər sə, 
mehr onun adından valideyninə verilir.

Müasir dövrümüzdə “başlıq pulu” adı ilə valideynin oğlan evi tə rə-
fin dən aldığı pul ilə cehiz almışsa və ya ailə quracaq qadına xərc lən-
miş  sə, bunun mehr kimi qiymətləndirilməsi mümkündür. Lakin belə bir 
pu  lu qızın atası alıb öz şəxsi işləri üçün xərcləyərsə, bunun mehr ilə 
əla  qəsi olmaz. Bəs qızın atasının mehr xaricində bəydən belə bir pu lu 
al  maq haqqı vardırmı? Aşağıda başlıq pulu deyilən bu pulun hökmü nü 
mü  əyyən etməyə çalışacağıq. 

Əbu Hənifə və digər fəqihlərə görə, qızın atasının ailə qura caq ki  şi-
dən mehrdən başqa bir şey alması caiz deyildir.

F) Qadının Mehrin Hamısını Tələb Etmə Hüququna 
Malik Ol du ğu Hallar:
Qadın nikah müqaviləsinin bağlanması ilə mehr üzərində haqq sa-

hi bi ola bilməz. Cinsi əlaqə, səhih xəlvət və ya ər-arvaddan biri nin ölü-
mü qadını, mehr üzərində haqq sahibi edir. Aşağıda bunları qısa şə kil-
də şərh edəcəyik. 

1. Cinsi Əlaqə (Zifafa Girmək):
Evlilikdə ilk cinsi əlaqə ilə qadın mehrin hamısını almaq hüqu qu-

na sahib olur. Mehr nağd olaraq razılazdırılmışsa, bunu almaq haq qı 
mey  dana çıxar. Hətta belə hallarda qadın mehri almadıqca, cinsi əla-
qə   də olmaqdan imtina etmək haqqına sahibdir. Mehr sonrakı müddə-
tə razılaşdırılmışsa, vaxtı gəlmədikcə tələb edilə bilməz. Evlilikdə cin si 
əla   qə və ya səhih xəlvət nəticəsində qadının mehrin hamısını alma sı 
bu ayəyə əsaslanır: “Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad al maq 
itə   səniz, onlardan birinə (birinciyə) çoxlu mal vermiş olsanız da, on-
dan heç bir şey geri almayın!”405 

Burada evliliyin səhih və ya fasid olması nəticəni dəyişdirmir. Hət ta 
qa dınla cinsi əlaqənin heyz, zahı, ehram, oruc və ya etikaf halların da 
ol  ma sı da nəticəni dəyişdirmir. Çünki ər cinsi əlaqə ilə haqqını aldığı 

405. ən-Nisa, 4/20.



üçün, bu nun müqabilində qadının da mehr üzərindəki hüququ qətilə şir. 
Meh  rin miq darı daha əvvəlki evlilik vaxtı müəyyən edilməmişsə, ya son-
ra  dan qarşılıqlı razılıq ilə müəyyən edilməli, ya da mehri-misl verilmə li-
dir. Ayə də belə buyurulur: “Siz onu necə geri ala bilərsiniz ki, (vaxti lə) 
bir-bi rinizlə yaxınlıq etmişdiniz və onlar (qadınlarınız) sizdən möh-
kəm əhd-peyman almışdılar.”406 Bu ayədəki “bir-birinizlə yaxın lıq et-
miş di niz” mənasına gələn “ifda” cinsi əlaqə kimi təfsir edilmişdir. Məhz 
cin si əla qə ilə alınmaq haqqına malik olan mehr verilmədikcə və ya haqq 
sa  hibi olan qadın tərəfindən borclu ər bu məsələdə bağışlanmadıq ca 
borc ərin öhdəliyindən götürülməz.407

2. Səhih Xəlvət (ər-arvadın təkbaşına bir yerdə qalması):
Səhih bir nikahla evli olan ər-arvadın heç kimin görmədiyi və is tək-

lə ri xaricində heç kimin girə bilmədiyi bağlı və ya bağlı sayılan bir yer-
də yalnız halda qalmalarına “səhih xəlvət” deyilir. Təkbaşına qalma ğa 
ma ne olan halların da olmaması şərtdir. Ər-arvadın yanında üçüncü bir 
şəx  sin olması, onlar arasında cinsi əlaqənin olmasına mane olan bir 
ha  lın mövcud olması deməkdir. Xəstəlik, aybaşı, fərz oruc tutmaq, fərz 
və ya nafilə həcc üçün ehramda olmaq da təkbaşına olsalar belə ər-ar-
vad arasında cinsi əlaqəyə mane olan hallardan sayılır.408 Ər-arva dın 
bu maneələrlə birlikdə təkbaşına qalmasına isə “fasid xəlvət” deyi lir. 
Mə  sələn, toydan əvvəl avtomobil qəzası keçirən nikahlı ərinə xid mət 
et  mək üçün xəstəxanada qalan qadının bu şəkildə təkbaşına qalma sı 
fa  sid xəlvət mahiyyətində olub mehr almaq hüququ qazandırmır.

Səhih Xəlvətin Nəticələri Bunlardır:
a) Bu xəlvətdən sonra ər-arvad boşanarsa, qadın mehrin hamısını 

al maq hüququna malikdir. Əgər mehrin miqdarı danışılmayıbsa meh-
ri-misl almalıdır. Burada qadın evlənmək istədiyi bir kişi ilə cinsi əla-
qə maneəsi olmayan bir şəraitdə təkbaşına qaldığı üçün sonradan bo-
şan ma olduqda, qadının yenidən ailə qurmaqda əvvəlki şərtlərlə həyat 
yoldaşı tapması çətin olar. Məhz bu naqisliyin mehrlə aradan qaldırılma-
sı məq sədilə belə davranılmışdır (Bax. ən-Nisa, 4/21).

b) Həmçinin bu şəkildə boşanan qadın iddə gözləyir. İddə müd də-
tində dolanışıq və xəlvətdən ən azı altı ay sonra doğulacaq uşağın nəs-
linin ataya aid olması kimi haqlardan faydalanır. 
406. ən-Nisa, 4/21.
407. Bax. əl-Kasani, II, 291 və s. əş-Şirazi, əl-Mühəzzəb, II, 57 və s.; İbn Qüdamə, əl-
Muğ ni, VI, 716; əz-Züheyli, əl-Fiqhul-İslami və Ədillətuh, VII, 289.
408. İbn Abidin, Rəddu-l-Muxtar, II, 465.
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3. Ər-Arvaddan Birinin Ölümü:
Səhih evlilikdə cinsi əlaqədən əvvəl ər-arvaddan birinin ölməsi ha-

lın da, qadının əvvəlcədən miqdarı müəyyən edilən mehrin hamısı nı 
al maq hüququnun olması məsələsində fikir birliyi vardır. Çünki ölüm-
lə nikah müqaviləsi ləğv edilmiş sayılmır, müəyyən nəticələr mey da na 
gətirərək sona çatar. Mehr də bunlar arasındadır. Lakin vəfat edən qa-
dın olarsa, mehri varisləri istəyə bildiyi üçün bunlar arasında əri də var-
dır. Bu səbəbdən ər mehrdən öz miras payı olan dörddə bir və ya iki də 
bir miqdarı götürə bilər.

Əksər müctəhidlərə görə cinsi əlaqədən əvvəl ər-arvaddan biri ölər-
sə və əvvəlcədən mehrin miqdarı müəyyən edilməzsə, qadın mehri-mis-
li qazanmaq hüququna sahib olar. Dəlil Abdullah ibn Məsudun rəva yət 
et diyi bu hədisdir: “Cinsi əlaqədən əvvəl özü və ya əri vəfat edən qa dın 
üçün daha əvvəlcədən mehr danışılmamışdırsa mehri-misl lazımdır. Bu 
mə sələdə nə aldatma, nə də hiylə ola bilər. Qadın iddə gözlə yər və 
miras haqqına sahib olar.” Səhabeyi-Kiramdan Məqil ibn Sinan İbn Mə-
suda belə dedi: Həzrət Peyğəmbər Vaşiq qızı Bərva haqqında sə nin 
rə vayət etdiyin kimi hökm vermişdi.”409 

4. Qadının Ərinin Evində Bir İldən Çox Qalması:
Malikilərə görə əri ilə cinsi əlaqədə olmadan ən azı onunla bir il qalan 

qa dın mehrin hamısını almaq hüququna malikdir. Hənəfi və hənbəlilə rə 
gö rə isə bu müddət ərzində ər-arvad  hər hansı bir tarixdə təkbaşı na 
qal mışlarsa (səhih xəlvət) qadın mehri almaq hüququna sahib olur. Əks 
hal da mehr lazım deyil.410 

G) Qadının Mehrin Yarısını Almaq Hüqüqu Olduğu Hallar:
Səhih evlilik cinsi əlaqə və ya səhih xəlvətdən əvvəl ərin etirazı ilə 

so na çatmışsa, qadın əvvəlcədən miqdarı müəyyən edilmiş olan meh-
rin ya rısını ala bilər. Əgər mehrin hamısı əvvəlcədən nağd olaraq ödən-
miş sə, qadın aldığının yarısını ərinə geri vermək məcburiyyətində dir. 
Də lil bu ayədir: “Kəbin haqlarını təyin etmiş olduğunuz qa dın la rı 
ya xınlıq etmədən əvvəl boşayarsınızsa, təyin olunmuş kə bin haq-
qı  nın yarısını onlara verməlisiniz!”411

409. Əbu Davud, Nikah 31; Nəsai, Talaq 57.
410. əz-Züheyli, e.a.ə., VII, 292; Bax. İbn Rüşd, e.a.ə., II, 20.
411. əl-Bəqərə, 2/237.



Bu ayənin hökmünə görə, qadının mehrin yarısını almasının üç şər-
ti vardır; a) Mehr əvvəlcədən müəyyən edilmiş olacaq, b) Ər arvadı nı 
cin si əlaqədən əvvəl boşamış olacaq, c) Qadın mehr almaq haqqın dan 
im tina etməyəcək.

H) Qadına Mehrin Verilmədiyi Hallar:
İki halda qadına mehr verilməz:
1. Kəbin ləğv edilərsə və ər arvadını cinsi əlaqədən əvvəl bo şa-

yar   sa, kişinin mehr verməsinə ehtiyac yoxdur. Burada evliliyin qarşılıq lı 
ra zılıqla və ya hakimin hökmü ilə sona çatması hökmü dəyişdirməz.

2.  Kəbin səhih olarsa, lakin cinsi əlaqə və ya səhih xəlvətdən əv vəl 
qa  dının etirazı ilə sona çatarsa, qadın yenə  bir şey ala bilməz. Qa dı nın 
ki çik yaşda ikən nikahının valideyni tərəfindən kəsilməsi, din dən çıx ma-
sı və ya əri İslamı qəbul edən və əhli-kitabdan olmayan qadı nın, mü səl-
man olmaqdan imtina etməsi hallarında kəbin qadın tərəfindən və ya 
qa  dına görə sona çatmış sayılır. Qadının ərinin üsul və ya fürusun dan 
bi  ri ilə hurməti-musaharəni (qan qohumluğunu) zəruri edən bir dav ra-
nı  şı, məsələn; zina etməsi və ya bunlardan biri ilə gizli eşq yaşama sı 
ha  lında da evlilik qadın tərəfindən sona çatdırılmış sayılır.412

Nəticə olaraq mehr evlilik müddətində qadın üçün ehtiyat pul ma  hiy-
yə tindədir. Çünki onun gözlənilmədən ərini itirməsi və ya boşanmala   rı 
ha lında yeni bir həyat tərzi qurana qədər mehr ona dayaq olur. Meh  rin 
ən az miqdarının iki qurbanlıq qoyun qədər olduğu, yuxarı həddinin isə 
təx minən 80 qoyun (400 dirhəm gümüş) alacaq qədər olduğu nəzə rə 
alı  narsa, mehrin doğrudan da qadına  dayaq  mahiyyətində olduğu nu 
söy   ləmək olar. 

412. əl-Kasani, II, 336, 337.
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II. CEHİZ və EV ƏŞYASI

A) Cehiz Termini və Mahiyyəti: 
Cehiz sözü ərəbcə “cihaz” sözündən əmələ gəlmişdir. Ərəb dilin  də 

“tə fil” vəznində “təchiz”; hazırlamaq, gəlinə cehiz hazırlamaq de mək dir. 
Qurani-Kərimdə istifadə forması bu şəkildədir: “(Yusif) onla rın yük lə-
ri ni hazırlatdığı vaxt qardaşının yükünün içinə bir su qabı (piya lə) 
qoy du.”413

Fiqh termini olaraq cehiz; ailə quracaq qız uşaqları üçün hazırla  nan 
hər cür şəxsi əşya və ya ev əşyasını ifadə edir. Müasir dövrümüz  də xü-
su sən qadının ailə qurarkən ər evinə apardığı əşyaya bu ad verilir.

Cehiz qədim çağların cəmiyyətlərində, yunanlarda və Şərq öl kə-
lə  rində ərin ailə quracağı gənc qızın atasına ödədiyi pulu (maddi bir 
şe yi) istifadə etmək üçün işlədilmişdir. Lakin zaman keçdikcə toplu mun 
adət lərində dəyişikliklər olmuş və bəzi cəmiyyətlərdə bu pulu  kişi de yil 
qa dın, daha doğrusu ailə quracaq qadının atası ödəməyə başlamış dır. 
Bu ənənə ilə müasir xristian və yəhudi cəmiyyətlərində müşahidə edi lən 
“dra homa” arasında bənzərlik vardır. 

Qədim türklərdə cehizə “qalım” adı verilirdi. Qalım qız evinə veri lən  
və miqdarı ailələrin maddi imkanına görə dəyişən müəyyən miqdar da 
əş ya və ya heyvandan ibarətdir. Bu, imkanlı ailələrdə yüz at və ya iki 
yüz qoyuna qədər arta bilər. Ən az miqdarında məhdudiyyət yoxdur.

İslamda ailə quracaq qıza valideynlər və ya ər tərəfindən cehiz ha -
zırlanması, ailənin qurulmasında mühüm maddi haqlardan sayı lır. Qa-
dının atasının öz malından cehiz vermək məcburiyyəti yox dur. Qa dının 
ər evinə heç cehiz aparmadan və ya ərinin verdiyi meh rə uy ğun ol-
ma yan cehizlə göndərilməsi mümkün və caizdir. Çünki qadın ev lən dik-
dən sonra onun dolanışığını təmin etmək ərinin üzərinə vacibdir. Evlə 
tə min etmək və bu evə lazımi əşyaları almaq da bu vəzifələrdəndir. 
La kin ər cehiz üçün başlıq və s. adla pul vermişsə, qız tərəfinin buna 

413. Yusif 70.



uy ğun cehiz hazırlamaları lazımdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
mehr hazırlanacaq cehizin qarşılığı deyildir. O, ərin arvadına ərməğa nı 
(ətiy  yə) və ya qadının cinsi əlaqə cəhətlərindən faydalanmasının ha lal 
ol  ma ğının qarşılığıdır.

Cehiz əşyası istər qızın valideynləri tərəfindən, istərsə mehr qar şı lı ğı 
ola raq ər tərəfindən təmin edilmiş olsun, bu əşya qadının haqqı və ma  lı 
sa yılır. Bu səbəbdən ərin qadına aid cehiz əşyasından istifadə etmə  si 
xa nımının icazəsi ilə mümkündür. Atanın həddi-büluğ yaşına çatma  mış 
qı zı üçün hazırladığı cehiz əşyası təslim edilməmiş olsa belə bu, qı-
zın mülkü sayılır. Həddi-büluğ yaşına çatdıqdan sonra hazırlananlar isə 
qı   za təslim edilmədikcə onun mülkiyyəti sayılmaz. 

Cehiz əşyasının hazırlanmasında əsas ehtiyaclar nəzərə alınma  lı 
və bu məsələdə israfdan qaçınmaq lazımdır. Bu gün bir çox müsəl man 
ai lə hələ kiçik yaşdakı övladlarına böyük məsrəflərlə cehiz hazırlayar -
kən bu məsələdə israf və ifrata varırlar. Uşağın ən böyük cehiz və bə zə-
yi  nin ona öyrədilən elm, ədəb, əxlaq və fəzilət olduğu unudulmamalı dır. 
Gənc bir qızın ailə quracağı oğlanın evinə aparacağı ən dəyərli şey 
if   fəti, ədəbi və düzgün əməlləridir. Çatışmayan ev əşyalarının tə  min 
edil   məsi mümkün və asandır. Lakin əxlaq və ədəb əskikliyini ara dan 
qal   dırmaq və həya pərdəsi yırtılan insanı yenidən həyalı və ədəbli ha la 
gə   tirmək olduqca çətindir.     

Allah-Təala belə buyurur: “Eyni zamanda (mal-dövlətini əbəs ye  rə) 
sa ğa-sola da səpələmə!. Həqiqətən, (malını əbəs yerə) sağa-sola 
sə  pələyənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qar şı 
nan   kordur!”414 

“...yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki (Allah) israf edənləri 
sev  məz!”415

Burada Həzrət Peyğəmbərin qızı Həzrət Fatimə üçün hazır la nan 
ce hizi nümunə kimi göstərəcəyik. Zəmanənin dəyişməsi ilə adə tə əsas-
la nan hökmlərin dəyişməsi İslamın qəbul etdiyi qayda olmaq  la ya na şı, 
ce hiz əşyası, bizə onların nəyə əhəmiyyət verdiyini göstərir.

Həzrət Peyğəmbər qızı Həzrət Fatimənin toyunda Həzrət Əbu 
Bək  ri çağıraraq belə demişdir: “Ey Əbu Bəkr! Bu pulu götür və ba za ra 
get. Oradan Fatiməyə lazımi cehiz əşyalarını al. Sənə kö mək et mək 
üçün Salman əl-Farisi ilə Bilal Həbəşini də yanında apar” Həz rət Pey-
ğəm bər ona, Həzrət Əlinin mehr olaraq verdiyi puldan 63 dir hə mi ni (o 

414. əl-İsra, 17/ 26-27.
415. əl-Əraf, 7/31. 
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dövr  də bir dirhəm təxminən bir qoyuna bərabər idi) vermiş di. Ba zar dan 
alınan cehiz əşyası bunlardan ibarət idi: 3 ədəd mindər, 1 ədəd səc -
ca   də, 1 ədəd içi xurma lifi ilə dolu yastıq, 2 ədəd əl dəyirmanı, 1 ədəd 
su tulumu, 1 ədəd su səhəngi, 1 ədəd meşin su bardağı, 1 ədəd ələk, 
1 əd əd dəsmal, 1 ədəd qoç dərisi, 1 ədəd bəzəkli kilim, 1 ədəd taxt (o 
döv rə məxsus divanabənzər yataq), 2 ədəd Yəməndə toxunmuş bə zək-
li paltar və 1 ədəd məxmər yorğan.416  

İslamda ər-arvad arasında mal-mülk ayrılığı prinsipi əsas götü  rül-
müş dür. Belə ki, qadın evlilik müddətində və ya boşanma, yaxud da ölüm 
kimi bir səbəblə evliliyin sona çatması halında özünə aid malların sahi   bi 
olur və bunları almaq hüququna malikdir. Bu səbəbdən cehiz əşyası   nın 
və ya toy hədiyyələrinin ər-arvaddan hansına aid olduğunu ayrılıq və 
ölüm halında müəyyən etmək mühüm bir problem kimi meydana çı xır.

B) Boşanma Halında Ev Əşyalarının Bölgüsü:
Üləmaya görə evlilik müddətində və ya boşanma halında ev əş-

ya  sını ayırarkən bu əsaslara diqqət edilir. Əvvəlcə ər-arvadın bir də lil 
ilə isbat etdikləri əşya şəxslərinə aid olur. Məsələn; soyuducu və ya 
pal  taryuyan maşınını qadının aldığı; çek, zəmanət kağızı, şahid və s. 
və  sitələrlə isbat edilərsə bu qadına aid olar. Zinət əşyaları və digər ev 
əş  yaları üçün də bu vəsitədən istifadə edilir. 

Əgər əşyanın kimə aid olduğu dəlil ilə isbat edilməzsə, əşya nın nö-
vü nə və mahiyyətinə baxılır. Kişi paltarı, kitab, silah və avtomobil ki mi 
ki şiyə aid hesab edilən əşya barəsində and içilərək kişinin sözü məq bul 
sa yılır. Qadın əşyası sayılan geyimlər, örtülər, hörgü və bəzək əşyala rı 
ba rəsində isə and içməklə qadının sözü məqbul sayılır. Çünki adət və 
za hiri görünüş bu məsələdə onu doğru qəbul edir. Qızıl, gümüş, pul, 
val yuta, xalça, mebel və əkin məhsulu kimi hər ikisinə də aid ola bi lən 
şey lər barəsində and içməklə yanaşı, kişinin sözü üstün sayılır. Çün ki 
ev də mövcud olan əşyada qadının isbat edəcəyi dəlili olmadıqca kişi nin 
qa zancı qadının qazancından daha çox qəbul edilir. Bu əşyalarda ki şi 
alan tərəf, qadın isə qoruyan (baxan) tərəfdir. Bu səbəbdən alan tə rəf, 
qo ruyan (baxan) tərəfdən daha üstün sayılmışdır.

Ər-arvaddan biri ölərsə, həyatda qalanla digərinin varisləri ev əş ya -
sının bölünməsi məsələsində razılaşmazlarsa, Əbu Hənifəyə gö rə and 
iç məklə bərabər, sağ qalan ərin (arvadın) sözü məqbul sayılır. Əş ya nın 

416. Asim Köksal, Hz. Məhəmməd və İslamiyyət, Mədinə Dövrü, II, 216.



ölən ərə (arvada) aid olduğunu iddia edən varislər bunu sü bu ta ye tir mə-
li dirlər. Sağ qalanın kişi və ya qadın olması nəticəni də yiş dir mir.

Nəticə etibarilə ailə ocağı ilk dəfə qurularkən ehtiyac olan ev əş-
ya  sını müasir dövrümüzdə qız və oğlan tərəfi bir yerdə hazırlayır. Bu 
mə  sələdə qız tərəfi hər hansı bir kömək etməzsə, evin zəruri əşyala-
rı  nı təmin etmək ərin vəzifəsidir. Belə olan təqdirdə, cehiz və ev əş ya-
sı gündəlik tələbat mahiyyəti daşıyır. Aşağıda istər ər-arvad arasın da, 
is  tərsə də uşaqlarla valideynləri və digər qohumları arasındakı əsas 
tə  ləbatları müəyyən etməyə çalışacağıq.
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III. AİLƏ ÜZVLƏRİNİN DOLANIŞIĞININ 
TƏMİN EDİLMƏSİ

A) Nəfəqə Termini və Mənası:
Nəfəqə lüğətdə; azuqə, yemək, infaq edilən şey və ailə baş çı sı nın 

təmin etmək məcburiyyətində olduğu yemək, geyim, məs kən və bu na 
bənzər şeyləri ifadə edir. Fiqh termini olaraq; azuqə, ge yim və məs kən-
dən kişiyə kifayət edəcək miqdarı ifadə etmək üçün istifa də edilir. Cəmi 
“nə fəqat”dır. 

Nəfəqə ümumilikdə iki yerə ayrılır:
1. İnsanın özünün ehtiyaclarını qarşılamaq üçün ödədiyi xərc lər. 

Bu, başqasına verəcəyi nəfəqədən əvvəl gəlir. Həzrət Peyğəmbər be lə 
bu    yurmuşdur: “Əvvəl öz nəfsinə, sonra nəfəqəsi sənə aid olan insan la-
ra xərc lə.”417

2. Kişinin başqasının dolanışıq xərclərini qarşılaması. Bu cür nə fə-
qə üç səbəbdən birinə əsaslanır. Evlilik, qan qohumluğu və mülkiy yət 
əla  qəsi. Aşağıda bu növ üzərində dayanacağıq. 

İslamda ər arvadının və müəyyən yaşa və yaxud iş və peşə sahi -
bi ola na qədər uşaqlarının dolanışığını təmin etməklə məsul sa yıl-
mış   dır. Valideynlər və digər yaxın qohumları da möhtac olduqların da, 
“do   lanışığını təmin etmək məsuliyyəti” onlara da şamil edilir. Hətta bir 
ailə  nin nəzdində olan, südündən, yumurtasından və ya gücündən fay-
da   lanılan heyvanların baxımı da evin kişisinə aiddir.418 İnsanın sosial və 
iq tisadi problemlərini həll edən İslam dini cəmiyyətlə iç-içə yaşa yan hey-
van ların haqlarına da diqqət yetirmişdir. Belə ki, bir heyvanın aclıq və 
ya susuzluqdan ölümünə səbəb olmaq böyük bir məsuliyyətə səbəb   dir.  
Allah Rəsulu belə buyurur: “Acından ölənə qədər bir pişiyi bağlı yer də 
sax  ladığı üçün bir qadına əzab verildi. Ona yemək verməməklə yanaşı, 

417. Müslim, Zəkat, 95, 97, 106; Əbu Davud, Zəkat, 39, 40; Əhməd bin Hənbəl, II, 94.
418. əl-Kasani, IV, 40.
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tor paqdakı həşaratları yeyə bilməsi üçün də sərbəst  buraxmadı.”419 
Baş  qa bir hədisdə də, İsrail oğullarından günahkar bir adamın, quyu nun 
kə  na rında susuzluqdan ölməkdə olan bir itə su verdiyi üçün bağışlandı-
ğı bil dirilmişdir.420 

Bir heyvanın sahibi onu ac və ya susuz qoyarsa, əksər müctəhid-
lə  rə görə həm dini cəhətdən, həm də məhkəmə yolu ilə bu heyva na 
bax  mağa məcbur edilər. Hənəfilərə görə isə məhkəmə yolu ilə buna 
məc  bur edilə bilməz. Həmçinin bir heyvana gücünün çatmadığı yü kün 
yük  lənilməsi caiz deyildir.

Heyvanların yemlənməsi və qorunması üçün bu qədər həs sas olan 
bir dinin, insanların dolanışığının təmin edilməsi və onla rın qo run ma sı 
üçün lazımi tədbirlər görməsi və tənzimləmələr etməsi tə bi i dir. Aşağı da 
ailə üzvləri arasındakı bu yardımlaşmanın əsaslandı ğı də lilləri və əsas-
la rını müəyyən etməyə çalışacağıq.

B) Evli Qadının Nəfəqəsi (tələbatı):
Bir qadın ailə qurub ərinin evində məskunlaşdıqdan sonra onun 

ye mək, içmək, geyim və məskən xərcləri ərə aiddir. Bunlar israfa yol 
vermədən və xəsislik də etmədən ər-arvadın sosial səviyyəsinə gö  rə 
təmin edilir. Ər-arvadın hər ikisi də imkanlıdırsa buna uyğun pul xərc-
lənməlidir. İkisi də kasıbdırsa, qadın ərindən varlılar səviyyəsində xərc-
lər tələb edə bilməz. Biri imkanlı, digəri isə kasıbdırsa, orta yol tutu lur.  
Bun dan başqa bəzi alimlər nəfəqənin miqdarı məsələsində yalnız ərin 
və ziyyətinin nəzərə alınacağını demişlər.

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Anaların yeməyi və geyimi öz 
qüv  vəsi dairəsində (uşağın) atasının üzərinə düşür.”421 “Varlı-kar lı 
olan öz varına görə (süd haqqı) versin. İmkanı az olan isə Alla hın 
ona verdiyindən versin. Allah heç kəsi Özünün ona verdiyin dən 
ar  tıq xərcləməyə məcbur etməz. Allah hər bir çətinlikdən sonra 
asan  lıq (yoxsulluqdan sonra dövlət) əta edər.”422

Ər arvadın geyim xərclərini də qarşılamaq məcburiyyətindədir. Bu-
ra  da da sosial səviyyə və İslama uyğun olan adət və ənənələr əsas 
gö türülür. Ayədəki “məruf” termini bunu ifadə edir. Qadının biri yay  lıq, 

419. Buxari, Ənbiya, 54, Şirb, 9; Müslim, Salam, 151, 152, Birr, 133, 134; Nəsai, Kü suf, 
14, 20; İbn Hənbəl, II, 159, 188, 286, 424.
420. Bax.Buxari, Ənbiya, 54.
421. əl-Bəqərə, 2/233.
422. ət-Talaq, 65/7.
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di  gəri qışlıq olmaqla ildə ən azı iki dəst geyim haqqı vardır. Yorğan, döş-
şək, yastıq və vəfatdan sonra kəfən də geyimə şamil edilir. Çünki kə fən 
tə    səttürün davamı mahiyyətindədir.

Ər arvadına müstəqil və içərisində sosial vəziyyətinə uyğun əşya la-
rı olan, pis qonşusu olmayan bir ev təmin etmək məcburiyyətində dir. Bu 
ev qadının mülkü, canı və namusu baxımından etibarlı və ər-ar vad ki mi 
yaşamağa əlverişli şəraitə malik olmalıdır.

Qurani-Kərim ayəsində belə buyurulur: “Onları (boşadığınız, la  kin 
göz ləmə müddətləri sona yetməmiş qadınları) imkanınız çatdı ğı qə  dər 
öz yaşadığınız yerdə sakin edin. (Bu qadınları) sıxışdır maq (ev dən 
çıxıb getməyə məcbur etmək) məqsədilə onlara zərər (əziy yət) ver-
mə   yə cəhd göstərməyin.”423

Odur ki, ər kasıb olsa belə şəri bir mənzildə ən azı qadına aid bir 
otaq və di gər zə ruri hissələr olmalıdır. Qadın ərinin qohumları ilə bir 
yer də yaşama ğa məc bur edilə bilməz. Lakin ər başqa bir evliliyindən 
olan və hələ həd di-büluğ yaşına çatmayan kiçik uşaqlarını arvadı ilə 
bir yerdə saxla maq hü ququna malikdir. Bunun müqabilində qadın öz 
qo  humlarından heç bi  rini, hətta başqa ərdən olan kiçik uşaqlarını əri nin 
ica zəsi olma dan onun evində saxlaya bilməz. Çünki kişinin arvad qo-
hum larına bax maq və dolanışığını təmin etmək məsuliyyəti yoxdur. Ar-
va  dın qohumları na kö mək edirsə bu, onun əxlaqının gözəl olmasından 
irə  li gəlir.

Qadın öz evini, özünün yaşaması üçün ərinə kirayə verə bilər. Be lə 
hal larda ər kirə pulunu ödəməkdən boyun qaçıra bilməz.

Qadın sosial baxımdan onun kimi digər qadınların xidmətçisi və ya 
özünün qulluğa ehtiyacı olduğu təqdirdə, ona xidmətçi tutmaq da nə-
fəqə sayılır.

Qadın ərinin dəvət etməsinə baxmayaraq, onun evinə gəlməzsə və 
ya itaət etməyərək evdən çıxıb gedərsə və yaxud dindən çıxarsa kişi nin 
üzə rindən nəfəqə məsuliyyəti qalxar.

Kişinin kasıblıq ucbatından arvadının dolanışığını təmin edə bil-
mə məsi hənəfilərə görə boşanma səbəbi sayılmamışdır. Dəlil bu ayə-
dir: “Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli 
edər.”424 Burada, kasıblıq evlənməyə mane olmamaqla yanaşı, evliliyə 
təş viq edildiyini də görmək olar. Bundan başqa Allah Rəsulunun ka-
423. ət-Talaq, 65/6.
424. ən-Nur, 24/32.
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sıb bir səhabəni bildiyi Quranı evlənəcəyi qadına öyrətmək şərtilə 
evləndirdiyini yu xa rı da qeyd etmişdik.425

Maliki və Hənbəli məzhəbləri ilə Şafeidən edilən bir rəvayətdə əri   nin 
kasıblığına görə, başqa bir ifadə ilə kişinin xanımının dolanışı ğı nı təmin 
edə bilməməsinə görə qadın evliliyi ləğv etdirə bilər. Qadı nın bo şama 
haqqı məhdud olduğu üçün bu rəyin qəbul edilməsində bə zi asan lıqlar 
gətirilmişdir. Belə ki, arvadını ölkəsində qoyaraq illərlə xa ric də yaşayan, 
ar vadı və uşaqları ilə maraqlanmayan neçə-neçə insan lar var dır. Qadın 
isə öz dolanışığını təmin etmək üçün, hətta uşaqları nın təh si li üçün bü-
tün ömrünü sərf edir. Məhz evi ilə maraqlanmayan, işlə yib qa zanmaq 
im kanı olduğu halda illərlə ailə fərdlərini səfalət içində qo  yan və hətta 
on ların pis yola düşməsinə səbəb olan bir kişiyə qarşı qadı nın ək sər fə-
qih lərin sözügedən fikrindən faydalanması mümkündür.426

Qeyd etmək lazımdır ki, bu çətin vəziyyət Hənəfi məzhəbinə mən-
sub qadınlar üçün heç də çıxılmaz vəziyyət deyil. Çünki müasir döv rün 
prob  lemi təzahür edən belə hallar qarşısında hələ kəbin vaxtı İsla mın 
qa  dına verdiyi bir sıra hüquqlardan istifadəsi əvvəlcədən alınan təd-
bir mahiyyətindədir. Qloballaşan dünyada belə hallara təsadüf edilmə si 
eh  timalının çox olduğu dövrümüzdə töfvizi-talaq şərtilə nikaha ra zı lıq 
ver mək həm kişini belə bir hərəkətə yol verməməsi üçün ehtiyat lı dav-
ran  mağa sövq edər, həm də qadının rahat həyatının təminatçısı olar. 

Bundan başqa belə bir hüququ nikah vaxtı əldə edə bilməyən qa-
dın  lar məhkəməyə müraciət edərək qeyd edilən səbəbə görə hakim dən 
ev  liliyə xitam verilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

C) İddə Gözləyən Qadının Nəfəqəsi (Gündəlik Tələbatı):
Ərin ölümü və ya arvadını boşaması halında iddədən söhbət ge  də 

bi lər.
Vəfat iddəsi gözləyən qadına nəfəqə lazım deyil. Çünki ər vəfat 

et  dik dən sonra bütün var-dövləti varislər arasında paylaşdırılır. Arva dı 
da dörddə bir və ya səkkizdə bir miqdarda mirasa sahib olur. İsla mın ilk 
dövr lərində ər, arvadı üçün ölümündən sonra bir il müddə tin də nəfəqə 
ve rilməsini (dolanışığının təmin edilməsini) vəsiyyət etmək məc bu riy-
yə   tində idi. 

Ayədə belə buyurulur: “Sizlərdən vəfat edib özlərindən son  ra 
ar vadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qadınlara öz evin dən çı xa-
425. Buxari, Nikah, 14, 35, 44; Fəzailul-Quran, 22, Libas, 49; Müslim, Nikah, 76.
426. Həmdi Döndürən, s. 298.
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rıl mamaq şərtilə, bir il müddətində baxılmasını (vərəsələrinə) və  siy-
yət etməlidirlər.”427

İstər rici olsun, istər bain olsun boşanma halında iddə müd də ti ər-
zin  də ərin nəfəqə (dolanışığı təmin etmək) öhdəliyi davam edir. Bo şa-
ma  nın iki və ya üç dəfə olması nəticəni dəyişdirmir. Lakin üç talaqla bo-
şa mada Şafei, Malik və Əhməd bin Hənbələ görə qadın yalnız yaşayış 
ye  ri ilə təmin edilir; digər geyim, yemək və s. şeylər lazım deyil. 

D) Uşaqların Dolanışıq Xərcləri:
Qız və oğlan uşaqlarının nəfəqəsi atalarına aiddir. Uşaqların nəfə-

qə lərinə ərzaq, geyim və digər yaşayış ehtiyacları daxildir. 
Talaq surəsi altıncı ayədə belə buyurulur: “(Həmin qadınlar göz-

lə  mə müddətləri qurtarandan sonra) sizin üçün uşaq əmizdirir lər sə, 
on ların (süd) haqqını verin (çünki onlar artıq sizin uşaqlarını za süd 
verməyə borclu deyillər).” Burada boşanmış bir qadının iddəsini bi tir-
dik dən sonra, uşağını əmizdirməsi halında məvacib almaq haqqına sa-
hib ol ması barədə hökm vardır. Bu da uşağın nəfəqəsinin ataya aid 
ol du ğu  nu göstərir. 

Evli qadın uşağını əmizdirmək istəməzsə, əgər uşaq başqa qadı nın 
sü dünü əmərsə, anası əmizdirməyə məcbur edilə bilməz. 

Həzrət Aişənin (r. anhə) belə dediyi rəvayət edilmişdir. Əbu Süf ya -
nın arvadı Hind binti Ütbə Rəsulullahın hüzuruna gəldi və “Ey Allahın 
Rə  sulu, həqiqətən Əbu Süfyan çox xəsis bir insandır. Mənim özü mə 
və uşaqlarına kifayət edəcək qədər pul vermir. Onun malından xə bə-
ri olmadan bir şey götürsəm mənə günah olarmı?”-dedi. Rəsulul lah 
(s.ə.s); “Onun malından sənə və uşaqlarına kifayət edəcək qədərini 
mə    ruf (adətə uyğun) şəkildə götür.”428

Bu hədisi-şərif arvadı ilə uşaqlarının dolanışığını təmin etməyin va-
cib olduğunu göstərir. 

Atanın oğlan uşağına baxmaq məsuliyyətinin şərtləri:
a) Oğlan uşağı həddi-büluğ yaşında olmamalıdır. Lakin uşaq həd  di-

bü luğ yaşına çatdığı halda şikəst, topal və iflic bir xəstə olarsa, həmçi-
nin pul qazanmaqdan aciz olarsa, yenə atanın uşağı dolandırmaq mə-
su liyyə ti da vam edər. 

427. əl-Bəqərə, 2/240.
428. Buxari, Büyu, 95; Nəsai, Qudat, 31; İbn Macə, Ticarət, 65.



b) Kasıb olmalıdır. Uşağa aid mal varsa, məsrəflər həmin maldan 
qarşılana bilər.

c) Ata övladlarına baxmaq iqtidarında olmalıdır. Bu, ya atanın mad-
di cəhətdən imkanlı olması, ya da işləyə biləcək gücdə olması ilə müm-
kün dür. 

d) Ata və uşağı azad olmalıdır.
Atanın qız uşağına baxmaq məsuliyyətinin şərtləri:
a) Qızın həddi-büluğ yaşına çatdığına baxılmaz. Ailə qurana qə dər 

qız uşaqlarının dolanışığı ataya aiddir. Evləndikdən sonra bu məsu  liy-
yət ərin üzərinə düşür. Əri ölərsə və ya boşanarlarsa qadın yenə ata-
nın evinə qayıdar. Qadın işləyib pul qazanmağa məcbur edilə bil məz. 
La  kin İslami prinsiplər əsasında bir iş və ya peşə ilə məşğul olub pul 
qa  zanmaq istəyərsə bu caizdir.

b) Kasıb olmalıdır. Əgər qızın evdə malı (maddi olaraq) varsa do la-
nı şığı həmin maldan təmin edilir.

c) Ata, işləyib pul qazanmaq iqtidarında və ya zəngin ol ma lı dır.
d) Ata və qızı azad olmalıdırlar.
Bir adamın yaxınlarının dolanışığını təmin edərkən baxmalı oldu  ğu 

il kin şəxslər hədisi-şərifdə belə müəyyən edilmişdir: Əbu Hüreyrə (r.a) 
be lə rəvayət edir: “Bir nəfər Rəsulullahın (s.ə.s) yanına gələrək belə 
de di: Ey Allahın Elçisi! Mənim yanımda bir dinar pul var, hara xərclə-
yim? Həz rət Peyğəmbər; “Öz ehtiyacın üçün xərclə”-buyurdu. Adam: 
“Ya nım da baş qa bir dinar da var”-dedi. Həzrət Peyğəmbər; “Xanımı na 
xərc lə” bu yurdu. Adam dedi: “Başqa bir dinar yenə var.” Həzrət Pey-
ğəm  bər; “Öv ladlarına xərclə”-buyurdu. Adam: “Daha bir dinarda var.” 
Həz rət Pey  ğəmbər, onu da xidməçisinə xərcləməsini buyudu. Son bir 
di nar da ol   duğunu dedikdə isə; “Sən onu nəyə xərcləyəcəyini daha yax-
şı bi lir sən”-buyuraraq, bu məsələdə onu sərbəst buraxdı.429 

E) Ata-Ana və Digər Üsulun Dolanışıq Məsrəfləri:
Ata-ana kasıblayarsa və ya qocalıb işləməyə taqəti qalmazsa, on-

la ra baxmaq məsuliyyəti övladların üzərinə düşür. Qurani-Kərim ayə  -
sin  də belə buyurulur: “Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və vali deyn-
lə rə yax şılıq etməyi (onlara yaxşı baxıb gözəl davranmağı) bu yur -
muş  dur.” (əl-İsra, 17/23). “Mənə və ata-anana şükür et.” (Loğman, 31/14) 
“Əgər (ata-anan) bilmədiyin bir şeyi Mənə şərik qoşmağına cəhd 

429. Əhməd bin Hənbəl, II, 251, 471; Nəsai, Zəkat, 54.
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gös  tərsələr, (bu işdə) onlara itaət etmə. (Qalan) dünya işlərin də on-
lar  la gözəl keçin (onlara itaət et).” (Loğman, 31/15).

Cabir bin Abdullahın belə dediyi rəvayət edilir: Həzrət Peyğəm bə rin 
(s.ə.s) yanına atası ilə bir yerdə bir nəfər gəldi və belə dedi: “Ey Allah 
Rə sulu! Mənim şəxsimə aid var-dövlətim var; bir də ki, var-dövlə ti olan 
atam var. Atam mənim malımı almaq istəyir.” Peyğəmbər (s.ə.s) be lə 
bu  yurdu: “Sən və var-dövlətin atana aiddir.”430 

Lakin valideynlərin övladlarının malı üzərindəki bu mülkiyyət haq  qı 
şərh edilərək onların kasıb və möhtac olmaları ilə məhdudlaşdırılmış  dır. 
Çün  ki miras ayələri nazil olduqdan sonra ata və ananın, ölən övladla  rı-
nın malı üzərindəki haqları müəyyən edilmişdir.

Ata-ananın uşağından pul almasının şərtlərindən birincisi onla rın 
ka   sıb olmalarıdır. Əks halda ehtiyacları öz malından qarşılanır. Dola-
nı  şıq mə  suliyyətini daşıyan uşaq və nəvənin, bunu vermək imkanı ol-
ma  lı dır. Bu imkan ya varlı olmaqla, ya da işləyib pul qazanmağa gü  cü 
çat  maq la mümkündür.

Yaxınlara maddi dəstək verməyin zəruriliyinin şərtləri bun lar dır:
1. Qohumu kasıb olmalıdır. Bu da ya malı olmamaqla, ya da ça lış-

ma  ğa gücü çatmamaqla meydana çıxır.
 2. Maddi dəstək olanın istər imkanı, istərsə də işləyib qazanma  ğa 

gü  cü çatması baxımından kasıb qohumunun dolanışığını təmin edə cək 
və  ziyyətdə olması lazımdır. Lakin ata və arvad bundan istisna edilir. Ki şi 
ka  sıb da olsa valideynlərinə və arvadına baxmaqla məsuldur. Malikilə -
rə gö rə kasıb uşaq işləyib qazanmağa gücü çatsa belə ata-anasına pul 
ver  məsinə ehtiyac yoxdur.

Cabirin (r.a) rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulur: “Sizdən bi ri-
niz kasıblayarsa, əvvəlcə öz ehtiyaclarını qarşılasın. Bundan artıq qa-
lar sa ailə üzvlərinin ehtiyacına sərf etsin, yenə artıq qalarsa, digər qo-
hum  la rı na xərcləsin.”431  

3. Dolanışığına kömək ediləcək şəxsin qan qohumluğu olmalıdır. 
La kin arvad və mülk məsələsinə əsaslanan cariyə bu qaydadan kə nar-
da qa  lır.

Hənəfilərə görə dolanışıq öhdəliyi daşıyanın kömək edəcəyi şəx  sə 
va ris olacaq dərəcədə qan qohumu olması lazımdır. Dəlil bu ayə dir: 

430. İbn Macə, Ticarət, 64; Əhməd bin Hənbəl, II, 179, 204, 214. 
431. Əbu Davud, İtaq, 9; Nəsai, Büyü, 84; Əhməd bin Hənbəl, III, 205.



“Nə bir ana, nə də bir ata uşağına görə zərər çəkməsin! (Ata ölən-
dən sonra) bu vəzifə həmin qaydada varisin üzərinə düşür”432 Bu 
ayə   yə görə, ata-ana ilə uşaqlar arasındakı bir sıra hüquq və öhdəlik lər 
di   gər varislər arasında da eyni şəkildədir. Bu, lazım gəldiyində dola nı-
şıq məsrəflərinə də şamil edilir.

  
   

432. əl-Bəqərə, 2/233. 



IV. ƏR-ARVADIN VƏRƏSƏLİK HÜQUQLARI

İslam ailə üzvləri arasında özünəxas bir sistem qurmuşdur. Yu-
xa  rıda evli bir kişinin, arvadı və uşaqlarının dolanşığını təmin etmək lə 
mə  sul olduğunu qeyd etmişdik. Bu səbəbdən qadın ona miras ola raq  
gə lən və yaxud da bir iş və ya peşədə işləyərək əldə edəcəyi gəliri, ailə 
məs rəflərinə xərcləmək məcburiyyətində deyil. Buna nə dini cəhət dən, 
nə də məhkəmə yolu ilə məcbur edilə bilər. Məsələ belə olduqda əri 
sağ olduğu müddət ərzində qadının ayrı bir gəlirə ehtiyacı olduğun dan 
söh bət gedə bilməz. Bu səbəbdən İslamın evlilikdə mal (mülk) ayrılığı nı 
əsas gətirdiyini deyə bilərik. 

Məhz miras hökmləri də ailə daxilindəki bu qarşılıqlı haqq və ca-
vab   dehlik tarazlğına uyğun olaraq qoyulmuşdur. Yəni kişinin ailə daxili 
məs rəflərinə kömək edəcək ölçüdə, qadından bəzi hallarda artıq miras 
al ma sı bu tarazlığın nəticəsidir. 

İslam qadına xor baxıldığı və mirasdan məhrum olduğu bir zamanda 
nazil olmuşdur. Lakin qadın da ilahi ədalət prinsipləri daxilində hüquqla-
rı nı əldə edəcəkdi. Bunun fərqinə varan səhabə xanımları yeri gəl dik cə 
bu haqları, baş verən hadisələr nəticəsində dilə gətirmiş və Həz rət Pey-
ğəm bər (s.ə.s) onların suallarını cavablandırmışdır.

Miras hökmlərinin nazil olması da səhabədən Səd bin Rəbinin (r.a) 
ar vadının yetim qalan iki qızı üçün miras istəməsindən sonra baş ver-
miş dir. Səd (r.a) Uhud savaşında şəhid olduqdan sonra, geridə ar va-
dı, iki qı zı və qardaşı qalmışdı. Cahiliyyə dövrünün adətinə görə bü tün 
mira sı qar daşı alıb, qadın olan qohumlara bir şey verməmiş və bu mə-
sələ ilə ra zı laşmayan Sədin dul arvadı ilə Allah Rəsulu arasında be lə 
bir dia loq ol muşdur: Cabir bin Abdullah belə rəvayət edir: “Sədin ar va dı 
belə de di: Ey Allahın Rəsulu! Məhz Uhud savaşında sizinlə bir yer də 
sava şar kən şəhid edilən Sədin iki qızı bunlardır. Əmiləri bunların bü tün 
ma lı nı aldı və heç nə vermədi. Üstəlik bunların evlənməsi yalnız var-
döv lət ilə olur. Həzrət Peyğəmbər; “Bu məsələ barəsində Allah-Təa la 
hökm ve rəcəkdir.”-buyurdu. Daha sonra vərəsəliklə bağlı ayələr na zil 
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oldu və Allah Rəsulu qızların əmisini çağıraraq İslamda ilk miras böl-
güsü nü et di: “Sədin iki qızına mülkünün üçdə ikisini ver, analarına sək-
kiz də bi ri ni ver. Yerdə qalan sənə aiddir.” 

Bu hadisədən sonra nazil olan ayələrdə vəfat edən kişinin tək bir 
qı   zı varsa bütün mirasın yarısını, iki və daha çox sayda qızı varsa on lar 
ma   lın üçdə ikisini alırlar. Lakin qızla bir yerdə oğlan da olarsa, oğul iki 
qı   zın alacağı miqdarda pay alır.

Vəfat edən ər olarsa və onun heç bir uşağı olmazsa, arvadı mira  sın 
dörd də birini, uşağı varsa səkkizdə birini alır. Əgər qadın vəfat edər  sə, 
əri onun mirasından uşaqları olmasa ikidə bir, uşaqları olarsa dörd  də 
bi rinə sahib olar.433

Bunda başqa miras məsələsində bu məqama da diqqət yetirmək 
la  zım dır. Qız uşaqlarının evlənərək ayrı bir ailə qurması labüddür. Bu 
ye  ni ailə də dolanışıq xərcləri kişinin üzərinə düşür. Kişi öz ailəsi tərə fin-
dən bacılarına nisbətən artıq miras alırsa, bunu öz arvadı və uşaqları ilə 
bö  lüşəcəkdir. Məsələyə cəmiyyətin prizmasından baxdıqda fərdlər dən 
çox ailələr arasında kişiyə maddi (iqtisadi) güc verəcək bir siste min qu-
rul  ması nəzərdə tutulur.

Biz bu məsələnin hikmət və incəliklərini tam şəkildə qavraya bilmə -
sək də Allah-Təalanın və Rəsulullahın müəyyən etdiyi əsaslara tabe 
ol maq la məsuliyyət daşıyırıq. Belə ki, miras ayələrinin sonunda bu 
mə qam açıq-aydın ifadə edilmişdir: “Valideynlərinizdən və övlad la-
rı  nız dan hansı birinin (xeyir və) mənfəət cəhətdən sizə daha ya xın 
ol  duğunu bilmədiyiniz üçün bu (bölgü) Allah tərəfindən müəy yən 
edil  mişdir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!”434

“Bunlar Allahın hədləridir (hökmləridir). Hər kəs Allaha və Pey-
ğəm  bərinə itaət edərsə, Allah onu (ağacları) altından çaylar axan 
cən  nətlərə əbədi olaraq daxil edər ki, bu da (möminlər üçün) bö yük 
qur  tuluşdur (uğurdur)! Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət et mə-
yib Onun hədlərini aşarsa, (Allah da) onu həmişəlik Cəhənnə mə 
da  xil edər. Onu rüsvayedici əzab gözləyir.”435

433. Bax. ən-Nisa, 4/7, 11, 12, 13, 14, 176; əl-Ənfal, 8/75.
434. ən-Nisa, 4/11.
435. ən-Nisa, 4/13, 14.
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EVLİLİKLƏ MEYDANA GƏLƏN HÜQUQ 
və ÖHDƏLİKLƏR

Evli olan ər-arvaddan biri üçün haqq olan bir şey, digəri üçün bir 
və  zi fədir. Bu səbəbdən ər-arvadın hüquq və öhdəlikləri çox vaxt bir-bi-
ri  nin qarşılığı olaraq mövcud olur. Biz yuxarıda evliliklə meydana gə lən 
ma  liyyə məsələlərini şərh etmişdik. İndi isə ər-arvadın evliliklə sahib 
ol  duqları hüquqları müəyyən etməyə çalışacağıq.

I. QADININ HÜQUQ və ÖHDƏLİKLƏRİ

A) Qadının Ər Evində Məskunlaşması:
Nağd olaraq razılaşdırılan mehrini alan və gündəlik tələbatı ödəni-

lən qa dının əri ilə birgə yaşaması vacibdir. Nağd olaraq mehrini al ma-
yan qadın cinsi əlaqədə olmaqdan imtina edə bilər.

Yaşayış yeri təmin etmək öhdəliyi ərə aiddir. Lakin ər-arvadın ya şa-
dı ğı yer sağlamlığa əlverişli olmalı, yaşayış məntəqəsində olmalı, evin 
zə   ruri əşyaları olmalı və ərin qohumları eyni evdə yaşamamalıdır. La kin 
qa   dın onlarla bir yerdə yaşamağı və onlara xidmət etməyi qəbul edər sə 
bu onun əxlaqının gözəlliyindən irəli gəlir.

Evli qadının öz ata evində yaşamağı şərt kimi irəli sürməsi məq bul 
sayılmır. Ər belə bir şərti qəbul etsə belə, bundan imtina edə rək ar va dı-
nı götürüb özünün müəyyən etdiyi yerdə yaşaya  bilər.

B) Ər-Arvadın Qarşılıqlı Olaraq Mehriban Yaşamağa Ça lış ma sı:
Mehriban yaşamaq ər-arvadın qarşılıqlı sevgi, ehtiram, sədaqət və 

sə  mimi davranışları ilə meydana gəlir. 
Allah-Təala belə buyurur: “(Kişilərin qadınlar) üzərində şəriətə 

gö  rə hüquqları olduğu kimi, (qadınların da) onlar (kişilər) üzə rin-
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də hüquqları vardır. Ancaq kişilər (daha artıq əziyyətə qatlandıqla rı 
üçün) onlardan bir dərəcə üstündürlər.”436

Həzrət Peyğəmbər müxtəlif hədislərdə qadınlara xoş münasibət 
gös   tərilməsini istəmiş və xanımına qarşı mehriban davranan ər, “xe yir -
xah ər” kimi qələmə verilmişdir. Hədislərdə belə buyurulmuşdur: “Qa  -
dın larınızın yaxşı olmasına çalışın. Çünki onlar sizin yanınızda kö mək  -
çi lərinizdir. Siz onlar haqqında aşkar bir günah etmədikləri müddətdə, 
bun dan baş  qa bir hüquqa sahib deyilsiniz. Əgər aşkar şəkildə üsyan 
edər  sə, on  ları yataqlarında yalnız qoyun və yüngül şəkildə döyün. Əgər 
si zə ita  ət edərlərsə, onların əleyhinə bir vəsitə axtarmayın.”437

“Sizin qadınlarınız üzərində haqqınız, qadınlarınızın da sizin üzə  ri-
niz də haqları vardır. Sizin qadınlarınız üzərindəki haqqınız; yatağını za 
baş qa birisini salmamaları və sizin xoşunuza gəlməyən insanların evi-
ni zə gəlməsinə icazə verməmələridir. Diqqət edin! Onların sizin üzə ri-
niz  dəki haqları; yemək və geyim məsələsində onlara ehsan və ikram 
et  məyinizdir.”438

Həzrət Peyğəmbər ən xeyirxah kişinin xanımı ilə ən gözəl şə kil də 
yola gedən şəxs olduğunu bəyan etmişdir. “Sizin ən xeyirxahı nız ailə si-
nə qarşı ən xeyirxah olanınızdır. Mən də ailəmə qarşı ən xeyir xah dav-
ra nanınızam.”439 “Möminlərin iman baxımından ən mükəmməli, əx laq 
ba xımından ən gözəl olanıdır. Sizin ən xeyirliniz ailəsinə qarşı ən xe  yirli 
olan ınızdır.”440

C) Ər-Arvadın Bir-Birinin Cinsi Yönlərindən Faydalanması:
Ər-arvadın şəri hökmlərə uyğun olaraq bir-birinin cinsi yönlərin dən 

fay  dalanmaq hüquqları vardır. Allah-Təala belə buyurur: “Heyz zama nı 
qa dınlardan kənar olun, (heyzdən) təmizlənməyənə qədər onlar la 
ya xınlıq etməyin, təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmr etdi yi 
yer dən (buyurduğu qayda üzrə) onlara yaxınlaşın!”441 “Oruc ge cə si 
qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edildi. Onlar sizin, siz də on-
la rın libasısınız. (Bir-birinizə həddindən artıq yaxınsınız).”442

436. əl-Bəqərə, 2/228.
437. Buxari, Ənbiya, 1, Nikah, 80; Müslim, Rəda, 62; Tirmizi, Rəda, II.
438. Müslim, Həcc, 147; Əbu Davud, Mənasik, 56; Tirmizi, Rəda, 11.
439. İbn Macə, Nikah, 50; Darimi, Nikah, 55.
440. Əbu Davud, Sünnə, 14; Tirmizi, Rəda, 11, İman, 6; Darimi, Riqaq, 74.
441. əl-Bəqərə, 2/222.
442. əl-Bəqərə, 2/187.
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Həzrət Ömərin xilafəti vaxtı müharibədə iştirak edən mücahid lə rin 
xa  nımlarından altı aydan artıq ayrı qalmamaları üçün əmr verdi yi rə va-
yət edilir. Bu müddətin bir ayı getməyə, bir ayı qayıtmağa və dörd ayı da 
mü  haribəyə aiddir. Bundan başqa Həzrət Ömərin qızı Həfsəyə gənc bir 
qa  dının ərindən nə qədər müddətə ayrı qala biləcəyinin uyğun olaca  ğı-
nı so ruşduğu və Həfsənin (r.anhə) “beş və ya altı ay” deyə cavab ver di   yi 
rə vayət edilmişdir.443

Nəticə olaraq təhsil almaq, savaşda iştirak etmək, həccə getmək 
və ailəni dolandırmaq kimi üzrlü bir səbəb olmadıqca, ər uzun müd-
dət xanımından ayrı qalmamalıdır. İslam cəmiyyətində illərlə ev dən 
ay  rı qalan və mühüm bir səbəb olmadan evə qayıtmayan ərdən, hakim 
qa   yıtmasını tələb edər və əgər yenə qayıtmazsa, nikaha xitam verilər. 
(Bax. “Ha kimin nikaha xitam verdiyi hallar” mövzusu)

D) Ər-Arvad Arasında Cinsi Əlaqənin Qadağan Edildiyi Hallar:
İslam homoseksuallığı qadağan etdiyi kimi, ərin arvadı ilə aybaşı və 

ya zahı halında da cinsi əlaqəsini qadağan etmişdir. Bunun səbəbi ər-
ar vadın cinsi sağlamlığını qorumaq və nəslin davamını təmin etməkdir.

Homoseksuallıq Həzrət Lut Peyğəmbərin qövmü arasında yay ıl dığı 
üçün, onun adı ilə “livata” adlandırılmışdır. Qurani-Kərimdə Həzrət Lu-
tun bu məsələdə qövmü ilə mübarizəsi və axırda qövmünün necə həlak 
edildiyi bəyan edilir.444

Həzrət Peyğəmbərdən arvadına arxadan cinsi əlaqədə olanı qı-
na yan və lənətləyən müxtəlif hədislər rəvayət edilmişdir.  Bir neçəsini 
bu rada qeyd edəcəyik: “Allah, arvadı ilə arxadan cinsi əlaqədə olan 
ada  mın üzünə baxmaz.”445 “Şübhəsiz Allah, doğrunu aşkar etməkdən 
çə kinməz. Qadınlarınıza arxadan yaxınlaşmayın.”446

“Arvadı ilə aybaşı halında ikən və ya arxadan əlaqədə olan, ya-
xud da gələcəkdən xəbər verən münəccimə inanan şəxs Məhəmmə də 
(s.ə.s) endiriləni inkar etmiş olar.”447 “Arvadına arxadan yaxınlaşan in-
san lənətlənmişdir.”448

443. əz-Züheyli, VII, 330.
444. Bax. əl-Əraf, 7/80, 81; əş-Şüəra, 26/160-167; əl-Ənkəbut, 29/29.
445. İbn Macə, Nikah, 29; İbn Hənbəl, II, 244.
446. Tirmizi, Rəda, 12, 90; Darimi, Nikah, 30; əş-Şövkani, Neylül-Övtar, VI, 200.
447. Tirmizi, Təharət, 102, Rəda, 12; İbn Macə, Nikah, 29; Darimi, Vüdu, 114; İbn Hən-
bəl, I, 86, VI, 205.
448. Əbu Davud, Nikah, 45.
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Heyzli qadınla cinsi əlaqə haram edilmişdir. Ayədə; “Aybaşı gün-
lə  rin də qadınlarınızdan kənar durun” (əl-Bəqərə, 2/222) buyurulur. Allah 
Rə sulu aybaşı halndakı xanımı ilə əlaqədə olan insanın, bu əlaqə ilk 
gün  lərdə olmuşdursa bir dinar (təxminən 4 qram 22 əyar qızıl), axı ra 
doğ ru olmuşdursa yarım dinar qızıl pulu sədəqə verməli olduğunu bil-
dir  mişdir. Bu cəza hədisdə belə bəyan edilir: “Bir adam heyzli arva dı ilə 
cin si əlaqədə olarsa, əgər qan qırmızı rəngdədirsə bir dinar, sarı rəng-
də  dirsə yarım dinar sədəqə versin.”449

Arvadı ilə ləyaqətsiz (çirkin) şəkildə əlaqədə olan insana hədd cə-
za  sı deyil, təsir cəzası tətbiq edilir.

Hənbəlilərə görə ləyaqətsiz (çirkin) şəkildə əlaqədə olan ər-ar va  dın 
evliliyinə son verilir.

E) Hamiləliyin Qarşısının Alınması (Əzl):
1. Əzl Termini və Mənası:
Ərəbcə bir söz olan “əzl”; uzlaşdırmaq, ayırmaq deməkdir. Fiqh ter-

mi  ni olaraq; qadının hamilə qalmaması üçün cinsi əlaqə zamanı, kişi nin 
sp  remasını ondan xaric etməsidir. Əzl istər İslamdan əvvəl, istərsə də 
is   lamiyyət dövründə iki səbəblə edilirdi. Ya cariyə hamilə qalmasın de yə 
bu vəsitədən istifadə edilir, ya da azad bir qadın hamilə qalmasın və ya 
sü  dəmər uşağa zərər gəlməsin deyə edilirdi.

Həzrət Peyğəmbərin əzl barəsində müxtəlif hədisləri vardır. Ona 
əz  lin hökmü barəsində soruşulduqda; “O, gizli vəddir” buyurmuş  dur.450 
Bu  rada “vəd”; qız uşağını diri-diri torpağa basdırmaq mənasına gəlir. 
Bu  nunla Qurandakı bu ayəyə işarə edilirdi: “Diri-diri torpağa basdırı-
lan körpə qızdan, axı o hansı günahına görə öldürüldü? Soruşulan 
za  man.”451

Lakin daha sonra Həzrət Peyğəmbər əzl barəsində güzəştə get-
miş  dir. Cabirin (r.a) belə dediyi rəvayət edilir; “Bizim cariyələrimiz var 
idi və onlardan əzl edirdik. Yəhudilər bunun kiçik “məvudə” yəni uşa  ğı 
di ri- diri torpağa basdırmaq mənasına gəldiyini dedilər. Bu məsələ Al-
lah Rəsuluna çatdırıldıqda belə buyurdu: “Yəhudilər yalan danışmış  dır. 
Əgər Allah onu yaratmaq istəsə, sən ona mane ola bilməzdin.”452 Əbu 
Sə id əl-Xudri və Ənəs bin Malikdən də eyni mahiyyətdə hədislər rə va-
449. Tirmizi, Təharə, 102.
450. Müslim, Nikah, 141; İbn Macə, Nikah, 61. 
451. ət-Təkvir, 81/8-9.
452. Əbu Davud, Nikah, 48; Nəsai, Nikah, 55; Əhməd bin Hənbəl, III, 22, 49, 51.
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yət edilmişdir. Yenə Cabir (r.a) belə demişdir: “Biz Həzrət Peyğəm bər 
döv  rün də Quran nazil olarkən əzl edirdik. Əgər əzl qadağan edilsəydi, 
bu  nu Qur an qadağan edərdi.”453 Müslimin rəvayətində; “Bu, Rəsulul la-
hın qulağına çatdı, lakin bizə bunu qadağan etmədi”454-deyilir.

Əbu Səid əl-Xudrinin rəvayət etdiyi bu hədis də əzlin caiz oldu ğu-
nu ifa də edir. Əbu Səid belə demişdir: “Biz qadınlarımızla cinsi əlaqə  də 
olu ruq, bundan həzz alırıq. Əzl barəsində nə deyirsiniz?-sualına Al lah 
Rəsulu bu cavabı vermişdir: “Siz istədiyinizi edin. Allahın yarat maq is-
tədiyi şey meydana gələcəkdir. Üstəlik suyun (sperma nın) ha mısın dan 
uşaq olmaz.”455

Yuxarıdakı ilk hədisə və on çirkin xislətdən birinin də əzl olduğu  nu 
de yən Əhməd bin Hənbəlin rəvayət etdiyi456 başqa bir hədisə görə əzl 
na layiq (çirkin) bir əməldir. İbn Həzm bu hədisləri dəlil gətirərək əz lin 
caiz olmadığını söyləmişdir.

İslam alimlərinin böyük əsəriyyəti isə, yuxarıdakı digər hədislə rə 
əsas  lanaraq; kişinin hür (azad) qadınının icazəsi ilə əzl etməsinin caiz 
ol du ğunu demişdir.

Hamiləliyə mane olmağın caiz olub-olmaması da əzlin hökmü ilə 
ya   xından əlaqəlidir. Əzli qəbul etməyənlər bunun qədərə qarşı çıx maq 
mə    nasına gəldiyini və bununla müsəlmanların sayının azalmasına sə-
bəb olduğunu iddia edirlər. Bu barədə həmçinin uşaqların yoxsulluq 
qor   xusu ilə öldürülməsini qadağan edən ayə ilə457 Həzrət Peyğəmbə rin 
bu hədisinə əsaslanırlar: “Evlənin, çünki mən digər ümmətlərə qarşı si-
zin çoxluğunuzla fəxr edəcəyəm.”458

Nəticə etibarilə, nütfə (sperma) böyüyüb formalaşmadan əvvəl ki şi-
nin və ya qadının hamiləliyin qarşısını alan üsullara əl atması müm kün 
və caizdir. Bu qorunma hamilə qalmamaq üçün dər mandan is ti fa də et-
mək lə mümkün olduğu kimi, məninin (spermanın) uşaqlığa düş mə sinin 
qar şısını alan digər vəsitələrlə də ola bilər. Lakin burada ər-ar va dın ra-
zılığının olması, sağlamlığa zərər verməməsi və istifadə edi lən me  to-
dun qüslə mane ola biləcək mahiyyətdə olmaması şərtdir.

453. Buxari, Qədər, 4; Tirmizi, Nikah, 39.
454. Bax. Müslim, Talaq, 26-28.
455. Əhməd bin Hənbəl, III, 26.
456. Nəsai, Zinə, 17; Əbu Davud, Xatəm, 3; İbn Hənbəl, I, 280, 297, 429.
457. əl-İsra, 17/31.
458. İbn Macə, I, 592, hədis 1846.
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2. Abort və İslam Dininə Görə Hökmü:
Abort lüğətdə “qazımaq” deməkdir. Tibb termini olaraq hamiləliyin ilk 

üç ayında uşaqlığın içərisini qazıyaraq nütfənin alınmasını ifadə edir.
Uşağın ana bətnində formalaşdıqdan sonra düşürülməsi, əzl  dən 

fərq li bir metoddur. Əzldə mənini qadından uzaqlaşdırmaqdan söhbət 
ge dir. Abort isə formalaşan və irəlidə canlı insan meydana gətirəcək bi-
olo ji bir varlığı kənar təsirlərlə anadan ayırmaq metodudur.   

Hamiləliyin qarşısının alınması və bununla yanaşı abortun Qərb öl -
kələrində yayılması ingilis iqtisad alimi və Anqilikan rahibi Tomas Ro-
bert Malthusun iddia etdiyi “ərzaq məhsullarının sürətlə artan dün ya 
əha lisinə kifayət etməyəcəyi təlaşından irəli gəlir.” Malthus 1803-cü il də 
dərc etdiyi “Əhali Artımının Cəmiyyətin Gələcək İnkişafına Təsirlə ri Ba-
rəsində Bir Təcrübə” adlı əsərində; dünyada əhalinin sürətlə artdığı nı 
və bunun müqabilində qida məhsullarının sabit qaldığını, bu səbəb dən 
hə min məhsulların bir gün bitəcəyini iddia edirdi. Buna görə də bir təd-
bir olaraq, doğumu təşviq etmək bir yana, əksinə cinsi pəhriz lə (əla-
qədən uzaq qalmaqla) əhali planlamasının zəruriliyini irəli sür dü. Onun 
fikrincə əhalinin artımı işsizliyə, yoxsulluğa və əmək haqları  nın aşa ğı 
düşməsinə səbəb olur. “Doğumun bilərək qarşının alınması” de yə bi-
ləcəyimiz Malthusçu doktrin Avropada yayılarkən, xüsusilə dinlərin bö-
yük eti razına səbəb oldu. Katoliklər və kommunistlər tərəfindən tənqid 
edil di. Papalar və rahiblər hamiləliyin qarşının alınmasını Allahın işinə 
qa rış maq kimi qiymətləndirdilər.  Kommunistlər də imkanlıların sərvətlə-
ri böl məmək üçün əhalini azaltmaq məqsədilə hamiləliyə mane ol maq 
mə  sələsini ortaya atdıqlarını iddia etdilər. 1798-ci ildə Amsterdam da ilk 
dəfə hamiləliyin qarşısının alınması üçün klinika açıldı. Sonra bu hə -
rəkat ABŞ-da yayıldı. 1916-cı ildə bu ölkədə hamiləliyin qarşısı nın alın-
ması üçün klinikalar açıldı. Hamiləliyin qarşısının alınması üçün mü ra-
ci ət olunan bütün metodlar əxlaqa uyğun sayıldı.

Yuxarıda hələ uşaq formalaşmadan əvvəl, istər əzl, istərsə bu mə-
na ya gələn hamiləliyin qarşısını almaq mahiyyətindəki metodlara İsla-
mın müsbət baxdığını qeyd etmişdik. Lakin bu məsələdə iki məqa ma 
diq qət edilməsi də zəruridir. 1) Ər-arvadın qarşılıqlı razılığı, 2) Tətbiq 
edi  ləcək metod kişinin və ya qadının fiziki, ruhi sağlamlığına zərər ver-
mə  yəcək mahiyyətdə olmasıdır.

Uşaq formalaşdıqdan sonra, başqa bir ifadə ilə hamiləlik başla dıq-
dan sonrakı qorunmağa gəlincə; bu məsələni Malthusun dediyi kimi 
yal nız “ac qalmaq”, dünyadakı ərzağın insanlara kifayət etməmə si ki mi 
nəzəri bir fikrə əsaslanmaq, İslam dini baxımından bir məna kəsb et mir. 
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Çünki mömin ruzini verənin Allah olduğuna inanır. Allah-Təala nın “Ra-
ziq” və “Rəzzaq” sifətləri ilə “Rəhman” və “Kərim” sifətləri dünyada kı 
hər canlıya ruzi verənin O olduğunu göstərir. Ayələrdə belə buyurulur: 
“Hə  qiqətən, Rəbbin istədiyi şəxsin ruzisini artırar da, azaldar da. 
Doğ  rudan da, O Öz bəndələrinin halından xəbərdardır, (hər şeyi) 
gö  rəndir!”459 

“Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ru zi -
sini verməsin. Allah onların (ata belindəki, ana bətnindəki və ya dün-
ya dakı) sığınacaqlarını da, əmanət qoyulacaq (ölüb dəfn edi lə cək) 
yer lərini də bilir. (Bunların) hamısı açıq-aşkar kitabdadır (löv hi-məh-
fuzdadır).”460  

Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Sizdən birinizin ana bət nin-
də yaradılışı qırx gündə toplanır. Sonra qırx gün qan laxtası, sonra bir o 
qə  dər müddətdə də ət parçası halına gəlir. Sonra Allah-Təala bir mə lək 
göndərərək dörd qədər planını yazmasını əmr edir: Edəcəyi əməl lər, 
ru  zisi, əcəli və bədbəxt yaxud məsud (xoşbəxt) olacağı. Sonra ona ruh 
üfü  rülür.”461

İslam dininə görə dölün canlı halda doğulmaq ehtimalı olduğu üçün, 
onun ana bətnindəki varlığı qorunmuş və onun bir sıra hüquqlar dan fay-
da lanması təmin edilmiş və bu məqamda yad təsirlərlə onun dü şü  rül-
məsi bəzi şərtlərə əsaslanmışdır.

Rüşeym sağ doğulmaq şərtilə miras, lehinə vəsiyyət və nəslin təs-
di  qi kimi hallardan faydalanır. Rüşeym üçün sabit olan hüquqlar qoru -
nur və o sağ halda doğularsa bunlardan valideyn vəsitəsilə fayda lan-
ma   ğa başlayır.462

3. İslamda Rüşeymi Qoruyan Hökmlər Belə Sıralana Bilər:
a) Həzrət Peyğəmbər uşaq doğmaq istəməyən ər-arvada ha mi-

lə     likdən qorunmaq vəsitələrindən istifadə etmələrinə icazə vermiş dir. 
Bu    na qadının da razılığı lazımdır. Çünki qadının uşaq doğmaq haq  qı 
ol    duğu kimi, ona cinsi yöndən narahatlıq verəcək və ya psixologiya sı  na 
tə  sir edə biləcək qorunma vəsitələrinə razılıq vermə mək haq qı da var-

459. əl-İsra, 17/31; Bax. əl-Ənam, 6/151; ət-Təkvir, 81/8-9; əl-Mumtəhinə, 60/12.
460. Hud, 11/6.
461. Buxari, Bədul-Xəlq, 6; Müslim, Qədər, 1, 2.
462. əs-Sərəxsi, əl-Məbsut, XXVI, 86, 87; İbnu-l-Hümam, Fəthul-Qədir, VIII, 328 və s.; 
Əbu Zəhra, Üsulul-Fiqh, səh: 331 və s. 
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dır. Bu səbəbdən qadının razılığı xaricində əzl (hamiləlik dən qo  run maq) 
mək ruhdur.463 

b) Ana bətnindəki dölün düşürülməsini qadağan edən bilavəsi tə 
ayə və hədis yoxdur. Lakin hamilə qadının döyülməsi və ya öldü rül-
mə   si halında, ölü halda düşən döl üçün “qürrə” deyilən bir cəza sün-
nə ilə sabitdir. Əbu Hüreyrənin belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Hu zeyl 
qə   biləsindən iki qadın döyüşdülər. Bunlardan biri digərinə daş ata raq 
onun və qarnındakı uşağın ölümünə səbəb oldu. Tərəflər Həz rət Mə-
həm mədin (s.ə.s) hüzurunda bir-birini mühakimə etdilər. Allah Rə su lu 
döl üçün “qürrə”, qadın üçün isə aqiləsinin üzərinə “di yət” cə za sı ilə 
hökm verdi.”464 Əbu Hüreyrədən edilən başqa bir rəvayətdə isə yal   nız 
döl üçün “qürrə”dən  bəhs edilmiş, anasının ölümü haq  qın da mə lu  mat 
verilməmişdir. Qürrə; diyənin iyirmidə biri qədər təzmi nat olub, bu  nun 
miqdarı hənəfilərə görə 50 dinar (200 qram qızıl pul) və ya 500 dir-
həmdir (1400 qram gümüş puldur). Fəqihlərin çoxuna görə isə 600 dir-
həm gümüşdən ibarətdir. Döl ana bətnindən ölü halda ayrıl dıq da onun 
düş məsinə cinayət etməklə səbəb olan şəxs qürrə cəzası ilə mə sul tu-
tu lur. Burada dölün oğlan və ya qız olması, cinayətin qəsdən və ya səh-
vən edilməsi nəticəni dəyişdirmir.465

Bundan başqa rüşeymi ana, ərinin icazəsi olmadan dərmanla və 
ya baş qa bir metodla, yaxud da abort etdirərək düşürərsə, qürrə təz-
mi na tı nı onun aqiləsi (varis olan qohumları) ödəməlidir. Əgər ər uşa ğı 
dü şür mə si üçün icazə vermişsə və ya qadının günahı (qəsdi) olmaz  sa, 
təcavüz olmadğına görə qürrəyə ehtiyac yoxdur. Lakin onu da qeyd et-
mək lazımdır ki, edilən əmələ görə qürrənin verilməməsi onun haram lıq 
cə  hətini aradan qaldırmır.466 

c) Rüşeym ana bətnində üzvləri formalaşana qədər (müstəbi nul-
xil  qə) qan laxtası hökmündədir. Bu dövr döl 1,5-2 aylıq olana qə dər 
da  vam edir. Bu, bir insan varlığını təmsil etdiyi üçün səbəb olma dan 
mü  daxilə etmək olmaz. Həzrət Peyğəmbər bala çıxarmaq vaxtında quş 
yu  murtalarına zərər verməyi belə qadağan etmişdir.  İnsanı təmsil edən 
rü  şeym heyvan yumurtasından daha çox qorunmağa layiqdir. Üzrsüz 
ola  raq uşaq aldırmaq isə haramdır. 

463. Bax. Əhməd bin Hənbəl, I, 31, III, 26; əl-Kasani, II 334, 335.
464. Müslim, Qasamə, 36; Buxari, Tibb, 468; Əbu Davud, Diyat, 19; Nəsai, Qasamə, 39.
465. əl-Kasani, V, 325; İbn Qudamə, əl-Muğni, V, 799; İbn Rüşd, Bidayətu-l-Müctəhid, 
II, 407; Döndürən, «Qurrə» mad. Ş.İ.A., II, 237.
466. Bax. İbn Qüdamə, VII, 716; əz-Züheyli, VI, 364.
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d) Əzaların formalaşmasından ruh üfürülənə qədər olan dövrdə 
(120 günlük) bir səbəb olmadan rüşeym götürülərsə cinayət yolu ilə 
uşa ğı düşürənə verilən “qür rə” cəzası lazımdır. Qurrə bir il ərzində rü-
şeym varislərinə ödənilir. Həz rət Ömər də bunu tətbiq etmişdir.

Lakin qadının frengi, xərçəng, iflic və ya infarkt kimi mühüm bir xəs-
tə liyi olarsa bu mərhələdə də uşağın götürülməsi caiz sayılmışdır.467  

e) Rüşeym cinayətlə canlı halda düşürülərsə və doğuşdan son ra 
ölər   sə günahkar tam diyət ödəməlidir. Burada diyət üç il müd də tin  də 
ödə  nilə bilər. Səbəbsiz müdaxilə və ya döymək kimi haqsız hə rə  kət 
nə  ticəsində qadın ölərsə və döl (uşaq) də düşmüş olarsa, ana üçün 
tam  diyət, döl (üçün) isə qürrə cəzası lazımdır. Yuxarıda Hüzeyl qə bi-
lə  sindən iki qadının dava-dalaş məsələsində Həzrət Peyğəmbə rin be   lə 
bir təzminat cəzasına hökm etdiyini qeyd etmişdik.468 

467. əl-Fətaval-Hindiyyə, Tərcümə, XII, 126,
468. Bax. Buxari, Tibb, 468; Müslim, Qəsamə, 36; əs-Sərəxsi, XXV, 87 və s.; İbnul-Hü-
mam,VIII, 324 və s.; Bilmən, III, 803.





V BÖLÜM

UŞAQLAR ÜZƏRİNDƏ HÜQUQİ TƏMSİL 
(ƏHLİYYƏT-VƏLAYƏT və VƏKALƏT)

• Əhliyyət
• Vəlayət və Vəsayət
• Valideynin Nikah Müqaviləsindəki Rolu (Səlahiyyəti)
• Vəkil Vəsitəsilə Evlənmə
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I. ƏHLİYYƏT

A) Əhliyyət Termini və Mənası:
Əhliyyət lüğətdə; layiq olmaq və kifayət etmək deməkdir. Fiqh ter-

mini olaraq əhliyyət; insanın malik olduğu hüquqları və öhdəliklə   ri da şı-
ma sını ifadə edir. 

Əhliyyət şəxslərin əqli və cismani inkişafına bağlı olaraq inkişaf 
edən və ana bətnində rüşeym mərhələsindən başlayıb həddi-büluğ və 
rüşd çağına çatmaqla ən yuxarı səviyyəyə çatan bir dövrü əhatə edir. 
Vü cub və əda əhliyyəti olmaqla iki qismdir.

Vücub əhliyyəti şəxsin malik olduğu hüquq və öhdəliklərini əha tə 
edir. Vücub əhliyyətinin əsası insandır. Bunun yaş, əql və rüşd ilə əlaqəsi 
yoxdur.Öz növbəsində naqis və tam olmaqla iki qi sm dir.

Naqis vücub əhliyyəti ana bətnindəki rüşeymə aid bir hüquq olub, 
rü şeymin yalnız lehinə olan hüquqlardan istifadə etməsidir. Bunlar da 
nə sil, miras və ona bağışlanan (onun mülkiyyətinə verilən) hüquq dur.
Rü şeym sağ olaraq doğularsa bu hüquqları əldə edər. Aşağıda bu haq-
lar dan danışacağıq.

Doğumla təxminən yeddi yaş arasındakı qeyri-müməyyizlik (uşaq-
lıq döv rü) mərhələsində isə uşaq tam vücub əhliyyətinə sahib olar. Bun-
lar le hinə olan hüquqlara sahib olmaqla yanaşı, bəzi borclardan da mə-
sul sayılırlar. Başqasının malına və ya canına zərər vermədə təzmi nat 
ilə yoxsul olan qohumuna nəfəqə (əl tutmaq) kimi öhdəliklər bunlar dan 
sa yılır.

Yeddi yaşdan sonra yaxşı ilə pisi ayırd etməyə başlayan uşaq lar-
da əda əhliyyəti başlayır. Bu da naqis və tam olmaqla iki qism dir. Əda 
əhliyyəti insanın bağladığı müqavilələrin İslamda etibarlı olub-ol ma ya-
ca ğını müəyyən edir. 

Naqis əda əhliyyəti yeddi yaşla həddi-büluğ dövrü arasında kı uşaq-
lar da baş verir. Bunlar lehinə olan məsrəfləri şəxsən yerinə yetirə bildi yi 
hal  da, əleyhinə olanlar valideynlərin icazəsi ilə də etbarsız sayılır. İki 
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cə  hətli yəni həm zərərinə, həm də xeyrinə olanlar isə vəlilərin icazə si 
ilə məqbul sayılır. 

Tam əda əhliyyəti isə şəxsin bütün borclanma növlərindən xəbər  dar 
ol masıdır. Bu müməyyiz balacada natamam halda başlayıb həddi-bü-
luğ və rüşd dövrü ilə başa çatar. Artıq insan bununla bütün ibadətlər  dən 
mə sul olduğu halda, zəkat, diyət, zərərin təzminatı və hədd cəzala  rı 
ki  mi hüquq və məsuliyyətlərə cavabdeh olur.

Biz aşağıda insanın müxtəlif həyat mərhələlərini nəzərə ala raq əh-
liy  yət vəziyyətini rüşeym, qeyri-müməyyiz və müməyyiz kiçiklik, həd di-
bü luğ və rüşd dövrləri olmaqla beş mərhələdə izah edəcəyik.

B) Həyat Boyunca Bir İnsanın Əhliyyət Mərhələləri:
1. Rüşeym Dövrü:   
Bu dövr uşağın ana bətninə düşməsindən doğuma qədər davam 

edir. Rüşeym üçün vəlayətdən söhbət getməməklə yanaşı, o, sağ do-
ğul  maq şərtilə lehinə olan bu haqlardan istifadə edir. Nəsil (nə səb) haq-
qı, vərəsəlik hüququ, lehinə vəsiyyət və ya vəqf edilən şeyə sahib olma 
hü  ququ. Rüşeym sağ doğularsa bunlara sahib olar.469

Hənəfilərə görə rüşeymin mülkiyyətinə keçən mallar, “yədi əmin”ə 
(eti   barlı bir adama) təslim edilir və bunlar mühafizə olunur. Əksər məz-
həb müctəhidlərinə görə isə, belə bir vəziyyətdə rüşeym üçün bir vəli və 
ya və si müəyyən edilir və bu adam onun mallarını qoruyar. 

Rüşeym hələ ruh üfürülmədiyi dövrdə də olsa, insanı təmsil etdi yi 
üçün İslamda qorunmuş  və mühüm bir səbəb olmadan kənar təsi rə 
mə  ruz qalaraq götürülməsinə səbəb olanlara müəyyən cəzalar tət biq 
edil   mişdir. (Bax. Yuxarıda “Abort” məsələsi).

2. Qeyri-Müməyyiz Uşaqlıq Dövrü:
  Bu mərhələ doğumdan təmyiz çağına, yəni uşağın yaxşı ilə pisi, 

fay  dalı olanla, zərərli olanı ayırd edə bildiyi yaşa qədər davam edər. 
Bu da təxminən yeddi yaşında baş verir. Buna görə doğumla yeddi yaş 
ara   sındakı kiçiklərin əda əhliyyəti yoxdur, lakin “vücub əhliyyəti” deyi lən 
onu haqlara və borclara məsul hala gətirən əhliyyətin sahibi sayılır. Bu 
sə   bəbdən ona edilən hədiyyə və vəsiyyətlər məqbul olduğu kimi, vəli və 
ya vəsinin onun adından edəcəyi alış-veriş, kirə və girov da bu qəbil dən 
sa   yılır. Bunların nəticələri uşağa aiddir.

469. İbnul-Hümam, Fəthul-Qədir, VIII, 324 və s.

Uşaqlar Üzərində Hüquqi Təmsil
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Mülkiyyəti olan qeyri-müməyyiz uşaq dövlətin qoyacağı vergi və di-
gər öhdəliklərdən məsul sayılır. Varlı (imkanlı) olduqda isə yoxsul olan 
qo humlarına baxmaq məsuliyyəti də meydana çıxar. Lakin hənəfilə  rə 
gö  rə zəkat verməklə məsul olmaz. Çünki zəkat ibadətlərdən biri ol du ğu 
üçün kiçik uşaq ibadəti yerinə yetirməklə məsul deyildir. Alimlə rin ço -
xu isə zəkat malın külfəti mahiyyətində olduğuna görə, kiçik uşa ğın da 
malından zəkat verməli olduğunu irəli sürür.470 

3. Müməyyiz Uşaqlıq Dövrü:
Bu mərhələ təmyiz ilə başlayar və həddi-büluğ yaşına qədər da  vam 

edər. Təmyiz; yaxşı ilə pisi, xeyirlə şəri, faydalı ilə zərərlini bir-birin  dən 
ayır d etmək qabiliyyətini ifadə edir. Təmyiz çağının başlanğıcı yeddi yaş 
ola raq qəbul edilmişdir. Dəlil bu hədisdir: “Yeddi yaşına girdiklərin  də 
uşaq larınıza namazı əmr edin.”471 Bu hədis yeddi yaşına çatan uşa  ğın 
na mazın və ibadətin mənasını qavraya biləcək düşüncə kamilliyi nə çat-
dı ğını göstərir.

Müməyyiz uşağın əskik (naqis) əda əhliyyəti vardır. Onun edəcə yi 
iba  dətlər və ya gündəlik ticarət və mədəni münasibətlər bu prinsiplə rə 
gö  rə qiymətləndirilir.  

a) Namaz, oruc və həcc kimi ibadətləri etməsi fərz olmasa da yeri  nə 
ye tirdiyi təqdirdə səhih olar və savabı valideynləri ilə onları bu ibadət  lə-
rə təşviq edib öyrədənlərə aid edilir.472

b) Tam olaraq xeyrinə olan əqdlər məqbul sayılır. Bu məsəldə vəli-
si  nin icazəsinə də ehtiyac yoxdur. Şəxsinə verilən hədiyyə və sədəqə  ni 
qə bul etməsi, mübah malları mülkiyyətinə keçirməsi bu mahiyyətdə  dir. 
Bu na görə, yeddi yaşla həddi-büluğ dövrü arasındakı uşağa verilə  cək 
zə  kat və ya ediləcək başqa hədiyyələr uşağın mülkiyyətinə keçər. La  kin 
be  lə bir hədiyyə pis bir niyyət üçün edilmişsə, uşağın lehinə (xeyiri nə) ol -
madığı başa düşüldükdə, vəlinin buna mane olmaq hüququ var dır. Bun-
dan başqa bu yaşdakı uşaqların başqasının vəkili olaraq edəcəyi alış, 
sa tış, kirayə, nikah, talaq, mübahisə və təslim almaq kimi hüquqları da 
vardır. Çünki bu məsələlər uşağın böyüməsinə kömək edir və meydana 
çı xan zərər də vəkalət verənə aiddir.473 

470. Bax. Tirmizi, Zəkat, 15; Malik, Müvəttə; Zəkat, 12; Döndürən, Dəlilləriylə İslam El-
mi hali, İstanbul, 1991, S: 490, 491; Əbu Zəhra, Üsulul-Fiqh,  331, 32.
471. Əbu Davud, Salat, 26.
472. əl-Kasani, əl-Bədayi, VII, 171; İbnul-Hümam,VII, 310 və s.; əl-Meydani, əl-Lübab, 
II, 67; İbn Rüşd, Bidayətu-l-Müctəhid, II, 278.
473. Bax. İbn Abidin, Rəddul-Muxtar, IV, 400 və s.; əl-Xudari, Usulul-Fiqh, V nəşr, Misir 



c) Zərərinə olan xərclər məqbul deyildir. Malını bağışlaması, vəqf 
et  mə si və ya ariyət (əvəzsiz istifadəyə) verməsi, başqasının borcu na 
və   kil olması və arvadını boşaması kimi məsələlər bu mahiyyətdədir. Bu 
mə  sə lələr uşaq adına vəlisi və ya vəsiyyət edilən şəxs tərəfindən də 
edi   lə bilməz.

d) Həm faydasına, həm də zərərinə ola bilən məsələlər. Ticarət, ki-
ra yə vermək, icarəyə götürmək, girov qoymaq kimi məsələlər də bu ma-
hiy yətdədir. Bunlar vəlinin icazəsi ilə baş verir. Vəli icazə verər sə edi  lən 
iş lər səhih olar, əks halda etibarsız sayılar.

4. Həddi-Büluğ Dövrü:
Həddi-büluğ  dövrü ilə insan uşaqlıq dövründən çıxıb, gənclik döv-

rü nə qədəm qoymuş olur. Həddi-büluğ dövrünün  aşağı həddi qızlar da 
9, oğlanlarda 12 yaşdır. Yuxarı hədd əksər müctəhidlərə görə 15 yaş dır. 
Əbu Hənifəyə görə isə yuxarı hədd qızda 17, oğlanda 18 olub bu ya şa 
ça  tanlarda həddi-büluğ yaşının əlamətləri müşahidə edilməsə be lə 
hökm baxımından həddi-büluğ yaşında sayılırlar. Həddi-büluğ əlamə ti 
oğ  lan uşaqlarında ehtilam (cünub) olma, qızlarda isə aybaşı ol maq la və 
ya hamilə olmaqla sabit olur. Bu əlamətlər müşahidə edilmə sə də alim-

lərin çoxuna görə 15 yaş bitdikdən sonra həddi-büluğ dövrü baş la mış 
sa yılır.

Həddi-büluğ yaşında və ağlı başında olan kişi və qadın bütün iba-
dət ləri yerinə yetirməklə məsul olduğu kimi, ticari və mədəni hər cür mü-
qa  vilələri bağlamaq səlahiyyətinə malikdir. Verdiyi ziyanlara görə həm 
cis mani, həm də maddi cəhətdən məsul olarlar. Bir adamı qəsdən öldü-
rər sə onun hədd cəzası tətbiq edilər, zina etsə bunun cəzasını ödə yər. 
Lakin öz mülkiyyətini idarə etməkdə təcrübə və bacarığı olma sa, baş qa 
bir ifadə ilə “rəşid” deyilsə, öz malı üzərindəki idarəçiliyi vəli nin ica zəsi 
ilə davam edər. Beləliklə həddi-büluğ yaşı ilə rüşd ayrı yaşlar da baş verə 
bilər. Bu səbəbdən aşağıda rüşd dövrünü ayrıca olaraq şərh edə cəyik.

5. Rüşd Dövrü:
Rüşd ərəbcə bir kəlmə olub lüğətdə; doğru yolu tapıb getmə, doğru 

düşünmə, ağıl sahibi olma və həddi-büluğ yaşında olmaq kimi mənalara 
gəlir. Rəşid isə; malını dağıtmaqdan uzaq olan, etdiyi işlərdə xeyrini və 
zərərini ayırd edə bilən şəxs deməkdir. 

1965, s. 100, 102.

 / 173 Uşaqlar Üzərində Hüquqi Təmsil



 174 \ Ailə Elmihalı

İnsan dini və cinayət hüququ ilə bağlı öhdəliklər daşıdığı hal da, ma-
liy yə xərcləri baxımından rəşid olmaya bilər. Rüşd tam şəkildə həd di-
bü luğ yaşı demək deyildir. Bu səbəbdən həddi-büluğ yaşından əv vəl və 
ya sonra ola bildiyi kimi, həddi-büluğ yaşı ilə bərabər də realla şa bi lər. 
İnsan yalnız həddi-büluğ yaşına çatdıqda deyil, rəşid olunca əda əh-
liyyətini tamamilə qazanmış olar. Bundan sonra üzərindən maliy yə və-
layəti qalxar, malından istədiyi kimi istifadə etmək hüququ əmələ gə lər 
və malı (mülkü) ona təhvil edilər.

Allah-Təala belə buyurur: “Yetimləri nikah yaşına çatıncaya qə-
dər sınayın. Əgər ağla dolduqlarını (həddi-büluğa çatdıqlarını) hiss 
et  səniz, mallarını özlərinə qaytarın.”474 Ağlı başında və həddi-bü luğ 
ya  şındakı uşaqda sərvətini idarə edə biləcək bir qabiliyyət, bilgi və təc-
rü bə müşahidə edilməzsə malı (mülkü) ona təslim edilməz və bir müd-
dət yenə vəlinin himayəsi (qoruması) davam edər. Bu himayə nin müd-
də  ti nə qədərdir və bu müddəti kim müəyyən edəcəkdir?

Əbu Hənifəyə görə ağlı başında və həddi-büluğ yaşındakı şəxs sə-
feh (bədxərc) və israfçı olsa da prinsip etibarilə malını xərclə mək hür-
riy yətinə sahibdir, lakin malı (var-dövləti) tədbir olaraq rəşid ola na və 
ya iyirmi beş yaşına qədər ona təslim edilməz. Bu yaşdan son ra ar-
tıq rəşid olmasa da var-dövləti onlara verilər. Əks halda, insanın şərə fi 
ayaq altına atılmış olar. Ayədə belə buyurulur: “Yetimin malına, xeyir-
xah məq  səd (onu qoruyub saxlamaq, çoxaltmaq) istisna olmaqla, 
həd di-bü lu ğa çatana qədər yaxın düşməyin.”475 İyirmi beş yaş, ata 
ola caq bir yaş olub, insan bu yaşda son kamillik çağına çatmış olur. 
Xərc ləməyə məhdudiyyət qoyulmasından məqsəd tərbiyələndirməkdir. 
Bu yaşdan sonra ək sər hallarda tərbiyələndirmə baş verməz.476 

Əksər müctəhidlərə görə uşaq həddi-büluğ çağına rəşid olma dan 
gi rərsə var-dövləti ona təslim edilməz və bu vəziyyət yaşına bax ma-
dan uzun müddət davam edə bilər. Belə ki, ən-Nisa surəsinin altın cı 
ayə  sində buna işarə edilmişdir. Səhabeyi-Kiramdan Səid bin Cübeyr; 
“Ki  şinin saqqalı ola bilər, amma rəşid olmaya bilər”-demişdir. Səfeh lik 
ha  lı davam etdikcə kişi altmış yaşında da olsa hökm dəyişməz. Belə 
ki, ayə də buyurulmuşdur. “Allahın sizə dolanmaq ünün bəxş etdi yi 
mal   ları (və ya Allahın sizi üzərində qəyyum təyin etdiyi yetim malını) 
sə  fehlərə (ağılsızların əlinə) verməyin.”477

474. ən-Nisa, 4/6.
475. əl-Ənam, 6/152.
476. əl-Kasani, VII, 171; İbnu-l-Humam,VII, 316; əl-Meydani, əl-Lübab, II, 69.
477. ən-Nisa, 4/5.



Müasir bəşəri hüquqlarda rüşd üçün müxtəlif yaşlar müəyyən edil-

miş dir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən qız-

lar da 17, oğlanlarda 18, Türkiyə Konstitusiyasında rüşd yaşı 18, Suri ya 

(1935-ci il tarixli Əhvali-Şəxsiyə Qan. 18, Misir 21), İngiltərə, Almani  ya 

və Fransa isə 21 yaşı rüşd yaşı olaraq qəbul etmişdir.
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II. VƏLAYƏT və VƏSAYƏT

A) Vəlayət Termini və Mənası:
Vəlayət lüğətdə; idarə etmək, nizamlamaq, işi öhdəliyə götür mək, 

yar  dım etmək və sevmək kimi mənalara gəlir. Dini bir termin olaraq isə 
be  lə tərif edilə bilər: Həddi-büluğ yaşında, ağlı başında və rəşid olan 
bir şəxsin əda əhliyyəti heç olmayan və ya naqis olan başqa birisinin 
şəx   sinə və ya mallarına bağlı işlərinə nəzarət edib idarə etməklə onun 
ye  rini tutmasıdır.

Vəli kiçik yaşdakı uşaq, ruhi xəstə, ölümə səbəb olan bir xəstəli yə 
tutulan, yaxud  buna bənzər başqa bir səbəblə öz şəxsi mülkü ilə əla-
qə dar məsələlərini şəxsən özü idarə etməyə gücü çatmayan insan lar 
adından məsələləri həll etmək və ya onun etdiyi bəzi işlərə icazə ver-
mək kimi mühüm bir toplum xidmətini üzərinə götürmüş olur. Bu isə 
qo humluq, sevgi, yardım məqsədi kimi hisslərlə edilir. Bu səbəbdən və-
la yət kəlməsində sevgi və yardım mənası vardır. Belə ki, Quranda “vəli” 
və cəmi “övliya” kəlmələri “dost, yardımçı və idarəçi” mənasında istifadə 
edil mişdir. 

Azyaşlılıq, ruhi xəstəlik, əqli zəiflik, ölümlə nəticələnən xəstəlik və 
bor   ca düşmək kimi çətinliklərdən biri olarsa, əhliyyətsiz və ya əskik (na-
qis) əhliyyətli vəziyyətə düşən şəxsin vəliyə ehtiyacı vardır. Vəlayət çə-
tin    liyə düşənin ya şəxsi ilə əlaqədar məsələlər, ya da malları na aid mə-
sə lələr üçün edilir. Var-dövlətlə əlaqədar daha çox vəsiyyət və bu işi öz 
öh də sinə götürən şəxsə də “vəsi” deyilir.

Əhliyyəti olmayanı kənarda təmsil edən vəli ilə əlaqədar olaraq Qur-
anda belə buyurulur: “Əgər borclu ağılsız və zəifdirsə (qoca və ya 
uşaq  dır sa), yaxud söyləməyə qadir deyilsə, o zaman gərək onun 
(əvə zi nə) vəkili ədalətlə deyib (borcu) yazdırsın.”478 

478. əl-Bəqərə, 2/282.
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B) Vəlayətin Növləri:
Vəlayət ailə və maliyyə məsələləri nəzərə alındığında üç yerə ay  rı-

lır. Şəxs üzərində vəlayət, mal üzərində vəlayət və həm şəxs, həm də 
mal üzərində vəlayət. Bunları aşağıda şərh edəcəyik.

1. Şəxs Üzərində Vəlayət:
Bu cür vəlayət kiçiklərin və ya digər problemi olan insanların bir  ba-

şa şəxsi ilə əlaqədar iş və ehtiyaclarını qarşılamaq üçündür. Təhsil, tər-
bi yə, peşə təhsili, həyat yoldaşı seçimində və evlənməsində yardım çı 
ol maq bu mahiyyətdədir.

Şəxs üzərindəki vəlayət səlahiyyəti vərəsəlikdəki sıraya gö rə “əsə-
bə” deyilən kişi qohumlardır. Bunlar bir adamın araya qadın gir mə  dən 
nəsil baxımından bağlı olduğu müəyyən kişi qohumlardır. Və rə sə lik-
də ki yerinə görə vəlayət səlahiyyətinə sahib olurlar. Bu, sıra ilə be  lə-
dir: oğul, oğulun oğlu, ata, baba, ata-anabir və ya atabir əmi və ya xud 
bun    ların oğlan uşaqları.479 Bunlardan yaxın olan qohum olduğu hal da 
uzaq olanlar vəlayət səlahiyyətindən istifadə edə bilməz. Məsələn; əqli 
cə  hət dən xəstə bir qadının ağlı başında və həddi-büluğ yaşında bir oğ lu 
ilə atası olarsa, onun  şəxsi ilə əlaqədar baxım, müalicə, xəstəxana ya 
yer  ləşdirmək və xəstəxanadan çıxarmaq kimi işləri etməyə oğlunun sə-
la   hiyyəti çatır. Çünki oğul ən yaxın kişi qohumu olub, ondan sonra ata və 
di gər qohumlar gəlir.

Şəxs üzərindəki vəlayət bunu zəruri edən səbəb ortadan qalx dıq-
dan sonra sona çatar. Vəlayəti zəruri edən səbəblər; azyaşlılıq, əq li cə-
hət  dən xəstəlik və sağalmayan xəstəliklərdir. Qadın üzərindəki və la yət, 
ev  lənib əri ilə zifafa girməklə sona çatar.480  

2. Mal Üzərindəki Vəlayət: 
Əhliyyəti olmayan və ya naqis əhliyyəti olan şəxsin malı üzərində 

və  layət səlahiyyəti olan şəxsə “vəsi” və ya “mal üzərində vəli” deyi lir. 
Az yaşlıların rüşd yaşına çatana qədər malları ilə əlaqədar məsələ lər də 
onların təmsil edilməsinə “vəsayət”, bu səlahiyyəti üzərinə götürən və-
li yə də “vəsi” deyilir.

Hənəfilərə görə mal üzərindəki vəlayət əvvəlcə ataya, sonra 
onun mü əyyən edəcəyi vəsiyə, sonra babaya, sonra onun müəyyən 
479. Əli Heydər, I, 131; Qədri Paşa, mad. 420-434; İbn Abidin, Rəddul-Muxtar, II, 427; 
əz-Züheyli, əl-Fiqhul-İslam, IV, 141, 142.
480. əz-Züheyli, VII, 749.
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edəcə yi və  siyə, sonra hakimə və onun təyin edəcəyi vəsiyə keçir. 
Məcəllənin 974-cü maddəsində vəsilər bu şəkildə sıralanmışdır. Maddə 
sadələşdirilə  rək ve  rilmişdir: “Uşağın bu məsələdə vəlisi əvvəlcə atası, 
sonra atası  nın hə   yatda ikən təyin etdiyi vəsi, dördüncü sırada uşağın 
atasının atası və ya onun atası yaxud onun həyatda ikən müəyyən edib 
təyin etdiyi və  si və yaxud bu vəsinin təyin edəcəyi vəsi, sonra hakim, 
yaxud da onun tə     yin edəcəyi vəsidir.”481 

Şafeilərə görə, maliyyə məsələləri üzrə vəlayət əvvəlcə ataya, son-
ra ba baya, sonra onun müəyyən edəcəyi vəsiyə, daha sonra hakimə və 
ya onun təyin edəcəyi vəsiyə keçər.

Bu vəziyyətə görə ata və ya hakimin vəzifələndirilməsi xaricin  də 
az   yaşlı uşaqların qardaş, əmi və ya ana kimi qohumlarına mal üzərin  də 
və  layət səlahiyyəti verilməz.

Mal üzərində vəlayət məhdudiyyət qoyulan şəxs rüşd yaşına ça ta-
na qədər davam edər. Rəşid olduqdan sonra əqli xəstəlik və psixoloji 
gər ginlik kimi problem meydana çıxarsa hənəfi və şafeilərə görə vəla-
yət və vəsayət davam edər. Çünki vəlayəti zəruri edən səbəb olduqda, 
və la yət davam edər.

Maliki və hənbəlilərə görə yuxarıdakı halda vəlayət səlahiyyəti ar tıq 
hakimə keçir. Çünki ağlı başında olmaq və həddi-büluğ yaşına çat  maq-
la vəlayət aradan qalxar və bu vəlayət yenidən tətbiq edilməz.

Rüşd yaşından sonra meydana gələn əhliyyət məsələsi, var-döv lə-
ti is rafçılıq və bədxərclik edərək dağıtmaq kimi səfehlik şəklində dir sə, 
əksər alimlərə görə vəlayət hakimə və ya onun təyin etdiyi vəsiyə ke çər. 
Çünki artıq burada məqsəd malı (mülkü) qorumaqdır. İnsanların mə na-
fe yini qorumaq isə hakimin vəzifələrindən biridir.482 

3. Şəxs və Mal (mülk) Üzərində Vəlayət:
Ata və ya onun yoxluğunda atanın atası hüquq müqavilələrinə məh-

du  diyyət qoyulan kimsənin həm şəxsi, həm də malı üzərində vəlayət 
sə lahiyyətinə sahib olar. Lakin ata və babadan başqa qohumların iki cür 
və layəti bir yerdə istifadə etmək səlahiyyəti yoxdur. Ata və ya baba nın, 
ya xud da hakimin bunları mal üzərində ayrıca olaraq vəsi təyin etmə si 
is tisnadır.483 

481. Bax. Əli Heydər, III, 61-65; Qədri Paşa, mad. 420-434.
482. əz-Züheyli, VII, 750.
483. Həmdi Döndürən, Dəlilləriylə İslam Huququ, İstanbul 1983, s. 147.
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C) Vəlinin Malı Xərcləməsi:
Vəlinin məduduiyyət qoyulan şəxsə aid mallar üzərindəki məs rə fi 

(xərcləri), onun məsləhəti ilə müəyyən edilir. Bu səbəbdən zə rər li məs-
rəflər etməsi məqbul sayılmır. Mal sahibinin var-dövlətini ba ğış la ma sı, 
sə dəqə verməsi və ya həddindən çox aldanaraq alver (ticarət) et mə-
si bu mahiyyətdədir. Lakin hədiyyəni, sədəqəni və ya lehinə vəsiyyə  ti 
qə  bul etmək kimi faydalı məsrəfləri məqbul sayılır. Alver, kirayə ver-
mək və ya icarəyə götürmək, şəriklik qurmaq və ya şərik malı bölüş mək 
ki  mi həm fayda, həm də zərər ola bilən məsrəflər edə bilər. Dəlil bu 
ayə  dir: “Yetimin malına, xeyirxah məqsəd (onu qoruyub saxlamaq, 
ço   xaltmaq) istisna olmaqla, həddi-büluğa çatana qədər yaxın düş-
mə  yin.”484

Atanın məsrəfləri: Atanın naqis əhliyyətli uşaqların malı üzərin də 
və layət səlahiyyətinin olduğunda alimlərin fikir birliyi vardır. O, dindən 
çıx maq, var-dövləti dağıtmaq və israf etmək kimi faydalı olan məsrəflə-
ri olmadıqca bu səlahiyyətini istifadə etməyə davam edər. Əks halda 
və   layət ondan alınar və təyin etdiyi vəsi varsa malların idarəçiliyi ona 
ke çər.

Hənəfi və malikilərə görə mal üzərində vəli olan ata naqis əh liy yə t  li-
nin daşınan və daşınmaz mallarını bazar qiyməti ilə, yaxud nor  mal qə    bul 
edilən qədər bir fərqlə alıb-sata bilər. Lakin insanlar tərəfin   dən nor   mal 
qəbul edilməyən həddindən çox fərqlə aldadaraq satış və ya alış, məh -
dudiyyət qoyulan şəxs üçün qanuni sayılmaz. Hənəfilərə gö rə yal nız 
belə bir ticarət vəlinin özü haqqında qanuni sayılır. Çünki onun bu ti ca-
rə ti etməyə gücü çatar. Satış isə məhdudiyyət qoyulan kə sin açıq-ay  dın 
əleyhinə olduğu üçün etibarsızdır.

Bundan başqa ata, naqis əhliyyəti olana aid malı satış misli və ya 
az aldatma ilə onun üçün satın ala bilər və öz malını ona eyni şəkildə 
sa ta bi lər. Burada vəli nikahın iki tərəfini təmsil edir və onun ifadəsi icab 
(tək  lif) və qəbul yerinə keçir. Atanın uşağına olan acıma (mərhə mət) 
his sinin tam olmasına görə, əqdlərdə iştirak etməsi zəruri olan iki tə rəf 
prin sipi, bu məsələdə istisna olunmuşdur.

Ata kiçik uşağının malını başqasına bağışlaya bilməməklə ya na şı, 
bunu özünə və ya başqasına borc olaraq da verə bilməz. Çün ki bu ra da 
hədiyyə məhdudiyyət qoyulan şəxsin əleyhinə bir məsrəf və borc ver-
mək isə malın artımına mane olan bir işdir.

484. əl-Ənam, 6/152.
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Əbu Hənifə və Məhəmməd əş-Şeybaniyə görə ata kiçik uşağının 
malını, öz borcu üçün girov qoya bilər. Dəlil; uşağına aid malı əmanət 
ola raq verə bilməsi ilə eynidir. Əbu Yusif və İmam Züfərə görə isə belə 
bir girov caiz deyildir. Çünki burada maldan faydalanmağa mane ol-
maq dan söhbət gedir.485

D) Vəlidə Tələb Olunan Xüsusiyyətlər:
1. Tam Əhliyyətli Olması:
Ağlı başında olan, həddi-büluğ yaşında və azad şəxs tam əhliyyətli 

sa yılır. Bu səbəbdən başqasına vəli olması mümkündür. Azyaşlı, ruhi 
xəs tə, sərxoş və ya əqli cəhətdən zəif şəxslə kölələrin vəli olmaq haq la-
rı yoxdur. Çünki bunların özləri əhliyyətsiz və ya naqis əhliyyətli ol duq la-
rı na görə başqa birisinə vəli ola bilməzlər. Bunun səbəbi əqli cəhətdən 
nöq san olması və güc çatdırmamaqdan irəli gəlir.486 

2. Din Baxımından Fərqliliyin Olmaması:
Qeyri-müsəlman bir adamın, müsəlman üzərində və ya müsəl ma-

nın qeyri-müsəlman üzərində vəlayət səlahiyyəti yoxdur. Bu səbəb dən 
hənəfi və hənbəlilərə görə, müsəlman olmayan bir adam vəli ki mi mü-
səl man bir qadını evləndirə bilməz və müsəlman da qeyri-müsəlman 
qa  dını evləndirə bilməz. 

Dini tərk edən (mürtəd) insanın nə müsəlman, nə də qeyri-müsəlman 
üzə rində vəlayət səlahiyyəti var. Müsəlmanla qeyri-müsəlman ara sın da 
vəlayətin olmaması ayə və hədislərdən dəlillərə əsaslanır.

Quranda belə buyurulur: “Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-
bi  ri nə dostdurlar (hayandırlar)”487 “Kafirlər də bir-birinin dostları dır 
(kö  mək çiləridir)”488 “Allah heç vaxt kafirlərə möminlərin əleyhinə 
olan bir yol göstərməz!”489

Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur:
“İslam ucadır, ondan uca (heç nə) ola bilməz.”490

485. əz-Züheyli, VII, 752, 753.
486. əl-Kasani, II, 239; əş-Şirbini, Muğnil-Muhtac, Misir, III, 154 və s.; əş-Şirazi, əl-
Mühəzzəb, Misir, II, 36.
487. ət-Tövbə, 9/71.
488. əl-Ənfal, 8/73.
489. ən-Nisa, 4/141.
490. Buxari, Cənaiz, 80.
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Vəli ilə vəlayətindəki şəxs arasında dini fərqliliyin olmamasının tə-
ləb edilməsi, müsəlmanın qeyri-müsəlmanın vəlayətində qalıb zillətə və 
pis vəziyyətə düşməsinə mane olmaq üçündür. 

3. Kişi Olması:
Hənəfilərə görə vəlinin kişi olması şərt deyildir. Bu səbəbdən uşaq-

lar üzərində vəlayət səlahiyyətini daşımaq sırası özündə olan qadı nın, 
təm sil etdiyi kişi və ya qız uşağını vəli və yaxud vəkil olaraq evləndir mə-
si müm kün və caizdir. 

4. Ədalətli Olması:
Hənəfi və malikilərə görə vəlinin ədalətli olması şərt deyildir.
Ədalətli olmaq bir adamın İslamın qəti əmrlərinə tabe olması və 

zi      na, içki, valideynlərə üsyan kimi qadağalardan uzaq durması ilə müm-
kün    dür. Böyük günahlardan uzaq durmaq və kiçik günahlarda israr lı 
ol  mamaq lazımdır. Ədalətli olmayana “fasiq” deyilir. Şafei və hənbəli-
lə rə görə, vəlinin ədalətli olması şərtdir. Əks halda bu səlahiyyət onun 
əlin dən alınar. Dəlil İbn Abbasdan rəvayət edilən bu hədisdir: “Bir vəli və 
iki ədalətli şahid olmadıqca nikah olmaz.”491 Fasiq var-dövlətdə vəli ola 
bil mədiyi kimi nikahda da ola bilməz.

Hənəfi və malikilərə görə isə vəlinin ədalətli olması şərt deyil dir. 
Çün    ki vəlinin fasiq olması, təmsil etdiyi qohumuna qarşı sevgi, şəf qət 
və ona xeyir verməkdə nöqsanlı davranacağı mənasına gəlmir. Be lə 
ki, nə Peyğəmbərin vaxtında, nə də sonrakı dövrlərdə, bir vəlinin fasiq 
ol ma  sına görə evləndirməkdən kənarlaşdırıldığı müşahidə edilmiş dir. 
Əsas qəbul edilən fikir də budur. Hənəfilər yuxarıda qeyd etdiyimiz ibn 
Ab  basdan gələn hədisin zəif olduğunu deyirlər.492  

5. Rəşid Olması:
Rüşd halının kişi və qadında müəyyən bir təhsil, təcrübə və cə miy-

yə ti tanımaq nəticəsində əldə edildiyini və bunun həddi-büluğ yaşın dan 
son ra meydana çıxa biləcəyini yuxarıda qeyd etmişdik. 

Vəlinin rüşd yaşına çatması şərtdir. Çünki səfehliyi ucbatından mü  -
əyyən müqavilələrinə məhdudiyyət qoyulan şəxs vəlisiz evlənə bil mə-
di yi kimi, başqasını evləndirməyə də səlahiyyəti yoxdur. Lakin sə feh 
491. Əbu Davud, Nikah, 19; Darimi, Nikah, 11. Bu hədis «mərfû»dur.
492. əz-Züheyli,VII, 197.



insana hər hansı məhdudiyyət qoyulmayıbsa şafeilərin fikrincə baş qa-
sı nı evləndirə bilər.493 

Nəticə etibarilə hənəfilərə görə, vəlinin şərtləri dörd olub aşa ğı-
dakılardan ibarətdir: Ağıl, həddi-büluğ, azad olma və dini fərqliliyin ol-
maması. Ədalət və rüşd xüsusiyyətinin olması isə şərt deyildir. Bu mə-
sələdə hənbəlilər də hənəfilər kimi düşünürlər. 

  

493. əl-Kasani, II, 239; əş-Şirbini, III, 154 və s.; əş-Şirazi, II, 36.



III. VƏLİNİN NİKAHDA SƏLAHİYYƏTİ

A) Qadının Nikahda Tərəf Olması:
1. Vəlinin Rolunun Məhdud Olduğu Fikir:
Ağlı başında olan və həddi-büluğ yaşındakı oğlan vəlisi olma dan 

öz istəyini bəyan edərək evlənə bilər. Onun bir vəkil vəsitəsilə evlən mə-
si də mümkündür. Hənəfilərə görə azad, ağlı başında və həddi-bü luğ 
ya şın dakı qadın da nikahda tərəf ola bilər. Çünki burada vəlinin olma  sı 
ev liliyin səhih olmasının şərtlərindən deyildir. Əsaslandıqları dəlillər ayə 
və hədislərdir.

Allah-Təala belə buyurur: “...Peyğəmbər onunla evlənmək is tə  di-
yi təqdirdə özünü (mehrsiz) Peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir 
mö min qadını…”494 Bu ayə qadının nikahda birbaşa tərəf ola bi lə cəyini 
gös tərir. Hullə bildirən  bu ayədə də eyni mənaya rast gəlmək müm  kün-
dür: “Əgər (kişi) övrətini yenə də (üçüncü dəfə) boşarsa, o za man 
(qa  dın) başqa bir ərə getməmiş ona (əvvəlki ərinə) halal olmaz.”495 
Bu ayədə də əri tərəfindən üç talaqla boşanan qadın başqa bir kişi ilə 
ev lənmədə tərəf kimi göstərilmişdir.

Həzrət Peyğəmbərin bu hədisləri də qadının yeri gəldiyində vəlisi 
ol  madan evlənə biləcəyini göstərir: “Dul qadın haqqında vəlinin edəcə yi 
bir iş yoxdur.”496 “Subay qadın özü haqqında vəlisindən daha çox haqq 
sa hibidir.”497

2. Vəlinin Rolunu Artıran Fikir:
Şafei, Malik və Əhməd bin Hənbələ görə, qadın üçün nikahda kişi 

bir və linin olması şərtdir. Vəli qadının qohumlarından ən yaxın olan kişi-
dir. Ata, baba və ya oğul kimi. Buna görə qadının nikahda təkbaşına tə-
494. əl-Əhzab, 33/50.
495. əl-Bəqərə, 2/230.
496. Əbu Davud, Nikah, 25; Əhməd bin Hənbəl, I, 334.
497. Əbu Davud, Nikah, 25. Hədislərin ətraflı izahı üçün bax.  Sünənu-Əbi Davud, Çağ-
rı nəşriyyatı II nəşr, İstanbul 1992, II, 577-579.
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rəf ol ması caiz deyildir. Yaşının kiçik və ya böyük olması, onun dul və ya 
ba   kirə olması da nəticəni dəyişdirməz. Bu müctəhidlərə görə qadının 
qa  dını evləndirməsi də caiz deyildir. Əsaslandıqları dəlillər bunlardır:

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “onların təkrar öz ərlərinə ni kah 
edil məsinə mane olmayın!”498 Burada vəlilərin boşanan qadının ye  ni-
dən evlənməsinə mane olmaması tələb edilir. Əgər qadını şəxsən ev-
lən  məyə səlahiyyəti olsaydı, vəliyə belə bir qadağa qoymağın məna -
sı ol mazdı. “...(Ey möminlər!) Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz 
qa  dın ları, əməlisaleh (yaxud evlənməyə qabil) kölə və cariyələrinizi 
ev lən  dirin.”499 “...müşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mö-
min qa dınları (onlara) arvadlığa verməyin!”500 kimi ayələrdə də, ailə 
qu ra caq qız və oğlandan başqalarına xitab edilir və vəlayət səlahiyyə ti 
on la  ra verilir.

Fəqihlərin çoxu bu məsələdə bəzi hədislərə də əsaslanmışlar. Be  lə 
ki, “Hər hansı bir qadın vəlisinin icazəsi olmadan evlənərsə, onun ni-
ka  hı batildir, batildir, batildir.”501 “Qadını qadın evləndirə bilməz. Qa dın 
özü  nü də evləndirə bilməz.”502 “Nikah yalnız vəli ilə olur.”503

3. Rəylərin Əsaslandığı Dəlillərin İzahı və Nəticəsi:
Hənəfilər  alimlərin bir çoxunun dəstəklədiyi fikri və dəlillərini bu şə-

kil də tənqid etmişlər:
Yuxarıda qeyd edilən əl-Bəqərə surəsinin 232-ci ayəsi nikahı qa-

dı na isnad edir. Çünki bu ayə, səhabədən Məqil bin Yəsarın (r.a) dul 
ba  cısının yenidən keçmiş əri ilə evlənməsinə qarşı çıxmasından son ra 
nazil olmuşdur.  Ayəyə baş tərəfi ilə bir yerdə diqqət yetirdikdə; belə bir 
qadının, vəlinin müdaxiləsi olmadan sərbəst şəkildə evlənə bilməsi mə-
na sına gəldiyi ortaya çıxar. Subayları evləndirməyi əmr edən ayələr isə 
yal nız vəlilərə deyil, İslam cəmyyətinə xitab edir.

Bundan başqa hənəfilər vəlisiz nikah olmayacağını bildirən hə dis-
lərin zəif, hətta bəzisinin mürsəl (səhabə və tabiunlardan olan ravi qeyd 
edilmədən nəql edilən hədis) olduğunu ortaya çıxarmış və vəlisiz ev lən-

498. əl-Bəqərə, 2/232.
499. ən-Nur, 24/32.
500. əl-Bəqərə, 2/221.
501. Əbu Davud, Nikah, 19; Tirmizi, Nikah; 14; Darimi, Nikah, 11; Əhməd bin Hənbəl, 
VI, 166.
502. İbn Macə, Nikah, 15.
503. Buxari, Nikah, 36; Əbu Davud, Nikah, 19; Tirmizi, Nikah, 14.



mə məsələsində “Subay qadının onu evləndirməkdə vəlisindən daha 
çox haqq sahibi olduğunu” bildirən, Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədi sə 
əsaslanmışlar. Bununla yanaşı alimlərin çoxunun dəlil olaraq götürdü  yü 
hə dis ləri sağlam qəbul etsək belə, bunların qəti əmr bildirmək yerinə, 
ailə böyüklərinə ehtiram və ədəb çərçivəsində müstəhəb olan bir hökm 
və töv siyə ifadə etməsi də şübhəsizdir. Belə ki, hənəfilər ağlı başında 
olan və həddi-büluğ yaşındakının evlənməsində vəlinin iştirak etməsini 
va cib de yil, müstəhəb qəbul etmişlər. Lakin bu sərbəstlik nəticəsində 
qa dı nın bilərək və ya bilməyərək özünə tay olmayan bir kişi ilə evlənmə-
si ha lında, vəliyə evliliyi ləğv etmək haqqı verilmişdir. Aşağıda vəlinin bu 
haq larına toxunacağıq.

B) Həddi-Büluğ Yaşına Çatanın İstifadə Edə Biləcəyi 
Seçim Haq qı:
Azyaşlıların və ya ruhi xəstələrin vəli tərəfindən evləndirilmə si nin 

sui-istifadə edilməsi, yaxud da evliliyin bu insanların faydası na ol ma-
ma   sı həmişə ehtimal edilir. Bu səbəbdən islam uşağa həddi-büluğ yaşı-
na ça tarkən, ruhi xəstəyə də şəfa taparkən özü haqqında kəsilən kəbi ni 
ləğv etdirmək hüququ verilmişdir. Bunlardan birincisinə “xiyarul-büluğ”, 
ikin   cisinə isə “xiyarul-ifaqa” deyilir.

Bundan başqa xiyarul-büluğ haqqı nikah ata və ya babadan baş qa 
di gər vəlilər tərəfindən edildikdə mövcud olur. Başqa bir ifadə ilə uşaq 
ata sının və ya babasının evləndirməsini həddi-büliğ yaşına çatdıq da 
da ləğv etdirmək hüququna sahib deyildir. Dəlil Həzrət Aişəyə həd di-
bü luğ yaşına çatdıqdan sonra belə bir hüququn verilməməsidir. La kin 
ata gündəlik həyatında pis (mənfi) xüsusiyyətləri ilə tanınarsa və uşa ğı, 
ya xud da ruhi xəstəni həddindən çox az mehrlə və yaxud tayı olma yan 
bir adamla evləndirərsə, nikah məqbul sayılmaz.504

Xiyarul-büluğ Hənəfi məzhəbində çox geniş vəli qrupuna azyaşlıları 
ica zəsiz evləndirmək səlahiyyəti verilməsi problemlərinin qarşısını al-
maq məqsədilə qəbul edilmişdir.

   

504. əs-Sərəxsi, e. a. ə., IV, 212, 213; əl-Mövsili, III, 94. 



IV. Vəkil Vəsitəsilə Evlənmə

A) Evlilikdə Vəkalət və Mənası:
Ağlı başında olan və həddi-büluğ yaşında kişi və qadın şəxsən özü 

ev  lənə biləcəyi kimi vəkil vəsitəsilə də evlənə bilər. Lakin hənəfilər  dən 
baş qa üç məzhəb qadının nikahda tərəf olmasını qəbul etmədiklə  ri 
üçün, onun vəkil vəsitəsilə nikah bağlamasını da qəbul etməmişlər.

Nikahda vəkalətin caiz olması bu dəlilə əsaslanır. Ümmü Həbibə Hə-
bə şistana hicrət etmişdi. Orada əri vəfat etmiş, özü köməksiz qalmış dı. 
Ha disədən xəbər tutan Həzrət Peyğəmbər Həbəşistan kralı Nəcaşi yə 
bir məktub yazaraq Ümmü Həbibəni ona nikahlamasını istədi. Bu ra da 
Nə caşinin evləndirmədə vəkil kimi iştirak etdiyi məlumdur. Ümmü Hə-
bibə Əbu Süfyanın qızı olub, Məkkədə müşriklərin işkəncələrinin art ma-
sın  dan sonra Həbəşistana köç edən heyətə qoşulmuşdu.

Təmyiz gücünə sahib müsəlman kişi və qadın nikahda vəkil ola bi-
lər. Vəkil bu vəzifəni şıfahi və ya yazılı olaraq öz üzərinə götürə bilər. 
Və kalətin verilmə əsnasında şahidin olmasına ehtiyac yoxdur. Ancaq 
şa hidin olması etiraz halında sübut üçün lazım ola bilər. 

Vəkilin hər hansı bir kişi və ya qadını təmsil edərək istəyi ni bə yan 
etməsi əsasdır. Lakin bir adam digərinə evlənmək məsələsində “ümu mi 
vəkil” səlahiyyəti də vermiş ola bilər. Burada ailə quracaq şəx sin xü -
susiyyətlərini müəyyən etməklə kifayətlənilir. Lakin belə olan halda və-
kil, xüsusi icazə olmadıqca təmsil etdiyi şəxsi özü, üsul və fürusun dan 
bi ri ilə evləndirə bilməz. Çünki belə halda, vəkilin təmsil səlahiyyətini 
sui-istifadə etməsi mümkündür. Digər yandan vəli də nikah vaxtı iştirak 
et məyərək onu bir vəkil vəsitəsilə təmsil etdirə bilər.505

B) Evlilikdə Hər İki Tərəfi Təmsil:
Evlilik vaxtı üsuldan olan bir nəfərin, vəli və ya vəkil kimi iki tərəfi 

bir yerdə təm sil edərək, şahidlərin qarşısında nikahı meydana gətirməsi 
müm kün və caizdir. Belə hallarda təmsil bir nəfərdə cəmlənir:
505. əs-Sərəxsi, V, 21, 22; Döndürən, e. a. ə., s. 203, 204.
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1. Hər iki tərəfin vəlisi olan şəxs, iki tərəfi birdən təmsil edərək nikah 
bağ laya bilər. Məsələn, bir baba əvvəlcədən vəfat edən iki oğlunun oğ-
lunu və qızını vəli kimi evləndirə bilər. 

2. Üsuldan olmaq və vəli sifətinin bir nəfərdə cəmlənməsi. Vəli 
vəziyyətin də olan əmioğlunun, əmisinin qızını özünə nikahlaması kimi.

3. Bir adam iki tərəfin bir yerdə vəkili ola bilər. Üqbə bin Amirdən 
(r.a) edilən rəvayətə görə, Həzrət Peyğəmbər bir nəfərdən; “Səni fi-
lan qa dınla evləndirməyimə razısanmı?”-deyə soruşmuş, adamın “bə-
li” deməsindən sonra, qadından da “Səni filan kişi ilə evləndirməyimə 
ra zı san mı”-deyə soruşmuşdur. Qadın da “bəli” dedikdən sonra, onları 
bir-bi  ri ilə evləndirmişdir.506

4. Üsuldan olmaq və vəkil sifətlərinin bir nəfərdə cəmlənməsi də 
müm kün dür. Belə ki, Abdurrahman bin Əvf, Ümmü Hakim binti Qərzədən 
(r.anhə); “Ev lilik məsələndə mənə səlahiyyət verirsənmi?”-deyə so ruş-
du. Qadın “bə li” dedikdən sonra; “səni özümə nikahladım”-dedi.507

Şafeilərə görə, nikahda bir adamın iki tərəfi təmsil etməsi, yalnız bu 
ada mın iki tərəfin vəlisi olması halında mümkündür.508

Avropa ölkələrinin qanunlarında ümumiyyətlə evlilikdə vəkalət sis    te-
mi  nə yer verilməmişdir. Buna görə, ailə quracaq cütlük nikah vax tı şəx   sən 
iş tirak etməlidirlər. Lakin Fransada 1915-ci il tarixli bir qa nunla mühari bə 
vaxt larına aid olmaq şərtilə evlilikdə vəkalət əsas götürülmüşdür. Hət  ta 
bəzi fransız hüquqşünaslar vəkil vəsitəsilə evlənməyin hər za man üçün 
məqbul olması şərtilə qəbul edilməsini istəmişlər.509

Evliliyin meydana gəlməsi və ər-arvadın qarşılıqlı hüquq və öh-
də  liklərini bu şəkildə ortaya çıxardıqdan sonra, bundan sonrakı mər-
hə  lədə uşaqların ailə daxilində sahib olduqları hüquqları, başqa bir 
ifa  də ilə valideynlərin uşaqları ilə əlaqədar vəzifə və məsuliyyətlərini 
mü  əyyən etməyə çalışacağıq. Doğulacaq uşağın valideynlərinin bəlli 
ol  ması və onun dini bir ailədə gözlərini dünyaya açması böyük bir ne-
mət  dir. Həmçinin onun əmizdirilib baxılması, tərbiyə edilməsi və İslam 
top lumunun imanlı bir fərdi olaraq böyüdülməsi də mühüm xüsusdur. 
Aşa ğıda bu məqamları izah etməyə çalışacağıq.  

506. Əbu Davud, Nikah, 31.
507. Buxari, Nikah, 37.
508. əş-Şirbini, Muğni-l-Muhtac, Misir, II, 147 və s.
509. Xəlil Cin, İslam və Osmanlı Hüququnda evlənmə, Ankara 1974, s.95.



   

VI BÖLÜM

İSLAMIN UŞAQLARI QORUMAQ ÜÇÜN 
GÖRDÜYÜ TƏDBİRLƏR

• Qohumluq Əlaqəsi
• Süd Qohumluğu (Rəda)
• Uşağın Baxım və Tərbiyə Məsuliyyətini Üzərinə 

Götürmə (Hidanə)

   
    





 190 \ Ailə Elmihalı

I. QOHUMLUQ ƏLAQƏSİ

A) Qohumluq Termini və Mənası:
Qohumluq lüğətdə; nəsil, qohumluq, bir adamın qanla bağlılığı olan 

in sanlarla nəsil əlaqəsi deməkdir. Fiqh termini olaraq, uşağı va li deyn lə-
ri  nə və ailəsinə bağlayan qan və nəsil əlaqəsini ifadə edir.

Qohumluq eyni nəsildan olan ailə üzvlərini bir-birinə bağlayan mü -
hüm ortaq dəyərdir. Ailə fərdləri bununla bir-birinin ayrılmaz parçası kimi 
bağ lanır. Uşaq atasının bir hissəsi, ata da onun bir hissəsi olur. Bir uşa  ğın 
ata və anası bəlli olaraq dün ya ya gəlməsi və bir ailənin mehribanlığı nı, 
qohumlarının sevgi və ya xın  lığını hiss edə rək bö yüməsi Allah-Təala nın 
mühüm bir neməti dir. Al lah-Təala belə buyurur: “Sudan (mənidən) bir 
insan yaradıb onu əsil qohuma (qan və ev li  lik əla qəsindən meydana 
gə lən) yaxınlı ğa çe virən Odur. Rəbbinin hər şeyə gücü çatar.”510 
“Sur çalınaca ğı gün artıq aralarında nə qo hum luq (əlaqəsi) olar, nə 
də onlar bir-bi rin dən soruşub hal-əhval tu tarlar. (Qiyamət günü heç 
bir qo hum luq fayda verməz, qohumlar bir-bi rini tanımaz; hərə öz ha yın-
da olar).”511  Bir insandan meydana gə lən nə slə “zürriyyət” deyilir. Qur-
an da bütün in sanların bir-birinin zürriy yə ti olaraq davam etdiyi bə yan 
edi lir.“Ey İn san  lar, biz sizi bir kişi ilə bir qadından yaratdıq.”512 “Allah 
Adə mi, Nu hu, İbrahim övladını və İm ran ailəsini aləmlər (məxluqat, 
in san lar, bə şər övladı) üzərin də se çil miş (üstün) etdi.”513

İslam atalara uşaqların nəslini inkar etməsini qadağan etdiyi ki mi, 
qadınlara da uşağın nəsilini həqiqi atadan başqasına aid et mə sini qa-
dağan etmiş və bunu cənnətdən məhrum qalmağın səbəbi ola raq bəyan 
etmişdir. Hədisdə belə buyurulur: “Bir qadın özlərindən (ya xın larından) 
ol mayan şəxsi ailəyə daxil edərsə, Allahdan bir şey əldə edə bilməz. Al-
lah onu cənnətə qoymaz. Bir kişi də uşağa baxdığı halda onun nəsilini 

510. əl-Furqan, 25/54.
511. əl-Muminun, 23/101.
512. əl-Hucurat, 49/13.
513. Ali-İmran, 3/33, 34; Bax. əl-İsra, 17/3; Məryəm, 19/58.
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in kar edərsə, Allah onunla özü arasında pərdə qoyar və onu qiyamətə 
qə dər əvvəlkilərin və sonrakıların qarşısında rəzil və rüs vay edər.”514

Uşaqların da öz atalarından başqasına nəsil (qohumluq) iddia et-
mə  si qadağan edilmişdir. Hədisdə belə buyurulur: “Bilərək atasından 
baş  qa insana nəsil iddiasında olana cənnət haramdır.”515

Doğulan hər uşağın öz ata və anasına aid edilməsi əsas olduğu na 
gö rə, uşaq sahibi olmayan ailələr nə edəcəkdir? İslamda onların uşaq 
həs rətini aradan qaldıracaq bir yol və imkan vardırmı? Aşağıda bu mə-
qam la ra to xunacağıq.

B) Övladlığa Götürmək və Qan Qohumluğu Əlaqəsi:
Bir uşağı dünyaya gətirən qadın onun anası, nikahda olduğu əri də 

ata sı sa yılır. Bu səbəbdən övladlıq mənasına gələn ərəbcə “dəy” sö zü, 
nəsili baş qasına aid olan uşağı başqa birinə nisbət (aid) etmək mə na sı-
na gə lir. Dəyin cəmi “ədiya”dır. 

İslamdan əvvəl ərəb cəmiyyətində övladlığa götürmək adəti var idi. 
Şəx sən Allah Rəsulu da Zeyd bin Harisəni övladlığa götürmüş dü. Bu 
be lə olmuşdu: Zeyd (r.a) hələ kiçik bir uşaq ikən əsir götürül müş, onu 
Ha kim bin Hizam, bibisi Xədicə üçün satın almışdı. Həzrət Xədi cə Həz-
rət Məhəmməd (s.ə.s) ilə evləndikdən sonra, Zeydi (r.a) Onun xid mə -
ti nə vermişdi. Daha sonra doğma atası və əmisi Zeydi götürüb öz və-
tən  lərinə aparmaq istəsələr də Zeyd; “Mən bu insandan elə yaxşılıq lar 
gör  düm ki, ondan başqasını istəmirəm”-deyərək Həzrət Məhəmmə din 
ya nında qalmağı üstün tutmuşdur. Bundan sonra Həzrət Məhəm məd; 
“Şa hid olun, Zeyd mənim oğlumdur, o mənim varisim olacaq, mən də 
onun varisi olacağam”-buyuraraq onu övladlığa götürdü. Beləlik lə Zey-
din atası və əmisi qəlbləri rahat bir halda ailələrinə qayıtdılar.516  

Lakin cahiliyyə dövründən gələn övladlığa götürmə adəti Mədinə 
döv rünün ilk illərinə qədər davam etmiş və hicrətin beşinci ilindən sonra 
na zil olan aşağıdakı ayələrlə qadağan edilmişdir.

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Allah nə zihar etdiyiniz (arxası -
nı ana nızın arxasına oxşadaraq yaxınlıq etmədiyiniz, talağını verdi yi-
niz) zöv  cələrinizi sizə doğma ana, nə də oğulluğa götürdükləri ni-
zi si zə doğma oğul etmişdir. (Onlar əslində öz atalarının oğulları  dır). 
Bun lar sizin dediyiniz boş (mənasız) sözlərdir. Allah doğru de yir 
514. Əbu Davud, Talaq, 29; Nəsai, Talaq, 47; İbn Macə, Fəraiz, 13; Darimi, Nikah, 42.
515. Buxari, Mənaqib, 5, Fəraiz, 29, Müslim, İman, 112, 114, 115; Tirmizi, Vəsayə, 5.
516. Tirmizi, Təfsiru-Surə 33/9, 12; İbn Kəsir, Müxtəsər Təfsir, (ixtisar və tədqiq., M. əs-
Sabuni), VII nəşr, Beyrut 1981, III, 81; Elmalılı Haqq Din Quran Dili, VI, 316.
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və (bəndələrini) doğru yola gətirir!”517 “Onları (əsil-nəsəbləri bi lin sin 
de yə) öz atalarının adları ilə çağırın. Bu, Allah yanında daha düz-
gün dür (daha ədalətlidir). Atalarının kim olduğunu bilməsə  niz, on-
lar sizin din qardaşlarınız və yaxınlarınızdır (əmioğlanlarınız və ya 
azad kölələrinizdir; onları qardaşım, əmioğlum, dostum deyə çağı rın). 
Et  diyiniz səhvlərə (məsələn, birinin atasını bilmədən səhv saldığını-
za) görə sizə günah yoxdur. Lakin (qadağan olunduqdan sonra) qəs-
dən etdiyiniz işlərdən ötrü günah vardır. Allah (bəndələrini) ba ğış-
la  yandır, rəhm edəndir!”518

Abdullah bin Ömərin belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Uşaqları doğ ma 
atalarının adı ilə çağırın.” (əl-Əhzab, 33/5) ayəsi nazil olana qədər biz Zeyd 
bin Harisəyə (r.a) “Zeyd bin Məhəmməd (Məhəmmədin oğ lu Zeyd)”-
deyirdik. Bundan sonra öz atasının adı ilə çağırmağa baş la dıq.”519 

Cahiliyyə dövründə övladlıq nəsil, evlənmə, boşanma, miras və 
qan qohumluğu kimi məsələlərdə doğma uşaq kimi nəticələr meyda  na 
gə   tirirdi. Bu səbəbdən övladlığa götürülən şəxisn dul qalan arvadı ilə də 
ev   lənmək olmazdı. Çünki o, övladlığa götürənin gəlini sayılırdı.

Allah-Təala bu adəti də Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) həyatın da 
mey   dana gələn hadisə ilə aradan qaldırdı. Zeyd bin Harisə Həzrət Pey  -
ğəmbərin bibisinin qızı Zeynəb binti Cəhş ilə evləndi və xoş bəxt ol  ma-
dı lar. Çünki əslində Zeynəb və ailəsi bu evliliyi istəməmiş, lakin Al lah 
Rə sulu elçilik edərkən bu ayəyə görə mükafatlarını bildirmiş di . “Allah 
və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir mö min ki şiyə və 
qadına öz işlərində başqa yol seçmək (öz ixtiyarları ilə ay rı cür hə rə-
kət etmək) yaraşmaz. Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, 
şüb həsiz ki, (haqq yoldan) açıq-aydın azmışdır!”520 

Həzrət Peyğəmbərin səbirli olmasını tövsiyə etməsinə baxma ya-
raq, axırda Zeyd, Zeynəbi boşadı. Zeynəb iddəsini bitirdikdən sonra isə 
öv   ladlıq hüququ ləğv edildiyi üçün Həzrət Peyğəmbərlə evləndi.

Ayədə belə buyurulur: “Zeyd zövcəsi ilə əlaqəsini kəsdikdə (Zey-
nə bi boşadıqda) səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları övrətləri ni 
bo   şadıqları zaman onlarla evlənməkdə möminlərə heç bir çətin lik 
(gü  nah) olmasın!”521

Buxarinin rəvayət etdiyinə görə Zeynəb Həzrət Peyğəmbərlə ailə 
qur  duqdan sonra, Onun digər xanımlarına qarşı öyünərək belə deyirdi: 
517. əl-Əhzab, 33/4.
518. əl-Əhzab, 33/5.
519. Buxari, Təfsiru surə, 33/2.
520. əl-Əhzab, 33/36.
521. əl-Əhzab, 33/37.
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“Al lah Rəsulu sizi ailələrinizdən istəyib nikahladı. Məni isə yeddi qat 
göy  lərdən uca Allah Ona nikahladı.”522

Beləliklə İslam gəlinlərlə evlənmək qadağasını yalnız doğma oğul-
la  rı ilə məhdudlaşdırdı. Ayədə; “Öz belinizdən gələn oğullarınızın ar-
vad  ları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haram dır”523 
bu yurulur.

Bu hadisəyə görə başqasına aid bir uşağı övladlığa götürmək lə, 
doğ ma uşaq kimi hüquq və vəzifələr meydana gəlməz. Övladlığa gö-
tü rənin bax maq məsuliyyəti yoxdur. Aralarında hər hansı bir qo hum luq 
ol  ma dığı üçün evlilik maneəsi də olmaz və mirasdan söhbət getməz. 
La   kin nəsli bilinməyən bir uşağı, bir adam “bu mənim oğlumdur və ya 
qı   zımdır” desə və aşağıda şərh edəcəyimiz şərtlər reallaşarsa, bu uşaq 
onu təsdiq edib-etməməsindən asılı olmayaraq nəsli ona əsasla nır və 
ara larında vərəsəlik hüququ yaranar. Bundan başqa övladlıq la süd qo-
hum  luğu bir-birindən fərqlidir. Süd qohumluğu bir qadının özü nə aid ol-
ma yan südəmər yaşdakı bir uşağı əmizdirməsi ilə meydana gə lir və doğ-
ma övlad kimi evlənmək maneələri yaradar. Hər hansı bir fitnə qor  xu  su 
ol  madıqca, süd qohumları arasında örtünmək məcburiyyəti yox dur.

Bundan başqa bir insan öz qardaşının oğlu və ya qızının baxımı nı 
və tərbiyə edilməsini üzərinə götürsə, südəmər çağında arvadı bu uşa-
ğı əmizdirmişsə, həm məhrəm qohum, həm də süd qohumluğuna görə 
həd  di-büluğ yaşından sonra da bir yerdə yaşamlarında hər hansı bir 
gü  nah yoxdur.524   

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, İslamın övladlığı aradan qal-
dır  ması yetim, yoxsul, kimsəsiz və tapılan uşaqlarla maraqlanma maq 
mə  nasına gəlmir. Belə uşaqlar ailələrdə və ya uşaq evlərində hima yə 
edi  lirlər. Onlara baxılır, tərbiyə verilir, sənət və ya peşə sahibi edilir və 
ev ləndirilir. Bir mömin bu cür əməllərə görə böyük mükafat qazanar. 
Yal  nız uşağı öz qan qohumu etməz və həddi- büluğ yaşından sonrakı 
gö rüş lər İslami prinsiplər daxilində olmalıdır. Belə bir uşağın nəsli qeyri-
mü əyyən olsa belə ona xor və rişxəndlə baxılmaz. Çünki valideynlə rin 
bir xətasına görə uşaq günahkar sayılmaz. Uşağa kömək edib himayə 
edən şəxs ona mənəvi ata-analıq etmiş və uşağın sevgi və ehtiramını 
qa zanmış olar. Mühüm olan da bu sevgi, şəfqət və ehtiramdır. Həmçinin 
axi rətdə buna görə mükafat alınacaqdır.

522. Buxari, Tövhid, 22; Tirmizi, Təfsiru Surə, 33/16.
523. ən-Nisa, 4/23.
524. Elmalılı, VI, 315 və s.; Məhməd Zihni, Nimət-i İslam, İstanbul 1316 H., III hissə, səh: 
271, 273.
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Kimsəsiz bir uşağı himayə edən şəxs ona sağlığında ikən hədiy yə 
yo  lu ilə istədiyi qədər, vəsiyyət yolu ilə isə malının üçdə biri qədərini 
ve  rə bilər.

C) Uşağın Soyunun Sabit Olması Yolları:
Uşağın ana tərəfindən nəsli onu dünyaya gətirən qadındır. Do ğu  lan 

uşağın caiz və ya caiz olmayan cinsi əlaqədən olması, nəslin ana ya aid 
edil məsinə təsir etmir. Uşağın ataya aid edilməsi isə dörd hal da mü   za-
ki rə edilə bilər. Bunlar; səhih və ya fasid evlilik, şübhəyə əsasla  nan cinsi 
əla qə və ya atanın uşağın nəslini tanımasından ibarətdir.

İslam zinadan doğulan uşağın nəslini kişiyə aid etməyi qəbul et mə -
miş dir. Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Uşaq yataq sahi bi olan 
ki şiyə aiddir. Zina edən üçün isə məhrumluq vardır.”525 Aşağıda nə slin 
sa bit olma yollarını şərh edəcəyik.

1. Səhih Evlilikdə Nəslin Sabit Olması:
Evlilikdə doğulan uşağın soyunun ataya aid edilməsinin zərurili  yin-

də İslam fəqihləri arasında fikir birliyi vardır. Dəlil; “Uşaq yataq sa hi  bi 
olan kişiyə aiddir”-hədisidir. Burada yataq sahibindən məqsəd, do ğu  lan 
uşağın anası ilə evli olan kişidir. Lakin uşağın soyunun ataya aid edil-
məsi üçün, aşağıdakı şərtlərin reallaşması lazımdır. Əks halda ata uşa-
ğın nəslini rədd edə bilər.

a) Ərin Ata Ola Biləcək Xüsusiyyətləri Daşıması:
Evli kişi həddi-büluğ yaşında olmalı və ya onun cinsi istək hiss edi -

lən fiziki xüsusiyyətə malik olması lazımdır.  Hənəfilərə görə on iki, hən-
bə lilərə görə on yaşına çatan, lakin hələ həddi-büluğ yaşında ol ma yan 
oğ lan uşağı “mühariq” sayılır. Buna görə evli olub həddi-büluğ ya şına 
çat mayan və ya mühariq  sayılacaq fiziki xüsusiyyətə malik ol ma yan 
ki şidən nəsil sabit olmaz. 

Şafei və malikilərə görə, evli kişinin atalığının müəyyən edilməsi 
üçün həddi-büluğ yaşında olması şərtdir. 

***

525. Buxari, Büyu, 3, 100, Xüsumat, 6, Vəsayə, 4, Məğazi, 53, Fəraiz, 18, 28; Müslim, 
Rə da, 36, 38; Əbu Davud, Talaq, 34.



b) Evliliklə Doğum Arasında Ən Az Altı Ayın Keçməsi:
Ən qısa hamiləlik altı aydır. Ayədə belə buyurulur: “Uşağın (ana bət-

nin də) daşınma və (süddən) kəsilmə müddəti otuz aydır.”526 “(Uşa-
ğın süd dən) kəsilməsi isə iki il ərzində olur.”527 “Analar (istər bo şan-
mış, istərsə də boşanmamış olsun) uşaqlarını əmizdirmə müddəti ni 
ta mamlatmaq istəyən (atalar) üçün tam iki il əmizdirsinlər.”528

Yuxarıdakı ilk ayə hamiləlik və doğuşdan sonra süddən ayrılma ğın 
cəmi müddəti otuz ay, ikinci və üçüncü ayələr isə süddən ayrılmağı iki 
il olaraq müəyyən etdikdən sonra, bu iki müddət arasındakı altı ay, ha-
miləliyin ən qısa müddəti olaraq ortaya çıxır. Belə ki, evlilik dən al tı ay 
sonra  dünyaya uşaq gətirən bir qadının halı Həzrət Osmana bil di ril -
miş, hədd cəzası tətbiq etmək istədikdə Abdullah bin Ab bas yu xarıdakı 
iki ayəni oxuyaraq, bunun İslama görə normal bir do ğuş sa yıl masının 
zəruri olduğunu bildirmişdir. Bundan sonra Xəlifə Osman cə za nı tətbiq 
etməkdən əl çəkmişdir.

Altı aylıq ən qısa hamiləlik müddəti Əbu Hənifəyə görə nikah dan, 
ək sər müctəhidlərə görə isə cinsi əlaqədən və ya cinsi əlaqənin müm-
kün olduğu tarixdən etbarən hesablanır.529 

c) Doğumun Evlilikdən Etibarən Altı Ayla Hamiləliyin 
Ən Uzun Müddəti Arasında Meydana Gəlməsi:
Doğum adətən doqquz aydan sonra baş verir. Hamiləliyin ən uzun 

müd   dəti isə iki ildir. Dəlil Həzrət Aişədən rəvayət edilən bu sözdür: 
“Uşaq ana sının bətnində iki ildən artıq qala bilməz.”530 Buna görə, ərin 
ölü  mü və ya boşanma tarixindən etibarən, iki il ərzində doğulacaq uşa-
ğın nəs li vəfat edən və ya boşanan ərə aid edilir.

Müctəhidlərin çoxuna görə hamiləliyin ən qısa müddəti altı ay, ən 
uzun müddəti isə dörd ildir. Dəlil adətdir. Belə ki, təcrübələrə görə ha mi-
lə  liyi dörd il çəkən qadınlar vardır. Əclan oğulları qadınlarını buna mi  sal 
ver mək olar. Buna görə, bir qadın ərinin ölümü və ya boşandığı tarix  dən 
ye nidən evlənə bilmədiyi, hər hansı bir kişi ilə cinsi əlaqədə olmadı ğı, 
dün yaya uşaq gətirmədiyi və yaxud iddə gözləyərkən aybaşı olmadı  ğı 
təq  dirdə dörd il ərzində dünyaya uşaq gətirərsə uşağın nəsli bu ölən və 
ya boşayan kişiyə aid edilir. İddəsi də bu doğuşla sona çatar.

526. əl-Əhqaf, 46/15.
527. Loğman, 31/14.
528. əl-Bəqərə, 2/233.
529. əl-Kasani, III, 211, 212; İbnü-l-Humam, III, 300; İbn Rüşd, Bidayətu-l-Müctəhid, II, 352.
530. Darəqutni və Beyhəqi Sünənlərində nəql etmişlər.
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Malikilərin məşhur bir fikrinə görə ən uzun hamiləlik müddəti beş il, 
İbn Həzm və Həzrət Ömərə görə doqquz aydır.

Nəticədə bu məsələ haqqında aşkar bir hökm olmadığına görə təc-
rübələrə əsaslanaraq ictihad edilmişdir. Müasir dövrümüzdə də bu mə-
sə lə haqqında tibb elminin gəldiyi nəticəyə görə hamiləlik müddəti bir ili 
keç məz. Bu məsələ əksər doğum hallarında rast gəlinən müşahidələ  rə 
əsas lanır. Hamiləliyin ən uzun müddətini müəyyən etmək, ərin ölü  mü 
və ya boşanma kimi hallarda, qadının başqa kişidən olan qeyri-qanu ni 
uşa    ğını, evlilikdə doğulmuş kimi göstərmək və ya onu keçmiş ərinə va-
ris etmək kimi haqsızlığın qarşısını almaq üçün zəruridir.

d) Nikahdan Sonra Ər-Arvadın Bir Yerdə Olmaq 
İmkanlarının Mövcud Olması:
Hənəfilərə görə ər-arvadın nikahdan sonra əməli olaraq birləşmə  si, 

əq li cəhətdən və yaxud təsəvvür edilərək bir yerdə olmaq imkanla rı  nın 
ehtimal olunması uşağın nəslini ataya aid etməyə kifayət edir. Baş qa 
bir ifa də ilə ər, nikahında olan xanımının doğduğu uşaqların nəslini rədd 
et  mə dik cə, bu uşaqların nəsli ona aid edilmiş sayılır.

Əgər ər, arvadı ilə cinsi əlaqədə olmadığı halda uşağın dünyaya 
gəl   diyini iddia edirsə, “mülaənə” (lənətləmə) yolu ilə uşağın nəslini rədd 
edə bilər. (Bax. Aşağıda “mülaənə-lian” məsələsi)

Məzhəb müctəhidlərinin çoxu isə ər-arvadın əməl baxımından və 
adət  lərə görə bir yerdə olmalarını şərt qoşurlar. Ər, əməli olaraq əlaqə 
ol  madığını isbat edərsə, doğulacaq uşağın nəslini da rədd etmiş sa yı  lır.531

2. Fasid Evlilik:
Fasid nikah nəslin sabit olması baxımından səhih nikah kimidir. Bu -

nun la uşağın qorunması əsasdır və valideynlərin nikah məsələ sin də et dik-
lə ri səhvə görə uşağın zərər görməsinin qarşısı alınmaq is tə nil miş dir.

Fasid evlilikdə nəslin sabit olması üçün üç şərtin reallaşması la-
zım  dır. Bunlar səhih evlilikdə irəli sürülən şərtlər olub aşağıdakılar dan 
iba   rətdir.

Ərin hamilə edəcək vəziyyətdə kişiliyinin olması lazımdır. Fasid ni-
kah da, səhih-xəlvət (ər-arvadın təkbaşına qalması) nəslin sabit ol ma  sı 
üçün kifayət etmir. Çünki nikah fasid olduqdan sonra belə təkbaşı  na 
qal  maqda cinsi əlaqə halal deyildir. 
531. Bax. Həmdi Döndürən, «Nəsəb» mad. Şamil İslam Ensik. V, 84-86.



Qadın cinsi əlaqədən etibarən ən tezi altı ay sonra dünyaya uşaq 
gə  tirməlidir. Burada uşağın nəsli lənətləşmə yolu ilə rədd edilə bil məz. 
Çün  ki lənətləşmə yalnız səhih evliliklə meydana gəlir. Alimlərin çoxu na 
gö  rə isə fasid evlilikdə də lənətləşmə yolu ilə nəsil rədd edilə bilər.

Nəticə olaraq fasid nikahda cinsi əlaqədən sonra ər-arvadın bir-bi ri-
ni tərk etdiyi və ya hakimin ayrılıq qərarı verdiyi tarixdən etibarən qa dın 
ha miləliyin ən uzun müddəti keçmədən əvvəl dünyaya uşaq gətirər  sə, 
uşa  ğın nəsli ata baxımından sabit olar. Ən uzun hamiləlik müddəti keç-
dikdən sonra doğulacaq uşağın nəsli, fasid nikahdan olan keç miş ərə 
aid edilə bilməz.532

532. əz-Züheyli, VII, 687; Döndürən, Dəlilləriylə İslam Huququ, İst. 1983, s. 250 və s.
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II. SÜD QOHUMLUĞU (RƏDA)

A) Süd Əmmək və Süd Qohumluğu:
Rəda sözü ərəbcə “rəda” kökündən məsdər olub, bir uşağın ana sı-

nın südünü əmməsi deməkdir. İsim kimi süd qardaşlığı və süd qo hum-
lu  ğu mənasına gəlir.

Doğulan uşağın ən mühüm qidası ana südüdür. Uşağın fiziki və 
bi o  loji inkişafında ana südünün əhəmiyyəti bugünkü tibb alimləri tə rə-
findən də isbat edilmişdir. Yeni doğulan uşağa müəyyən inkişaf müd-
də tinə qədər ana südü verməyi İslami ədəbiyyatda izah etdikdən sonra 
tib bi cəhəti üzərində ayrıca olaraq duracağıq.

Qurani-Kərimdə uşağa süd əmizdirməyi əmr və təşviq edən ayə lər-
lə ya naşı əmizdirməyi nizamlayan bəzi hökmlər də vardır.

Allah-Təala belə buyurur:
“Analar (istər boşanmış, istərsə də boşanmamış olsun) uşaqları nı 

əmiz dirmə müddətini tamamlatmaq istəyən (atalar) üçün tam iki il 
əmiz dirsinlər.”533 “Onları (boşadığınız, lakin gözləmə müddətləri so na 
yet məmiş qadınları) imkanınız çatdığı qədər öz yaşadığınız yer də 
sa kin edin. (Bu qadınları) sıxışdırmaq (evdən çıxıb getməyə məc bur 
et mək) məqsədilə onlara zərər (əziyyət) verməyə cəhd göstərmə yin. 
Əgər onlar hamilədirlərsə, bari-həmləni yerə qoyana qədər xərc-
lə rini verin. (Həmin qadınlar gözləmə müddətləri qurtarandan son  ra) 
si zin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların (süd) haqqını verin (çün ki 
on  lar artıq sizin uşaqlarınıza süd verməyə borclu deyillər). Öz aranız da 
yax  şılıqla (şəriətə müvafiq şəkildə) sazişə gəlin. Əgər (bu məsələdə) 
çə tinliyə düşsəniz (bir-birinizlə rəzlığa gələ bilməsəniz), onu (uşağı) 
baş qa bir qadın əmizdirə bilər.”534 “Biz Musanın anasına (ilham yolu 
ilə, yaxud röyada): “Onu (Musanı) əmizdir; elə ki ondan ötrü qorx-
dun, onu dəryaya (Nil çayına) at. (Uşağın suda boğulacağından) qorx-
m a və (ayrılığına da) kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracaq, özünü 
533. əl-Bəqərə, 2/233.
534. ət-Talaq, 65/6.
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də (şə riət sahibi olan) peyğəmbərlərdən edəcəyik!” -deyə bildirdik.”535 
“Bun  dan (anası saraya gəlməmişdən) qabaq Biz ona (Musaya) süd ana -
la rını (özgə qadınların döşünü əmməyi) qadağan etmişdik.”536 “...süd 
analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxın lıq et  diyi niz 
qa dınlarınızın himayənizdə olan qızları (ögey qızlarınız) ilə ev lənmək 
ha ram edildi.”537

İslam alimlərinin çoxuna görə bir ananın öz uşağını əmizdirməsi 
mən  dubdur. Lakin əmizdirmək istəmədiyi halda aşağıda qeyd edəcə yi-
miz istisnalar xaricində əmizdirməyə məcbur edilə bilməz. Çünki uşa-
ğın əmizdirilməsi dolanışığa (nəfəqəyə) aiddir və bu da uşağın atasının 
üzə  rinə vacibdir. Bu səbəbdən ər arvadını uşağı əmizdirməyə məcbur 
edə bilməz. Çünki; “...Uşaqlarını əmizdirmə müddətini tamamlatmaq 
is   tə yən (atalar) üçün tam iki il əmizdirsinlər.”(əl-Bəqərə, 2/233) ayəsi 
töv  siyə mahiyyətindədir.

Lakin aşağıdakı hallarda ana uşağını əmizdirməyə məcbur edilə 
bi  lər.

a) Uşağın öz anasından başqasının südünü əmməməsi,
b) Başqa süd anasının olmaması
c) Uşağın atasının olmaması və özünün də süd ana tuta biləcək 

mad   di imkanının olmaması hallarında ana uşağını əmizdirməlidir. Bura-
da məqsəd, uşağı həlak olmaqdan qurtarmaqdır. 

Ata evlilik daxilində olan və ya rici boşamadan sonra iddə göz lə  -
mək də olan arvadına, öz uşağını əmizdirməsi qarşılığında pul ver mək 
məc buriyyətində deyildir. Çünki bu halda ərin dolanışıq (nəfəqə) mə  -
su liyyəti davam edir. Bain boşama halında isə, qadın iddə içində zor  la 
əmiz dirilməyə məcbur edilə bilməz. Hənəfilərin səhih bir fikrinə gö rə, 
be lə halda ana, əmizdirmək pulu tələb edə bilər. Dəlil bu ayədir: “(Hə-
min qadınlar gözləmə müddətləri qurtarandan sonra) sizin üçün uşaq 
əmiz dirirlərsə, onların (süd) haqqını verin (çünki onlar ar tıq si  zin 
uşaq larınıza süd verməyə borclu deyillər).”538 Bu ayə boşanmış qa dın-
lar haqqında nazil olmuşdur.

Buna görə İslam yeni doğulan uşağın müəyyən bir müddət ana sü -
dü ilə qidalanmasına əhəmiyyət vermiş, doğma ananın hər han sı bir 
səbəblə uşağı əmizdirməməsi halında süd ana vəsitəsilə bu qi da lan -

535. əl-Qəsəs, 28/7.
536. əl-Qəsəs, 28/12.
537. ən-Nisa, 4/23.
538. ət-Talaq, 65/6.
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manın yerinə yetirilməsini zəruri hesab etmişdir. İslamın yaranması 
döv  ründə yeni doğulan uşağın sağlamlığı nəzərə alınaraq ətraf yaşa  yış 
yer  lərində, tayfa və qəbilələrin yaşadığı məkanlarda uşaqlar bir müd  dət 
süd anaya verilir və uşağı əmizdirmə məsələsi pul müqabilində edilir-
di. Həz rət Peyğəmbərin (s.ə.s) də iki ildən artıq süd anası Həlimənin 
(r.anhə) yanında qaldığı məlumdur.539  Biz süd qohumluğu məsələsinə 
keç  mə dən əvvəl, ana südünün tərkibi və uşaq üzərindəki bioloji təsirini 
tibb el mi baxımından izah edəcəyik.

B) Ana Südünün Tibb Elmi Baxımından Xüsusiyyətləri:
Ana südünün xüsusiyyətlərini bu məsələdə mütəxəssis olan Pro-

fes sor Şinasi Özsoylu konkret olaraq belə ifadə edir:
“Bütün məməlilərin körpələrinin qidalanmasında öz analarının sü -

dü ən yaxşı olduğu kimi, südəmər uşağın qidalanmasında da ən mü-
hüm və əvəzedilməz qida ana südüdür. Klassik kitablarda ana südü-
nün tə miz, mikrobsuz, daim normal temperaturda və uşağın yanında 
ol ma sı vur ğulanır. Lakin ana südünün yüksək qidalanma keyfiyyəti ilə 
tər ki bin  dəki hüceyrələr, hormonlar və immunoqlobinlər yaradan mi ne-
ral lar baxımından müsbət təsirlərini hələ indi öyrənirik. Ana südünün 
şə kə  rinin, inək südündən çox olması (laktoz: ana südü 7%, inək sü-
dü 4%) olmaqla yanaşı, zülalların fərqinə də hər iki kitabda işarə edil-
miş   dir. Zülal baxımından laktalbuminin ana südündə yüksək olması 
mü    hüm tərkibi xüsusiyyətindən irəli gəlir. Bu gün ana südünün bütün 
üs   tünlüklərini tam şəkildə bilmirik. Son olaraq ana südü ilə qidala nan 
uşaq   ların böyüməsi və inkişafındakı fərqə görə süni qidalarla qidala nan 
uşaq   lara aid maye və kalori hesablarının yenidən tədqiq edilməsinin 
zə   ruriliyini başa düşürük.”540  

Ana südü əvəzinə, süni qida ilə qidalanmağın son iyirmi illik inkişa fı 
bu şəkildə müəyyən edilir. “Süni qidalanmanın bir zamanlar çox ge niş 
ya  yıldığı  ABŞ-da da ana südünə qayıdışı aşağıdakı qrafikdə müşahi də 
et mək olar.

Ana südünün verilmə faizləri:
İl:           1960    1970   1975   1978   1979   1980  
Faizlə:     28,4     24,9    33,4    45,1    49,1    54     

539. İbn Hişam, əs-Sirə, Beyrut, 1391/1971, I, 172, 173, İbnul-Əsir, əl-Kamil fit-Tarix, 
Bey  rut 1385/1965, I, 461.
540. Özsoylu, s. 5, 6.
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Buna görə 1960-cı illərdə ABŞ-da uşaq sahibi anaların yalnız 
28,4%-i uşağını əmizdirdiyi halda, bu nəticə 1980-ci ildə 54%-ə çat-
mış dır.

Əsərdə belə deyilir: “Körpəsini südlə mayalandıran heç bir canlı  nın 
ba lasını, anasında olmadığı üçün süni qidalanmağa məcbur qaldığı  na 
rast gəlinməmişdir. Hətta heç hamilə qalmayan qızların belə körpə bir 
uşaq tərəfindən əmilməsi halında döşünə süd gələ biləcəyi və bu süd  lə 
uşağı olan ananın südü arasında kimyəvi tərkibi baxımından bir fərq ol-
ma  dığı ortaya çıxmışdır.”541

Buna görə Allah-Təala hər anaya, doğduğu uşağı mayalandıra-
caq öl çüdə süd nemətini vermişdir. Südün gəlməməsi, kəsilməsi və ya 
azal  ması kimi təlaş və fikirlər yersizdir. Körpəsini əmizdirmək istəyi və 
həs rəti içində olan ananın orqanizmi süd emalı və ifrazına uyğun şə kil-
də yaradılmışdır. Lakin xəstəlik kimi üzrlü səbəbi olan qadınlar istisna 
edil  mişdir.

Ana südünün uşağın ehtiyacı olan qidanı təmin etməkdə kifa yət et  -
diyi bu şəkildə vurğulanır: “Bir adam yediyi qidaların tərkibində əmi lən 
südün tərkibindəki dəmirin yalnız 10%-ni əldə edə bildiyi halda, bir uşa-
ğın əlavə qida verilmədikcə ana südünün tərkibindəki dəmi rin 60%-ni 
əl də etdiyi aşkar edilmişdir. Bu gün anada dəmir azlığı olsa be lə, sü-
dün  dəki dəmir uşağa kifayət edir. Nəticədə; sağlam anaların sü dün də ki 
bü tün komponentlərin uşaq üçün ilk altı ay ərzində kifayət edəcəyini və 
əla  və bir qidaya ehtiyac olmadığını dərk edirik.”

Ana südünün uşağın böyüməsini və inkişafını təmin etməsi ilə ya-
naşı, uşağın sağlamığını qoruyan və orqanizmin qüvvəsini artıran xü-
su  siyyətlərini bu şəkildə sadalaya bilərik.

a) Ana südünün uşaq doğulan kimi (ilk on dəqiqə) əmizdirilmə si, 
tə nəffüs və sidik yollarının infeksiyasına qarşı uşağın qorunması nı tə-
min edir. Çünki bu ilk mayalanma mikrobsuz mühitdə dünyaya gələn 
uşa  ğın, xüsusilə ağız və mədə-bağırsaq sistemi üçün zərərli (qastro-in-
tes tinal mukozaların) maddələrin qoruyucu bir maddə ilə örtülərək qo-
run  masını təmin edir.

b) Ana südündə uşağın davamlı ishal olmasına səbəb olan mik rob-
la ra qarşı effektli olan bir qoruyucu maddənin mövcudluğu da müəy yən 
edil mişdir. 

c) Ana südü, uşağın lüzumsuz kökəlməsinin qarşısını alır və onun 
stabil çəkidə inkişafına səbəb olur.

541. Özsoylu, s. 6, 7.
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d) Ana südünün mikrobsuz (steril) olması və bakteriyalara qarşı tə-
sirli olmasına görə uşağın gözünə damızdırılması halında, gözü qo  ru-
du ğu və müalicə etdiyi müəyyən edilmişdir.   

e) Ana südü ilə qidalanan uşaqlarda allergiya az müşahidə edi lir. 
Uşa ğın inək südü, soya südü kimi müxtəlif qida allergiyalarına qar şı da 
ana südü qoruyucu xüsusiyyətə malikdir.

f) Ana südünün uşağı orta dərəcədə qulaq iltihabına qarşı qoruyu-
cu təsiri vardır. Nəticə etibarilə ana südünün uşağın bioloji və psixoloji 
cə  hətdən bütün ehtiyaclarının qarşılanmasında əvəzedilməz bir qida 
ol   duğunu görürük. 

Məhz uşağın inkişafında bu qədər əhəmiyyətli olan ana südünü, 
doğ    ma anadan təmin etmək mümkün olmazsa və ya uşağın sağlamlığı 
üçün zəruri olarsa, doğma anadan başqa bir süd anadan faydalanma da 
İs   lamın əhəmiyyət verdiyi bir xüsusdur. Aşağıda bu qohumluq üzərində 
da  yanacağıq.

C) Süd Qohumluğunun Yaranması:
Doğulan uşağı doğma anasının əmizdirməsi əsas olmaqla yanaşı, 

müx   təlif səbəblərlə onu başqa süd ananın əmizdirməsi də müm kün 
ola bilər. Burada mühüm olan, körpənin müəyyən müddət ərzində ana 
sü   dü ilə qidalanmasıdır. Çünki bütün anaların, hətta hamilə olmayan bir 
qız   dan gələ bilən südün eyni xüsusiyyətlərə və qidalandırmağa ma lik 
ol   duğunu qeyd etmişdik. Bəzən toplumun adətində uşağın sağlamlıq, 
təh   sil və ya yaxşı bir dil öyrənməsi kimi səbəblərlə süd anaya verildiyi nə 
də rast gəlmək olar. 

Belə ki, İslamın yarandığı dövrdə Məkkə xalqının uşaqlarını süd 
ana   ya verərək əmizdirmək adəti var idi. Bu səbəbdən 20 aprel (12 Rə-
bi ul-əvvəl) 571 miladi tarixində Məkkədə doğulan Həzrət Məhəm məd 
də (s.ə.s) öz anası Əminə tərəfindən üç və ya yeddi gün ərzində yal-
nız bir neçə dəfə əmizdirildikdən sonra Əbu Ləhəbin cariyəsi Süveybə 
xa nım ona bir müddət süd analığı etmişdi. Daha sonra Məkkəyə qon-
şu səh ra larda yaşayan Həvazin qəbiləsinin qollarından Bənu Sada  ya 
mən   sub Həlimə binti Əbi Züeyb, uzun müddət Həzrət Məhəmmədə süd 
əmiz  dirmişdir. Ərəblər arasında səlis ərəb dili danışması ilə ad çıxar  mış 
Bə nu Sad qəbiləsi arasında təxminən ilk iki yaş yarımını keçirən Həz  rət 
Mə həmməd illər sonrası üzərinə götürəcəyi peyğəmbərlik vəzifə si üçün 
sağ lam bədənlə və ruhla Məkkəyə anasının yanına qayıtmışdır.542 
542. İbn-əl-Əsir, I, 459 və s.; İbn Sad, Tabaqat, I, 108 və s.; Asım Köksal, İslam Tarixi, 
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Süd ana məsələsi İslamda da davam etdirildi. Quran və sünnə bu 
mə  sələdə bir sıra qaydalar tətbiq etdi. Xüsusilə evlənmə məsələsin  də 
qan qohumlarına yaxın qadağalar qoyuldu. 

Qurani-Kərimdə belə buyurulur:  “...Əgər (bu məsələdə) çətinliyə 
düş    sə niz (bir-birinizlə razılığa gələ bilməsəniz), onu (uşağı) başqa bir 
qa   dın əmizdirə bilər.”543 “...süd analarınız, süd bacılarınız, ar vad la-
rı  nızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan 
qız  ları (ögey qızlarınız) ilə evlənmək haram edildi.”544 Süd qohumlu ğu 
ilə əla qədar Allah Rəsulunun müxtəlif hədisləri vardır. Bu hədis ev lən-
mək maneəsi baxımından ümumi prinsipi ifadə edir: “Nəsil baxımın dan 
ha  ram olanlar, süd baxımından da haram sayılırlar.”545

D) Evliliyi Haram Edən Süd Əmməyin Şərtləri:
1. Süd bir qadına aid olmalıdır. Alimlərin çoxuna görə süd əmiz di-

rən qadının evli və ya subay olması, yaxud ərinin olmaması nə ti cəni 
də yişdirmir. Süddən başqa bir şeyi, məsələn; sarı su, qan və ya qu sun-
tunu yeməklə süd qohumluğu yaranmaz. Heyvanın südü də qohumluq 
meydana gətirməz.  

2. Süd əmən uşağın mədəsinə çatmalıdır. Südü döşdən əmmək lə, 
bir qab və ya bardaqdan içmək eynidir. Uşaq döşü ağzına alıb lakin süd 
əmib-əmmədiyi bilinməzsə, haramlıq yaranmaz. Çünki şübhə ilə hökm 
sa bit olmaz. Malikilərə görə isə bu halda ehtiyatla əməl edərək hara mın 
hök mü davam edir. Şafei və hənbəlilər beş dəfə ayrı-ayrı əmməyi şərt 
qo şurlar. Çünki Həzrət Aişədən edilən rəvayətə görə, Quranda əv vəl  cə; 
“On dəfə əmməklə haramlıq yaranar” ayəsi nazil olmuş, daha son ra 
nazil olan bir ayə ilə əmmək sayı beşə endirilmişdir.  Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s) vəfat etdiyində bu ayə Quranda var idi və oxunurdu. 546

Şafeilərə görə əmmək sayını beşə endirən bu ayənin hökmü Qur-
ana yazılıb oxunması nəsx edilmiş bir ayə olsa da hökmü davam edir. 
Bu, “yaş lı kişi ilə yaşlı qadın zina edərsə, onları rəcm (daş-qalaq) edin” 
ayə  si  nə bənzəyir.547 İbnul-Hümam beş dəfə əmməyi bildirən ayənin yal-
nız ti lavətinin deyil, hökmünün də nəsx edildiyini qeyd etmişdir.548

İstanbul 1987, II, 17, 27-32, 46, 47.
543. ət-Talaq, 65/6.
544. ən-Nisa, 4/23.
545. Müslim, Rəda, 1.
546. Bax. Əbu Davud, Nikah, 49; Müslim, Rəda, 25; Malik, Rəda, 18; Darimi, Nikah, 49.
547. İbn Macə, Hüdud, 9; Darimi, Hüdud, 16; Malik, Hüdud, 10.
548. İbnul-Hümam, III, 345 və s.
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Hənəfilərlə malikilərə görə süd əmməyin miqdarı az və ya çox ol-
ma sından asılı olmayaraq nəticəni dəyişdirmir. Dəlil: “...süd ana la rı nız, 
süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qa dın-
la rınızın himayənizdə olan qızları (ögey qızlarınız) ilə evlənmək ha-
ram edildi.” (ən-Nisa, 4/23) ayəsi ilə “Nəsil baxımından haram olan lar, 
süd qohumluğu baxımından da haram sayılırlar”549 hədisidir. Bu ayə və 
hə  disdə süd əmməyin miqdarı və sayı müəyyən edilməmişdir. 

Süd əmməyin miqdarı hər nə qədər məzhəblər arasında ixtilafa sə-
bəb olsa da, bu hər hansı bir ibadət deyil evliliklə əlaqədar xüsusi və 
əhəmiyyətli bir mövzu olduğu üçün ən ehtiyatlı olanı hansıdırsa onun la 
əməl etmək ən doğru yoldur. 

3. Əmizdirmə ağız və ya burun yolu ilə olmalıdır: Çünki süd yal nız 
bu iki yoldan qida borusu ilə mədəyə çatır və qidalanma meydana gə lir.

4. Süd başqa bir maye ilə qarışdırılmamalıdır. Süd başqa bir ma ye 
ilə qarışarsa, hənəfi və malikilərə görə çox olan əsas götürülür. Süd çox 
olar sa haramlıq yaradır. Əbu Hənifəyə görə bir qida ilə qarışdırılan süd 
az və ya çox olmasından asılı olmayaraq haramlıq yaratmır. Çünki bu 
qi da südün təsirini aparır. Hökm baxımından qida hissəsi süddən ar tıq 
sa yılır.

Bu gün tibb elmi də ana südünün başqa bir qida maddəsi ilə qa-
rış dırılarkən tərkibinin dəyişəcəyi barəsində İslam alimləri ilə eyni fik ri 
qəbul edirlər. Şinasi Özsoylu bu məsələ haqqında bunları yazır: “Son 
vaxtlarda aparılan tədqiqatlardan əldə edilən nəticələrdən biri də ana 
südündən dərhal sonra meyvə əzmələri də daxil olmaqla süni qi danın 
verilməsi halında, ana südünün əmilməsində, beləliklə bioloji də yər-
lərində azalmanın ola bilməsidir. Buna görə nadir hallarda da olsa qa-
rı şıq qidalanma məcburiyyəti yaranarsa və ya əlavə qidalara keçərkən 
bun ların ana südü verilən öyün deyil, daha sonrakı öyünlərdə ana südü 
ve rilmədən edilməsini təlqin edir.” Əsərin başqa bir yerində belə deyilir: 
“Əla və qida verilmək istənilərsə (ehtiyac olmadığı halda) süd əmdik dən 
dər hal sonra verilməməlidir. Əks halda südün tərkibindəki elementlə rin 
mən fi təsiri ola bilər.”

Bir qadının südü başqa bir qadının südü ilə qarışdırılaraq uşa ğa içi-
ril sə, Əbu Hənifə və Əbu Yusifə görə çox olan əsas götürülür. Az ola  na 
eti bar edilməz. Südlərin miqdarı eyni olarsa, qarışma ucbatından hər iki 
qadına görə də süd qohumluğu meydana gələr. Südlərin bərabər və ya 
birinin az və yaxud çox olması, nəticəni dəyişdirmir. Məqbul sayı lan fi kir 
də budur. Çünki südlər eyni növdəndir. Eyni növdən əmələ gələn iki şey 
549. Buxari, Şəhadət, 7; Müslim, Rada, 10. 
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arasında üstünlüyün hökmü olmaz. Müasir dövrümüzdə bəzi öl kə və 
bölgələrdə müşahidə edilən “ana südü bankında” qarışan ana süd lə rini 
yuxarıdakı əsaslara görə həll etmək lazımdır. Ana südü bankı nə dir? 
Bunu qısa şəkildə izah edib İslam dininə görə kriteriyasını izah edə-
cəyik.

E) Ana Südü Bankı və İslam Dininə Görə Dəyərləndirilməsi:
Ana südünün əhəmiyyətini başa düşən bəzi ölkələrdə erkən do-

ğul  muş və ya yeni doğulub öz doğma anasının südünü müxtəlif sə bəb-
lər lə əmməyən uşaqlara təzə ana südü vermək məqsədilə “ana sü dü 
ban kı” adı ilə “qan bankına” bənzər mərkəzlər yaradılmış dır. Mə sə lən, 
Fin landiyada 1937-ci ildən bəri yaradılmış və inkişaf etdiril miş ana südü 
bank ları vardır. Türkiyədə Hacəttəpə Uşaq Xəstəxanasın da 1982-ci ildə 
tə zə ana südünün üstünlüyünə əsaslanan bir süd bankı qu  rulmuşdur. 

Şinasi Özsoylu ana südü bankında südün yığılıb qorunma sı ilə 
əlaqədar olaraq belə deyir: “Ana əmizdirmirsə, südün yığılıb qay na-
dılması ilə bir çox xüsusiyyətlərini itirəcəyini unutmamaq lazımdır. Don-
durulmaqla cüzi dəyişiklik olacağı (hüceyrələr baxımından) məlum 
ol sa da, ən yaxşısı toplanıb təzə, bu mümkün deyilsə bir neçə saat 
soyuducuda saxlandıqdan sonra verilməsidir. Türkiyədə bu metoddan 
is ti fadə edilir. Süd banklarında pasterizə və qaynatma, yağların (piylə-
rin) həzm edilməsində rolu olan lipazın (piyin həzm edilməsinə yardım 
edən mad də) itməsinə, həmçinin hüceyrə və ənzimlərin məhv olmasına 
da sə bəb olduğundan götürülən kimi mənfi 800 dərəcədə dondurul ma-
sı nın doğru olacağı qənaətinə gəlmək olar. Belə olan halda süddə olan 
ley kositlərin zədələnməsi mümkündür.”

Ana Südü Bankının İslama Görə Dəyərləndirilməsi:
İslam doğma ana ilə yanaşı alternativ olaraq süd ana üzərində da-

yanmışdır. Hər hansı bir səbəblə doğma ana əmizdirə bilməzsə, süd ana 
zə rurəti yaranır. Süd ana əmizdirməyi pulsuz etməyə məcbur edil mə-
diyi üçün əmizdirmə müəyyən pul qarşılığında ola bilər. Keçmiş sə  ma-
vi dinlərə mənsub toplumlarda da ana südü eyni əhəmiyyətə sahib dir. 
Qur anda bəyan edildiyinə görə öldürülmə qorxusu ilə anası tərəfindən 
bir səbətlə Nil çayına qoyulan Həzrət Musa Fironun sarayına gətiril miş 
və yeməklərlə qidalanmasının yerinə ona əmə biləcəyi süd anası ax-
ta  rılmışdır. Həzrət Musa başqa qadınların südünü əmmədikdən sonra 
axır da doğma anasına qovuşmuşdur.
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Həqiqətən erkən doğum və ya yeni doğuş halında, yaxud da daha 
son  rakı günlərdə doğma ana uşağına süd verə bilmirsə, körpənin ana 
südü ilə qidalanması necə təmin ediləcəkdir? Bizim qənaətimi zə gö  rə 
qan vermədə olduğu kimi, uşaq xəstəxanası və yaxud doğum evi rəh-
bər liyi, öz ətrafında lazım gəldiyində südə ehtiyacı olan uşa ğı əmiz  dir-
mək üçün “süd anası” arxivi yarada bilər. Üstəlik uşağı ölən və ya xud 
uşaq sevgisi və həsrəti içində neçə-neçə xanımlardan sevə rək uşaq 
əmiz dirənlər çıxa bildiyi kimi, kasıb olub öz uşağının və ailəsi nin məs  rəf-
lərini qarşılamaq üçün bunu pul qarşılığında edən xanımlar da ola caq-
dır. Lakin istər xəstəxanada və istərsə də evdə əmizdirən süd ana nın 
kim olduğunu və süd ana da əmizdirdiyi uşağın kim olduğunu bil mə li və 
bu nu itməyəcək bir yerə yazıb ailə üzvlərinə bildirməlidir. Təzə və mü-
tə madi süd təmin etmək üçün ən sağlam yol bu sayılır. 

Ana südü bankına gəlincə; ananı gətirmək yerinə bu anadan alı-
nan südü mühafizə edərək uşağa içirmək də süd qohumluğu yara dır. 
Bu səbəbdən, qan köçürülməsində olduğu kimi, verilən südün kim  dən  
alın dığı məlum olarsa və sonradan südü verən qadına südü nün ki  mə 
içirildiyi bildirilərsə, belə bir hadisənin təşkil edilməsində İslam di ni ba-
xı  mından bir qadağa yoxdur. Burada mühüm olan süd qohumluğu  nun 
mey dana gətirdiyi xüsusilə evlənmə qadağalarının daha sonrakı illər  də 
diq qət edilməsi və süd qohumlarının evlənməsinə mane olunmasıdır.

İslam qanköçürmə, ürək, qara ciyər, göz və böyrək kimi orqan kö-
çür     mə lərində orqan sahibi ilə nəql edilən arasında bir qohumluğun mey-
da    na gəlməsini əsas qəbul etmədən, süd əmməklə nəsil qohumluğuna 
bən   zər evlənmə maneəsinin yaranmasını nə üçün əsas sayır? Yu xa rı -
da südün xüsusiyyətlərini izah edərkən də görmək olar ki, ana sü dü do-
ğ rudan da üstün və qalıcı xüsusiyyətlər daşıyır. Bu məsələ də bi li n ən lər 
qədər, hələ bilinməyən və ya isbat edilməyən cəhətlərin ol du ğu nu da 
tibb mütəxəssisləri ifadə edir. Bəs ana südünün  “gen lər” üzə rin də bir 
təsiri vardırmı? Şəxsiyyətin formalaşmasında, süd əmiz di rən ana nın ir si 
olaraq öz nəslinə keçə bilən ünsürdən süd uşağına ke çən  ün sür var-
dır mı? Tibb elmi bu sullara da cavab tapdığı zaman süd qo hum lu ğu nun 
ar xa planı daha yaxşı aydınlanacaqdır.

Bundan başqa südün müəyyən yaşa qədər alınması da mü hüm dür.
Alimlərin çoxuna görə, qohumluq meydana gətirən süd ilk iki yaş 

müd  dətində əmizdirilməlidir. Çünki ayədə “Analar, uşaqlarını tam iki 
il əmiz di rirlər” buyurulmuşdur. Qan  qohumluğu olan uşaqlarla əlaqə-
dar olan bu hökm süd əmən digər uşaqlara da şamil edilir. Hədisdə “Süd 



 / 207 

qo  humlu ğu yal nız iki yaşa qədər əmizdirilən südlə meydana gəlir”550 -bu-
yu  rulur. 

Əbu Hənifəyə görə isə süd əmməyin müddəti 30 aydır. Dəlil bu 
ayə  dir: “Uşağın ana bətnində gəzdirilməsi ilə süddən kəsilməsi  nin 
müd  dəti otuz aydır.”551 Burada 30 ay həm hamiləliyin, həm də süd dən 
ay   rılmağın ayrı-ayrı müddətidir.

Fəqihlərin çoxuna görə iki il süd əmmək müddəti ilə hamiləliyin ən 
qı sa müddəti olan altı ayın cəmi verilmişdir. Belə ki, süddən ayrılma  ğın 
iki yolu olduğunu bəyan edən başqa dəlillər də vardır. Başqa bir ayə   də 
be lə buyurulur: “Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi (valideynlə r  i-
lə gö zəl davranmağı, onlara yaxşı baxmağı) tövsiyə etdik. Çünki ana-
sı onu (doqquz ay bətnində) zəhmətlə gəzdirmiş, əziyyətlə doğ muş-
dur. Onunla (ana bətnində) daşınma və (süddən) kəsilmə müddəti 
otuz aydır.”552 

F) Süd Əmməklə Meydana Gələn Evlənmə Qadağası:
Qurani-Kərimdə; “... Sizi əmizdirən analarınız və süd qar daş la-

rınız (sizə haram edildi)”553 buyurulur. Bu ayədə yalnız ana südü qo hum -
luğundan bəhs edilmişdir. Bu məsələdə ümumi prinsip bu hədislə qo-
run  muşdur. “Soy baxımından haram olanlar, süd baxımından da haram 
sa yılırlar.”554 Yenə qan qohumluğu ilə evlilikdə meydana çıxan sıh ri 
qo  humluqlarla paralel olaraq süd yolu ilə də sihri (evlilikdən meyda na 
gə  lən qohumluq) qohumluqlar meydana gəlir. Lakin burada iki istis na 
var dır: 

Süd yolu ilə haram olanlar bunlardır. 
1. Bir adamın süd yolu ilə qohum olan üsulu. Yəni süd anası, süd 

nə nəsi ki  mi...
2. Süd ana və atanın fürusu. Bir adam süd qızı, süd oğlunun qızı və 

ömür lük bunların uşaq və nəvələri ilə evlənə bilməz.
3. Süd yolu ilə qohum olan fürusu. Bir adam ata-ana bir, ata bir və 

ya ana bir olan süd qardaşları və bunların fürusu ilə ömürlük evlə nə 
bilməz. 

550. Buxari, Nikah, 21.
551. əl-Əhqaf, 46/15.
552. Loğman, 31/21.
553. ən-Nisa, 4/ 23.
554. Buxari, Şəhadət, 7; Müslim, Rəda, 1.
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4. Süd ana və atanın üsulundan yalnız ilk fürusu. Bunlar süd əmə-
nin, süd baxımından əmi, bibi, dayı və xalaları sayılır və bunlarla ev  lən-
məsi qadağandır.

5. Süd ata və babaların xanımları: Burada gərdəyə girib-girmə   mək 
nəticəni dəyişdirmir. Belə ki, bir adam doğma atasının arvadı ilə də ev-
lə  nə bil məz. 

6. Süd oğulun və ya süd oğulun oğlunun, yaxud süd qızın oğlu nun 
ar  vadı ilə evlənmək qadağandır. Burada zifafa girib-girməmək nəticə ni 
də   yişdirmir. Belə ki, bir adam gəlinləri ilə evlənə bilməz. 

Hənəfilər aşağıdakı bu halları istisna saymışlar.
a. Bir adam süd baxımından kişi və ya bacının anası ilə evlənə bi lər. 

Hal  buki nəsil baxımından qardaşın anası ilə evlənmək olmaz. Məsələn, 
bir qadın bir uşağa süd əmizdirsə, bu qadının öz nəslindən bir oğlu 
ol sa, bu oğul, süd əmizdirən uşağın anası ilə evlənə bilər.

b. Bir adam süd baxımından oğul və ya qızının süd qardaşı ilə ev-
lənə bilər. Halbuki bu hal nəsil baxımından caiz deyildir. Məsələn; qa-
dın, bir uşağa süd əmizdirsə, bu qadının əri süd əmən uşağın bacı sı ilə 
evlənə bilər...555

Nəticə etibarilə bu məsələdə qeyd edilə bilər: Süd əmən in san süd 
verənin nəslinə haram sayılır. Lakin süd əmən uşağın daha son  ra do-
ğula biləcək uşaqları xaricində digər nəsil qohumları ilə süd əmiz di rən 
qadının nəsil və ya evlilikdən meydana gələn qohumları ara sın  da bir 
qohumluq meydana gəlmir. Qısaca olaraq; süd əmən uşa ğın öz nəs-
lin dən qardaşları ilə, süd əmizdirən qadının nəslindən gələn uşaq ları 
ara sında evlənmək maneəsi ola bilməz. Çünki onlar eyni qa dın dan süd 
əm mədikləri üçün, fiziki və bioloji xarakterlərində ortaq xü su siyyətlərdən 
söh bət gedə bilməz. 

G) Süd Qohumluğunun Hökmü:
Süd qohumluğu mütləq evlənmək maneəsi yaradır. Yuxarıda sa da  la-

nan istisnalar xaricində qalan süd qohumları necə evlənmələrindən ası lı 
ol mayaraq məsələ ortaya çıxdıqda ayrılmaları la zım dır. 

Süd qohumları bir-birlərinə yad sayılmırlar. Fitnə təhlükəsi olma-
dıq  ca bir-birlərinə baxa bilərlər. Süd əmməklə bir qohumluq yaransa 
da, bununla nəfəqə, miras, şahidliyin rəddi, nikah və var-dövlət vəlayəti 
ki  mi digər qohumluq hökmləri yaranmaz.

Süd qohumluğu hökmlərlə müəyyən edilən xüsuslarla məhdud la  şır. 
Qohumluğa hər baxımdan bərabər hüquqlar verilmir. Bu səbəb dən süd 
555. əl-Kasani, III, 4; əl-Meydani, əl-Lübab, III, 33; əz-Züheyli, VII, 138.
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ana, süd oğlundan nəfəqə istəyə bilməz, onun mirasçısı ola bilməz və 
bu uşaq üzərində vəlayət iddiası irəli sürə bilməz.”556 

Süd Ata:
Süd anada südün meydana gəlməsinə səbəb olan və süd ana ilə 

evli olan kişi, süd ata sayılır. Bu məsələdə süd atanın ölümü və ya süd 
ana  dan boşanmış olması, nəticəni dəyişdirmir. Süd əmən uşağa bu süd 
ata ilə qan və evlilikdən meydana gələn qohumları haram sayılır. Süd 
ata ya aid uşaqların hamısı da süd əmənin süd qardaşları sayılır.557

H) Süd Qohumluğunun İsbatı:
Süd qohumluğu etiraf etməklə və ya bir dəlillə isbat edilir.
1. İqrar: Bu, kişinin və qadının birlikdə və ya bunlardan birinin, süd 

qo humluğunu etiraf etməsidir. Kişi və qadın evlənmədən əvvəl süd qo-

hu mu olduğunu desələr, evlənmələri halal olmaz. Buna baxmaya raq 
ev lənsələr nikah fasid olar və qadın mehr istəyə bilməz.

İqrar evlilikdən sonra olmuşsa, dərhal ayrılmalıdırlar. Könüllü ay  rıl-
mazlarsa, hakim məcburi olaraq ayırar. Çünki nikahın batil olduğu or  ta-
ya çıxmışdır. Burada, qadın müəyyən edilən mehrlə, mehri-misldən az 
ola  na haqq qazanır.

2. Beyyinə: Burada beyyinədən məqsəd hakim qarşısında süd qo-
humluğuna şahidlik etməkdir. Dörd məzhəb də ədalətli iki kişi və ya bir 
kişi ilə iki qadının şahidliyi ilə süd qohumluğunun sabit olacağı mə sə lə-
sin də həmfikirdirlər. Lakin tək kişi, tək qadın və ya dörd qadın şa hid lə 
süd qohumluğunun sabit olub-olmadığı ixtilaflıdır.

Hənəfilərə görə, bu şahidliklər qəbul edilməz. Çünki Həzrət Ömər-
dən (r.a); “Süd qohumluğu məsələsində iki şahid kişidən daha az qə  bul 
edil  məz” dediyi rəvayət edilmişdir. Səhabələr tətbiq edilən bu qay da  ya 
qar  şı çıxmadığı üçün bu məsələdə icma olmuşdur.

İmam Şafei və İbn Hənbələ görə dörd qadının, İmam Malikə görə bir 
ki şi, bir qadın və ya iki qadının şahidliyi ilə süd qohumluğu sabit olur. Bu 
məz həblər süd əmizdirmək məsələsində kişi şahid tapmaq problemi ni 
nə zərə alaraq qadın şahidə üstünlük vermişlər.558 

556. Döndürən, səh: 222.
557. İbn Qudamə, VI, 572; əl-Meydani, III, 32.
558. Bax. əl-Kasani, IV, 14; İbnu-l-Humam, III, 19, 20; İbn Qudamə, VII, 558 və s.; əz-
Zü  heyli, VII, 712 və s. 
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I. EVLİLİYİ SONA ÇATDIRAN QAYDA 
və METODLAR

Cəmiyyətin ən kiçik divar daşını ailə meydana gətirir. Ailə özlü yün-
də cəmiyyət modeli kimidir. Quruluşu, forması və ailə fərdlərinin öz ara-
la  rın da və ya kənar şəxslərlə olan münasibətləri müəyyən adət-ənə   nə 
və ya cəmiyyəti idarə edənlərin müəyyən etdiyi prinsiplərə görə baş 
ver   mişdir. Ailənin dağılmasında da bu dəyərlərin böyük təsiri olmuşdur.

Ailə nizamının sağlam prinsiplərə əsaslanması və ya dağılması, cə-
miy yətin nizamı ilə yaxından əlaqəli olduğu üçün, çox qədim dövrlərdən 
bə ri dövlət bu xırda cəmiyyətə müdaxilə etmiş, onun qurulması və ya 
so  na çatmasında təsirli olmuşdur.

Xristianlıq, yəhudilik və İslam kimi böyük dinlərin hakim olduğu dövr 
və cəmiyyətlərdə bu dinlərin dəyər ölçüləri evlənmə və boşanmada da im 
mü əyyən edici olmuşdur.

Boşamada qədimdən bəri müşahidə edilən sistemləri dörd qrupa 
böl mək mümkündür. A) Boşanmağı qadağan edən sistem. B) Sərbəst 
bo şanma sistemi. C) Boşanmanın hakimin qərarına əsaslandığı sistem. 
D) İslamın gətirdiyi özünəməxsus boşama sistemi vardır. Bunları aşağı-
da izah edəcəyik.

A) Boşanmağı Qadağan Edən Sistem:
Xristianlığın katolik məzhəbində evlənən kişilərin artıq boşana bil-

mə  yəcəkləri prinsipi qəbul edilmişdir. Bunun yerinə müvəqqəti və ya 
müd dətsiz ayrılıq prinsipi tətbiq edilmişdir. Xristianlığın və kilsə hüququ-
nun ilk dövrlərində boşanmağa icazə verildiyi halda, onuncu əsrdən 
eti barən İncildəki; “Allahın birləşdirdiyini insan ayırmamalıdır” sözünə 
əsas lanaraq boşanma imkansız hala gətirilmişdir. Çünki onlara görə 
ev lilik; Ruhul-qüdsün bir neməti olaraq kişi ilə qadını birləşdirən və on-
la  rı tək varlıq halına gətirən bir sirdir. Bu İsa ilə kilsə arasındakı əla qə 
ki midir.559

559. əs-Sabuni, Məda Hürriyəti-z-Zəvceyn fi-t-Talaq, Hələb, 1968, I, 38 və s.
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Lakin bu fikir həyatın reallıqları ilə uzlaşmadığına görə xristian  lı-
ğın öz daxilində də mübahisələrə səbəb olmuşdur. Çünki şiddətlə yo la 
get   məmək ucbatından illərlə ayrı qalan, hətta bir-birinə düşmən ha la 
gə  lən ər-arvadın boşanmaması cəmiyyət üçün fayda yerinə zərər ve rə 
bi  ləcəyi məlumdur.

Katoliklərdə məsələyə asanlıq gətirən “ayrılıq” müəssisəsi də ki fa -
yət etməmişdir. Çünki zina edən ərə müddətsiz ayrılıq prinsipləri tət biq 
edilərkən, reallıqda nikah əlaqəsi davam etdiyi üçün, başqası ilə ev lən-
mə qadağası da davam edirdi. Bu səbəbdən belə bir qadın nə əri nin 
ya nına qayıda biləcək, nə də ki, başqası ilə evlənə biləcəkdi. Bu ha disə 
onu əxlaqsızlıq bataqlığına sürükləmək mənasına gəlirdi.

Lakin ər-arvaddan hər ikisi də zina etmiş və ya biri digərinin zina et-
mə  sinə vasitəçi olmuş, yaxud da onu bağışlamışsa artıq ayrılığa hökm 
ve rilməzdi.

Katolik məzhəbinə mənsub olan ər-arvadın müvəqqəti ayrılıq sə-
bəb ləri bunlardır. 1) Ər-arvaddan birinin katolik məzhəbini tərk etməsi, 
2) Uşaq lara katolikliyə zidd tərbiyə verməsi, 3) Pozğun həyat tərzi, 4) 
Hə  yat yoldaşının sağlamlığını təhlükədə qoyması, 5) Həyat yoldaşını 
ağır şəkildə təhqir etməsi.

Müvəqqəti ayrılıqda müvəqqəti müddət sona çatdıqdan sonra ər-
ar vad yenə birgə həyatlarını davam etdirərlər.

Katolik məzhəbinin boşamanın əleyhinə olan bu sərt davranışı, re-
for  ma hərəkatına qədər dərhal bütün Avropada mənimsənildiyi hal  da, 
XVI əsrdə protestantlıq məzhəbinin əks fikiri müdafiə etməsindən son-
ra, müəyyən ölkələrdə və bölgələrdə təsirini davam etdirmişdir. Bu gün 
İta liya, İspaniya və Cənubi Amerikanın bəzi dövlətlərində bu fikri qə  bul 
edir lər.560

B) Sərbəst Boşanma Sistemi:
Bu sistem ər-arvaddan hər ikisinə də boşanma haqqı verən və ya 

qarşılıqlı razılıqla boşanmağa icazə verən sistemdir.
Qədim franklarda boşanma hüququ bəzi hallarda qadına da veril-

miş dir. Cermen hüququnda arvadın ailəsi ilə ər arasında boşanma sazi-
şi imzalanırdı. Lakin onuncu əsrdən sonra boşanma cermenlərdə də 
kil sə hüququna tabe oldu.

560. H.V. Vəlidədəoğlu, Boşanma səbəbləri tarixi, Kilsə hüququ və hüquq siyasəti ba xı-
mın dan ümumi şəkildə tədqiqi, 1940; əs-Sabuni, I, 39 və s. 
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Roma hüququnda sonralar; qarşılıqlı razılaşma ilə evlənməyə son 
ve rilə biləcəyi qəbul edilmişdir. Romada dövlət; “razılıq evlənməyi, na  ra-
zılıq isə boşanmanı yaradır” prinsipi ilə əvvəllər boşanmalara qa rış maz-
dı. Lakin boşanmalar çoxalaraq əxlaqsızlıq başlayınca; İmpe rator luq 
döv ründə ləyaqətsizlik ucbatından boşanma halında, uşaqların han  sı 
tə  rəfə veriləcəyinə hakimin hökm verməməsinin zəruriliyi prinsipi qə bul 
edil  mişdir ki, bu fərmanla Roma dövlətinin etdiyi ilk müdaxilədir.

1789-cu il Fransız Çevrilişi ilə xristianlıqdakı sərt davranışa biga  nə 
qalınmış və Avropada boşanma sərbəstliyi sistemi inkişaf etməyə baş-
lamışdır. 1792-ci ildə hələ Fransada çevriliş davam edərkən dərc edi  lən 
bir qanun əvvəlki boşanma səbəbləri arasında qarşılıqlı razılaş ma ilə, 
hət  ta bəzi hallarda bir tərəfin istəyi ilə boşanmağa da icazə vermiş  dir. 
Fran sada Napoleonun devrilməsindən və krallığın geri qayıtmasın  dan 
son  ra, yenidən katolik prinsiplərə qayıdılaraq, boşanma imkanı ta ma-
mi lə aradan qaldırılmışdır. Yetmiş ilə yaxın bir müddətdən sonra 1884-
cü il də yenidən boşanmağa imkan verilsə də, bəzi hökmlər dəyişdiril miş 
və qar şılıqlı razılıq ilə boşanmağa dair hökm qanundan çıxarılmışdır. 

Bu gün qarşılıqlı razılıqla boşanmağı qəbul edən ölkələr: Belçi ka, 
Lük semburq, Rumınya, Skandinaviya ölkələri və Rusiyadır.561

C) Boşanmanın Hakim Qərarına Əsaslandığı Sistem:
Bu gün dünyanın müstəqil və demokratik ölkələrində adətən mü-

əy   yən səbəblər olduqda boşanma hakim qərarına əsaslanmışdır. Ka  t-
o lik hüququna reaksiya olaraq meydana gələn protestant hüququ, bo -
şan ma nın yalnız müəyyən səbəblərin mövcudluğu halında mümkün 
ola bi lə cəyini qəbul etmiş və Qərb aləminin bir çox ölkələri bu prinsipi 
mənimsəmişdir. İsveçrə və Türkiyə konstitusiyalarındakı boşanma sə-
bəb lə ri, di gər hökmlər kimi xristianlığın protestant məzhəbi hüququn-
dan qaynaq lanır. 

Protestant hüququna görə boşanmanın səbəbləri bunlardır: a) Zina, 
b) Tərk etmək c) Evlilik vəzifələrini yerinə yetirməkdən boyun qaçır  maq, 
d) Sağ lamlığı təhlükəyə atan pis davranış, e) Ruhi xəstəlik, f) Gü nah 
sa  yılan bir iş görmək.562

561. Vəlidədəoğlu, Ailə Hüququ, 5-ci nəşr, İstanbul, 1965-ci il, 177 və s.; əs-Sabuni, I, 
29, 30.
562. 1917-ci il tarixli Hüquqi-Ailə Qərarnaməsi 132-ci maddə, İsəvilərin fərqliliyi haq qın-
da olub, bu boşanma səbəbləri orada yer almışdır. 
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Bu iki hüquq sistemi müqayisə edildiyndə, Qərb cəmiyyətlərinin hü-
qu  quna kilsə hüququnun nə qədər təsirli olduğunu açıq şəkildə gör mək 
olar. 

Yəhudi hüququna görə, boşanma məsələsində iki rəy vardır. a) 
Töv rat və Talmudu səmavi kitab qəbul edənlərə görə, boşanma ərin 
bir  tərəfli iradəsi ilə mümkündür. Lakin bu nalayiq bir davranışdır. b) Töv-
ra ta inanıb, Talmudu səmavi bir kitab kimi qəbul etməyənlərə görə isə, 
ha kimin təqdir edəcəyi şəri bir üzr halı olmadan ərin birtərəfli şəkildə 
bo  şa ması caiz deyildir. Beləliklə arvad və ya ər şəriətin qoyduğu müəy-
yən səbəblərə əsaslanaraq boşanma ərizəsi verə bilər. Lakin ər-arvad 
bo şanma məsələsində razılaşarlarsa, səbəb göstərmədən hakimin qar-
şı sında boşana bilərlər.563

Nəticə etibarilə boşamanın yalnız hakimin qərarı ilə mümkün oldu-
ğu sistemlərdə ər-arvadın müəyyən boşanma səbəblərinə əsaslanaraq, 
ha kimə müraciət etmək hüquqları vardır. Hakim bu səbəblərlə ki fa-
yətlənməsə, şikayəti rədd edə bilər. Bu səbəbdən burada ər-ar vad 
boşanma hüququndan çox, təkbaşına hakimə müraciət etmək sə la hiy -
yətinə sahibdirlər. Nəticədə hakim boşamağa qərar verərsə evlilik so na 
çatar. Əks halda isə ər-arvad bir yerdə yaşamağı istəməsələr belə ev-
li lik davam edər. 

D) İslamın Özünəməxsus Boşama Sistemi:
İslamda nikah müqaviləsi müddətsiz və ömür boyu davam et  mək 

üçün bağlanır. Müəyyən müddət üçün həyata keçirilən evliliyi (siğə) İs-
lam fəqihləri nin bö yük əksəriyyəti qəbul etməmişlər. Evlilik ər-ar vad dan 
birinin ölümü ilə so na çata bildiyi kimi, boşama, irtidad, müəyyən bir 
qarşılıq əvəzində ra zılaşaraq boşanma kimi səbəblərlə də sona çata 
bilər. Aşağıda möv zu larına görə bunları izah edəcəyik.

İslamda kişiyə hakimin qərarına ehtiyac olmadan arvadını bo şa-
maq səlahiyyəti verilmişdir. Lakin bu səlahiyyətin sui-istifadə edilməsi-
nin qar  şısını almaq üçün bəzi tədbirlər görülmüşdür. Əvvəlcə boşa-
ma nın na layiq bir davranış və Allah-Təalanın lənətinə səbəb oldu ğu 
bə yan edilmişdir. Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Allah-Təala 
ona talaqdan daha sevimsiz olan heç bir şeyi halal etmədi”, “Allah-Təa-
la ya halalın ən sevimsizi boşamadır.”564 “Sırf zövq üçün tez-tez qadın 

563. əs-Sabuni, 32, 33.
564. Əbu Davud, Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1; əl-Munziri, bu rəvayət üçün “mürsəl” və 
“qərib” demişdir.

İslamda Nikaha Xitam Verilməsi



də yişdirən kişilərlə, tez-tez ər dəyişdirən qadınlara Allah lənət et sin.”565 
“Mü  hüm bir səbəb olmadan ərindən ayrılmaq istəyən qadına cənnət qo -
xusu haramdır.”566 “Kim bir qadının əri ilə arasını vurarsa bizdən de yil dir.”567

Boşanma məsələsində kişiyə daha üstün bir haqq verilməklə ya  na-
şı qadının da əri ilə bu məsələdə bərabər hüquqlara sahib olması müm-
kün dür. Buna “Töfvizi-talaq (qadına boşama səlahiyyəti vermə)” deyi  lir. 
Ye nə ər-arvadın qarşılıqlı razılıqla evliliyi sona çatdırmaları, yaxud da 
bə zi boşanma səbəbləri olduqda hakimə müraciət edərək evliliyi so  na 
çat dıra bilmələri, İslamın bu məsələdə alternativ bir nizam gətirdiyi ni 
gös tərir.568 

Nəticə etibarilə İslamda evlilik bu hallarda sona çatar: 1. Boşama, 
2. Qar şılıqlı razılıq, 3. Hakimin qərarı, 4. Ölüm, 5. İrtidad, 6. Ərin zina is-
na dından sonra and içməklə (mülaənə) 7. İla (dörd aydan atrıq müddət 
ər   zində arvadından ayrı qalmağa and içmək).

Biz əvvəlcə talaq, fəsx (ləğv etmə) və təfriq (aralarını ayırma) mə-
sə ləsinin üzərində dayanacağıq.

565. Kamil Miras, Təcridi-Sarih tərc. 7-ci nəşr, Ankara 1983, XI, 33.
566. Əbu Davud, Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1.
567. Əhməd bin Hənbəl, II, 397.
568. Bax. Xəlil Cin, Keçmiş hüququmuzda boşanma, Konya 1988; Xəlil Cin-Əhməd Ak-
gün düz, Türk hüquq tarixi, Konya 1989, II, 88.
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II. İSLAMDA EVLİLİYİ SONA ÇATDIRAN HALLARA 
ÜMUMİ BAXIŞ

A) Talaq, Fəsx (Ləğv Etmə) və Təfriq (Aralarını Ayırma) 
Terminləri və Mə  naları:
Talaq, “talaq” kökünün ərəbcə məsdəri olub, lüğətdə; bağlanmaq-

dan qurtulmaq, ayrılmaq, qadının ərindən boşanması mənalarına gəlir. 
Fiqh termini olaraq; nikah əlaqəsini kəsmək, “talaq” və buna bənzər ter-
min  lərlə nikahı sona çatdırmaq, yəni həmin anda, yaxud da gələcək də 
nə ticəsi nikah əlaqəsini aradan qaldırmağa səbəb olan söz deməkdir.569

Evlilik əlaqəsinin dərhal aradan qalxmasına “bain talaq”; gələcək də, 
yə ni iddədən sonra aradan qalxmasına isə “rici talaq (fikrindən da  şın-
maq)” adı verilir. Arvadını boşamaq, “səni boşadım” kimi evliliyə xi tam 
ver məkdə istifadə edilən açıq bir sözlə olur və ya “səndən ayrıldım, sən 
mə nə haramsan, səninlə əlaqəmi kəsdim” kimi kinayəli sözlərlə olur. 
Ya  zı ilə ifadə etmək və ya başa düşülən işarə də söz yerinə keçir. Bu 
sə  bəbdən məktubla boşanma və ya lal və karın boşanmanı ifadə edən 
işa rəsi ilə evliliyi sona çatdırmaq mümkündür.

Qadının ödəyəcəyi bir əvəz qarşılığında ər-arvadın qarşılıqlı ra zı-
lıq la evliliyi sona çatdırmaları mənasına gələn müxaləa (xul) da talaq 
ma  hiy yətindədir. Həmçinin ərin itkin düşməsi və ya uzun müddət həbs 
edil mə si və yaxud dolanışığı təmin etməməsi, ya da arvadına əzab ver-
mə si ki mi sə bəblərlə hakimin ər-arvada “sizi ayırdım” deməsi də talaq 
mə nası na gə lir.

Evliliyin ləğv edilmə səbəblərindən birinə görə sona çatması, talaq 
hök  mündə deyildir. Çünki ləğv etmə; nikah vaxtı mövcud olan və ya 
son  radan meydana çıxan bir nöqsana və ya çatışmamazlığa görə nikah 
mü  qaviləsini ləğv etməkdir. 

569. İbn Abidin, Rəddul-Muxtar, II, 570; İbnul-Hümam, Fəthul-Qədir, III,21; İbn Qüdamə, 
əl-Muğni, VII, 66.
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Buna görə evli ər-arvadın ayrılması ya boşamaqla, ya da ləğv et-
mək  lə mümkündür. Ləğv etmə (fəsx), öz-özlüyündə, ya ər-arvadın ra zı-
lı  ğı ilə və yaxud da məhkəmə qərarı ilə meydana gəlir.

Hənəfilərə görə talaq sayılan ayrılıqlar bunlardır: 1. Ərin boşaması 
2. Boşama səlahiyyəti olan qadının boşaması 3. Müxaləa (qarşılıqlı 
ra  zılıqla boşanma) 4. Müləanə (zina edən qadının and içməyə ça ğı-
rıl  ması yolu ilə boşanma) 5. İla (arvadına dörd aydan çox müddət də 
ya  xın laşmayacağına and içməklə boşanma metodu) 6. Ərdə olan cin si 
bir nöqsan (çatışmazlıq) səbəbilə boşanma 7. Qadın İslamı qə bul et diyi 
hal da, ərin İslamı qəbul etməməsinə görə ayrılma. Bunlar dan son iki 
halda və mü ləanədə hüquqi qərarlar, yalnız hakimin hökmü ilə mey da-
na gəlir.

B) Boşama ilə Fəsx Arasındakı Fərqlər
1. Boşama xitam verməklə yanaşı, arvad üzərindəki haramlıq yal-

nız üçüncü boşama ilə meydana gələr. Fəsx isə həm evliliyi so na çat-
dırır, həm də arvad üzərindəki halallıq dərhal aradan qalxar.

2. Boşama və ya fəsxə səbəb olan amillər çox vaxt bir-bi  rin dən 
fərq lənir. Boşama, məqbul və daimi bir nikahdan sonra ərin hü qu qu 
ol duğu halda; fəsx, çox vaxt evliliyin davam etməsinə mane olan bir 
na  qislikdən irəli gəlir. 

Fəsxi zəruri edən naqislik, nikahdan əvvəl və ya sonra meydana 
gəl  məsinə görə iki yerə ayrılır. 

a) Nöqsanın nikahdan əvvəl mövcud olması:
1. Nikahın etibarlıq şərtlərindən biri nöqsanı olması nikahdan son-

ra meydana çıxarsa nikah fəsx edilir. Ər-arvadın bir-birinin məh  rəm və 
ya süd qohumu olduqlarının üzə çıxması, qadının başqa bir kişi ilə ev li 
olması və ya əvvəlki evliliyindən iddəli olduğunun açığa çıxması bun -
lardan sayılır. 

2. Xüyarul-buluğ hüququndan istifadə edərək nikahın fəsx edilmə   si. 
Ata və ya babanın xaricində bir vəlinin evləndirdiyi uşağın həddi-bü  luğ ya-
şı na çatdıqdan sonra bu evliliyə etiraz etməsi halında evlilik fəsx edi lir. 

3. Vəlisinin icazəsi olmadan tayı olmayan bir şəxslə və ya əmsal me-
hir   dən az mehirlə evlənən qızın bu evliliyini vəlisinin ləğv etdirməsi müm   -
kündür. Lakin qadın artıq hamilədirsə evlilik fəsx (ləğv) edilə bil məz.

b) Naqisliyin nikahdan sonra meydana çıxması:
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Aşağıdakı hallar baş verərsə, evlilik öz-özünə ləğv edilmiş sayılır və 
ha kimin qərarına ehtiyac qalmaz.

1. Ər və arvaddan birinin irtidad etməsi. (dinindən çıxması)
2. Evli olan qeyri-müsəlman ər, İslamı qəbul etdiyi halda, müşrik 

olan arvadının müsəlman və ya əhli kitabdan olmağı qəbul etməməsi.
3. Ər-arvaddan birinin, digərinin üsul və füruundan biri ilə yaxın lıq 

et məsi. Məsələn; ərinin üsul və füruundan biri ilə zina etsə və ya cin si 
is təklə (şəhvətlə) öpsə, ər-arvad arasında dərhal əbədi haramlıq ya ra-
nar və nikah öz-özünə fəsx edilər. Belə hallarda ər-arvad bir-birini tərk 
et   məzsə, müraciətdən sonra hakim zorla ayırar.570

C) Ər-Arvadın Ayrılmasının Fəsx və ya Talaq Sayıldığı Hallar:
1. Ər İslamı qəbul etdiyi halda, müşrik olan arvadının İslamı və ya 

baş qa bir səmavi dini qəbul etməməsi halında, hakimin ər-arvadın ni-
ka  hını ləğv etməsi fəsx sayılır. Çünki müsəlman və ya əhli-kitab dan ol-
ma  yan bir qadının, müsəlman bir kişinin nikahında olması caiz deyil dir. 
Bun  dan başqa burada ayrılmağa qadının vəziyyəti səbəb olduğun dan 
bu ayrılıq talaq sayılmaz. Çünki qadının talaq vəlayəti yoxdur. Ona görə 
ay  rılıq fəsx sayılır.

Əgər ayrılıq ərin İslamı qəbul etməməsi ucbatından meydana gə-
lər  sə, Əbu Hənifə və İmam Məhəmmədə görə, belə bir ayrılıq “talaq” 
sa  yıldığı halda, Əbu Yusifə görə fəsx olur.

2. Ər-arvaddan birinin dindən çıxması, evliliyi ləğv edilmiş hala gə-
ti    rər.

3. Ölkələrin ayrılığına görə ər-arvadın ayrılması fəsx sayılır. Belə 
ki, ər-arvaddan birinin müsəlman və ya zimmi olaraq İslam ölkəsin də, 
di   gərinin isə qeyri-müsəlman ölkəsində qalması, bu nəticəni meyda na 
gə   tirir. Dəlil, irtidad halı ilə müqayisə edilir, çünki ər-arvadın bir-bi rin-
dən faydalanma imkanı qalmamışdır. Lakin ər-arvaddan biri pasport lu 
ola  raq müsəlman ölkəsinə keçər, digəri isə kafir kimi qeyri-müsəl man 
öl  kəsində qalarsa ayrılıq meydana gəlməz.

Hənəfilərdən başqa alimlərə görə isə, ölkə ayrılığına görə ər-ar vad 
ara sında ayrılıq meydana gəlməz.

4. Həddi-büluğ yaşına çatan kişi və ya qız uşağının daha əvvəl və-
li lərinin imzaladığı nikahı “həddi-büluğ azadlığı” hüququna əsaslanaraq 

570. Bax. əs-Sərəxsi, əl-Məbsut, V, və s.; əl-Kasani, III, 88 və s.; İbnul-Hümam, III, 20 
və s.; İbn Abidin, II, 414; Bilmən, İstilahati-Fiqhiyyə Qamusu, II, 174.
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qə bul etməməsi halında, hakimin verəcəyi “ayrılıq qərarı” fəsx ma hiy-
yə  tindədir.

Əgər ayrılıq kişidəki orqanın kəsik olması, kişinin iqtidarsız ol ma -
sı, xədim olması və ya cinsiyyət orqanının bilinməməsi kimi bir qü sura 
gö  rə qadının ayrılmaq tələbi ilə olarsa, bu məhkəmənin talaq yo lu ilə 
ver  diyi ayrılıq sayılır.

5. Qadının öz tayı (səviyyəsində) olmayan (Bax. bərabərlik “kəfa-
ət” möv zusu) bir kişi ilə və ya əmsalından az olan mehrlə evlənməsi nə 
gö rə, evliliyə hakimin hökmü ilə xitam verilməsi fəsx sayılır. Çünki bu, 
və linin və ya haqsızlığa uğrayan qadının müraciəti əsasında olan bir 
ay  rılıqdır. Ona görə talaq deyil, fəsx sayılır. 

Bu sadalananlar xaricində və ər tərəfindən meydana gətirilən, ya-
xud da onun səbəb olduğu bütün ayrılıqlar “talaq” sayılır. Müxaləa da 
bu xüsusiyyətdədir.

Nəticə etibarilə Əbu Hənifə ilə İmam Məhəmmədə görə talaqla fəsx 
ara sındakı fərq bu şəkildə ifadə edilə bilər: Qadın tərəfindən meyda  na 
gə tirilən və ya onun səbəb olduğu hər cür ayrılıq “fəsx”, ər tərəfin  dən 
mey dana gətirilən və ya onun səbəb olduğu ayrılıqlar isə “talaq” sayı  lır. 
La kin Əbu Hənifə ərinin dindən çıxması (irtidad) səbəbilə evliliyə xi  tam 
ve rilməsini bunun xaricində tutmuş və bu səbəbdən meydana gə lən ay-
rı lığı fəsx saymışdır. 

D) Nikaha Xitam Verilməsində Hakimin Rolu:
Nikaha xitam verilməsi istər talaq vasitəsilə, istərsə də fəsx yolu 

ilə olsun, ayrılığın səbəbi təqdir və araşdırmağı tələb edərsə, tə rəflərin 
is tək və iradəsi kifayət etməzsə, buna hakimin qərarı lazım dır. Əgər 
bo  şanmanın səbəbi aydın olarsa və hamı tərəfindən eyni tərz də də-
yər  ləndiriləcək mahiyyətdə olarsa, hakimin qərarına ehtiyac olma dan 
ev   lilik münasibəti öz-özünə aradan qalxmış sayılır.

Ayrılmağın məhkəmə qərarına bağlı olub-olmaması xüsusilə və rə-
səlik kimi maddi hüquqların meydana çıxmasında özünü göstərir. Mə-
sə lən; ayrılığın səbəbi ortaya çıxdığı halda, hələ hakim qərar vermə dən 
əv vəl, ər-arvaddan biri ölərsə, sağ qalan ər (arvad) digərinin miras çısı 
olar. Əgər ayrılıqda məhkəmə qərarına ehtiyac yoxdursa, evliliyə sə bə -
bin meydana gəlməsi ilə dərhal xitam verildiyindən bundan sonra ər-ar-
vad dan birinin ölümü halında digəri ona varis ola bilməz. 

Belə vəziyyətdə hakimin qərarı ilə olan ayrılıqlar “talaq ay rı lı ğı” və 
“fəsx ayrılığı” olmaqla iki yerə ayrılır. 
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1. Hakimin Qərarına Ehtiyac Olan Boşamalar:
a) Lənətləşmə yolu ilə ayrılıqda hakimin qərarına ehtiyac vardır. 

Ər, arvadını zina etməklə günhlandırarsa və bunu dörd şahidlə isbat 
et  məzsə, hakim qarşısında xüsusi şəkildə və qarşılıqlı and içmələ ri la-
zım dır ki, buna “lian” və ya “müləanə (lənətləşmə)”571 deyilir. Əbu Hə nifə 
və İmam Məhəmmədə görə müləanədən sonra ər-arvad bain ta laq la 
boşanmış sayılır. Əbu Yusif, Şafei və Əhməd bin Hənbələ görə isə mü-
ləanə ər-arvadı bir-birinə ömür boyu haram edər.572

b) Ərin İslamı qəbul etməməsinə görə meydana gələn ayrılıqda, 
Əbu Hə nifə və İmam Məhəmmədə görə hakimin qərarı əsas alınır və 
ta laq mahiyyətindədir. 

c) Ərdə olan və cinsi həyata böyük təsiri olan bir naqislik səbəbilə 
ay  rılıqda hakimin qərarını tələb olunur və bu talaq mahiyyətindədir. 
Ərin cin si orqanının kəsik olması və ya axtalanmış olması və yaxud iq-
ti darsızlığın ol  ması kimi. 

Ailmlərin çoxu ərdəki bu fiziki nöqsanlıqlar və ya qadında uşaqlı-
ğın bitişik olması, cinsi əlaqəyə mane olan ət və ya sümük parçasının 
ol  ması kimi nöqsanlıqlar ucbatından hakimə müraciət edilərək evliliyin 
fəsx edilməsinə səbəb ola bilər. 

2. Hakimin Qərarına Ehtiyac Olmayan Boşamalar:
a) Ərin arvadını açıq-aydın və ya kinayəli sözlərlə boşaması ha kim 

qə rarına ehtiyac olmadan, birbaşa nəticələrini meydana gətirir. Qadı  na 
bo şama səlahiyyəti verilməsi (töfviz) halında, qadının boşaması da ey  ni 
nə ticəyə gətirib çıxarır.

b) İla yolu ilə evliliyə xitam vermədə də hakimin qərarına ehti yac 
yox  dur. İla; ərin dörd ay və daha çox müddət ərzində arvadına ya  xın-
laş  mayacağına and içərək ifadə etməsidir. Əbu Hənifə və səhabeyi-ki-
ra  mın çoxuna görə, dörd ayın axırında bain talaq meydana gəlir.

Müctəhidlərin çoxuna görə dörd ay keçdikdən sonra; ya ər arvadı  nı 
boşayar, ya da qadın hakimə müraciət edərək ayrılmaq istədiyini bil  di-
rər. Hər iki halda da “rici boşama” meydana gəlir.573

c) Hənbəlilərdən başqa alimlərin çoxuna görə müxaləa yolu ilə ay-
rılıq, hakimin qərarına ehtiyac olmadan nəticələrini meydana gə ti rir. 

571. Bax. ən-Nur, 24/6-9.
572. İbnul-Hümam, III, 247 və s.; əl-Cəssas, Əhkamul-Quran, tədqiq, M. Sadiq, Qahirə, 
V, 150 və s.; Həmdi Döndürən, Dəlilləri ilə İslam Hüququ, İstanbul, 1983, s. 412, 413.
573. İbnul-Hümam, III, 182 və s.; Döndürən, s. 410, 411.
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Mü  xaləa; evliliyin qadının verməyi öhdəsinə götürdüyü bir əvəz mü-
qa  bilində qarşılıqlı razılıqla sona çatdırılmasıdır. Alimlərin çoxuna görə 
mü  xaləa yolu ilə ayrılıq bain talaq sayılır. İmam Şafei isə bu metodu bir 
fəsx kimi qəbul edir.574

3. Hakim Qərarına Ehtiyac Olan Fəsxlər 
Təqdir və araşdırmaya ehtiyac olan bir səbəbə əsaslanan hallar da, 

ev liliyin fəsxində (ləğvində) hakimin qərarı əsas alınır.
Aşağıdakı fəsxlər hakimin qərarına ehtiyac olan mahiyyətdədir.
a) Bərabərliyin yoxluğu ucbatından evliliyin ləğvi. Ər-arvad arasın  da 

bə  rabərlik məsələsi müxtəlif səbəblərlə əlaqədar olan və dəyərləndir-
mə  si təqdir və araşdırmanı zəruri edən bir haldır. Ona görə hakimin 
qə    rarına ehtiyac vardır.

b) Mehrin, əmsal mehrdən az olmasına görə evliliyin ləğv edilmə si. 
Bu  rada da əmsal mehrin müəyyən edilməsi araşdırmanı tələb edir.

c) Ər-arvad arasında din fərqinin meydana gəlməsinə görə evlili yin 
ləğ  vi. Qadının İslamı qəbul etməməsinə görə meydana gələn ayrılığın 
fəsx sayılmasında fikir birliyi vardır. 

d) Həddi-büluğ yaşında olmamağa görə evliliyin ləğvi. Ata və ba-
ba  dan başqa bir vəlinin, kiçik oğlan və ya qız üçün imzaladığı nika hı 
bun  ların həddi-büluğ yaşına çatdıqdan sonra bu evliliyə etiraz etmə si 
ha  lında, xüsusilə xəstəliyi vaxtında onunla evliliyi və ona baxıb xid mət 
et  məyi üzərinə götürən qadının hüququnu qorumaq baxımından təq dir 
və araşdırmanı tələb edir. Bu da hakimin qərarı ilə mümkün ola bilər.

e) Vəlisi tərəfindən evləndirilən ruhi xəstənin yaxşılaşdıqdan son ra 
ev liliyi fəsx etdirməsi. Ata, baba və ya oğuldan başqa bir vəli tərəfin-
dən evləndirilən ruhi xəstənin yaxşılaşdıqdan sonra bu evliliyə etiraz 
et  məsi halında, xüsusilə xətəliyi vaxtı onunla evliliyi və ona xidmət et-
mə  yi üzərinə götürən qadının haqqını qorumaq baxımından təqdir və 
araş  dırmanı tələb edir. Bu da hakimin qərarı ilə reallaşa bilər.575

4. Hakimin Qərarına Ehtiyac Olmayan Fəsxlər:
Evliliyin ləğvi açıq bir səbəbə əsaslanar, təqdir və araşdırmaya bağ-

lı olmazsa, hakimin hökmü olmadan nəticələrinir. Ər-arvad da mey   dana 
574. Bax. əl-Bəqərə, 2/229; ən-Nisa, 4/4; Buxari, Talaq, 11; əs-Sərəxsi, VI, 161 və s.; 
İb nul-Hümam, III, 199 və s.; İbn Abidin, II, 556 və s.; əz-Züheyli, VII, 355.
575. əs-Sərəxsi, VI, 70 və s.; əz-Züheyli, VII, 354, 355; Döndürən, s. 343, 344.
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çıxan bəzi fəsx səbəblərini hər kəs eyni şəkildə başa düşər sə və qəbul 
edərsə, ayrıca olaraq hakimin dəyərləndirməsinə ehti yac ol  madan, ər-
arvadın evliliyi fəsx etməsi kifayət edir. Açıq fəsx səbəbi or taya çı xar-
kən, ər-arvadın evliliyi dərhal fəsx etmələri lazımdır. Əgər ev li li yi öz-öz-
lüyündə fəsx etməzlərsə, bunu öyrənən hər müsəlmanın İs lam ha ki-
mi nə vəziyyəti xəbər verməsi lazımdır. Çünki İslam cəmiyyətində şə ri 
hü  quqların qorunmasında hər müsəlmanın ammə vəlayəti səlahiyyəti 
var  dır. 

Hakimin hökmünə ehtiyac olmayan açıq fəsx səbəbləri bunlardır:
a) Evlənmə vaxtı qadının həmin kişi ilə evlənmə əhliyyətinin ol ma-

dı  ğının meydana çıxması halında evlilik ləğv edilir və həmçinin haki  min 
qə rarına ehtiyac qalmaz. Qadının soy və ya süd baxımından qar daş ol-
du ğunun bilinməsi, başqa bir kişi ilə evli olması və ya boşan ma, ya  xud 
da ərinin ölümünə görə iddə gözləməsi davam edərkən evlilik ləğv edi  lir 
və ər-arvadın bir-birindən ayrılması lazımdır.

b) Ər-arvaddan birinin digərinin üsul və ya fürusundan biri ilə nala -
yiq (şəhvani) bir hərəkət etməsi halında, bunun etiraf, şahid və s. va si-
tə lər lə isbat edilməsi halında evlilik öz-özlüyündə ləğv edilmiş sayılır.

c) Əbu Hənifə və Əbu Yusifə görə ərin dindən çıxması halında ev  li-
li yin ləğvində hakimin qərarına ehtiyac yoxdur.576

E) Boşanmanın və ya Fəsxin Nəticələri:
1. Talaq bain və rici olmaqla iki qismdir Bain boşama, evliliyə dər  hal 

xi tam verdiyi halda, rici boşamada ər-arvadın iddə müddəti ər zində ye  ni-
dən barışmaq imkanı vardır. Buna görə yenidən mehrə, ni ka hı tə zə lə  mə-
yə ehtiyac yoxdur və ərin birtərəfli istəyi ilə barışıq müm kün dür.

Fəsx isə prinsip olaraq evliliyə dərhal son verir. Artıq həmişə lik bir 
ha ramlıq yaranmamışsa, yeni bir nikah müqaviləsi olmadan kişinin keç-
miş arvadı ilə barışmasından söhbət gedə bilməz. 

2. Talaq ilə meydana gələn ayrılıqda, ərin həmin qadın üzərində ki 
üç boşama hüququndan biri və ya daha çoxu azalmış olar. Məsələn; bir 
ri ci talaqla arvadını boşayan ər, iddə müddətində arvadı ilə barışar sa 
ev lilikləri iki talaqla davam edər. Yəni üç boşama haqqından biri azal-
mış olar.

Fəsx isə talaq sayılmadığı üçün, nikah ləğv edilərkən boşama sa-
yın   da azalma olmaz. Məsələn; həddi-büluğ yaşına çatdıqdan sonra hü-

576. əz-Züheyli, VII, 355; Döndürən, 343; 344.
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ququndan istifadə edərək evliliyi ləğv etdirən qadınla bu kişi, sonra ye-
ni dən evlənsələr, kişi onun üzərində üç boşama hüququna sahib olar.

3. Hakimin hökmünə əsaslanan talaq və fəsxlər hökm tarixinə qə-
dər məqbul evliliyin bütün nəticələrini meydana gətirir. Məsələn; ağıllı 
və həddi-büluğ yaşında bir qadın vəlisindən icazə almadan tayı (öz sə-
viy    yəsində) olmayan bir kişi ilə evlənsə, vəlisi hakimə müraciət edə rək 
bu evliliyi ləğv etdirə bilər. Hakim hələ qərar vermədən ər-arvaddan biri 
ölər  sə digəri ona mirasçı olar.

4. Hakimin hökmünə əsaslanmayan talaq və fəsxlər isə, boşama 
qə  rarının verildiyi və ya fəsxi zəruri edən naqisliyin meydana çıxdığı ta  -
rix dən etibarən hökm ifadə edir və evlilik ləğv edilmiş sayılır. Məsələn; 
ev li olan ər-arvadın sonradan soy və ya süd baxımından qardaş ol-
duq la rı mey dana çıxarsa, bunlar hələ evliliyi ləğv etməyə fürsət tap ma-
dan ər-ar vaddan biri ölərsə, digəri ona varis ola bilməz. Çünki naqis lik 
açıq edil di  yi anda evlilik bütün nəticələri ilə öz-özlüyündə sona çat mış 
sayılar. Ər -arvadın fəsxi gecikdirməsi nəticəni dəyişdirmir.

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, hakimin qərarına ehtiyac ol-
ma  yan boşama və ya fəsx hallarında ər-arvad arasında fikir ayrılı ğı 
olar  sa və ortaya çıxan naqislikdə anlaşılmazlıq olarsa, bu məsələnin də 
ha kimə müraciət edilərək həll edilməsi tələb edilə bilər. Məsələn; ər-ar-
va dın süd qohumu sayılması üçün lazımi ölçüdə süd əmməyin olub-ol-
ma  dığını müəyyən etmək və nəticədə evliliyin davam edib-etməyəcə yi 
ya fətva əhli bir nəfərdən soruşulmalı, ya da hakim məsələni araşdıraraq 
hökm verməlidir.

5. Boşama və ya fəsxdən sonra iddə müddətində nəfəqə, mehr, 
və   rəsəlik və uşağın soyu kimi hökmlər üçün evliliyin vəziyyətinə baxılır. 
Bo  şamağa və ya fəsxə səbəb olan evlilik səhih, fasid, batil, mövquf və 
qey ri-lazım (bağlayıcı olmayan) evliliklərdən hansına aid edilirsə, bu ev-
li  liyin tabe olduğu hökmlərə əsaslanılır.
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III. İSLAMDA BOŞANMANIN ƏSASLANDIĞI 
DƏLİLLƏR

A) Talaq Termini və Mənası: 
Talaq sözü; arvadından ayrılmaq, boşanmaq mənalarına gəlir. Ey ni 

kök dən “itlaq” və ya “tətliq” terminləri “boşamaq” deməkdir. Quran da da 
talaq sözü iki yerdə qeyd edilir. “Əgər onlar boşamağı nəzərdə tu tur-
larsa, şübhəsiz Allah hər şeyi eşidən və biləndir.”577 “Boşama iki 
dəfədir.”578 Ona qədər ayədə isə “tətliq” kökündən ərin arvadını bo     şa-
ması mənasında istifadə edilir. Bunlardan birini misal oaraq ve rə cə yik. 
“Ya Peyğəmbər! Qadınları boşamaq istədiyiniz zaman iddə lə   ri ər-
zin də boşayın.”579 

Eyni kökdən “ boşanmış qadınlar” mənasında mütəlləqat kəlməsi 
is   ti fadə edilir. “Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə 
qə  dər başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər.... ”580   

Evliliyə xitam verilməsində son söz kişiyə verilmişdir. Ayə və hə-
dis  lərdə istifadə edilən üslub da bunu göstərir. Qadın nikahda kişi kimi 
tə    rəf olduğuna görə, boşama məsələsində kişiyə üstünlük verilməsi  nin 
sə bəbi bunlar ola bilər. Evlilikdən məqsəd ömür boyu ailənin xoş bəxt-
lik və mehribanlıqla davam etməsidir. Ailə daxilində arabir maddi və ya 
mə   nəvi səbəblərə əsaslanan münaqişə və problemlərin baş verməsi 
müm  kündür. Qadın tələsik davranaraq ailəni dağıtmaq istəyərsə, bu 
ev  lilik çox vaxt mənfi nəticələnə bilər. Burada məqsəd ailə həyatının da-
vam etməsi və dağılacaq ailənin cəmiyyətə vuracağı zərərələrə imkan 
ve  rilməməsidir. 

Bundan əlavə mehri verən və ailə məsrəflərini qarşılayan ər ha di-
sə lərə daha real baxa bilir və böyük zərərlərə səbəb olan israflardan 

577. əl-Bəqərə, 2/227.
578. əl-Bəqərə, 2/229.
579. ət-Talaq, 65/1, digər ayələr üçün bax, əl-Bəqərə, 2/230, 231, 232, 236, 237; əl-Əh-
zab, 33/49; ət-Təhrim, 66/5.
580. əl-Bəqərə, 2/228.
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uzaq durur. Ona görə boşama səlahiyyətinin ərə verilməsini iki səbəb  lə 
əsas  landırmaq olar:

a) Qadın kişidən daha həssasdır. Bu səbəbdən ona tam səlahiy  yət 
ve rilərsə adi bir səbəbə görə ailə dağıla bilər.

b) Ailənin maddi məsuliyyəti ərin üzərinə düşdüyünə görə o, boşa-
ma məsələsində belə düşünərək addım atmaq məcburiyyətindədir. Bu 
hal, onu daha təmkinli olmağa sövq edər və ailənin dağılmasının qar-
şı  sı alı nar.

Həmçinin qadın boşama səlahiyyətinin ərinin əlində olduğunu bi lə-
rək ailə qurmağa razı olmuşdur. Bununla yanaşı, istər nikah vaxtın  da 
və istərsə də nikahdan sonra ərin arvadına boşama səlahiyyəti ver  mə-
si mümkün və caizdir. Aşağıda “töfvizi-talaq” məsələsinə ayrıca ola  raq 
to xunacağıq. Qadın belə bir səlahiyyətə malik olduqdan sonra boşa ma 
mə   sələsində əri ilə eyni hüquqlara malik olmuş sayılır. 

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, boşamağı müəyyən səbəb-
lər  lə əsaslandıran müasir hüquq sistemlərində boşama səlahiyyəti hər 
iki cütlükdən də alınmış və hakimə verilmişdir. Bu səbəbdən ər-ar vad 
sə lahiyyət baxımından bərabər olmaq əvəzinə yalnız hakimə müraci ət 
et məkdə bərabərhüquqlu sayılırlar. Çünki hakim ər-arvad ayrılmağı is-
tə diyi halda boşanma səbəbinin möcudluğunu hesab etməzsə bu tə lə-
bi rədd edə bilər. Bununla yanaşı boşanma səbəbini isbat edə bil mək 
üçün ər-arvadın bütün gizli sirləri açıqa çıxarılmaqda və məhkəmə tə  rə-
fin dən qeyd edilməkdədir. Bu hal bəzən ər-arvad ayrıldıqdan sonra da 
uşaq ları ilə bir yerdə ailə dramı və ruhi sıxıntı içində bir həyat davam 
et  dirmələrinə səbəb olur. 

İslam cəmiyyətin reallıqlarını qəbul edən və bunu əsas sayan bir 
din olduğuna görə, nəticədə yola getməyəcəkləri məlum olan və bir-bi-
ri nə qarşı kin, nifrət bəsləyən ər-arvadın ayrılmasını caiz qəbul et miş dir. 
Bə zən dolanışıqları yerində olan ər-arvad da ayrıla bilir. Aşağıda bo  şa-
ma ğın caiz olduğunu göstərən dəlilləri verəcəyik.

B) Boşamağın Caiz Olduğunu Göstərən Dəlillər:
Boşamanın caiz olması Kitab, Sünnə və İcma dəlillərinə əsaslanır.

1. Qurani-Kərimdən Dəlillər:
Quarani-Kərimdə birbaşa və ya dolayı yolla boşamadan bəhs edən 

otuz üçə qədər ayə vardır. Bu ayələrdə boşama ilə əlaqədar olaraq 
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ümumi nizamlama edilmişdir. Aşağıda bu ayələrin bəzilərindən bəhs 
edə  cəyik .

Allah-Təala boşamağı üç dəfə ilə məhdudlaşdırmışdır. Çünki ca-
hi  liyyə dövründə ər, arvadını istədiyi qədər boşayar və yenidən alardı. 
Ailə ocağını oyuncaq halına gətirən bu metod üç boşama nəticəsində 
İs  lamda “hullə” kimi ağır bir cəza ilə qadağan edildi. Bunu tənzimləyən 
ayə  lərdə belə buyurulur:

“(Rici) talaq vermə (boşama) iki dəfə mümkündür, ondan sonra 
yax şı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla ayrılmaq 
(bu raxmaq) gərəkdir. (Ey kişilər!) Onlara (qadınlarınıza) verdiyiniz dən 
(kə bin haqqından, mehrdən) bir şey tələb etməniz sizə halal ol maz. 
Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın (ər-arvadlıq) haqqındakı hökmləri-
ni ye rinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları zaman mümkün-
dür. (Ey şəriət hakimləri!) Əgər onların (ər-arvadın) Allahın hökmlə-
ri ni ye rinə yetirməyəcəklərindən siz də qorxsanız, arvadın (kəbin 
haq qından) ərinə bir şey verməsində heç biri üçün günah yoxdur. 
Bun lar Allahın hədləridir (hökmləridir). Onlardan kənara çıxma yın. 
Al lahın hədlərindən kənara çıxanlar, əlbəttə, zalımlardır.”581

“Əgər (kişi) övrətini yenə də (üçüncü dəfə) boşarsa, o zaman (qa-
dın) başqa bir ərə getməmiş ona (əvvəlki ərinə) halal olmaz. (İkin ci 
əri) onu boşadıqdan sonra Allahın (ər-arvadlıq haqqındakı) hədləri  -
nə (hök m   lərinə) riayət edəcəklərinə inamları olduqları təqdirdə, 
(həmin qa   dının əvvəlinci əri ilə) təkrar evlənməsində günah yoxdur.”582

Boşamanın metodu və iddə müddəti ərzində, yaxud sonradan qa-
dı  na insani münasibət göstərilməsi belə nizamlanmışdır: “(Ya Pey ğəm-
bər!) Övrətləri boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərin də 
(heyz   dən pak olduqdan sonra) boşayın. Gözləmə müddətini (iddəni) 
sa  yın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları - açıq-açıq bir pis iş 
(zi  na) etməyənə qədər - (gözləmə müddəti qurtarmamış) yaşadıqları 
ev   lərdən çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu, Allahın 
həd  ləridir (hökmləridir).”583 “Bunların (bu qadınların) gözləmə müddəti 
ba  şa çatdıqda (barışmaq istəsəniz) onları yaxşılıqla (mehrlərini verib) 
yo  la salın. (Sonradan aranızda ixtilaf olmasın deyə) içərinizdən iki 
əda  lətli şahid tutun.”584

581. əl-Bəqərə, 2/229; ən-Nisa, 4/19.
582. əl-Bəqərə, 2/230.
583. ət-Talaq, 65/1.
584. ət-Talaq, 65/2.
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Nikah baş tutduğu halda, ər-arvad cinsi əlaqədə olmazdan əvvəl 
ev  li liyə xitam verildikdə, qadının sahib olduğu maddi hüquqlar belə mü-
əy yən edilir: “Yaxınlıq etmədiyiniz (toxunmadığınız) və mehrini (kəbin 
haq qını, başlığını) təyin etmədiyiniz qadınları boşamaq sizə günah 
sa yılmaz. Qəbul olunmuş qayda üzrə, varlı öz imkanı daxilində, ka-
sıb da gücü çatdığı qədər, yaxşılıq (ehsan) edənlərə layiq şəkildə 
on lara bir şey (mütə) versin!”585

“Kəbin haqlarını təyin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq et-
mə  dən əvvəl boşayarsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının ya rı-
sı  nı onlara verməlisiniz! Bununla belə, onlar (qadınlar) bunu (ər lə -
rinə), yaxud əlində nikah müqaviləsi olanlar (ərlər) kəbin haq  qı nın 
hamısını qadınlara bağışlaya bilərlər. (Ey kişilər!) Sizin ba ğış la ma-
ğı nız (güzəştə getməyiniz) müttəqiliyə daha yaxındır. Bir-bi ri ni zə 
yax şılıq etməyi unutmayın! Şübhəsiz ki, Allah sizin et dik lə rinizi 
gö  rəndir.”586

Ailə qurduqdan sonra, hələ cinsi əlaqədə olmazdan əvvəl boşa nan 
qa dın üçün iddə müddəti gözləməyə ehtiyac olmadığı ayədə belə bə  yan 
edilir: “Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənib on la ra 
to xunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün sizə göz-
lə  mə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur. (Onları evlərinizdə saxla yıb 
göz ləmə müddətini başa vurmağa məcbur etməyin. Aranızda yaxın lıq 
ol madığı üçün nə vaxt istəsələr, o vaxt da başqasına ərə gedə bilərlər). 
Be lə olduqda onlara bir şey (mehrin yarısını və ya bir az mal) ve  rib 
gö zəl tərzdə sərbəst buraxın!”587 Boşanan bir qadın normal halda üç 
tə mizlik müddəti keçmədən evlənə bilməz. Lakin qadın cinsi əlaqə dən 
əv vəl boşanmışsa, iddəyə ehtiyac yoxdur və gözləmədən evlənə bilər. 

Görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq ər-arvad arasında söz-söh-
bət olarsa və ailədə bir-birinə qarşı kin, nifrət yaranarsa, sırf kasıblıq və 
ça rəsizlikdən qorxaraq ər-arvadın cəhənnəm həyatı yaşaması doğ ru 
de yildir. Ayrılıq halında hər iki cütlüyün ruzisi Allaha aiddir. Ayədə be lə 
bu yurulur: “Əgər onlar (ər-arvad) bir-birindən ayrılacaq olsa lar, Al-
lah onların hər birini Öz geniş lütfü (kərəmi) ilə ehtiyacsız edər. Hə-
qi  qə tən, Allah geniş lütf sahibi, hikmət sahibidir!”588

Boşanmış qadınların iddə müddətində yaşayış, yemək, içmək və 
geyim xərclərinin kişiyə aid olduğu belə bəyan edilir: “Onları (bo şa dı-
585. əl-Bəqərə, 2/236.
586. əl-Bəqərə, 2/237.
587. əl-Əhzab, 33/49.
588. ən-Nisa, 4/130.
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ğı nız, lakin gözləmə müddətləri sona yetməmiş qadınları) imkanınız 
çat  dığı qədər öz yaşadığınız yerdə sakin edin. (Bu qadınları) sı xış-
dır maq (evdən çıxıb getməyə məcbur etmək) məqsədilə on la ra zərər 
(əziy yət) verməyə cəhd göstərməyin. Əgər onlar ha mi lə dir lərsə, 
ba ri-həmləni yerə qoyana qədər xərclərini verin. (Həmin qa dın lar 
gözləmə müddətləri qurtarandan sonra) sizin üçün uşaq əmiz di rir-
lər sə, onların (süd) haqqını verin (çünki onlar artıq sizin uşaq la  rınıza 
süd verməyə borclu deyillər). Öz aranızda yaxşılıqla (şəriə tə mü  vafiq 
şə kildə) sazişə gəlin. Əgər (bu məsələdə) çətinliyə düşsə niz (bir-bi ri-
niz lə razılığa gələ bilməsəniz), onu (uşağı) başqa bir qadın əmiz dirə 
bi lər.”589 “Boşanan qadınları qəbul olunmuş tərzdə (şəriətə mü vafiq) 
fay dalandırmaq müttəqilərin vəzifəsidir.”590

Bir kişi ölümündən sonra bir il müddətində evindən çıxarılma dan, 
qo  yub getdiyi var-dövlətindən dul qalan xanımının faydalanmasına və-
siy   yət etməsi istənilmişdir. Ayədə belə buyurulur: “Sizlərdən vəfat edib 
öz lərindən sonra arvadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qa dın la-
ra öz evindən çıxarılmamaq şərtilə, bir il müddətində baxıl ma sı nı 
(v ərəsələrinə) vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar (öz arzuları ilə) çı-
xıb gedərlərsə, o zaman onların qəbul olunmuş qayda üzrə (şə-
ri   ətə müvafiq) öz barələrində görəcəkləri işlər üçün siz günahkar 
de  yilsiniz.”591 Lakin bu bir il müddətində dolanışığı təmin etmək hök mü, 
da ha sonra nazil olan vərəsəliklə bağlı ayələr ilə aradan qal dı rıl mış-
dır.592 Çünki əri ölən qadın, ərinin uşağı varsa səkkizdə bir, yox dur sa 
dörd də bir miqdarda mala mirasçı olar və öz dolanışığını da bu mal-
dan təmin etmək imkanı qazanar. İmam Şafeiyə görə isə belə bir qa dın 
üçün dolanışıq haqqı verilməsə də, bir il ərzində yaşadığı yerdən çı xa-
rıl  madan yaşamaq haqqı vardır.593 

Müsəlman bir qadının kafir olan ərindən ayrılması bu şəkildə ni-
zam  lanmışdır. Hüdeybiyyə müqaviləsinə görə, müsəlmanlara sığınan 
mö  min qadınlar düşmənə geri verilməyəcək və onların kafir ərləri ilə 
mü  nasibətləri kəsiləcəkdi. Ayədə belə buyurulur: “Ey iman gətirənlər! 
Mö   min qadınlar sizin yanınıza mühacir kimi gəldikləri zaman onları 
im  tahana çəkin. Allah onların imanını çox gözəl bilir (onları yoxla-
yıb bilmək sizə lazımdır). Əgər bunların (bu qadınların həqiqi) mö min 
589. ət-Talaq, 65/6.
590. əl-Bəqərə, 2/241.
591. əl-Bəqərə, 2/240.
592. Bax. ən-Nisa, 4/12.
593. Elmalılı, Haqq Dini Quran Dili, İstanbul, t.y. II, 130, 131.
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ol   duqlarını bilsəniz, artıq onları kafirlərin yanına qaytarmayın. Nə 
bun  lar (bu qadınlar) onlara (kafirlərə), nə də onlar bunlara halal dır. 
On   ların (kafirlərin həmin qadınlara) xərclədiklərini (mehri) özlərinə 
qay  tarıb verin. Bunların (bu qadınların) mehrlərini özlərinə verdi yi-
niz təqdirdə onlarla evlənməyinizdən sizə heç bir günah gəl məz. 
Ka  fir qadınları öz kəbininiz altında saxlamayın. (Həmin qadınlara) 
ver  diyiniz mehri (onların ərə getdiyi kafirlərdən) istəyin. (Kafirlər də 
is  lamı qəbul edib mö’minlərlə evlənən qadınlara) sərf etdikləri meh ri 
(sizdən) istəsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin aranızda (belə) hö -
km edər. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!”594

“Əgər zövcələrinizdən biri sizdən qaçıb (mehrini geri qay tar ma-
dan) kafirlərə qoşulsa və siz də (onlarla vuruşaraq) qənimət əl də 
et səniz, zövcələri (kafirlərin yanına) getmiş kimsələrə (həmin qə ni-
mət dən) onların (bu övrətlərə) sərf etdikləri mehr qədər verin. İman 
gə  tirdiyiniz Allahdan qorxun!”595

Yuxarıdakı boşama hökmlərinə bu əsasları da əlavə edə bilərik. Ki-
şinin boşama səlahiyyətini arvadına verməsi halında hər iki tərəf də bo -
şama hüququndan istifadədə bərabərhüquqlu sayılırlar. “Töf vi zi-talaq” 
deyilən bu səlahiyyət dövrü Quranda Həzrət Peyğəmbə rin xa nım ları 
haqqında belə bəyan edilir: “Ya Peyğəmbər! (Artıq xərclik və pal -paltar 
istəyən) zövcələrinə belə de: “Əgər siz dünya həyatını və onun 
dəbdəbəsini istəyirsinizsə, gəlin sizə talaq haqqınızı verim və (son-
ra da) gözəl bir tərzdə (Allahın buyurduğu qayda üzrə) boşayım! Yox, 
əgər Allahı, Onun Rəsulunu və axirət yurdunu istəyirsinizsə, (bilin 
ki) Allah içərinizdən yaxşı işlər görənlər üçün böyük bir mükafat 
(Cən nət) hazırlamışdır. (Peyğəmbər əleyhissəlamın xanımları dünya 
ne mətlərindən vaz keçib axirət yurdunu daha üstün tutdular).”596 

Evliliyə xitam verən metodlardan biri də “ila” olub, bu da ərin dörd ay 
və daha çox müddətdə arvadına yaxınlaşmayacağına and içməsindən 
və ya bunu bir şərtə bağlamasından ibarətdir. Ayədə belə buyurulur: 
“Öv  rət lərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün dörd ay göz-
lə mə müd dəti vardır, əgər bu müddət içərisində andlarından dön-
sə   lər, Al lah (onları kəffarə vermək şərtilə) bağışlayandır, rəhm edən-
dir. Əgər talaq vermək (boşamaq) istəsələr, şübhəsiz ki, Allah (on la-
rın niy   yətlərini) eşidəndir, biləndir. ”597

594. əl-Mumtəhinə, 60/10.
595. əl-Mumtəhinə, 60/11.
596. əl-Əhzab, 33/28, 29, bax. «Töfviz-i talaq» bəhsi.
597. əl-Bəqərə, 2/226, 227; Bax. aşağıda “İla” mövzusu.
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Evliliyə, arvadına zina etdiyini iddia edərək bunu dörd şahidlə is  bat 
edə bilməyən ərin onu hakimin hüzurunda and içməyə çağırmasın  dan 
son ra, qarşılıqlı and içməklə də xitam verilə bilər. Buna lian və ya mü -
lə  anə metodu deyilir.598

Qurani-Kərimdə iddəylə əlaqədar ayələr də evliliyə xitam verən ni-
zam lamaların bir qoludur. Boşanmış qadınların üç qüru (üç heyz və 
tə mizlənmə) müddətində599 əri ölən qadının dörd ay on gün600 aybaşı ol-
mayan kiçiklərlə, heyzdən kəsilən qadınların üç ay müddətlə601 və ev  li-
li yə hansı şəkildə xitam verilirsə verilsin hamilə qadının doğuma qə dər602 
iddə gözləməli olduğunu bəyan edən ayələri buna misal verə bilərik.

 
2. Sünnədən Dəlillər:
Həzrət Peyğəmbərdən boşanma ilə əlaqədar bir çox hədis rəvayət 

edil mişdir.
 Belə ki, Həzrət Ömərin oğlu Abdullah Rəsulullahın (s.ə.s) be lə bu-

yurduğunu rəvayət etmişdir: “Allahın ən çox bəyənmədiyi ha lal bo şan-
madır.”603 Bu hədis boşanmanın Al la hın nəz din də bə yə nilməyən bir iş 
olduğunu göstərir. Bu metod onun sa vab sız bir əməl olduğunu bəyan 
etmək üçün istifadə edilmişdir. Belə ki, bəzi İs lam alimləri bəyənilməyən 
halala; fərz namazın üzrsüz olaraq ev də qı lınmasını misal vermişlər.604

Nəticə etibarilə bu hədis, dolanışıq imkanı və ümidi olduğu müd  dət-
də ər-arvadın boşanmaqdan çəkinmələrinin zəruriliyinə işarə edir.

Boşanmaqdakı çirkinlik, mühüm bir səbəb olmadan ərindən ayrıl-
maq istəyən qadına da şamil edilir. Hədisdə belə buyurulmuşdur:

“Mühüm bir səbəb (zərurət) olmadan ərindən ayrılmaq istəyən bir 
qa  dına cənnət qoxusu haram olar.”605

İslama uyğun boşanmanın şəkli Allah Rəsulu tərəfindən belə bə yan 
edilmişdir. Abdullah bin Ömər arvadını heyzli günlərində boşamış dı. 

598. ən-Nur, 24/6-9; Bax. aşağıda «Lian – Mülaənə» mövzusu.
599. əl-Bəqərə, 2/228. 
600. əl-Bəqərə, 2/234.
601. ət-Talaq, 65/4.
602. ət-Talaq, 65/4.
603. Əbu Davud, Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1; əl-Munziri, bu hədis üçün «mürsəl» və 
«qərib» demişdir.
604. əl-Əsqalani, Büluğul-Məram, (tərc. və şərh, Əhməd Davudoğlu), İstanbul, 1967, 
III, 361, 362.
605. Əbu Davud, Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1.
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Həz  rət Ömər məsələni Həzrət Peyğəmbərə xəbər verincə Rəsulul lah 
(s.ə.s) belə buyurmuşdu: “Oğluna əmr et, arvadının yanına getsin, son  -
ra təmizlənib aybaşı olana qədər, sonra yenidən təmizlənincə yə qə dər 
onu sərbəst buraxsın. Bundan sonra istərsə onu nikahında sax la ya bi-
lər, istərsə də cinsi əlaqədə olmadan onu boşayar. Məhz Allah-Təa la-
nın qadınlara içində boşanmasını əmr etdiyi iddə budur.” Müs limin bir 
rə vayəti isə bu şəkildədir: “Ona əmr et arvadının yanına qa yıtsın, sonra 
onu təmiz ikən və ya hamilə ikən boşasın.”606

Həzrət Peyğəmbər xanımı Həfzəni boşamış, lakin yenidən onunla 
ba  rış mış dır.607

Ailədə valideynlər və uşaqlar bir-birinə bağlıdır. Ər-arvad arasın da 
baş verən anlaşılmazlıqlar digər ailə fərdlərinə də öz təsirini göstə rir. 
Bə zən ər-arvad mehriban davrandığı halda, valideynlərlə olan mü  na-
sibətlər problemlərə səbəb ola bilir. Belə ki, Həzrət Ömərin, oğlu Ab  dul-
la ha arvadından ayrılması üçün təzyiq göstərdiyini görürürük. İbn Ömər 
be  lə demişdir:

“Nikahımda sevdiyim bir qadın var idi. Atam isə onu bəyənmirdi. Bu 
sə bəbdən onu boşamağımı əmr etdi. Mən etiraz etdikdə isə hadisə ni 
Peyğəmbərə (s.ə.s) danışdı. Allah Rəsulu mənə belə dedi: “Ey Ab  dul-
lah! Arvadını boşa. Mən də onu boşadım.”608

Boşanma məsələsində tənzimləyici mahiyyətdə, ya da tətbiq edil  mə 
nü munəsi kimi rəvayət edilən müxtəlif hədislər vardır. Biz yeri gəldik  cə 
bun ları öz bəhsində zikr edəcəyik.

3. İcmadan Dəlillər:
Zəruri hallarda ər-arvadın boşanmasının caiz olması məsələsin də 

alimlər arasında fikir birliyi vardır. Ağıl da bunu qəbul edir. Çünki bir-
birinə nifrət edən, kin və intiqam hissləri ilə yaşayan və dəhşətli prob-
lem lərə görə ailə həyatını cəhənnəmə çevirən ər-arvadın bir yerdə 
ömür boyu yaşaması təsəvvür edilə bilməz. Bunun cəmiyyətə də bir 
fay  dası yoxdur. Belə bir evliliyə xitam verilməsi ər-arvadın da xeyrinə 
olar. Çünki xüsusilə dini yaşantısına zərəri olan qadının (kişinin) belə 
bir ev lilikdən qurtulma haqqı vardır. 

606. Buxari Talaq, 1-3, 44, 45, Təfsiru Surə 65/1, Əhkam, 13; Müslim, Talaq, 1-5; Əbu 
Davud, Talaq, 4; Nəsai, Talaq, 1, 3, 5, 19; İbn Macə, Talaq, 1-3.
607. Bax. Əbu Davud, Talaq, 38; Nəsai, Talaq, 86; İbn Macə, Talaq, 1; Darimi, Talaq, 2; 
Əhməd, bin Hənbəl, III, 478.
608. Əhməd bin Hənbəl, II, 42, 53, 157.



C) Boşama ilə Əlaqədar Əsaslar:
1. Boşamanın Rükn və Şərtləri:
Rükn; bir şeyin əslini meydana gətirən əsas ünsürdür. Boşamanın 

rük  nü arvadını boşayarkən istifadə edilən xüsusi söz və üslubdan iba-
rət  dir. Bu isə “boşama” mənasına gələn “yol vermə, sərbəst buraxma və 
əla  qəni kəsmək” kimi birbaşa və açıq sözlərlə olduğu kimi “çıx get, evi 
tərk et” kimi dolayı (kinayəli) sözlərlə də ola bilər. Yenə evliliyi dərhal və 
ya müəyyən bir müddət sonra sona çatdıran “ila” və ya “müləanə” kimi 
me  todlarda istifadə edilən sözlər də bu mahiyyətdədir.609 

Şafei və hənbəlilərə görə talağın rüknü beşdir. 1. Talağı verən, 2. Bo  -
şa  mada istifadə edilən söz və termin, 3. Boşamaq iqtidarında olmaq, 4. 
Və  layət, 5. Boşama məqsədinin olması. Malikilər vəlayəti ilk maddə ilə 
bir   l əş dirib digər məqamlarda şafei və hənbəlilərlə eyni fikri qəbul edir lər.610

Şərt isə; bir şeyi meydana gətirən əsas hissələrdən kənarda qalan, 
la kin əsas hissənin meydana gəlməsini təmin edən digər ünsürlərdir. Na-
ma zın səhih olması üçün dəstəmazlı olaraq qılınmasının şərt qoyulma sı 
ki mi. Boşama məsələsinin də məqbul olması üçün bu şərtlərin həya ta 
ke çirilməsi lazımdır. Boşayacaq ərin ağlı başında, həddi-büluğ yaşın  da 
və oyaq olması; boşanacaq qadının da onun nikahında və ya iddə göz-
lə yən xanımı olması şərtdir.

2. Boşamanın Hökmü:
Boşamanın hökmü, yola getməməyə və ya boşanma səbəbinin 

əhə   miyyətinə görə mübahla haram, məndub ilə fərz arasında dəyişir. 
Bun  ları qısaca olaraq şərh edəcəyik.

a) Boşamanın mübah olması: Hənəfilərə görə, prinsip olaraq bo -
şan  ma mübah bir əməldir.611 Dəlil; bu ayələrin mütləq məna ifadə et mə-
sidir. “(Ya Peyğəmbər!) Övrətləri boşadığınız zaman onları göz lə  mə 
müddətlərində (heyzdən pak olduqdan sonra) boşayın…”612 “...qa  -
dınları boşamaq sizə günah sayılmaz...”613 Bundan başqa Allah Rə-
su lu xanımı Həzrət Həfsənı bir pislik və ya yaşlılıq məsələsi olma dan bo-
şa mış, lakin daha sonra yenə onun yanına qayıtmışdır.614 Həzrət Əli nin 
oğ lu Həzrət Həsənin çox sayda evlənib boşandığı rəvayət edilmişdir. 
609. əl-Kasani, III, 98.
610. əş-Şirbini, Muğni-l-Muhtac, III, 279; əz-Züheyli, VII, 361, 362.
611. Bax. İbnul-Hümam, III, 21, 22; İbn Abidin, II, 571, 572.
612. ət-Talaq, 65/1.
613. əl-Bəqərə, 2/236.
614. Əbu Davud, Talaq, 38.
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Həz  rət Peyğəmbərin “Allahın ən bəyənmədiyi halal boşamadır.”615 Hə-
di  sindəki “halal”; edilməsi lüzumsuz olan əməl deməkdir. Bu kəlmə; mü -
bah, məndub, vacib və ya məkruh mənalarına gəlir. Belə ki, İbn Abi    din 
bu məqamı belə şərh etmişdir: “Boşamanın istənilməyən və se  vil  mə yən 
bir əməl olması, halal olmasına mane deyildir. Çünki bu mə nada ha  lal, 
məkruhu da ifadə edir. Məkruh isə din baxımından se vil mə yən şey dir.”616

Alimlərin çoxuna görə isə; boşama, bir əməl olaraq caizdir. Lakin 
bu əməli etməmək daha yaxşıdır. Çünki boşama ülfət və sevginin kə sil-
məsinə; vacib, məndub, haram və məkruh kimi bir sıra hökmlərin tap-
danmasına səbəb olur ki, bu da “daha fəzilətli olan”ın əksini etmək de-
mək dir.

b) Boşamanın haram olması: Arvadını boşadıqdan sonra ona ol-
an sevgisi və ya başqa bir qadınla evlənməyə imkanının çatmaması ki -
mi səbəblərlə zina etmək təhlükəsi varsa, boşama haram olar. Bun  dan 
başqa arvadını aybaşı, zahı və ya içində cinsi əlaqə olan təmizlik gün-
lə rində boşamaq da haramdır. Lakin bununla yanaşı bu kimi boşama lar 
məq bul sayılır və nəticə boşama hökmündədir.617

c) Boşamanın məkruh olması: Bir adam evli qalmağı istəyərsə və 
ya nəslinin çoxalmasını arzu edərsə və evli olması onu fərz ibadətləri 
ye ri nə yetirməyə mane olmursa; həmçinin xanımından ayrılsa zina et-
mək qor xusu da yoxdursa belə bir adamın boşanması məkruhdur. Bun-
dan baş qa “boşamanın Allah nəzdində ən bəyənilməyən halal” olduğu-
nu bil  di rən hədisə görə, heç bir səbəb olmadan arvadını boşamaq da 
mək  ruh hök mündədir. Çünki haqlı bir səbəb olmadan ailəni dağıt maq 
da ona ve rilən əhəmiyyəti azaldır.

d) Boşamanın fərz olduğu hallar: Evli olduğu təqdirdə hara ma 
dü  şəcəyini və ya bir sıra fərzləri tərk etmək məcburiyyətində qalacağı-
nı qə ti şəkildə bilən insanın boşanması vacibdir. Çünki xanımı ilə yo la 
get  məməyə görə dinin zərər görməsindən qorxduğunu bildirən bir sə-
ha bəyə, Allah Rəsulu boşanmağa icazə vermişdir. Bununla yanaşı dörd 
ay ərzində arvadına yaxınlaşmamağa and içən (ila edən) şəxs, bu müd -
dət ərzində ona yaxınlaşmamışdırsa bu müddətdən sonra ondan ay -
rılması lazımdır. (Bax. “ila” mövzusu).

e) Boşamanın məndub və ya müstəhəb olduğu hallar: Qadı nın 
na  layiq, söyüş və təhqiramiz ifadələrdən əl çəkməməsi və ərinin bu sə-
bəb  dən harama düşəcəyindən qorxması ilə onu boşaması məndub dur. 

615. Əbu Davud, Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1.
616. əz-Züheyli, VII, 362.
617. əl-Kasani, III, 96 və s.; əs-Sabuni, I, 86 və s.



Ye nə qadının namaz və oruc kimi qəti fərzləri yerinə yetirməməsi və 
ya içki və qumar kimi haramları etməsi halında, əri ona İslami əsasla ra 
ta  be olması üçün xəbərdarlıq edər, lakin məcbur edə bilməz. Əgər bu 
hə  rəkətlərinə davam edərsə, ərin onu boşaması müstəhəb olar. İffətsiz 
qa  dını boşamaq da bunun kimidir.

Bundan başqa ər, arvadını fərzləri tərk etməyə və ya haram əməllə  -
ri et məyə məcbur edərsə, belə qadınların boşanması da müstəhəb sa-
yı lır. Bir anda üç dəfə boşamaq yerinə, üç təmizlik müddətində bir də  fə 
bo  şa maq  la sünnəyə tabe olmaq lazımdır. Çünki üç talağı bir dəfə də 
de mək ümu  miyyətlə peşmançılığa səbəb ola bilər.618

618. Bax. əs-Sabuni, I, 85 və s.
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IV. BOŞAMANIN MƏQBUL OLMASI ÜÇÜN 
ZƏRURİ ŞƏRTLƏR

Boşama and kimidir, rükn və şərtləri tam şəkildə olduqda nəti cə-
si real laşır və bundan imtina etmək imkanı da olmaz. Bu səbəb dən 
ər in ar vadı üzərindəki üç boşama haqqından hər biri, istifadə etməklə 
aza     lır. Üçüncü boşama nəticəsində isə yenidən evlənə bilmək üçün 
“hul  lə” deyilən ağır bir cəza ilə qarşılaşılır. Məhz hakimin qərarına eh-
ti   yac olmadan bu hüquqa sahib olan ər, vəkil və ya elçisi tərəfindən 
is    tifadə edilən boşama kəlmələri ilə boşamanın meydana gəlməsi və 
ba   rışmağın da çətinliyi ucbatından boşanacaq cütlükdə qarşılıqlı ola raq 
bir sıra şərtlərin olması zəruri sayılmışdır.

Aşağıda boşayanda və ya boşanacaq qadında olması zəruri olan 
səlahiyyətləri müəyyən etməyə çalışacağıq.

A) Boşayanda Tələb Olunan Şərtlər:
1. Boşayanın Ər və ya Onun Səlahiyyət Verdiyi Şəxs Olması:
Boşayan ər və ya onun səlahiyyət verdiyi elçi və yaxud da vəkil ol-

ma lıdır. Bunlardan başqa bir şəxs qadını boşaya bilməz. Lakin bəzi hal -
ar da hakimin verəcəyi boşanma qərarı da talaq mahiyyətində ola bi lər. 
Bu na görə vəli vəlayətindəki şəxsin arvadını boşaya bilməz. Lakin ağ lı 
ba  şında və həddi-büluğ yaşındakı qızın vəlisi, bu qızın onun icazəsi ol-
ma  dan tayı olmayan biri ilə evlənməsi halında hakimə müraciət edə  rək 
ev  liliyi fəsx etdirmək hüququna sahibdir. Bu isə boşamadan daha çox, 
fəsx etdirmə mahiyyətindədir. Boşamanın əsasında xüsusilə şəxsə aid 
hü   quqlar olduğuna görə bunu da şəxsən ər özü və ya səlahiyyət verdi  yi 
şəxs dilə gətirə bilər. Səlahiyyət verilmədikcə başqası bu hüquqa sa-
hib ola bilməz. Çünki boşama boşanan şəxs üçün əsasən “zərərli” bir 
iş  dir. Xüsusilə bu zərərə uğrayan ərdir. Çünki mehr, iddə nəfəqəsi və 
uşaq   ların bir iş və ya peşəyə sahib olana qədər bütün məsrəfləri ərin 
üzə   rinə düşür. Qadın təkbaşına ailədən ayrılıb heç bir maddi yük altına 



gir  mədən öz ailəsinin yanına qayıtmaq hüququna sahibdir. Yenidən ev-
lən  məsində əvvəlki evlilikdən olan uşaqları da ona yük olmaz.

2. Boşayanın Ağlı Başında və Həddi-Büluğ Yaşında Olması:
Ruhi xəstə və ya stresə düşən insanın, yaxud da həddi-büluğ ya-

şı  na çatmayan azyaşlının boşaması məqbul sayılmır. Boşama bir sı ra 
hü  quqların yox olmasına və ya bir sıra maddi məsuliyyətlərin ya ran -
ma  sı  na səbəb olduğu üçün boşayanın bu məsuliyyəti dərk edə biləcək 
fi zi ki və ruhi kamilliyə sahib olması şərtdir. Belə ki, Allah Rəsulu; azyaşlı 
uşa  ğın və ruhi xəstənin boşamasının məqbul olmadığını bildirmişdir.619 

Nəticə etibarilə hələ həddi-büluğ yaşında olmayan azyaşlıların, ruhi 
xəs   tələrin, yuxuda olanların və ya özündən gedən və yaxud boşama 
və   kaləti olmayan şəxslərin boşaması məqbul deyildir.

Məcburiyyət nəticəsində, sərxoşluq və xəstəlik hallarını aşağıda ay -
rı-ayrı şərh edəcəyik. Lakin əvvəlcə boşanan qadında axtarılan zəruri 
şərt ləri izah edəcəyik.

B) Boşanacaq Qadında Tələb Olunan Şərtlər:
1. Qadının Boşama Səlahiyyəti Vardırmı? 
İslamda boşama səlahiyyəti prinsip olaraq kişiyə verilmişdir. La kin 

ni kah vaxtı və ya evlilik müddətində kişi arvadına boşama səlahiyyəti 
ve rə bilər. Buna töfvizi-talaq deyilir. Boşama səlahiyyəti verilən vəkildən 
bu səlahiyyətin alınması hər zaman mümkün olduğu halda, töfvizi-
talaqla qadına ve rilən boşama səlahiyyətindən imtina edilə bilməz. 
Çün ki bu vəkalət ver mək deyil, boşama səlahiyyətini qadına vermək 
mə  nasına gəlir. Bu nun la yanaşı qadın gələcəkdə bəyan edəcəyimiz 
bə  zi səbəblərə görə ha kimə müraciət edərək evliliyə xitam verdirmə sə-
la  hiyyətinə sahibdir.

Qadına boşanma səlahiyyətinin verilməməsi bu şəkildə izah edi lə 
bi   lər. Qadının kişidən fərqli bəzi fizioloji və psixoloji xüsusiyyətlərinin 
ol   ması, evlənmədə artıq xərclərə düşməməsi, boşama səlahiyyətindən 
çə   tinliyə düşdükdə daha tez istifadə edəcəkləri, bu məsələnin evlilik hə-
ya  tı üçün həmişə təhlükə olması haqqındakı fikirlərdir.620

2. Boşanacaq Qadında Hansı Şərtlər Olmalıdır?
Boşama qadın üzərində cərəyan edir. Boşamanın qadın üzərində 

nə  ticə verməsi üçün cinsi əlaqədən əvvəl də olsa əməli olaraq mövcud 
619. əl-Kasani, III, 100; İbnul-Hümam, III, 39; Zeyləi, Nəsbur-Rayə, III, 221.
620. İbnul-Hümam, III, 22, əz-Züheyli,VII, 360; Döndürən, s. 358.
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olan səhih evliliyin olması və ya qadının iki boşamaya görə iddə göz lə-
mə si şərtdir. Çünki evliliyə yenidən davam etmək, mümkün olan bo şa-
ma  da iddə sona çatmadıqca evlilik münasibəti davam edir.

Əgər qadın üç dəfə boşama səbəbilə (beynunəti-kübra) iddə göz lə-
yir sə, bu məqamda onun yenidən boşanmasından söhbət gedə bil məz. 
Çün ki ər bir qadın üzərində ən çox üç dəfə boşama hüququna sa  hib 
olub, bu hüququnu da istifadə etmişdir

Qadın bir və ya iki dəfə bain talaqla boşanma ucbatından iddə 
göz  ləyirsə hənəfilərə görə evlilik əlaqəsi iddə müddətində hökm ba-
xı    mından mövcud sayılır. Bu səbəbdən də əri onu iddə müddətin də 
ye   nidən boşaya bilər. İddə müddətində nəfəqənin ərin üzərinə vacib 
ol   ması, evində yaşaması, bu müddətdə qadının başqa bir kişi ilə evli 
ol  ma  ması kimi bir sıra evlilik hökmlərinin davam etməsi, evlilik əlaqə si-
nin də davam etdiyini göstərir. Burada ər-arvadın iddə müddətində və 
ya da ha sonra yeni bir mehrlə yenidən nikah bağlayaraq evlənmələri 
də müm kündür. 

Ailmlərin çoxuna görə isə bir və ya iki bain boşamaya görə iddə 
göz  ləyən qadını iddə müddətində yenidən boşamaq məqbul sayıl mır. 
Çün  ki bain talaqla evlilik əlaqəsi kəsilmişdir.

Evlilik fasid olarsa və ya qadın necə boşama olursa olsun iddəsini 
bi   tirmiş olarsa, artıq onun üzərində başqa bir boşama baş verməz.

Nikahdan sonra lakin hələ cinsi əlaqə olmadan və ya baş-başa qal-
madan (səhih xəlvət olmadan) əvvəl qadın boşansa, ona iddə la zım 
deyil. Ayədə belə buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qa-
dın larla evlənib onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, ar-
tıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur.”621 
Bu boşama bain talaq mahiyyətində olub, hənəfilərə görə eyni qadın 
üzə  rin də artıq ikinci boşamadan söhbət gedə bilməz. Bu səbəbdən bir 
adam hə lə zifafa girmədiyi arvadını “səni boşadım, səni boşadım, səni 
bo  şa dım” deyərək üç dəfə boşayarsa, ilk boşama ilə qadınla əlaqəsi 
kə  sil  diyi üçün, digər boşamaları başqa bir qadın haqqında demiş olar 
ki, bu  nunla nəticə dəyişməz. Şafeilər də bu fikirdədirlər.622

Maliki və hənbəlilərə görə zifafdan əvvəl bu şəkildə ardarda deyi  lən 
söz lərlə boşama, üç boşama sayılır. Çünki “və” və ya “vergül” ilə ayrı lan 
bu sözlər “səni üç talaqla boşadım” və ya “yanında daha iki talaq da olan 
bir talaqla bo şadım” deməkdir. Lakin ikinci və üçüncü boşama sözləri ilə 

621. əl-Əhzab, 33/49.
622. İbn Abidin, II, 624, 645; əş-Şirbini, III, 297.



birincinin qüv vətləndirilməsi və ya yenidən deyilməsi nəzərdə tutulur sa 
malikilərə gö rə məhkəmə tərəfindən and içilərək, din baxımından (Al lah 
ilə bəndə ara sında) isə and içmədən qəbul edilir.623 

Lakin üç dəfə boşama, istər bir cümlə ilə olsun, istər ayrı-ayrı cüm -
lə lərlə olsun, nikahdan sonra zifafa girilmişsə ilk boşamada istifadə edi -
lən sözlərin vəziyyətinə görə qadın rici və ya bain boşamaya görə iddə 
göz ləməyə başlamış sayılır. Bu səbəbdən də ikinci və üçüncü boşa ma-
lar iddəli qadına deyildiyindən məqbul sayılır. Lakin ayrı-ayrı cümlələr lə 
ifa dədə ikinci və üçüncü cümlələrin birincinin təkidi olduğunun irəli sü-
rül məsi halında bu iddia qəbul edilir.624 

Bundan başqa hələ nikah bağlanmazdan əvvəl verilən talaq hər 
han   sı bir hökm ifadə etmir. Bir kişinin nişanlısına “Səni boşadım” de-
mə   si kimi. Çünki Allah Rəsulu “Nikahdan əvvəl talaq yoxdur”625-bu yur-
muş  dur.

Nikaha xitam verən fəsx etmə halında da qadın boşanma hüqu qu-
na malik deyildir. Ərin arvadına tay olmaması və ya əmsal mehrdən az 
mehr lə evlənməsi və yaxud səhih olma şərtlərindən birinin olmaması 
sə bəbinə görə evliliyin fəsx edilməsi halları bu mahiyyətdədir. 

Burada mücərrəd fəsx (aralarını ayırmaqla) ilə ər-arvad bir-birinə 
yad sayılır və buna görə iddənin sona çatmasına ehtiyac yoxdur. Ona 
gö rə də artıq qadını boşamağa ehtiyac yoxdur.626 

Nəticə etbarilə boşanacaq qadın kişinin doğrudan və ya hökm ba-
xı  mından arvadı olmalıdır. Rici və ya bir, yaxud iki dəfə bain boşamağa 
gö  rə iddə gözləyən qadın, iddə müddətində hökm baxımından evli sa-
yı  lır. Bu səbəbdən qadın boşanmış olur.

623. İbn Qüdamə, e.a.ə., VII, 233; ez-Züheyli, e.a.ə., VII, 371.
624. İbn Qüdamə, VII, 233; əz-Züheyli,VII, 371.
625. Buxari, Talaq, 9; İbn Macə, Talaq, 17; Darimi, Talaq, 3; Əbu Davud, Talaq, 7.
626. Bax. əl-Fətaval-Hindiyyə, I, 354; Döndürən, s.359-360. 
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V. BOŞAMA ƏHLİYYƏTİNDƏ XÜSUSİ HALLAR

A) Qeyri-Ciddi Boşama
Boşamada ifadə edilən söz qədər, bu sözün mənasını və nəticələ ri-

ni nə zərdə tutaraq demək də mühüm bir amildir. Bu səbəbdən söz, yazı 
və ya işarə olmadan mücərrəd boşama niyyətinin qəlbdən keçirilməsi 
və yaxud boşamağa niyyət edilməsi kifayət etmir.

Alimlərin çoxuna görə boşama bu mənaya gələn sözlərlə edil mə-
li dir. Ona görə ər qəlbində boşamağa niyyət etsə və bunu dili ilə və 
ya xud ya zı ilə ifadə etmədikcə boşamaqdan söhbət gedə bilməz. Də lil, 
Əbu Hü reyrənin (r.a) rəvayət etdiyi bu hədisdir:

“Şübhəsiz Allah ümmətimdən, etmədiklərinin və ya dilləri ilə ifadə 
et  mədiklərinin, qəlblərinin verdiyi vəsvəsələrin və etməyə məcbur edil-
dik ləri şeylərin hökmünü qaldırdı.”627

Boşama niyyəti olmadan zarafatla, sözün mənasını deyil yalnız sö-
zün özünü nəzərdə tutan insana “hazil” deyilir. Məsələn; bir qadın, za ra-
fat olsun deyə və ya lağ-lağa etmək üçün ərinə “məni boşa” desə və əri 
də eyni şəkildə “boşadım” deyə cavab versə Əbu Hənifə və İmam Şa-
fei yə gö rə boşama meydana gələr. Çünki zarafat edən şəxs bo şa ma nın 
baş ver məsinə razı olmasa da, bu sözü bilərək və istəyərək demişdir.628 

Əsaslandıqları dəlillər bnlardır. Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“Allahın ayələri (hökmləri) ilə oynamayın (onlara istehza et mə-

yin)…”629 Burada nəzərdə tutulan, Allahın hökmlərinin zarafat və ya is-
teh za məqsədilə işlədilməməsidir. Əks halda mömin niyyətinə ba xıl ma-
dan dediyi sözün açıq mənası əsas götürülərək məsul sayıla bilər.

Əbud-Dərda (r.a) belə demişdir. Cahiliyyə dövründə bir kişi arvadı  nı 
bo şayar, sonra “mən zarafatla boşamışdım” deyərdi. Yenə köləni azad 

627. Buxari, Itq. 6, Talaq, 11, İman, 15; Müslim, İman, 201, 2020; Əbu Davud, Talaq, 15; 
Tirmizi, Talaq, 8; Nəsai, Talaq, 22; İbn Macə, Talaq, 14, 16.
628. əş-Şirbini, III, 279; əs-Sabuni, I, 310, 311.
629. əl-Bəqərə, 2/231.
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edər və ya bir qadınla evlənər, sonra da “mən bunları zarafat üçün et-
miş  dim” -deyərdi. Məhz yuxarıdakı ayə buna görə nazil olmuşdur.630 

Əbu Hüreyrənin rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulur:
“Üç şey vardır ki, bunların ciddisi də zarafatı da ciddidir. Evlənmə, 

bo   şanma və rici boşamada arvadının yanına qayıtma”631

Nəticə etibarilə evlənmə və boşamalarda rükn və şərtlərinə uy ğun 
şə kildə hərəkət edilərsə, bunun şəri baxımdan məqbul olması lazım  dır. 
Çün ki hakim qarşısında boşanan şəxs sonradan “mən zarafatla və ya bu 
mən  fəətlərimi əldə etmək məqsədilə” boşanmışdım, indi bunun məq bul 
sa  yılmasını istəyirəm, deyə bilməz. Lakin məhkəmədəki boşamanı “rici 
bo şama” sayaraq, ər-arvad iddə müddəti ərzində bir yerdə yaşamağa 
da vam edirlərsə, evlilik iki boşama haqqı ilə mövcudluğunu davam et-
di rər.

Boşama sözünün səhvən və ya dilin dolaşması nəticəsində deyil-
mə    si halında isə boşama meydana gəlməz. Çünki burada boşamadan 
söh    bət gedə bilməz. Məsələn; “Sən xoşsan” yerinə “Sən boşsan” de-
mək kimi. Lakin alimlərin çoxu; belə hallarda boşama şəri baxımdan 
qey   ri-məqbul olsa da, məhkəmə nöqteyi-nəzərindən məq  bul sayılır, de-
miş  lər.632  

B) Məcbur Qalanın (Mükrəh) Boşaması:
İkrah; məcbur etmək deməkdir. Fiqh termini olaraq; bir adamın baş-

qa sının malına və ya canına, yaxud bir üzvünə etdiyi, onun razılığını 
ara dan qaldıran və ya səlahiyyətini əlindən almadığı halda onun hü-
qu qu nu po zan və yaxud da ondan şəri məsuliyyəti qaldıran qorxutma 
ha lını ifa də edir. Məcəllənin tərifi belədir: “İkrah; bir adamı qorxudaraq 
ra zılığı ol madan bir iş görməyə haqsız yerə məcbur etməkdir.” 

Məhz malına və ya canına zərər veriləcəyi təhdidi ilə bir kişi arva  dı-
nı boşasa, bu boşama məqbul sayılırmı? Bu məsələdə iki rəy vardır.

1. Əbu Hənifənin Görüşü:
Əbu Hənifə, Nəxəi, Sövri və Ömər bin Əbdüləziz kimi müctəhidlə -

rə gö rə məcburiyyət qarşısında və hədələnməklə boşayan şəxsin bo-
şa  ma sı məq bul sayılır. Çünki məcburiyyət əsasda olan iradəni aradan 

630. əl-Qurtubi, əl-Cami li Əhkamil-Quran, I nəşr, Beyrut, 1408/1988, III, 103.
631. Əbu Davud, Talaq, 9; Tirmizi, Talaq, 9; İbn Macə, Müqəddimə, 7, Talaq, 13.
632. əz-Züheyli, VII, 369.
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qal dırmaz. Məcbur edilən və ya qorxudulan şəxs pis olan iki şeydən 
bi  rini seçərək iradə və seçimini bəyan etmiş sayılır. Burada onun ra-
zı  lığının olmaması nəticəni dəyişdirmir. Seçimin edilməsi kifayətdir. 
Əsas  landıqları dəlillər:

Quranda belə buyurulur: “Ər arvadını (üçüncü) boşayarsa, artıq 
bu qa dın ona, başqa bir kişi ilə evlənmədikcə halal olmaz.”633 Bu 
ayə  də məcburiyyət və yaxud sərbəst iradə ilə boşama arasında bir fərq 
qo  yulmamışdır. 

Həzrət Peyğəmbər belə buyurmuşdur: “Azyaşlının və ruhi xəstə nin 
xa ricində hər boşama caizdir (məqbuldur.)”634 Burada məcburiyyət qar-
şı sında qalanın boşaması istisna edilmədiyi üçün bunun caiz olduğu nu 
irə li sürmüşdür. Başqa bir dəlil bu hədisdir:

Ərinə hirslənən bir qadın onu yatarkən görüncə sinəsinin üstünə 
otur   muş və xəncəri boğazına dayayaraq; “Məni üç talaqla boşa, yoxsa 
sə   nin başını kəsəcəm” deyir. Məcburiyyət qarşısında qalan kişi də üç 
ta   laqla boşamış və sonra Həzrət Peyğəmbərin yanına gedərək bunun 
hök   münü soruşmuşdur. Həzrət Peyğəmbər;

“Boşamada günorta yuxusunun hökmü yoxdur”635 -buyuraraq bo  şa-
ma  nın məqbul oduğunu bildirmişdir.

Bundan başqa hənəfilər məcburiyyət qarşısında qalaraq boşaya  nı, 
za rafatla (lağ-lağı ilə) boşayanla müqayisə etmişlər. Zarafat edən şəxs 
yalnız boşama sözünün hərfi mənasını nəzərdə tutur və hökmünü nə-
zərə almaz. Məcburiyyət qarşısında qalan da bunun kimidir. Çünki o, 
nəticənin meydana gəlməsinə razı deyildir. Bu hadisə boşamada niy  yə-
tin zəruri olmadığını göstərir.636

Məcburiyyətlə boşamanın baş tutması üçün sözlə deyilməlidir. Bu 
sə bəbdən zor gücünə yazdırılan yazı ilə boşama meydana gəlməz. 
Məc  buriyyət qarşısında edilən boşama iqrarı da məqbul sayılmır. Yenə 
bu  nun kimi, bir adam hədələnərək arvadına dörd ay yaxınlaşmayaca ğı-
na and içsə, arvadı ilə bir yerdə olmadan dörd ay keçərsə “ila” yolu ilə 
bo  şa ma meydana gələr. (Bax. “ila” mövzusu).

Rici boşama halında atası oğlunu arvadının yanına qayıtmağa 
məc   bur etsə, bu qayıtma (ricət) məqbul sayılır.

633. əl-Bəqərə, 2/230.
634. əl-Kasani, III, 100; İbnul-Hümam, III, 39; Zeyləi, III, 221; Zeyləi, bu hədis üçün 
«qə rib» demişdir.
635. İbnul-Hümam, III, 39.
636. əl-Cəssas, Əhkamul-Quran, II, 472; Zeyləi, Təbyinul-Həqaiq, II, 195.
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Məcburiyyət, qorxutma və hədələmə; var-dövlətə, cana və ya üzvə 
zə  rər vermək tərzlərində ola bilər.

2. Çoxluğun Rəyi:
Şafei, maliki və hənbəlilərə görə məcburiyyət qarşısında boşaya nın 

ta  lağı məqbul sayılmır. Əsaslandıqları dəlillər bunlardır:
Quranda belə buyurulur: “Qəlbi imanla sabit olduğu halda (küfr 

sö     zünü deməyə) məcbur edilən (dil ilə deyib ürəyində onu təsdiq et-
mə    yən) şəxs istisna olmaqla, hər kəs iman gətirdikdən sonra küfr 
et    sə (onu ağır təhlükə gözləyir). Lakin qəlbən küfrə razı olanlara (qəl-
bin  də könüllü surətdə küfrə yer verənlərə) Allahın qəzəbi tutar və on-
lar şid dət li bir əzaba düçar olarlar!”637 

Buna görə məcburiyyət halında küfr söz belə məqbul sayılmır. Ona 
gö  rə bunun kölgəsində qalan boşama və sair sözlər də məqbul deyil. 

İbn Abbasın (r.a) rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulur:
“Şübhəsiz Allah, ümmətimdən xəta etmə, unutma və etməyə məc-

bur edildikləri şeyin (hökmünü) qaldırmışdır.”638 
Alimlərin çoxunun əsaslandığı başqa bir dəlil “iğlaq” hədisidir. Hə-

dis  də; “İğlaq (məcbur etmə, qorxutma, qəzəb və dəhşət) vaxtında bo-
şa  ma və kölə azad etmək yoxdur”639 buyurulur.

İğlaq; şiddətli qəzəb, kədər və s. səbəblərlə idrak və şüuru əhatə 
edən dəhşət və psixoloji gərginlik halı deməkdir. Dəhşət və stress için-
də olan şəxs həddindən çox qorxu, kədər və əsəbdən nə etdiyinə və nə 
de  diyinə nəzarət edə bilmir. Ona görə belə bir insanın boşaması məq-
bul sayılmamalıdır. 

C) Sərxoşun Boşaması:
İnsanı nə dediyini və nə etdiyini bilməz hala gətirən sərxoşluq, in-

sa   na ciddi təsir edir. Belə bir adam ayıldıqdan sonra şərxoş ikən nə 
et   diyinin və dediyinin fərqində olmaz.

Həzrət Osman, Ömər bin Əbdüləziz, hənəfilərdən Züfər, Təhavi və 
Kərxi, İmam Şafei, Əhməd bin Hənbəldən edilən rəvayətə və zahiri, cə-
fə ri və zeydilərə görə sərxoşun boşaması məqbul sayılmır. 

637. ən-Nəhl, 16/106.
638. Əbu Davud, Talaq, 38.
639. Əbu Davud. Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1.
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Əsaslandıqları dəlillər bunlardır: Sərxoşluq əql və iradəni ortadan 
qal  dırır. Bu səbəbdən o, ruhi xəstəyə bənzəyir. Ruhi xəstənin, az yaş-
lı   ların, mübah yolla sərxoş olanın boşamasının məqbul sayılmaması 
“tə  m  yiz gücünün mövcud olmaması” səbəbindəndir. Sərxoşluq da bu 
ma    hiyyətdədir. Bundan başqa sərxoşun dindən çıxması məqbul sa yıl-
ma    dığına görə, boşaması da məqbul sayılmamalıdır.640 

Digər bir dəlil Maiz qissəsidir. Maiz (r.a) Peyğəmbərin (s.ə.s) hü zu -
runda zina etdiyini etiraf etdikdə, Allah Rəsulu onun sərxoş olub-ol ma-
dı ğını araşdırmışdır. Əgər sərxoş olsaydı, etdiyi etirafa görə onu mə sul 
saymayacaq, sərxoş olmadığı məlum olarsa məsul sayacaqdı. Bu hə-
dis sərxoşun söz və davranışlarından məsul olmadığını göstərir.641

D) Xəstənin Boşaması:
Xəstənin ağlı başında olduqca boşaması məqbul sayılır. Çünki 

mü    cərrəd xəstəlik boşama səlahiyyətinə təsir etmir. Lakin xəstəliyində 
ar    vadını boşayan və eyni xəstəlikdən ölən şəxsin hüququnu mənfiyə 
is   tifadə edərək arvadını mirasdan məhrum etməyi nəzərdə tutması eh-
ti mal edilə bilər. Belə vəziyyətdəki qadının varisçi olub olmadığı müc tə-
hid  lər arasında mübahisə edilmişdir.

Əbu Hənifəyə görə ölümcül xəstəliyə tutulan kişi arvadını bo şa  yar -
sa və arvadı iddə gözləyərkən vəfat edərsə, arvadı ona varisçi olar. 
Bo     şamanın rici və ya bain olması nəticəni dəyişdirmir. 

Burada qadının varisçi olacağını iddia edənlər “səddi-zəriə (pisliyə 
ge  dən yolu bağlama) prinsipi ilə Həzrət Ömərin və Həzrət Osmanın tət-
biq etdiyi qaydalara əsaslanırlar.”642

640. əl-Kasani, III, 99; İbnul-Hümam, III, 40.
641. əl-Kasani, III, 99.
642. əs-Sərəxsi, VI, 155 və s.; İbn Rüşd, II, 68, 69; Döndürən, s. 356, 357.
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VI. BOŞAMADA İSTİFADƏ EDİLƏN SÖZLƏR

Evliliyə xitam verməyi ifadə edən hər cür sözlə boşama meydana 
gə  lə bilər. Kifayətdir ki, belə bir sözü boşamaq iqtidarında olan şəxs, 
bo şanmağa qadir olan qadına üzünü tutaraq ifadə etmiş olsun. Bundan 
baş qa lal və karların xüsusi işarə ilə, uzaqda olan arvadların isə yazı ilə 
bo  şanması da mümkündür.

Boşama iradəsinin arvada, bilavasitə və ya hökm baxımından is  ti-
qa  mətləndirilməsi lazımdır. Bilavasitə istiqamətləndirmə; şəxsən qadı na 
xi  tab edərək və ya onun adını qeyd edərək, “Sən boşsan” və ya “sə ni 
bo    şadım” deməsi ilə mümküdür. Hökm baxımından istqamətləndirmə 
isə arvadı yanında olmadığı vaxtda; “bu arvadımı boşadım” və ya “ar-
va   dımı boşamağım vacib oldu” kimi sözlərlə reallaşır.

A) Boşamada İstifadə Edilən Kəlmələrin Növləri:
1. Açıq Mənalı Sözlə Boşama: Deyildiyində boşama mənası açıq 

şə kildə başa düşülən və insanlar arasında adət baxımından çox vaxt 
is tifadə edilən sözlərə “sarih söz” deyilir. Bunların başqa bir mənada is-
ti fadə edilməsi adət olmadığı üçün, niyyətə də ehtiyac olmaz. Boşa ma 
sö zü və növləri ilə boşama bu mahiyyətdədir. “Sən boşsan, səni bo şa-
dım, səni boşamağım üzərimə borc oldu” kimi sözlər boşamada istifa də 
edi lən açıq kəlmələrdir. 

Bundan başqa “Sən mənə haramsan, səni özümə haram etdim və 
ya sən haram buyurulmuş bir insansan” kimi sözlər kinayəli sözlər ol-
maq  la yanaşı, insanlar arasında əksər hallarda boşama üçün istifadə 
edil  diyindən doğru söz mənasına gəlmişdir. Bunlarla da niyyət və işa rə-
yə ehtiyac olmadan boşanma meydana gəlir.643

Şafei, hənbəli və zahirilərə görə boşamada deyilən açıq sözlər üç 
olub bunlar Quranda qeyd edilmişdir. Bunlar “talaq”, “firaq” və “sirah” 
söz ləridir. Sıra ilə “boşama, ayrılma və sərbəst buraxma” mənaları na 

643. əz-Züheyli,VII, 378; əs-Sabuni, I, 281; Bilmən, İstilahatı-Fiqhiyyə Qamusu, II, 184; 
M. Zihni, Münakəhat, və Müfəraqat, İstanbul 1324, s.141.
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gə  lir ki, bunların hər biri nikaha xitam vermək deməkdir. Bu ayələri bu na 
də lil kimi göstərmək olar: “(Rici) talaq vermə (boşama) iki dəfə müm-
kün  dür, ondan sonra yaxşı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya 
da xoşluqla ayrılmaq (buraxmaq) gərəkdir.”644 “Əgər onlar (ər-arvad) 
bir-birindən ayrılacaq olsalar, Allah onların hər birini Öz geniş lüt fü 
(kə rəmi) ilə ehtiyacsız edər.”645 “...gəlin sizə talaq haqqınızı ve rim və 
(son ra da) gözəl bir tərzdə (Allahın buyurduğu qayda üzrə) bo şa yım!”646

Malikilərə görə başa düşülən kinayəli sözlər də doğru hökmündə 
olub, bunlar lüğətdə və ya dində boşama mənasında deyilməsi adət 
ha   lına gələn sözlərdir. Məsələn; “Sərbəst buraxmaq, ayrılmaq” kimi. Bu 
sə   bəbdən “Sən ayrısan, qopmusan” kimi sözlər də başa düşülən sözlər 
hök   mündədir. 

Açıq sözlə boşamanın hökmü:
Açıq boşama mənası ifadə edən və ya adətdə yayılmış boşama 

mə  nasında istifadə edilən sözlərlə “rici boşama (iddə sonuna qədər 
göz  ləyən boşama növü)” meydana gəlir.

Açıq mənalı boşama sözlərinə bunları misal verə bilərik. “Səni bir 
ri ci talaqla boşadım”, “Səni boşadım”, “Sən boşandın”, “Boşanmış ol”, 
“Sə  ni boşamaq mənə fərz oldu”, “Səni boşamaq mənə vacibdir.”, “Sən 
bu  radan Məkkəyə qədər boşanmısan”, “Sən mənim elmimdə bo şan-
mış  san”, “Sən mənim gözümdə boşanmısan.”

“Səni boşayaram” ifadəsi, həmin anda boşamaq mənasında de  yil-
miş olarsa bir rici boşama meydana gələr.

“Şərt olsun” ifadəsi ilə, boşama mənasında deyilməsi adət halı na 
gəl miş məqamlarda yalnız bir rici boşama reallaşır. 

“Birdən üçə qədər boşanmış ol” sözləri ilə iki rici boşama, “Üç dən 
doq quza qədər boşanmış ol” sözləri ilə isə üç boşama meydana gəlir.

İnsanlar arasında boşama mənasında deyilməsi adət halına gə lən 
“haram olma” sözü ilə niyyətə ehtiyac olmadan bir bain boşama meyda-
na gəlir. Bu cür boşamaları buna misal verə bilərik: “Sən haramsan”, 
“Sən mənə haramsan”, “Mən sənə haramam”, “Sən mənə haram oldun”, 
“Ha lalım mənə haram olsun” demək kimi. Bunlar həqiqətdə mənası ki-
na  yəli sözlərdən ibarət olmaqla yanaşı, “boşama” mənasında geniş is-
ti fa də nəticəsində açıq mənalı sözlər kimi qəbul edilmişdir.647

644. əl-Bəqərə, 2/229.
645. ən-Nisa, 4/130.
646. əl-Əhzab, 33/28.
647. Bilmən, II, 185, 186.
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2. Kinayəli Sözlərlə Boşama: Həm boşama, həm də başqa bir 
mə   na ifadə edən sözlərə “kinayəli kəlmə” deyilir. Bu cür sözlərlə baş 
ve   rən boşama ya boşama niyyətinin olması, ya da mövcud vəziyyətin 
bo   şamağa dəlalət etməsi ilə məqbul olar.

Boşama niyyətilə deyilən bəzi kinayəli sözlərlə rici boşama mey  da-
na gəldiyi halda, bəziləri ilə də “bain boşama” reallaşır.

Rici boşama meydana gətirən kinayəli sözlərə bunları misal verə 
bi  lərik: “İddə gözlə”, “Bətnini təmiz saxla”, “Allah boşanmanı istədi”, “Al-
lah boşanmanı hökm etdi”, “Sən artıq mənim arvadım deyilsən.” Bun la-
rın deyilməsi doğru hökmündədir. Bu deyilənlərlə yalnız bir rici bo şa ma 
baş verər.

Yenə boşama niyyəti olmaq şərtilə bain boşama meydana gəti-
rən ki nayəli sözlərə bunları da misal verə bilərik: “Sən bəinsən”, “Sən 
mə   nə haramsan”, “Səndən ayrıldım”, “Səni tərk etdim”, “Səni sərbəst 
bu  raxdım”, “Məndən qurtuldun”, “Aramızdakı nikahı fəsx etdim”, “Artıq 
ara  mızda nikah yoxdur”, “Çıx get”, “Get başqası ilə evlən”, “Sən mənə 
do  nuz əti və ya ölü heyvan əti kimisən.”

Bütün bu sözlərin boşama və ya başqa bir mənaya gəlmə ehtima lı 
da vardır. Məsələn; bain sözü həm boşamaq, həm də pisliklərdən uzaq 
ol maq mənalarına gəlir.

Yuxarıda kinayəli sözlərlə bir, iki və ya üç dəfə boşamağa niyyət 
edil  məsi də mümkündür. Bu niyyətə görə nəticə hasil olar.648

Kinayəli sözlərlə evliliyə xitam verilməsi:
Ərin və ya onun səlahiyyət verdiyi insanın dediyi boşama kəlməsi 

ki  na yəli olarsa, hənəfilərə görə bu iki halda boşama baş tutmuş sayılır. 
a) Ərin kinayəli kəlmə ilə boşamağa niyyət etməsi. Məsələn, ər ar-

vadına “Səninlə əlaqəm qalmadı, evi tərk et” deyərkən boşamağı nə-
zər də tutarsa, bir bain boşama meydana gəlir.

b) Boşama niyyətinin halın dəlalətindən başa düşülməsi. Kinayəli 
söz lərlə boşama zamanı ər-arvad üçün üç hal düşünülə bilər. Qəzəb 
ha lı, boşanma məsələsinin danışılması halı və razılıq halı.

1. Qəzəb halı: Ər-arvad bir-biri ilə yola getmirsə, münaqişə və mü ba-
hisə edirsə, ər arvadına “iddə gözlə”, “evi tərk et” kimi sözlərdən istifadə 
et sə, qəza baxımından boşama meydana gələr. Boşama niyyətinin 
olub-olmaması nəticəni dəyişdirmir. Ər belə vəziyyətdə “boşamağı nə-

648. Bax. əl-Kasani, III, 105 və s.; İbn Abidin, 429; Döndürən, s. 361.
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zər də tutmamışdım” desə, yalnız Allah ilə öz arasında olmaq şətilə şəri 
ba xımdan təsdiq edilir. Yəni öz vicdanı ilə başbaşa buraxılır. 

2. Boşama məsələsinin danışılması: Ər-arvad psixoloji gərginlik 
için  də olmaqla yanaşı, öz aralarında boşanma məsələsini danışıb mü-
ba  hisə edərkən qadının boşanmaq istəməsindən sonra, ər arvadına 
“id də gözləməyə başla”, “səninlə əlaqəmiz kəsilmiş halda” kimi kinayəli 
söz  lər desə, niyyətinə baxılmadan qəza baxımından boşama meyda na 
gə  lər. Lakin “qalx, çıx get, yalnız qal, üzünü ört” kimi sözlər demişdir sə 
ərin niyyəti araşdırılar.

3. Razılıq halı: Qəzəb halı olmadığı və ər-arvad arasında boşan ma 
mə sələsi də danışılmadığı bir vaxtda ər, boşama mənasına da gələn ki-
nayəli bir söz istifadə etsə, niyyət və məqsədi olmadan boşama mey  da-
na gəlməz. Əgər belə halda “Mən bu sözlə boşamağa niyyət etmə dim” 
de yərsə and içməsilə təsdiq olunar.649

İmam Şafei və Malikə görə ərin və ya onun səlahiyyət verdiyi şəx  sin 
niy yəti olmadıqca kinayəli sözlərlə boşama meydana gəlməz. Bura da 
ha lın dəlalətinə baxılmaz. Buna görə ər arvadına qarşı kinayəli kəlm ə ni 
is  tifadə etdikdən sonra “Mən bununla boşamağa niyyət etmədim” de sə 
təs  diq olunar və boşamanın yoxluğuna hökm verilər. Sözün deyildiyi 
vaxt “ər-arvadın vəziyyəti” qərinəsinə də baxılmaz.

B) Yazı ilə Boşama:
İslamda bir-birindən ayrı məkanlarda olan ər-arvadın yazı vasitəsilə 

bo şanması mümkündür. Bəzən əlaqənin kəsilməsi səbəbilə eyni şəhər 
və ya məhəllədə yaşayan ər-arvad arasında da yazı ilə boşamağa eh-
ti yac yarana bilər. 

Hənəfilərə görə ər arvadının adını, ünvanını yazaraq birbaşa ona 
x i tabən “Xanımım filankəsə” yazdıqdan sonra “Səni boşadım” və ya 
“Sən boşandın” kimi açıq boşama sözləri ilə iradəsini bildirərsə, niyyəti 
bo  şama olmasa belə boşama meydana gələr.

Yazı ilə boşama prinsip olaraq məktubun yazıldığı tarixdə reallaş -
mış olar. Lakin “bu məktub çatdıqdan sonra” və ya “bu məktubu alan 
kimi sə  ni boşadım” kimi, zaman göstərən bir ifadə olarsa, məktub 
qadına çat  madıqca boşama meydana gəlməz. 650 

649. əl-Kasani, III, 105 və s.; əl-Cəziri, Kitabul-Fiqh aləl-Məzəhibil-Ərbəə, III nəşr, Mət-
bə ətül-İstiqamə, Qahirə, 1392, IV, 323 və s.
650. İbn Abidin, II, 589; əz-Züheyli, VII, 382, 383; Bilmən, II, 193.



Alimlərin çoxunun fikrincə ər bir kağıza arvadını boşadığını yazsa 
və bunu boşama niyyətilə yazmışdırsa boşama meydana gələr. Əgər 
ya zını başqa bir niyyətlə yazmışdırsa boşama reallaşmaz. Boşama niy-
yə ti olduqda yazı sözlə deyilmiş kimi olar. Çünki yazı yazanın yerini 
əvəz edir. Dəlil Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) İslamı təbliğində tətbiq et-
di yi metoddur. Belə ki, O, İslamı sözlə təbliğ etdiyi kimi, bir sıra dövlət 
baş çılarına məktub göndərərək də təbliğ etmişdir. Yenə müttəhimin bə-
zi yazı və məktublarının “iqrar” yəni etiraf kimi qəbul edilməsi və ya 
ha kimin hüquq və borcları isbat etmək üçün göndərdiyi yazının, onun 
sö zünün yerinə keçməsi bu mahiyyətdədir.651

C) Vəkil və ya Elçi Vasitəsilə Boşama:
Ər arvadını vəkil vasitəsilə də boşaya bilər. “Arvadımı boşamaq 

üçün səni vəkil təyin etdim” deməsi ilə vəkalət baş tutmuş sayılır. Artıq 
və  kilin boşaması ilə boşama reallaşır. Elçi isə, kişinin dediyi boşa maq 
sö  zünü təhrif etmədən olduğu kimi arvada çatdıran şəxsdir. Kişi elçi yə; 
“Ar  vadımın yanına get və onu rici talaqla boşadığımı söylə” desə, el çi 
bu xəbəri çatdırar və boşama reallaşar.652 Boşama məsələsinin qadı na 
hə   valə edilməsi, başqa bir ifadə ilə qadına boşama səlahiyyəti verilməsi 
də mümkündür. Həvalə və ya töfvizi-talaq deyilən bu məsələ haqqında 
tə  fərrüatı ilə məlumat veriləcəkdir.

D) Lal və Karın Boşaması:
Lal və karın evlənməsi xüsusi işarələrlə olduğu kimi, boşanması 

da bunu ifadə edən işarələrlə meydana gəlir. Lakin yazı yazmağı bilən 
kar və lalların boşanma şəklində fikir ayrılığı vardır. Bəzi alimlərə görə 
be  lə halda yalnız lalın yazması ilə boşama meydana gəldiyi halda, bə-
zi  lərinə görə işarə ilə boşaması zəruridir. Səhvə yol verməmək üçün 
həm yazı, həm də işarə ilə lal və karın məqsədinin araşdırılması ehtiyat 
ba  xımından daha məqsədəuyğundur.

Alimlərin çoxunun fikrincə danışa bilən kar insanın işarə ilə nika  hı 
məqbul olmadığı kimi, boşaması da məqbul deyildir. Çünki işarə ilə bo-
şa ma yalnız lala aid edilir. Malikilərə görə danışa bilən insanın işarə si 
isə kinayəli sözlə boşama kimidir. Yəni boşama niyyəti sabit olarsa bo-
şa  ma baş tutmuş sayılar.

651. əş-Şirazi,  II, 83; əş-Şirbini,  III, 284; İbn Qüdamə, VII, 237; əz-Züheyli, VII, 384 və s.
652. əl-Kasani, III, 113, 118, 121 və s.; İbn Abidin, II, 653.
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VII. BOŞAMANIN SAYI

A) Boşama Hüququnu İfadə Etmə Formaları: 
Evli bir kişinin arvadı üzərindəki boşama hüququ bir, iki və ya üç 

də fə ola bilər. Evli olan cariyə üzərində isə ən çox iki dəfə boşama cə-
rə yan edir.

Üçdən artıq boşamalarla yalnız üç boşama meydana gəlir və artığı 
ləğv edilir. Buna görə ər, arvadını tək bir sözlə və ya ayrı-ayrı sözlərlə 
üç dəfə boşaya bilər. Daha əvvəl bir dəfə boşadığı arvadını isə iddə 
müd  dəti ərzində və ya yeni bir nikahdan sonra ömür boyunca iki dəfə 
də boşamaq hüququna sahibdir. Lakin üç boşama baş verdikdən sonra 
ar tıq qadın başqa bir kişi ilə evlənib ayrılmadıqca keçmiş əri ilə yenidən 
ev lənə bilməz. Hullə adı verilən ikinci evlilikdən sonra qadın keçmiş əri-
nə qayıdarsa, ər bu qadın üzərində yenidən üç boşama hüququna sa-
hib olar.

Bir kişinin arvadını aşağıdakı formalarda boşaması mümkündür.
a) Bir sözlə üç boşama hüququnu bir dəfəyə istifadə edə bilər. “Səni 

üç talaqla boşadım” demək kimi.
b) Əvvəlcə bir dəfə boşayar, sonra iddə müddətində bir dəfə də və 

ya ayrı vaxtlarda iki dəfə boşaya bilər.
c) Əvvəlcə bir dəfədə iki talaqla boşayar, sonra iddə müddətində bir 

dəfə də boşayar.
d) Əvvəlcə bir və ya iki talaqla boşayar, iddə müddəti bitdikdən son-

ra ye ni bir nikah və yeni mehrdən sonra bir və ya iki talaqla boşayar.
e) Əvvəlcə bir dəfə boşayar, sonra eyni qadınla yenidən evlənər. 

Bun  dan sonra bir dəfədə və ya ayrı vaxtlarda iki dəfə yenə boşayar.
f) Ayrı sözlərlə üç dəfə boşayar. “Səni boşadım, səni boşadım, səni 

bo şadım” sözləri kimi. Burada birinci boşamadan sonra, qadın iddə 
göz   ləməyə başlayacağı üçün, ikinci və üçüncü boşamalar iddəli ar vad 
haq   qında deyilmiş olar. Lakin ər, ikinci və üçüncü boşama sözləri ni bi-
rin   cinin təkrarı və ya gücləndirilməsi məqsədilə deyildiyini iddia edərsə 
bu iddiası qəbul edilər.



Burada üç boşamanın reallaşması, yuxarıdakı (c) bəndinə aiddir.
Kişi hələ cinsi əlaqə olmazdan əvvəl arvadını bir sözlə üç dəfə bo-

şa yarsa, üç boşama meydana gələr. Lakin ayrı-ayrı sözlərlə iki və ya üç 
dəfə boşayarsa yalnız bir bain boşama meydana gələr. Bu son halda 
ikin ci və üçüncü boşamalar yad bir qadın haqqında deyilmiş olar, çünki 
cin si əlaqədən əvvəl boşama halında qadına iddə gözləmədiyi üçün ev-
lilik əlaqəsi üçün bütün nəticələri ilə aradan qalxmış olar.

Bundan başqa bir, iki və ya üç dəfə boşanan bir qadın, başqa bir 
ki şi ilə evlənib ondan da ayrıldıqdan sonra yenidən keçmiş arvadı ilə 
ev lənsə, Əbu Hənifə və Əbu Yusifə görə, əvvəlki boşamalar sayılmır və 
keç miş ər yenidən üç dəfə boşamaq hüququna sahib olar.

İmam Məhəmməd, Şafei, Malik və Əhməd bin Hənbələ görə isə 
ikin ci ər, əvvəlki ərə aid bir və ya iki boşamanı yox edə bilməz; lakin üç 
bo şa ma olmuşdursa bunu toplu halda aradan qaldırar.

İslamdan əvvəlki ərəb cəmiyyətində boşamanın sayı bəlli deyil di. 
Həz rət Aişənin (r.anhə) belə dediyi rəvayət edilmişdir. “Bir kişi arvadını 
is tədiyi qədər boşayar və əgər iddəsi bitmədən onun yanına qayıdar sa 
yüz dəfə boşamış olsa belə yenə onun xanımı olardı. Belə ki, yenə bir 
ki şi, arvadına; “Vallah nə səni boşayacağam ki, məndən ayrılasan. Nə 
də ki, sə nə yaxınlaşacağam” dedi. Qadın, bunu necə edəcəyini so ruş-
duqda da adam; “Boşayaram və iddənin bitməyə yaxın qayıdaram və 
belə da vam edib gedər”-deyə cavab verdi. Qadın məsələni Allah Rə su-
lu na da nışdıqdan sonra bu ayə nazil oldu:

“(Rici) talaq vermə (boşama) iki dəfə mümkündür, ondan sonra 
yax şı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla ayrılmaq 
(bu raxmaq) gərəkdir.”653

İbn Abbasın (r.a) belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Bir adam arva dı nı 
iki dəfə boşayınca, üçüncüsü məsələsində Allahdan qorxsun. Ar tıq onu 
ya yaxşılıqla nikahı altında saxlayar və gözəl dolanarlar, ya da xoş luqla 
sərbəst buraxar. Yaxud da xoşluqla sərbəst buraxar və qadına haq larını 
vermək məsələsində zülm etməz.”654

Üç boşama hüququnun bir dəfədə istifadə edilməsi məsələsində 
İs lam müctəhidləri arasında fikir ayrılığı vardır. Bunun səbəbi məsələ ilə 
əlaqədar dəlillərin olmaması və ya aralarında bəzi ziddiyyətlərin ol ma-
sı dır. Aşağıda bu məsələ izah olunur.

653. əl-Bəqərə, 2/229.
654. İbn Kəsir, Müxtəsər Təfsir, I, 204.
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B) Bir Sözlə Üç Dəfə Boşama:
1. Çoxluğun Rəyi:
Dörd məzhəb imamına və İslam fəqihlərinin əksəriyyətinə görə, kişi 

arvadını bir sözlə üç dəfə boşasa, üç boşama da baş tutmuş sayı lar 
və ar vadı “ən böyük ayrılıqla (əl-beynunətu-l-kübra)” boşanmış sayı lar. 
Yə ni belə bir qadın artıq başqa bir kişi ilə evlənib cinsi əlaqədə olma dan 
və ondan ayrılıb iddəsini bitirmədikcə keçmiş ərinə qayıda bilməz. Ona 
gö rə də yeni bir nikahın zəruriliyinə ehtiyac vardır.  

Bu fikir səhabələrdən Həzrət Ömər, Həzrət Əli, İbn Ömər, İbn Ab-
bas və İbn Məsud (r.a) kimi fəqihlərin fikridir. Eyni fikir tabiun nəsli nin 
çoxu tə rəfindən də rəvayət edilmişdir.655

Lakin İbn Abbas, İbn Məsud və Abdurrahman bin Əvf kimi bəzi sə-
ha bələrdən bunun əksinə olan fikirlər də rəvayət edilmişdir. Bir kəl mə 
ilə üç boşamanın ola biləcəyi fikri daha çox Həzrət Əli, Əta, Tavus və 
Amr bin Dinardan nəql edilən rəvayətlərə əsaslanır. Sonrakı fəqih lər-
dən (mu təəxxirun) İbn Teymiyyə və İbn Qəyyim əl-Cövziyyə də bu fik ri 
qə bul etmişdir.656

İmamiyyə isə bir sözlə üç boşama halında heç bir nə ti cə nin meyda  na 
gəlməyəcəyini demişdir. Əsaslandıqları dəlil; heyzli qa dının boşaması  nı 
qadağan edən hədislərə, iki boşamadan sonra yax şı dolanmağı (qadı nı 
yaxşı saxlamağı), ya da xoşluqla ayrılmağı (bu  rax mağı) bildirən ayə-
dir.”657 Bu hadisə ikinci boşamanın qadının əri ilə yenidən barışacağı nı 
tə min edəcək şəkildə olmasını tələb edir. Bir söz lə üç dəfə boşamada 
isə belə bir şərtdən söhbət gedə bilməz.658

2. Azlıqda Qalan Fikir və Əsaslandığı Dəlillər:
Zeydiyyə məzhəbi ilə İbn Teymiyyə və İbn Qəyyim əl-Cövziyyə nin 

təmsil etdiyi bu fikrin əsaslandığı dəlillər və tənqidi bu şəkildədir:

a) Kitabdan dəlillər:
“Boşama iki dəfədir... Əgər ər üçüncü dəfə boşayarsa, xanı mı 

ona başqa bir kişi ilə evlənmədikcə halal olmaz.”659 -buyurulur. Bu-
na gö  rə, boşama ayrı sözlərlə olmalıdır. Çünki Allah-Təala “talaq ikidir” 
655. İbn Kəsir, I, 204, 205; Nəsai, Talaq, 75.
656. Bax. İbnul-Hümam, III, 35; İbn Rüşd, II, 60; əş-Şirazi, II, 78.
657. əl-Bəqərə, 2/229.
658. əz-Züheyli, VII. 407, 408.
659. İbn Rüşd, II, 52, 53; İbn Kəsir, I, 204; əz-Züheyli, VII 407.
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de mə  miş, “talaq iki dəfədir.”-buyurmuşdur. Bu hadisə bir dəfədə üç bo -
şa ma   nın caiz olmadığını göstərir. Bir kişi arvadına “Səni üç talaqla bo -
şa dım” deyərsə yalnız bir boşama meydana gələr.

Yuxarıdakı ayə caiz və ya mübah olan boşama şəklini bildirmək 
üçün nazil olmuşdur. Ayədə üç boşamanın bir dəfədə edilməsini qa  da-
ğan edən bir ifadə yoxdur. Bunun yerinə iddə müddəti ərzində arva dı ilə 
ba rışmağa imkan verən boşamanın iki olduğu, bundan sonra arva dı ya 
yax şılıqla saxlamağın, ya da xoşluqla ayrılmağın zəruriliyi nəzərə çat-
dı     rılır. Ayənin nazil olma səbəbi belədir: İslamın ilk dövrlərində bir ki şi 
ar   vadını yüz dəfə boşasa belə, yenə onunla evlənməyə başqalarından 
da   ha çox hüququ çatırdı. Çünki əl-Bəqərə surəsinin 228-ci ayəsin də 
be  lə bir hüquqdan bəhs edilirdi. Lakin sonradan nazil olan 229 və 230-cu 
ayələr boşamanı üçlə məhdudlaşdırdı. 

Nəticə etibarilə, ayrı-ayrı olmadığı təqdirdə boşamanın qeyri-məq-
bul sayılacağı ayələrdə açıq bildirilmədiyinə görə, bu məsələdə sün -
nəyə tabe olmaq lazımdır. Belə ki, bir dəfədə üç boşamanın üç sa yı-
lacağını bildirən hədislər də rəvayət edilmişdir. Aşağıda buna aid mi-
sal lar verəcəyik. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, arvadını aybaşı 
ha  lında ikən boşayan Abdullah bin Ömərə Allah Rəsulu arvadının ya-
nı na qayıtmasını istəyərkən, o “Ey Allah Rəsulu, arvadımı üç dəfə bo-
şa saydım nə lazım idi? Ona yenidən qayıtmağım halal olardımı? -deyə 
so ruşmuş və Allah Rəsulu belə cavab vermişdir: “Xeyr, səndən tam ola-
raq ayrılmış olardı, lakin bu üç boşama günah sayılardı.”660 

b) Üç Boşamanın Bir Sayıldığını Bildirən Sünnədən Dəlil:
Əhməd bin Hənbəlin İbn Abbasdan (r.a) rəvayət etdiyinə görə Ru-

qa  nə bin Abdi Yezid, arvadını bir məclisdə üç dəfə boşamış, sonra da 
bu na görə çox peşman olmuşdu. Həzrət Peyğəmbər ondan, arvadını 
necə bo şadığını soruşduqda; “üç dəfə boşadım” demiş. Bir məclisdəmi? 
su a  lı na isə “bəli” cavabını vermişdi. Bundan sonra Allah Rəsulu; “Bu 
yal  nız bir boşama sayılır, istəyirsənsə yenidən arvadının yanına qayıda 
bi  lərsən” buyurduqda Ruqanə arvadının yanına qayıtmışdır.661 

Ruqanə haqqındakı hədisin dəlil olma cəhəti belə tənqid edil miş dir:

660. Bu hədisi Beyhəqi, Təbərani və Darəqutni rəvayət etmiş və sənədində zaiflik 
vardır. Bax. əş-Şövkani, VI, 227, 228; İbn Hazm, əl-Mühəlla, X, 129.
661. Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, I, 265, 2387; əl-Əsqalani, Fəthul-bari, IX, 316; əş-
Şöv kani,VI, 232.
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1. Bu hədisi İbn Abbasdan rəvayət edən yalnız İkrimədir. Hədisin 
bü tün rəvayət yollarında olan Məhəmməd bin İshaq haqqında hədisçilər 
tərəfindən ifadələr işlədilmişdir.

2. İbn Abbas boşamanın hər təmizlik günlərində edilməsi fikrində 
idi. Çünki kişi üç ayrı-ayrı boşama haqqına sahibdir.662

3. Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macə, Hakim və Beyhəqinin bir çox eti-
bar edilən ravilərdən rəvayət etdiklərinə görə, Ruqanə arvadını üç bo-
şa ma ilə deyil, bir bain talaqla boşamış, bununla üç dəfə boşama ğa 
niy yət etmədiyini and içərək israr edincə, Həzrət Peyğəmbər boşadı ğı 
ar vadı ilə yenidən evlənməsinə icazə vermişdir.

Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədis bu cümlələrlə sona çatır:
“Əbu Ruqanə arvadı Süheyməni qəti şəkildə boşadı. Sonra; “Val  lah 

mən bununla bir boşamağı nəzərdə tuturdum” dedikdə, Həzrət Pey-
ğəm bər onun arvadını geri qaytardı.”663

Bundan başqa Ruqanə haqqındakı hədis ravilərinin çoxu “qəti şə-
kil də (əlbəttətən)” ifadəsi yerinə “üç boşama ilə” boşamışdı” ifadələri ilə 
rəvayət edilmişdir. Belə ki, Əbu Davud rəvayəti aldıqdan sonra “əl bət tə-
tən” ifadəsinin üç boşamadan daha doğru olduğunu bəyan etmişdir. Bu 
ifa də hər iki rəvayətin də doğru olduğunu göstərir. Lakin daha çox “qəti 
şə kildə” ifadəsinə yer verilmişdir.664

4. Bundan başqa İbn Abbasın, bir dəfədə edilən üç boşamanın 
məq  bul olduğuna dair fətva verdiyi də rəvayət edilmişdir. Belə ki, bir 
nə  fər İbn Abbasın yanına gələrək; “Mən arvadımı yüz talaqla boşadım, 
nə etməliyəm?” -deyə soruşduqda, o belə cavab vermişdir: “Arvadın 
sən   dən üç dəfə boşanmış və 97 boşama ilə isə Allahın ayələrini ələ 
sal  mısan.”665

c) Həzrət Ömərin Tətbiq Etdiyi Metod:
İbn Abbasdan (r.a) rəvayət edildiyinə görə belə demişdir: “Allah Rə-

su lu ilə Əbu Bəkr dövründə və Həzrət Ömərin xəlifəliyinin ilk iki ilində üç 
bo şama bir sayılırdı. Ömər: “Şübhəsiz insanlar onlara müddət veri lən 
bir məsələdə tələsdilər. Bunu onlara məqbul sayaq dedi və bu üsulu 
on lara tət biq etdi.”666

662. Bax. Abdurrahman əs-Sabuni, I, 225.
663. Əbu Davud, Talaq, 10; əs-Sabuni, I, 225 və s.
664. Bax. əs-Sabuni, I, 229.
665. Malik, Müvəttə, Talaq, 1; İbnul-Hümam, III, 25.
666. Müslim, İman, 25, 26; Əbu Davud, Ədəb, 149; Tirmizi, Birr, 65, 66; Əhməd bin 
Hən bəl, I, 314, III, 23.
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Bu rəvayət bir sözlə deyilən üç boşamanın bir sayıldığını, Həzrət 
Əbu Bəkr dövründə və Həzrət Ömərin xəlifəliyinin ilk iki ilindəki tətbi  qi-
nin də bu şəkildə olduğunu göstərir. Bu hadisə məsələ haqqında nə si-
xin ol madığını və Həzrət Ömərin tətbiq etdiyi metodun bir məsləhət və 
şəri si yasətdən ibarət olduğunu da göstərir.

İbn Abbasın bu sözü əksər müctəhidlər tərəfindən bu şəkildə də-
yər  ləndirilmişdir.

a) Bu rəvayət kişinin arvadını bir məclisdə üç dəfə “Səni boşadım, 
sə  ni boşadım” sözləri ilə boşaması ilə əlaqədardır. Çünki ər ikinci cü m-
lə  ləri mənanı gücləndirmək (təkid) üçün deyərsə, bir boşama meydana 
gə  lər və təkrar niyyətilə deyərsə üç boşama baş verər. Belə ki, Həzrət 
Pey  ğəmbər və Həzrət Əbu Bəkr dövründə insanların sözü və əməli 
doğ  ru olduğu üçün insanların əksəriyyəti xeyir və fəzilət qazanmaq niy-
yə tində idilər. Davranışlarında hiylə və saxtakarlığa rast gəlmək ol maz-
dı. Ona görə “ikinci və üçüncü sözlərim birincinin təkididir, yeni bir bo-
şa  ma niyyəti daşıyan sözlər deyildir.” -deyənlərin sözü qəbul və təsdiq 
edi lirdi. Həzrət Ömər öz dövründə vəziyyətin dəyişdiyini, bir sözlə üç 
ta laq verməyin yayıldığını görüncə, bunu sanki söz təkrar edilmiş kimi 
üç boşama saydı. Çünki artıq insanlar çox vaxt bunu nəzərdə tuturdu. 
Be lə ki, Ömərin “insanlar daha əvvəl tədbirli davrandıqları məsələdə tə-
ləs kənlik göstərməyə başladılar” sözü də buna işarə edir.667  

Digər yandan Həzrət Ömərin bu metodu qəza ilə əlaqədardır. Yəni 
ər-arvad məhkəməyə müraciət edərkən deyilən sözlərə görə hökm ve ri-
lir. Allah-Təala ilə özü arasında isə niyyətinə görə qarşılıq görər. Burada 
Ömərin (r.a) daha əvvəlki hökmə zidd bir hökm verməsində hər hansı 
prob lem yoxdur. Çünki bu hal “adətin və cəmiyyətin dəyişməsi ilə bəzi 
hökm lərin dəyişməsi prinsipinin bir nəticəsidir.” Belə ki, Həzrət Ömərin 
“qəlb ləri İslama isindiriləcək olanlara zəkat verilməsi hökmünü şərtlərin 
də yişməsi səbəbi ilə dayandırması da bu mahiyyətdədir.”668

 b) İbn Abbasdan rəvayət edilən xəbərdəki üç boşamadan məq səd 
cin si əlaqədən əvvəl, qadının bir məclisdə üç dəfə boşanmasından iba-
rət dir. Belə ki, Tavusun, Əbu-s-Səhbadan rəvayət etdiyinə görə, ibn Ab-
bas, Əbus-Səhbanın sualından sonra Həzrət Peyğəmbər və Əbu Bəkr 
dövr lərində cinsi əlaqədən əvvəl qadını üç talaqla boşamanın bir ta laq 
sa  yıldığını demişdir.669

667. Bax. İbnul-Hümam, III, 26; ən-Nəvəvi, Şərhu Səhihi Müslim, X, 71; əş-Şirbini, III 
311; əs-Sabuni, I, 218, 219.
668. əz-Züheyli, VII, 409.
669. İbnul-Hümam, III, 25; İbn Qəyyim, Əlamul-Müvəqqiin; III, 42.
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c) Belə də deyilmişdir. Həzrət Ömər bu məsələni bəzi səhabələr  lə 
mü zakirə etmiş və axırda bir dəfədə üç boşama ilə bir boşama mey da-
na gə ləcəyi hökmünün Allah Rəsulunun dövründə nəsx edildiyi orta ya 
çıx  mış və bundan sonra Ömər (r.a) üç boşamanın baş verdiyinə hökm 
ver   mişdir.670 

Belə ki, Həzrət Peyğəmbərdən bir dəfədə üç talaqla boşamanın, 
üç boşama kimi nəticələndiyini bildirən səhih bir hədis də rəvayət edil-
miş   dir.

Əbdürrəzzaq, Übadə bin əs-Samitdən (r.a) bu hədisi rəvayət et-
miş   dir: Ubadənin babası Abbas, arvadını min dəfə deyərək boşamış və 
Üba  də məsələni öyrənmək üçün Allah Rəsulundan soruşarkən o belə 
bu  yurmuşdur: “Baban Allahdan qorxmadımı? Onun üçün üç boşama 
mey  dana gəlmiş və 997-si isə zülm və düşmənlik olaraq qalmışdır. Al-
lah istəyərsə ona əzab verər, istəyərsə bağışlayar.”671

d) Yuxarıdakı İbn Abbas hədisini ondan yalnız Tavus rəvayət et-
miş dir. Halbuki Səid bin Cübeyr, Mücahid, Əta, Amr bin Dinar və digər 
bir qrup müctəhidlər yenə İbn Abbasdan bunun əksini rəvayət etmişlər. 
Bun lar da İbn Abbasın yaxın dostları idi. Tavus isə, fəzilətli və gözəl hal 
sa hibi bir insan olmaqla yanaşı, hədis rəvayətində çox xətalar etməkdə 
it  tiham edilmişdir. 

Bundan başqa İmam Malik, Şafei, Əbu Davud və Beyhəqinin rə  va-
yət et  dikləri bir hədisə görə, şəxsən İbn Abbas da bir dəfədə üç talaq la, 
üç bo şamanın meydana gələcəyinə fətva vermişdir.672

İbn Abbasın Mücahiddən rəvayət edilən fətvası belədir: Mücahid 
belə de mişdir; “İbn Abbasın yanında idim. Bir adam gəlib arvadını üç də-
fə bo şadığını bildirdi. İbn Abbas bir müddət susdu. Hətta qadını onun la 
ba  rışdıracağını zənn etdim. Sonra belə dedi: Sizdən biriniz arvadından 
ay rılır, ağılsız işlər görür və sonra da gəlib ey İbn Abbas buna bir çarə 
ax tar deyir. Şübhəsiz Allah belə buyurur: Kim Allahdan qorxarsa, o on-
dan qorxana bir çıxış yolu göstərər. Sən Allahdan qorxmamısan, mən 
sə nə Rəbbinə asi olduğun bir məsələdə necə çıxış yolu tapa bilərəm? 
Ar vadın qəti şəkildə səndən boşanmışdır.”673 

e) “Üç talaq bir idi” cümləsinin mənası; Həzrət Peyğəmbər və Həz-
rət Əbu Bəkr dövrlərində əksər hallarda boşamalar bir dəfə olurdu və üç 
də fə edilməzdi. İndi sizin üç dəfə verdiyiniz bu boşama, həmin dövrdə 
bir dəfə edilirdi, deməkdir. İbn əl-Ərəbi bu izah tərzini qəbul etmiş və bu-
670. İbnul-Hümam, III, 25, 26; Ə. Davudoğlu, Səhihi Müslim Tərc. və Şərhi VII, 441.
671. İbnul-Hümam, III, 25, 26; əş-Şövkani, Neylul-Övtar, VI, 232.
672. Malik, Muvatta, Talaq, 1; İbnul-Hümam,  III, 25;
673. əş-Şövkani, VI, 229.
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nu Əbu Zürəyə nisbət etmişdir.674 Nəticə etibarilə Tavusun rəvayət et diyi 
bu xəbər ya uydurma, ya da münkərdir. Yaxud da mübahisəlidir və ya 
qadağan edilmişdir.675

f) İmamiyyənin Həzrət Əlidən rəvayət etdiyi bir xəbərdə də, bir məc-
lis də üç boşamanın bir sayıldığını görmək olar.

Ancaq bu xəbərin Hz. Əliyə iftira olunduğu deyilir.676 Çünki əhli-
beyt dən xüsusilə Həzrət Həsən ilə Cəfər bin Məhəmməddən bunun ək-
si rəvayət edilmişdir. Belə ki, Həzrət Həsən xəlifə seçildiyi gün, ar va dı 
Aişə bintu-l-Fəzl onu təbrik edərkən, Həsən (r.a) qəzəblənmiş və “Mö-
min lərin əmiri Əlinin öldürülməsindən ötrü sevinirsənmi?” Səni üç dəfə 
bo şadım” deyərək Aişəni boşamışdır. Lakin daha sonra “Əgər mən bu 
hə disi babamdan eşitməsəydim, səninlə yenidən evlənərdim” demiş və 
bu hədisi oxumuşdur.

“Bir adam arvadını iddə müddətində üç dəfə və ya bir sözlə bo şa sa, 
artıq bu qadın başqa bir kişi ilə evlənmədikcə ona halal olmaz.”677 

Lakin onu da qeyd edək ki, üç boşamanı birdən etmək Əbu Hən ifə 
və İmam Malikə görə sünnəyə uyğun olmamaqla yanaşı, nəticəsi baş 
tut muş sayılır. Şafei, Əhməd bin Hənbəl və digər bəzi alimlərə görə isə 
bir məclisdə üç dəfə boşamada problem yoxdur.678

Nəticə etibarilə bir dəfədə üç boşamanın bir sayılması məsələsin də 
açıq bir ayə yoxdur. Sünnədən ən açıq dəlil olan İbn Abbasın rəvayəti 
də istər sənəd, istərsə də məna baxımından tənqid edilmişdir. Bu rə-
va yət səhih qəbul edilsə belə, mənası mübahisəlidir. Həzrət Ömərin 
vax tında yayılan üç talaqla boşamağın Həzrət Peyğəmbər və Həzrət 
Əbu Bəkrin dövründə bir dəfə olmasını bəyan edilməsi ilə yanaşı, bu 
rə va yətin evlilikdən sonra cinsi əlaqə olmazdan əvvəl edilən üç boşama 
ilə əlaqədar olduğu ehtimal edilir. Məsələ belə olarkən, mövzuya başqa 
də  lillərlə aydınlıq gətirməyə ehtiyac vardır. Biz aşağıda əksər fəqihlərin 
“bir məclisdə üç boşama üç sayılır” deyərkən əsaslandıqları dəlilləri 
top lu halda verəcəyik.

3. Bir Məclisdə Üç Boşamanı Üç Qəbul Edən Çoxluğun 
Əsas lan  dıq ları Dəlillər:
Hənəfi, Şafei, Maliki və Hənbəli məzhəbləri bir sözlə və ya ayrı söz-

lər lə bir məclisdə deyilən üç boşamanı üç saymışdır. Dəlilləri bunlardır:
674. Davudoğlu, Tərc. və Şərh, VII, 443. 
675. Bax. əl-Cəssas, Əhkamul-Quran, I, 378-391.
676. əs-Sərəxsi, VI, 57. 
677. Beyhəqi, əs-Sunənul-Kubra, Heydərabad 1353 H., VII, 336.
678. əl-Əsqalani, Büluğul-Məram, (tərc. Ə. Davudoğlu), III, 371.
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a) Kitabdan Dəlillər:
Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“(Rici) talaq vermə (boşama) iki dəfə mümkündür, ondan sonra 

yax  şı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla ayrılmaq 
(bu  raxmaq) gərəkdir.”679 Bu ayədə iki boşamanın ayrı-ayrı edilməsi nə 
bir işarə olduğu kimi, bunların bir dəfədə edilməsini qadağan edən bir 
ifa  də də yoxdur. Bəlkə peşman olan ər-arvadın bir-biri ilə barışması 
üçün imkan verilmişdir. Barışıq olmazsa və ər üçüncü dəfə boşayarsa, 
ar tıq hullə olmadıqca ər-arvadın bir-biri ilə barışmasının caiz olmadığı 
da sonrakı ayədə bəyan edilmişdir. Lakin bu ayələrdə boşamanın bir və 
ya bir neçə təmizlik müddəti ərzində edilməsində fərq qoyulmamışdır. 

“(Ya Peyğəmbər!) Övrətləri boşadığınız zaman onları göz lə mə 
müddətlərində (heyzdən pak olduqdan sonra) boşayın”680 buy u rul -
duqdan sonra “Bunlar Allahın qoymuş olduğu hüdudlardır, kim bu 
hü dudları keçərsə (tapdalayarsa) şübhəsiz özünə zülm etmiş olar” 
de yilmişdir. Bu vəziyyətə görə caiz boşama, arxasınca iddə gələn bo-
şa  ma dır. İddə müddətində üç boşama halında isə bu heç bir əhəmiyyət 
kəsb etmir. Bu da arxasınca iddə gəlməyən bəzi boşamaların da məq-
bul olduğunu göstərir. Əgər boşama məqbul olmasaydı, insanın özü nə 
zülm etməsinin bir mənası qalmazdı. Bu hala görə iddəni nəzərə al ma-
dan məsələn, üç talaqla boşayan da özünə zülm etmiş olar. La kin buna 
baxmayaraq boşamalar məqbul sayılar.

“Boşanan qadınları qəbul olunmuş tərzdə (şəriətə müvafiq) fay -
dalandırmaq müttəqilərin vəzifəsidir.”681 Bu və buna bənzər bo şa-
manı tənzimləyən ayələrin ümumi mənası boşamanın deyilmə for ma sı-
nı sərbəst buraxmışdır.

Əks fikirdə olanlar yuxarıdakı ayələr haqqında belə demişdirlər: Bu 
ayələrin ümumi mənası birdən artıq boşamanın məqbul olmadığını bil-
di rən dəlillərlə təsdiq edilmiş, mütləq mənalı olanları isə eyni dəlillərlə 
də qiqləşdirmişdir. 

b) Sünnədən Dəlillər:
İbn Ömərdən rəvayət edilən hədis: Həzrət Ömərin oğlu Abdul lah 

ar vadını aybaşı halında ikən bir talaqla boşamışdı. Məsələdən Həz rət 
Pey  ğəmbər (s.ə.s) xəbər tutduğunda, İbn Ömərin ailəsinin yanına qa-
679. əl-Bəqərə, 2/229.
680. ət-Talaq, 65/1.
681. əl-Bəqərə, 2/241.
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yı da biləcəyini və boşamaq istəyərsə, təmizlik (tuhr) günlərində boşaya 
bi ləcəyini bildirmişdir. Abdullahın; “Əgər arvadımı üç dəfə boşasaydım, 
mə nim onun yanına qayıtmaq haqqım ola bilərdimi?” sualına isə Allah 
Rəsulu belə cavab vermişdir: “Xeyr, arvadın qəti şəkildə boşanmış sa-
yı lar və sən də Allaha asi olardın.” Buxarinin bu məsələ ilə əlaqədar 
rə vayəti isə belədir: Abdullah bin Ömərdən buna bənzər bir məsələ 
haq qında soruşulduqda belə cavab vermişdir: “Arvadını üç dəfə bo şa-
say dın, başqa bir kişi ilə evlənənə qədər, o sənə haram olardı.”682

İbn Ömərin sualına Həzrət Peyğəmbərin verdiyi cavab üç talaqla bir 
deyil, üç boşama meydana gələcəyini göstərir. Əks halda Allah Rə su  lu  
onu xəbərdar edərək, üç boşamanın bir sayıldığını qeyd etməli idi.

Mahmud bin Ləbiddən rəvayət edilən hədis: Nəsainin Mahmud bin 
Lə biddən rəvayət etdiyinə görə, Rəsulullaha (s.ə.s) bir adamın arvadını 
üç talaqla birdən boşadığı xəbər verildi. Bunu eşidən Allah Rəsulu qə-
zəb lə ayağa qalxdı və “Mən aranızda olduğum halda Allahın kitabı ələ 
sa lınarmı?” -buyurdu. Bu vaxt bir adam ayağa qalxaraq; “Ey Allahın 
Rəsulu, bu adamı öldürümmü?”-dedi. 

Əgər bir dəfədə üç boşama məqbul olmasaydı, Həzrət Peyğəmbər 
bu nu bəyan edərdi. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bir dəfədə üç bo-
şa ma bidət olmaqla yanaşı nəticəsi real sayılır.

Übadə bin əs-Samitdən rəvayət edilən hədis: Yuxarıda Əb dür rəz-
zaqdan rəvayət edilən bu hədisdə, arvadını min talaqla boşayan şəxs 
üçün üç boşamanın baş verdiyi və 997 boşamanın da zülm və düş-
mənçilik kimi qaldığı açıq şəkildə bəyan edilmişdir. Başqa bir rə va yət-
də hədisin sonu bu şəkildədir: “Atan Allahdan qorxmamış ki, Allah ona, 
sünnəyə zidd olaraq arvadının üç talaqla boşandığını və 997 bo şa ma-
nın da boynunda günah olaraq qaldığı bir məsələdə ona çıxış yolu gös-
tər sin.”683

 Fatimə binti Qeysdən rəvayət edilən hədis: Əbu Həfs əl-Məhzu mi, 
ar vadı Fatiməni bir dəfədə üç talaqla boşamışdı. Həzrət Peyğəmbərdən 
(s.ə.s), Fatimə üçün iddə nəfəqəsinin verilib-verilməməsini so ruş duq da; 
“nəfəqə lazım deyil, yalnız iddə gözləyər”-buyurmuşdur.684

Həzrət Peyğəmbər üç boşamanı bir saysaydı, iddə nəfəqəsi ve ril-
mə sini bildirərdi. Şafeilər bu hədisə əsaslanaraq belə bir qadına “evdə 
ya şama” haqqı xaricində nəfəqəyə ehtiyac olmadığını deyirlər.

682. Buxari, Talaq 44.
683. əş-Şövkani, VI, 232.
684. Müslim, Talaq, 38.
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Hənəfilərə görə isə üç talaqla boşanmış qadınlara da iddə nəfə qə-
si lazımdır. Dəlil; “Varlı-karlı olan öz varına görə (süd haqqı) versin”685 
ayə sinin ümumi mənasıdır.686 

c) İcmanın Dəlili:
Müctəhidlərin çoxunun fikrincə bir dəfədə üç boşamanın meydana 

gə lə biləcəyi məsələsində Həzrət Ömər dövründə icma meydana gəl-
miş dir. Buna etiraz edən şəxsin fikrinə etibar edilməz. Çünki bu etiraz 
ahad xəbərə əsaslanır. Ahad xəbər (bir ravidən gələn rəvayət) icmanın 
gü cü qarşısında dayana bilməz. Bu məsələdəki icma, hal-hazırda ya-
şa dığımız əsrə qədər davam etmişdir.687

Hənəfi fəqihlərindən İbnul-Hümam belə deyir: Səhabənin icması 
açıq dır. Çünki Həzrət Ömər üç talağı, üç sayarkən ona etiraz edən ol-
ma mışdır.688

Buxarini şərh edən İbn Həcər də belə demişdir: Həzrət Ömər döv-
rün də formalaşan fikir birliyinə görə üç boşamanın meydana gəlməsi, 
qə bul edilməyə daha münasib bir fikirdir.689

Hənbəli fəqihlərindən İbn Qüdamənin fikri belədir: Bizə görə, səha-
bə əsrində onların fikirlərinin əksi məqbul deyildir. Bu səbəbdən fikir 
bir liyi meydana gəlmişdir.690

685. Talaq, 65/7.
686. əs-Sabuni, I, 237.
687. əs-Sabuni, I, 237.
688. İbnul-Hümam, Fəthul-Qədir, III, 26.
689. İbn Həcər, Fəthul-Bari, IX, 299.
690. İbn Qüdamə, əl-Muğni, VIII, 124.
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VIII. BOŞAMANIN ZAMANA və ya 
ŞƏRTƏ ƏSASLANMASI

Nikahın bir şərtə və ya zamana əsaslanması məqbul sayılmır. Yəni 
ev lilik dərhal meyadana gələcək şəkildə olmadıqca məqbul sayılmaz. 
Çün  ki nikah; hədiyyə və ya ticarət əqdləri kimi, təmlik (mülkiyyətin ve ril-
mə sini zəruri edən) mahiyyəti daşıyan bir davranışdır.

Boşama isə, hüququ aradan qaldıran xüsusiyyəti olan təsərrüfdür. 
Kö lə azad etmək və ya borcdan qurtulmaq kimi. Bu xüsusiyyətdəki tə-
sərrüflərin bir şərtə və ya zamana bağlanması mümkün və caizdir. Mə-
sə lən; bir adam borc verdiyi insana; “Bu ilin Ramazan ayı girən kimi, səni 
mə nə olan borcundan azad etdim” və ya “Təhsilini yüksək qiymətlərlə 
bi tirdiyin təqdirdə, səni mənə olan borcundan azad etdim” deyərsə, bu 
şərt lər məqbul sayılar və həyata keçdikdə borc qalxar. Məhz boşamanın 
da bir şərtə və ya zamana aid edilməsi halında, şərt reallaşarsa və ya 
mü əyyən edilən tarix gəldikdən sonra boşama baş tutmuş sayılar.

Buna görə boşamalar dərhal hökm ifadə edib-etməməsi baxımından 
üç qismdir.

A) Dərhal Hökm İfadə Edən Boşama:
Münəccəz və ya muaccəl talaq deyilən bu boşama ərin arvadına 

“sə ni boşadım”, “sən boşandın” kimi sözlərlə dərhal boşamağı istəyərək 
et diyi boşamadır. Burada bir şərtə və ya zamana əsaslanmaqdan söh-
bət gedə bilməz. 

Belə halda boşama; ağlı başında və həddi-büluğ yaşındakı ər tə-
rəfindən nikahında mövcud olan və ya daha əvvəl boşanıb iddə göz lə-
məkdə olan arvadı haqqında edilmişsə, dərhal nəticələri meydana gə lər.

Əksər müctəhidlər buna; boşamada məcburiyyətin olmamasını, bir 
sı ra fəqihlər isə boşayanda sərxoşluq və ya ölümcül bir xəstəlik kimi 

İslamda Nikaha Xitam Verilməsi



ira  də ni zədələyən, ya da haqqın sui-istifadə edilməsinə səbəb olan hal-
la  rın ol mamasını əlavə edirlər.691 

B) Zamana Əsaslanan Boşama:
Bu cür boşama gələcəkdəki bir tarixdə hökm ifadə etmək üçün 

edi  lən boşamadır. Bununla boşamanın bəyan edilən tarixdə meydana 
gəl   məsi nəzərdə tutulur. Boşama iqtidarında olan ər boşamaq is tə diyi 
ar  vadını gələcəkdəki müəyyən etdiyi bir tarixdə boşayacağını de  sə, 
qa dın həmin vaxtın ilk anında boşanmış sayılar. “Səni sa bah bo   şa ya-
cam”, “2011-ci ilin yanvar ayının son günündə boşanmısan” sö  zündə 
isə, son gün günəş batarkən boşanmış sayılır. “Qurban bay ra mının ilk 
gü nü boşanmısan” sözündə isə, bayram sabahı günəş do ğu lar kən qa-
dın boşanmış sayılır.

Bir kişi arvadına avqust ayının onunda, “sentyabr girən kimi boşan-
mış sayılırsan” desə və on gün sonra, yəni avqust ayının iyirmisində 
“sən boşandın” deyərək onu yenidən boşayarsa, əgər daha əvvəl cinsi 
əla    qə olmuşdursa, bununla bir rici boşama, sentyabr ayı girdikdə isə 
ikin   ci rici boşama meydana gələr. Çünki qadın iddə gözlədiyi üçün sen-
t yabr ayında boşanmış sayılır.692

C) Şərt Kəsərək Boşama:
Burada boşama gələcəkdə baş verməsi ehtimal edilən bir işə əsas-

lanır. Ona görə “isə, əgər, zaman…” kimi ədatlar istifadə edilir. Məsələn, 
ərin ar vadına; “Məndən icazəsiz evdən çıxsan, boşanmış sayılırsan”, 
“fi lan kəsin evinə getsən, boşanmış sayılırsan”, “atanın evinə getsən, 
bo   şanmış sayılırsan”, “nə zaman filankəslə danışsan, boşanmış sa yı-
lır  san” deməsi kimi. Bütün belə hallarda şərt reallaşdığı üçün bo şa ma 
mey  dana gəlir.

Boşamanın bir şərtlə kəsilməsi; bir şeyi təşviq etmək və ya mane 
ol maq və yaxud sözünü qüvvətləndirmək kimi səbəblərlə edildiyi üçün, 
bun da and içməyə bənzərlik vardır. Bu səbəbdən buna “məcazi olaraq 
and” adı da verilmişdir. Bəzən şərt ədatı açıq şəkildə deyilməyə də bilər. 
“Bo şama boynuma borc olsun ki, bu işi edəcəyəm” və ya “etməyə cə-
yəm” de yilməsi kimi. Burada adətə görə and içilən işin edilməsi və ya 
edi l  mə mə si halında boşamanın baş verməsi nəzərdə tutulur. 
691. Bax. «Məcbur edilən», «sərxoş» və ya «Xəstə»nin boşaması məsələləri.
692. Bax. İbnul-Hümam, III, 61 və s.; əl-Cəziri, Kitabul-Fiqh aləl-Məzəhibil-Ərbəə, IV, 
356 və s.; M. Muhyiddin Əbdülhəmid, əl-Əhvaluş-Şəxsiyyə, s. 273.
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Boşamada irəli sürülən şərtlər ya ər-arvadla, ya da üçüncü bir şəxs 
ilə əlaqədar ola bilər.

Kişi ilə əlaqədar şərt; ərin “filankəsin evinə gedərsənsə və ya onun-
la danışarsansa arvadım boşanmış olsun” və yaxud “sabah filankə sə 
olan borcumu ödəyə bilməsəm arvadım boşanmış olsun” deməsi ha  lın-
da; ər birinci halda yaxınını başqasının evinə getməkdən və ya onun la 
da nışmaqdan çəkindirmək, ikinci misalda isə özünü sabah borcu ödə-
mə yə məcbur etmək üçün belə bir şərt irəli sürmüşdür.

Qadın ilə əlaqədar şərt; kişinin arvadına “filankəsin evinə getsən və 
ya səfərə çıxsan boşanmış sayılırsan” və ya “sən istəyirsənsə bo  şan  -
mış sayılırsan” deməsi halında boşanmanın baş verməsi qadının ix  ti  ya-
rına verilmiş olur. Qadın mövcud evə daxil olmadıqca və ya səfərə çıx    ma-
dıq ca, yaxud da boşanmağı istəmədikcə boşanma meydana gəl məz.

Üçüncü şəxs ilə əlaqədar şərt; kişinin boşaması “oğlum filan qızla 
ev  lənərsə sən məndən boşanmış sayılırsan” və ya “qardaşın (bacın) 
sə  fərə çıxarsa məndən boşanmış sayılırsan” kimi üçüncü bir şəxsin hə-
rə kətinə bağlaması halında da qoyulan şərt baş verərsə boşanma mey-
da  na gələr.

Şərt bəzən şəxsin iradəsi xaricində cərəyan edən hadisələrə də 
əsas  lana bilər. Boşamağı Allahın istəməsinə, günəşin çıxmasına, fi lan-
kə  sin ölümünə və ya filan qadının uşaq dünyaya gətirməsinə bağlamaq 
ki  mi.

Boşamada iddia edilən şərtlərin məqbul olması üçün aşağıdakı xü-
su  siyyətləri daşımalıdır.

1. Boşanma, irəli sürülən şərtin reallaşması və ya reallaşmaması 
eh  timal edilən bir xüsusiyyətdə olmalıdır. Əgər şərt həmin anda möv-
cud  dursa, boşama dərhal meydana gələr. Məsələn, “Dünən evdən çıx-
mı  sansa səni boşayıram” deyilməsi halında doğrudan da dünən evdən 
çıx  mışdırsa boşanma meydana gələr.

İrəli sürülən şərt; uçmaq, dənizdə yerimək kimi adətlərə görə real laş-
ma sı mümkün olmayan bir məsələdirsə belə bir şərt məqbul sayılmaz. 
Bo şamağı Allah-Təalanın istəməsinə bağlamaq da bu mahiyyətdədir. 
Çün ki Allah-Təalanın bu barədəki iradəsini insanların başa düşməsi 
müm kün deyildir. Hənəfi, şafei və malikilər bu fikirdədirlər.693

693. İbnul-Hümam, III, 22, 61, 143; əl-Kasani, III, 157; əl-Meydani, əl-Lubab, III, 46 və s.; 
İbn Abidin, II, 606 və s.; İbn Rüşd, Bidayətu-l-Müctəhid, II, 78; əş-Şirazi, əl-Muhəzzəb, 
II, 86 və s.; İbn Qüdamə, VII, 164, 171, 193; İbn Həzm, əl-Mühəalla, X, 264.
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Hənbəlilərə görə, boşamağı Allahın istəməsinə aid etmə halında 
dər hal boşama meydana gələr. Çünki xəbər verilməsi mümkün olma-
yan şey lərdə şərt aradan qalxar və dərhal boşama meydana gələr. Də -
lil səhabənin rəvayətidir. Abdullah bin Abbasdan -radiyallahu anhumə- 
yuxarıdakı fitvanın əksi də rəvayət edilmişdir: “Kişi arvadına, Allah is tə-
yər sə sən boşanmış ol, deyərsə arvadı boşanmış sayılır.”694 

Bu məsələdə çoxluğun fikri daha etibarlıdır. Çünki Abdullah bin 
Ömərdən Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) belə buyurduğu rəvayət edil miş-
dir. “Kim bir şeyə and içib “inşallah” deyər və andını pozarsa ona kəffarə 
la zım deyil.”695 Bundan əlavə İbn Abbasdan (r.a) yuxarıdakı fətvasının 
ək si də rəvayət edilmişdir. O belə demişdir: “Bir adam xanımına “İnşallah 
bo şadım”, köləsinə “İnşallah sən azadsan” desə və ya “İnşallah Kəbəyə 
pi yada getmək üzərimə vacib olsun” desə, belə bir insana bir şey lazım 
de yil.”696

2. Boşamanın şərt kəsildiyi vaxt qadının boşanmaq iqtidarında ol-
ma sı gərəkdir. Bu da qadının ya əməli olaraq evli olması, ya da rici və 
ya iki bain boşama nəticəsində iddə gözləməsi ilə reallaşır. Alimlərin 
ço xuna görə isə bain boşama ilə iddə gözləyən qadın artıq yeni bir bo-
şanma iqtidarında ola bilməz. 

Bununla yanaşı rici və ya ən çox iki bain talaqla boşanmış olan ar-
va dını iddə müddətində şərt kəsərək boşasa, şərt yerinə yetirildikdən 
son ra boşama reallaşar. Alimlərin çoxuna görə isə belə halda yalnız ri ci 
boşama ilə iddə gözləyərkən şərtlə kəsiləcək boşamanın məqbul sayıl-
dı ğı yuxarıda qeyd edilmişdi. 

Şərt kəsərək edilən boşamada, şərtin baş verdiyi vaxt boşama əh-
liy yətini qorumağa ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən arvadını şərt kəsə rək 
bo şayan ər, sonradan ruhi xəstə olsa və ya depressiyaya düşsə, bu hal 
re al laşdıqdan sonra boşamanın meydana gəlməsinə maneə yarat maz. 
Çün  ki boşama sözü bunu etmək iqtidarında olan bir şəxsin ağzından 
çıx mışdır və bunun nəticələri də meydana gəlməlidir. 

Dörd fiqh məzhəbinin boşamağı şərt kəsərək etməyin mümkün və 
məq bul olduğunu deyərkən əsaslandığı dəlillər bunlardır:

Quranda boşamadan söhbət gedən və boşama səlahiyyətini kişi yə 
ve rən ayələrin ümumi mənasına görə, dərhal boşama ilə and və yaxud 
şərt kəsərək boşamanın arasında bir fərq qoyulmamışdır.697  
694. əz-Züheyli, VII, 445.
695. əz-Zeyləi, Nəsbur-Rayə, III, 234.
696. əz-Zeyləi, III, 235. Hədisi İbn Ədiyy rəvayət edib, ravi İshaq əl-Kəbiyə görə hadis 
il lətlidir.
697. Bax. əl-Bəqərə, 2/229, 230.



Həzrət Peyğəmbər “Müsəlmanlar öz aralarında müəyyən etdikləri 
şərt lərə tabe olarlar”698-buyurmuşdur. Bundan başqa şərt kəsərək bo şa-
ma ğın caiz olduğunu göstərən müxtəlif səhabə sözləri də vardır.

İbn Ömərin belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Bir kişi xanımına; evdən 
çı xarsansa qəti şəkildə səni boşayacağam desə və qadın evdən çıxarsa, 
ərin dən qəti şəkildə ayrılmış olar, çıxmazsa boşanma baş verməz”699

Bir kişi arvadına; “Qadın belə edərsə boşanmış olar” desə, arvadı 
da qeyd edilən şeyi etsə; Abdullah bin Məsud belə bir suala bu cavabı 
ver mişdir: Arvadı bir talaqla boşanmış olar. Lakin əri onun üzərində 
baş qa larından daha çox haqq sahibidir.700

Əbu Zənaddan Mədinə fəqihlərinin belə dedikləri rəvayət edilmiş dir. 
Bir kişi xanımına “Gecəyə qədər evdən çıxarsansa səni boşayacağam” 
de sə, qadın da ərinin xəbəri olmadan gecədən əvvəl çıxsa boşanmış 
sa yılar.”701

Bütün bu rəvayətlər şərtə və zamana aid edilən boşamanın şərtləri  nə 
və ya qeyd edilən müddət bitdikdən sonra meydana gələcəyini gös tə rir. 
Bu rada boşamanı ifadə etmək üçün açıq sözlər deyildikdə niy yə tə də ba-
xılmaz, boşamanın qoşulduğu şərtin baş verib vermədiyi araş dı rı lır. 

698. Buxari, İcarə, 14; Tirmizi, Əhkam, 17.
699. Buxari, Talaq, 11.
700. Beyhəqi, VII, 356.
701. Beyhəqi, VII, 356.
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IX. BOŞAMANIN NÖVLƏRİ

Boşama evliliyə dərhal xitam verilib-verilməməsi və ya sünnəyə uy-
ğun olaraq edilib-edilməməsi baxımından növlərə ayrılır. Bunları; iddə 
müddətində qayıtmağa imkan verən boşama, qəti ayrılığa səbəb olan 
boşama, sünnəyə uyğun olan boşama və sünnəyə uyğun olmayan bo-
şama başlıqları ilə izah edəcəyik.

A) İddə Müddətində Qayıtmağa İmkan Verən Boşama (Rici Ta  laq):
Kişiyə boşadığı arvadına iddə müddətinin sonuna qədər, yeni bi 

ni  kaha və yeni bir mehr verilməsinə ehtiyac olmadan birtərəfli iradə ilə 
qa yıtmaq hüququ verən boşamağa “rici boşama” deyilir. Bain bo şa ma 
isə evliliyə dərhal xitam verir və ər-arvad artıq yeni bir nikah mü qa-
vi  ləsi bağlamadıqca ailə həyatını davam etdirə bilməzlər. Rici bo şa-
ma  da qayıtmaq birinci və ya ikinci boşamadan sonra hələ iddə başa 
çat madan mümkündür. Çünki iddənin axırında rici boşama, qəti (bain) 
ay rılığa çevrilir.

1. Rici Boşamanın Əsaslandığı Dəlillər:
Qurani-Kərimdə boşamadan sonra ər-arvada yeni bir nikaha eh ti-

yac olmadan qayıtmağı təmin edən boşama növündən bəhs edən iki 
ayə vardır. Mədinə dövründə nazil olan bu ayələrdə belə buyurulur: 
“(Ri ci) talaq vermə (boşama) iki dəfə mümkündür, ondan sonra 
yax  şı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla ayrılmaq 
(bu raxmaq) gərəkdir.”702 “Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb tə-
miz lənincəyə qədər başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər. Əgər (o qa-
dın lar) Allaha və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətn -
lə rində yaratdığını (uşağı) gizlətmək onlara halal olmaz. (Bu göz lə-
mə müddəti içərisində) ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri al ma ğa 
(hər kəsdən) daha çox haqlıdırlar.”703 
702. əl-Bəqərə, 2/229; Bax. əl-Cəssas, Əhkamul-Quran, II, 470.
703. əl-Bəqərə, 2/228.



Bu ayələrə görə kişi iddə gözləyən arvadı ilə birtərəfli şəkildə ye-
ni  dən barışa bilər. Lakin haqqında nəss (ayə-hədis) olan bain boşa ma 
növ  ləri bundan istisnadır.

Hişam bin Urvənin (r.a) atasından rəvayət etdiyinə görə, boşama-
nın sa yını müəyyən edən ayələr nazil olmazdan əvvəl bir kişi arvadını 
bo  şa yar, sonra iddəsi başa çatmazdan əvvəl onunla barışar, sonra yenə 
bo şayar və min dəfə boşasa da belə davam edib gedərdi. Xanımına be  -
lə deyərdi: Allaha and olsun ki, səni özümə yaxınlaşdırmaram və mə-
nə əbədi olaraq halal olmayacaqsan. Bu məsələni bir səhabə qadının 
Allah Rəsuluna çatdırmasından sonra yuxarıda qeyd edilən “Boşama 
iki də fədir…”704 ayəsi nazil olmuşdur.  

Ömər bin Xəttabdan (r.a) rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər 
(s.ə.s) xa   nımı Həfsəni (r. anhə) boşamışdı. Cəbrail (ə.s) onun ya nı na 
gələ   rək be lə dedi: “Həfsənın yanına qayıt. Çünki o, çox oruc tu tan və 
çox na  maz qı lan bir qadındır.”705 Bu hədis boşadıqdan sonra ar vadı ilə 
barışma  ğın caiz olduğunu göstərir. Çünki Həzrət Peyğəmbər yal nız 
mü bah olan bir iş görər.706

Bundan başqa Həzrət Ömərin oğlu Abdullah arvadını aybaşı vax   tın -
da boşamış, Peyğəmbər (s.ə.s) ona arvadının yanına qayıtmasını əmr 
et mişdir.

Arvadını rici talaqla boşayan şəxsin iddə müddətində yeni bir ni  kah 
və mehrə ehtiyac olmadan onunla barışa biləcəyi məsələsində fikir bir-
li yi (icma) vardır.707

2. Rici Sayılan Boşamalar:
a) Boşama cinsi əlaqədən sonra edilmiş olmalıdır. Burada səhih 

xəl  vət (ər-arvadın baş-başa qalması) cinsi əlaqə hökmündə deyildir.
b) Qadın açıq boşama ifadə edən sözlərlə boşanmalı, şiddət və mü-

ba liğə mənasına gələn sözlərdən istifadə edilməməlidir. Məsələn; “Sən 
bo şandın, boşanmış ol, səni boşadım…” kimi sözlərlə bir rici bo şama 
mey dana gəlir. Burada niyyətə baxılmadığı kimi, birdən çox bo şa ma ya 
niy yət etmək də nəticəni dəyişdirməz. “Sən dörd məzhəbə görə bo şan-
mı  san” və ya “Heç bir alimin və hakimin qaytara bilməyəcəyi şəkildə 

704. Bax. əl-Bəqərə, 2/229; əş-Şövkani, Fəthul-Qədir, II, 231; əs-Sabuni,I, 130.
705. Əbu Davud, Talaq, 38; Nəsai, Talaq, 86; İbn Macə, Talaq, 1; Darimi, Talaq, 2; İbn 
Hənbəl, Müsnəd, III, 428.
706. əl-Kasani, III, 181.
707. İbn Qüdamə, əl-Muğni, VIII, 470.
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bo   şadım” kimi sözlərlə də rici boşama meydana gələr. Çünki bunlar 
mü   baliğədən çox, İslama uyğun boşamağa işarə edir.

Bununla yanaşı bəzi sözlər İslam cəmiyyətində adət yolu ilə boşa  ma 
mə na sına gəlmiş ola bilər. “Səni boşamaq mənə borc olsun”, “Sən mə  nə 
ha ramsan”, “Səni boşamalıyam” kimi sözlərlə də niyyətə baxılmadan bir 
rici boşama meydana gələr. Lakin “Səni ən şiddətli talaqla boşadım” və 
ya “səni bu dağ kimi bir talaqla boşadım” kimi sözlərdə şiddət və mü   ba-
li ğə mənası açıq-aydın olduğu üçün bunlarla aşağıda izah edəcəyi  miz 
“bain talaq” meydana gəlir.

c) Şiddət və qəti ayrılıq ifadə etməyən bəzi kinayəli sözlərlə də ri ci 
bo şama meydana gələr. Məsələn; cinsi əlaqədən sonra “iddə göz lə  mə-
yə başla”, “bətnini təmiz tut” və ya “sən artıq təkbaşınasan” kimi sözlər lə 
ki  şi boşamağa niyyət edərsə, bir rici boşama meydana gələr.

d) Boşama açıq və ya işarə vasitəsilə üç və ya daha çox say ifa də 
et məməlidir. Çünki rici boşama ən çox iki dəfə mümkündür. Kişi ar va dı-
nı üç və daha çox say qeyd edə rək boşayarsa, bununla rici deyil, “bain 
bo şama” meydana gələr.708 

3. Rici Boşamanın Hökmləri:
a) Boşamanın sayı azalmış olar. Ər, arvadını bir rici talaqla bo şa-

mış sa, arxada iki boşama, əgər iki rici talaqla boşamışsa yalnız bir bo-
şa  ma haqqı qalır.

b) Boşanan qadın razı olsun və ya olmasın, ərin iddə müddətin də 
ye  ni bir nikaha və yenidən mehrə ehtiyac olmadan arvadı ilə barış maq 
haq   qı vardır. Ər arvadı ilə iddənin sonuna qədər barışmamışsa boşa ma 
“bain talaqa” çevrilir. Artıq bundan sonra yeni bir nikah müqaviləsi ol  ma-
dıq ca ər-arvadın bir yerdə yaşaması qeyri-mümkündür.

c) Evlilik əlaqəsi iddənin sonuna qədər davam edər. Bunun nəti cə-
si ola raq qadın iddə bitənə qədər ərinə haram olmaz. Əri onunla cin si 
əla  qədə ola bilər. Lakin belə olan təqdirdə arvadı ilə barışmış sayı lar. 
Şafeilərə və malikilərdəki məhşur fikrə görə isə, rici boşamada ər arva dı 
ilə cinsi əlaqədə ola bilməz. 

İddə müddətində ər arvadını başqa bir talaqla boşaya biləcəyi ki  mi, 
ila, zihar, mülaənə və müxalaə kimi evliliyə xitam verən digər metodla  ra 
da müraciət edilə bilər. Çünki boşamaq iqtidarında olan şəxs, bunla rı 
da etməyə qadirdir.

708. əl-Kasani, III, 109-112; əl-Meydani, III, 41 və s.; İbn Abidin, II, 592, 617 və s.; əz-
Zü hey li, VII, 432, 433.
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İmam Şafeiyə görə rici talaqla boşanan qadına iddə vaxtında mü-
xa ləa (bir əvəz müqabilində boşama) etmək məqbul sayılmır. Çünki 
mü  xaləanın  nəticəsi qadının haram olmasıdır. Halbuki qadın boşama 
ilə haram sayılmır. Hənəfilərə görə isə qadın, ərinin iddə müddətində 
ba  rış masına mane olmaq üçün br əvəz qarşılığında ayrılmaq yolunu 
se çə bi lər, bu onun haqqıdır.

d) İddə müddətində ər-arvaddan biri ölərsə digəri onun varisi olar.
e) Boşama halında mehrin nağd veriləcəyi qərarlaşdırılmışsa, rici 

bo şama ilə mehr nağd halda verilə bilməz. Lakin belə bir halda mehr 
id dənin axırında nağd hala gələ bilər.709

B) Evliliyə Qəti Şəkildə Xitam Verən Boşama (Bain Talaq):
1. Bain Boşamanın Növləri:
Boşama vaxtı evliliyə xitam verən və yeni nikah olmadıqca evlili yin 

da vam etməsinə imkan verməyən boşamaya “bain boşama” deyilir. Ər-
ar vadın bu şəkildə ayrılması “kiçik ayrılıq (Beynunəti-suğra)” və “böyük 
ay rılıq (Beynunəti-kübra)” deyə iki qismdir.

Kiçik ayrılıq; kişiyə boşadığı arvadına iddə müddətində və ya da ha 
sonra yeni bir nikahla və yeni mehr müəyyən edərək qayıtmaq imka nı 
ve rən boşamadır. Bu da; boşamanın cinsi əlaqədən əvvəl olması və bir 
əvəz qarşılığında olması və ya şiddət və mübaliğə ifadə edən, ya xud 
da kinayəli sözlərlə edilməsi və yaxud nəfəqənin təmin edilməməsi və 
ila xa  ricində bir səbəblə qadının müraciətindən sonra hakimin nikaha 
xi tam verməsi hallarında reallaşır. 

Böyük ayrılıq isə; hullə olmadan yenidən evlənilməsi qeyri-müm  kün 
olan boşama növüdür. Ərin arvadını bir dəfədə və ya ayrı vaxtlar da üç 
dəfə boşaması halında qəti və böyük ayrılıq meydana gəlir. Artıq be lə 
bir qadının iddəsini bitirib başqa bir kişi ilə evlənərək cinsi əlaqədə ol-
duq dan sonra ölüm, boşanma və s. kimi səbəblərlə ikinci ərindən ay-
rı   laraq ondan olan iddəsini bitirmədikcə keşmiş əri ilə evlənməsi caiz 
de  yildir.

2. Bain Sayılan Boşamalar:
a) Ərin cinsi əlaqədən əvvəl və ya səhih xəlvətdən (ər-arvadın yal-

nız halda qalması) sonra arvadını boşaması bain talaq sayılır. Çünki 

709. Bax. əl-Kasani, III, 101 və s.; İbnul-Hümam, III, 273 və s..; İbn Abidin, II, 465, 738; 
əş - Şirbini, III, 340; İbn Qüdamə, VII, 279; əl-Cəziri,  IV, 316 və s.
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bu na iddə lazım deyil və belə bir boşamada barışmaq mümkün deyildir. 
Də lil bu ayədir; “Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlə-
nib on lara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün 
si zə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur.”710 Burada qadı na 
id  dəyə ehtiyac olmadığına görə, ərin birtərəfli istəyi ilə barışmaq haqqı 
da yoxdur. Bu səbəbdən boşama rici deyil, bain mahiyyətində olur.

Səhih xəlvətdən sonra isə iddə lazım gəldiyi halda, yenə boşama 
bain olar. Çünki burada iddənin zəruri olması soyun sabit olmasında 
eh  tiyatlı davranmağa görədir.

b) Qadının bir əvəz qarşılığında boşanması bain talaqdır. Xul və ya 
mü  xaləa deyilən bu metod ayədə belə müəyyən edilmişdir: “…Onlara 
(qa   dınlarınıza) verdiyinizdən (kəbin haqqından, mehrdən) bir şey tə-
ləb etməniz sizə halal olmaz. Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın (ər-
ar  vadlıq) haqqındakı hökmlərini yerinə yetirə bilməyəcəklərin dən 
qorx  duqları zaman mümkündür. (Ey şəriət hakimləri!) Əgər onla rın 
(ər  -arvadın) Allahın hökmlərini yerinə yetirməyəcəklərindən siz də 
qorx  sanız, arvadın (kəbin haqqından) ərinə bir şey verməsində heç 
bi  ri üçün günah yoxdur.”711 

Qadının verəcəyi bir əvəz qarşılığında boşamanın məqsədi qadı  na, 
da vam etməsini istəmədiyi evliliyə xitam vermə imkanı vermək və əri  nin 
bir tərəfli iradə ilə yenidən barışmasına mane olmaqdır. Bu məqsəd də 
yal  nız boşamanın bain olması ilə reallaşır. Hənəfilərə görə ila və lian 
nə  ticəsində də bain boşama meydana gəlir.

c) Qəti ayrılıq, şiddət və mübaliğə ifadə edən və ya kinayəli mə na 
da şıyan sözlərlə ediləcək boşama da hənəfilərə görə bain ma hiy yə tin-
də  dir.

“Səni bain bir talaqla boşadım, şiddətli bir talaqla boşadım, bun-
dan sonra səninlə barışmağım qeyri-mümkün bir talaqla boşandın, ən 
na  layiq bir talaqla boşandın” kimi sözlərlə bain boşama meydana gə lir. 
Bun lar açıq mənalı sözlər olduğu üçün niyyətə də baxılmaz. “Sən ha-
ram san, sən mənə haramsan” kimi sözlər isə xalqın adətində açıq mə-
na  lı boşama sözü olaraq deyilən yerlərdə bunlarla rici boşama meydana 
gə  lir. Çünki bu kimi ifadələrdə şiddət mənası yoxdur.

Həm boşama, həm də başqa mənaya gələn kinayəli sözlərlə bo  şa-
ma  da niyyət olduqda boşama meydana gələr.

“Çıx get, ananın evinə get və geri qayıtma, artıq sərbəstsən, ailə nin 
ya nına qayıt” kimi sözlər bu mahiyyətdədir. 
710. əl-Əhzab, 33/49.
711. əl-Bəqərə, 2/229.
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Normal boşama sözlərinə bəzi əlavələr edərək və ya mənanı güc-
lən  dirərək edilən boşama, başlanğıcda rici olan bir boşamanı bain bo şa-
mağa çevirmək deməkdir. İslam hüquqşünasları ərin belə bir haqqının 
olub-olmadığı məsələsində mübahisə etmişlər.

Hənəfilərə görə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi şiddət və mü ba li ğə 
və ya kinayəli məna daşıyan sözlər vasitəsilə başlanğıcda rici olan bo-
şama bain talağa çevrilə bilər. Dəlil budur: Boşamada iddə müd də tin də 
birtərəfli şəkildə arvadı ilə barışma, kişiyə verilən bir haqdır. Bu sə bəbdən 
o, istərsə bu haqqı ləğv edə bilər. Çünki İslam kişiyə bo şa  ma hüququ nu 
mütləq olaraq vermiş və onu məhdudlaşdırmamışdır. Be   lə ki, dörd fiqh 
məzhəbi mütləq mənadan faydalanaraq bir dəfədə üç boşamanın məq bul 
olduğuna hökm vermişlər. Bir və ya iki bain bo şa  manın isə üç boşama dan 
daha yüngül nəticə verəcəyində açıqlıq var dır?

Şafei və hənbəlilərə görə bu üç halda boşama “bain talaq” ma hiy-
yə tin dədir: a) Nikahdan sonra, lakin cinsi əlaqədən əvvəl boşama, b) Bir 
əvəz qarşılığında boşama, c) Üçüncü boşama. Malikilər buna, boşama 
mə sələsinin qadına həvalə edilməsini də əlavə edirlər.

Bundan başqa alimlərin çoxunun fikrincə kinayəli sözlərlə edi lən 
bo  şamada bain talağa niyyət edilmiş olsa belə, boşama rici olur. Çünki 
bo  şama mənası ifadə edən açıq sözlərlə yalnız rici boşama meyda na 
gəl diyinə görə, məna baxımından bunlardan daha zəif vəziyyətdə olan 
ki nayəli sözlərlə boşama niyyəti olduqda rici boşama meydana gəl mə si 
da ha təbiidir. Çünki bu sözlərin başqa mənaya gəlmə ehtimalı da var-
dır. Nəticə etibarilə niyyətlə boşama növünü müəyyən etmək məqbul 
sa  yılmaz.712 

İbn Həzmə görə yalnız cinsi əlaqədən əvvəlki boşama ilə bir dəfə  də 
üç boşama “bain boşama” sayılır.

d) Rici boşamada ər iddənin axırına qədər barışmazsa, boşama 
öz  lüyündə bain talağa çevrilir.

e) Bir dəfədə və ya ayrı-ayrı zamanlarda üç boşama, prinsip ola raq 
bain boşama mahiyyətindədir. Lakin belə bir vəziyyətdə ər-arvad ye  ni-
dən evlənmək istəyərlərsə, qadının başqa bir kişi ilə evlənib, cinsi əla-
qə dən sonra normal şəkildə ayrıldıqdan sonra bunun mümkün və caiz 
ol duğunu yuxarıda qeyd etmişdik. (Bax. “Hullə” bəhsi).

***

712. əş-Şirbini, III, 337; İbn Qüdamə,  VII, 274, 278; əz-Züheyli, VII, 434, 435.
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3. Bain Boşamanın Hökmləri:
a) Kiçik Boşama (Beynunəti-Suğra) Halında:
Bir və ya iki bain boşama ilə kiçik boşama meydana gəlir. Nəticələri 

be  lədir.
1. Boşama ilə dərhal nikah pozulur, lakin yenidən evlənmə halallı ğı 

da  vam edər. Buna görə bain sayılan bir boşama ilə ər-arvad bir-biri  nə 
ha ram olar. Artıq bir-biri ilə cinsi əlaqədə olmaları və ya yalnız halda bir 
otaq da qalmaları caiz deyildir.

Belə halda, boşanan ər-arvad iddə müddətində və ya daha sonra 
ye    ni bir nikahla evlənə bilərlər.

2. İstiadə edilən boşama sayı azalmış olar. Məsələn; ər arvadını zi-
fa   fa girdikdən sonra bir bain talaqla boşamışdırsa, bu qadınla gələcəkdə 
ye  nidən evlənməsi halında yalnız iki boşama haqqına, əgər daha əvvəl 
iki dəfə boşamışdırsa, yalnız bir boşama haqqına sahib olar. 

3. Qadın iddə müddətinin axırına qədər ərinin evinin bir otağında 
qa   la bilər və ər onun dolanışığını təmin etməklə məsuldur. 

4. Ölüm və ya boşanma vaxtına təxirə salınmış mehr, nağd hala 
gə  lir və dərhal ödənilməlidir.

5. İddə müddətində boşanan ər-arvaddan biri ölərsə, digəri ona 
va  ris ola bilməz. Lakin bu boşama ölümcül xəstə olan ər tərəfindən 
edi    lərsə və sırf arvadını mirasdan məhrum etmək üçün edildiyi məlum 
olar   sa, alimlərin çoxunun rəyinə görə kişi qadın iddə müddətində ikən 
və  fat edərsə arvadı ona varis olar. Malikilərə görə isə iddədən son ra 
öl  sə də varis olar.

6. Ərin iddə müddətində arvadını yenidən boşaması prinsip ola raq 
bain boşama mahiyyətindədir. 

b) Böyük Boşama (Beynunəti-Kübra) Halında:
Əvvəl iki dəfə boşanmış qadını bir daha üçüncü dəfə və ya bir də  fə-

də üç talaqla boşamaqla meydana gəlir. Hökmləri bunlardır:
1. Ərin bu qadın üzərindəki boşama haqqı bitmiş sayılır.
2. Evliliyə dərhal xitam verilir. Üç talaqla boşanan ər-arvad yeni dən 

ev lənmək istəyərlərsə, bu şərtlərin reallaşması gərəkdir. Qadın bo  şan-
dı ğı ərindən olan iddəsini bitirdikdən sonra başqa bir kişi ilə evlənə  rək 
cin  si əlaqədə olacaq və bu ikinci evlilik ərin ölümü və ya boşanması ki  -
mi bir səbəblə sona çatarsa, qadın ölüm və ya boşanma iddəsini bitirə -
cək və bundan sonra istəyərsə daha əvvəl onu üç talaqla boşamış keç -
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miş əri  nə yeni bir nikahla qayıda bilər və ər yenidən üç boşama haqqına 
sa  hib olar. Sözügedən ikinci evliliyə “hullə” adı verilir. (Bax. Yuxarıda 
“Mü  vəqqəti evlənmə maneələrində üç dəfə boşama” mövzusu).

3. Qadın iddə müddətinin axırına qədər ərinin evində qala bilər və 
ər onun dolanışığını təmin etməklə məsuldur. 

4. Ər-arvad arasında mirasdan söhbət getməz. Lakin şafeilərdən 
baş  qa alimlərin əksəriyyəti ər ölümcül xəstə ikən arvadını mirasdan 
məh  rum etmək məqsədilə üç talaqla boşamışsa, iddə müddətində ona 
va  ris ola bilər.

5. Ödənilməsi sonraya saxlanılan mehr nağd hala gələr və dərhal 
ödə nilməlidir.713

Bain boşamalarda qadın ərinin yanına təsəddürsüz çıxa bilməz.  
Əgər ərinin evin  də iddəsini keçirəcəksə, ev dar olarsa və əri də fa siq 
olar sa, kişi nin evi arvadına verərək başqa bir evə çıxması da ha mü na-
sib dir. Bundan baş  qa hakimin məsrəfləri bey tul mal dan ödənmək şərti 
ilə bir qadını iddəli bir qadına yoldaş kimi tövsiyyə etməsi məqsədə 
uy ğundur. Be lə lik lə yaşlı, dindar və kasıb bəzi xanımların bu şəkildə 
do lanışığının tə min edilməsindən söhbət gedərkən, digər yandan bu 
xa nımlar İslamın hökm lərinin tətbiq edilməsində “yaxşılığı çoxaltmaq və 
pis liyə mane ol maq” vəzifəsi də yerinə yetirmiş olarlar.

C) Sünnəyə Uyğun Boşama (Sünni Talaq):
Boşama sünnəyə uyğun olub-olmaması baxımından iki yerə ayrı lır. 

Sün ni və bidi boşama. Quranda və Rəsulullahın sünnəsində müəy yən 
edi lən əsaslara uyğun olaraq edilən boşamaya “Sünni boşama” deyi lir. 
İs lamın müəyyən etdiyi əsaslara uyğun gəlməyən boşama isə “bidi və 
ya bidət olan boşama” adlanır. Bidət; mövcud olan bir şeyə, sonra dan 
yeni bir şeyi əlavə etmək deməkdir. 

Boşamanın bu şəkildə iki yerə ayrılması bu dəlillərə əsaslanır. Al-
lah-Təala belə buyurmuşdur: “(Ya Peyğəmbər!) Övrətləri boşadığı  nız 
za  man onları gözləmə müddətlərində (heyzdən pak olduqdan son  ra) 
bo  şayın. Gözləmə müddətini (iddəni) sayın.”714 Abdullah bin Abbas və 
Ab dullah bin Məsud -radiyallahu anhumə- bu ayəni “təmizlik günlərin  də 
cin si əlaqədə olmadan boşayın” şəklində şərh etmişlər.

Belə ki, arvadını aybaşı günlərində boşayan Abdullah bin Ömər -ra-
di yallahu anh- haqqında Həzrət Peyğəmbərin Ömərə dediyi bu sözlər 
713. Bax. əl-Cəssas,  Əhkamul-Quran, II, 88, 89; İbnul-Hümam, III, 22 və s.; İbn Rüşd, 
II, 52; əz-Züheyli, VII, 440, 441.
714. ət-Talaq, 65/1.
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də bunun başqa bir dəlilidir: “Ona əmr et arvadının yanına qayıtsın, ay-
başından təmizlənincəyə qədər onu evdə saxlasın, sonra yenidən ay-
ba şı olub, təkrar təmizləndikdən sonra istərsə ona toxunmadan yenidən 
bo şasın.”715

Boşanmalar adətən dözülməz dərəcədə yola getməməzlik ol duq da 
və ər-arvadın bir-birinə nifrət etdiyi anlarda baş verir. Boşama dan son-
ra da peşmançılıq meydana gəlir. Məhz ani problemlər və mübahisə 
an larında ərin tələsik boşaması halında ona düşünmək fürsəti vermək 
və yenidən barışmalarına imkan yaratmaq üçün boşama sünnədə bir 
prin sipə əsaslanmışdır.

Hənəfilər sünnəyə uyğun edilən boşamanı iki yerə ayırmışlar. Ən 
gö zəl (əhsən) və gözəl (həsən) olan boşama.

a) Ən gözəl boşama: Ərin arvadını təmizlik günlərində cinsi əla qə -
də olmadan, bir talaqla boşayıb, iddənin sonuna qədər gözləməsidir. 
Çün  ki səhabeyi-kiram qadının iddəsi bitənə qədər bir dəfədən artıq bo-
şa  mamağı üstün tuturdular. Bu, hər təmizlik vaxtında bir dəfə boşaya-
raq iddə müddətincə boşamağı üç dəfəyə bitirməkdən daha yaxşıdır. 
Çün ki peşmanlıq halında ər-arvadın iddədən sonra da nikah təzələ yə-
rək evliliyi davam etdirmələri mümkündür. Qadına ən az zərər verən də 
bu boşama metodudur.

Arvadını boşamaq məcburiyyətində qalan bir mömin ən gözəl bo-
şa ma metodunu seçməlidir. 

b) Gözəl boşama: Bu da sünnəyə uyğun bir boşama növü olub, ərin 
ar vadını hər təmizlik günlərində bir rici boşama olacaq şəkildə üç dəfə 
bo şamasıdır. Həzrət Peyğəmbərin Abdullah bin Ömərə belə bir boşa ma 
me todunu bildirdiyini yuxarıda qeyd etmişdik.716 

Boşamanın bu şəkildə bir ay fasilələrlə qadının təmiz və cazibəli ol-
du ğu bir vaxtda edilməsi ər-arvad arasında barışma ümidini artırır. Buna 
bax mayaraq üç boşama baş vermişsə, bu hal artıq ər-arvad arasında 
ba rışıq ümidinin qalmadığını göstərir.

Yaşının az olması və ya yaşının çox olmasına görə aybaşı olma-
yan və yaxud hamilə olan qadın sünnəyə uyğun boşanmaq istəyərsə, 
əri onu bir rici talaqla boşayar, bundan sonra bir ay fasilələrlə iki dəfə 
yenə bo şayar.

Bundan başqa hamilə qadının cinsi əlaqədən sonra da boşanma sı 
caiz görülmüşdür. Çünki yeni bir hamiləlik qeyri-mümkün ola biləcəyinə 
gö rə soyların qarışması ehtimalı yoxdur.
715. Buxari, Talaq, 1.
716. Bax. İbnul-Hümam, III, 22 və s.; əl-Kasani, III, 88, 89; İbn Rüşd, II, 52.
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D) Sünnəyə Zidd Olan (Bidi) Boşama:
Ayə və ya hədisə ziddiyyət təşkil edən bəzi boşama metodları İsla-

mın ilk dövrlərindən etibarən “bidi” və ya “bidət boşama” adını almış dır. 
Qa dını aybaşı halında ikən və ya təmiz günlərində cinsi əlaqədən sonra 
bo şama, yaxud bir dəfədə birdən çox boşama bidi boşanma sayılır. 

1. Bidət Sayılan Boşamalar:
a) Qadını aybaşı halında ikən boşamaq: Talaq surəsinin ilk ayə sin-

də qadınların iddəyə başlaya biləcəkləri bir vaxtda boşanmasının zə-
ru riliyinə işarə edilmişdir. Bundan başqa arvadını aybaşı halında ikən 
bo şayan İbn Ömərin (r.a) bu halını Həzrət Ömərdən öyrənən Allah Rə-
su lunun onun haqqında dediyi bu sözlər də qadının aybaşı halın da ikən 
bo  şanmamasını bəyan edir. “Ey Ömər, Abdullaha əmr et, arvadının 
ya     nına qayıtsın. Sonra onu təmizlənənə qədər saxlasın, sonra ye nə 
ay   başı olub yenidən təmizlənənə qədər saxlasın. Bundan sonra is tər 
sax   layar, istərsə cinsi əlaqədə olmadan boşayar. Məhz Allah-Təala nın 
nəz   dində qadınların boşanmasını istədiyi iddə budur.”717  

b) Qadını təmiz olduğu günlərdə cinsi əlaqədən sonra bir dəfə bo-
şa  maq: Yuxarıda zikr etdiyimiz İbn Ömər hədisində qadının təmizlik 
gün  lərində cinsi əlaqədə olmadan boşanması açıq şəkildə bəyan edil-
miş  dir.

c) Qadını təmizlik günlərində, bir dəfədə və ya ayrı vaxtlarda bir-
dən artıq boşamaq: Sünnəyə uyğun olan boşamanın, hər təmizlik müd-
də  tində bir dəfə rici talaqla boşama olduğunu yuxarıda qeyd etmişdik. 
Bu  na görə, qadını bir təmizlik halında iki dəfə boşamaq sünnəyə zidd 
ol  duğu kimi, üç talaqla birdən boşamaq da sünnəyə ziddir.

Lakin yuxarıda da qeyd edildiyi kimi bidət sayılan bu boşama növ-
lə ri sünnəyə tabe olmamaqla yanaşı dörd məzhəb imamına görə də 
məq bul sayılmışdır. Çünki İslamda bəzi əməl və davranışlar Allah və 
Rə sulunun rizasına uyğun gəlmədiyi halda nəticəsi meydana gəlir. Bu 
ba rədə alimlərin çoxunun əsaslandığı dəlillər aşağıda qeyd olunur.

2. Sünnəyə Zidd Boşamaları Məqbul Sayan Əksəriyyətin Də lil lə ri:
a) Cümə namazı vaxtında ticarətlə məşğul olmaq ayə ilə qada  ğan 

edilmişdir.718 Bununla yanaşı cümə namazı vaxtı ticarətlə məş ğul olan 
717. Buxari, Talaq, 1, 2, 3, 45, Əhkam, 13; Müslim, Rəda, 66, 69, 72, 73, 76, 81; Əbu Da   -
vud, Talaq, 4; Tirmizi, Talaq, 1; Nəsai, Talaq, 1, 3, 4; İbn Macə, Talaq, 2, 3; Da ri mi, Ta   laq, 
1, 2, Malik, Muvatta, Talaq, 53; İbn Hənbəl, Müsnəd, II, 6, 26; 43, III, 386.
718. əl-Cümə, 62/9.
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cü mə namazını qılmaqla məsul olan möminin bu hərəkəti məqbul sa yıl-
mış  dır. Lakin qoyulan qadağaya tabe olmadığı üçün günahkardır 

b) Qəsb edilmiş ərazi üzərində ediləcək ibadət Allah və Rəsulu  nun 
xoşuna gəlmir. Bununla yanaşı belə bir məkanda qılınan namaz məq-
bul sayılır.

Məhz sünnədə müəyyən edilən metoda uyğun olaraq edilməyən 
bo   şamalar da bunun kimidir. Boşayan şəxs İslamın müəyyən etdiyi 
prin  sipə tabe olmadığına görə məsul olar. Lakin etmiş olduğu boşama 
eti  barlı sayılır.719 

c) Bidət sayılan bəzi boşamaları Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) məq-
bul say dığı rəvayət edilmişdir. Belə ki, Mahmud bin Ləbiddən rəva yət 
edi  lən bir hədisdə; Allah Rəsulunun arvadını bir dəfədə üç talaqla boşa-
yan bir səhabənin, bu boşamasının xoşuna gəlməməsi ilə yanaşı məq-
bul saydığı720 və yenə arvadını min talaqla boşayan bir səhabəyə də; üç 
bo  şamanın meydana gəldiyini və 997-sinin isə zülm və düşmənlik ki mi 
qal  dığını bildirdiyi rəvayət edilmişdir.721 

Bundan başqa arvadını aybaşı halında ikən boşayan Abdullah bin 
Ömərə Allah Rəsulu arvadının yanına qayıtmasını bildirmişdir. Bo şa-
nan qadınla barışmaq yalnız boşamanın məqbul sayılması halında baş 
verir. Belə ki, Buxarinin bir rəvayətindəki İbn Ömərin bu sözləri də bu   nu 
təsdiq edir. “Arvadımı aybaşı halında ikən boşamağım, mənim haq qım-
da bir talaq sayıldı.”722

Ümumiyyətlə bain talaqla boşamanın bidət sayılıb-sayılmaması 
mə   sələsində fikir ayrılığı vardır. Bəzi fəqihlər bain talaqda sünnəni tərk 
et   mək mənası olduğunu deyərkən, İmam Məhəmməd bəzi hallarda 
ərin ev liliyə dərhal və qəti şəkildə xitam vermək ehtiyacı hiss edə bilə-
cə   y i ni nəzərə alaraq bu məsələdə hər hansı bir problemin olmadığı nı 
de   mişdir. Hənəfi fəqihlərindən İbnul-Hümam isə bain boşamanı bidət 
sa  yaraq bununla məkruh bir əməl edilmiş olacağını iddia etmişdir. Bu-
ra  da İslamın ailənin davamlılığı və peşman olan ər-arvadın bir-biri ilə 
ba  rışmasını təmin etmək məqsədilə rici boşamanı təşviq etdiyini deyə 
bi  lərik.

719. Bax. İbnul-Hümam, III, 24; əş-Şövkani, Neylül-Əvtar, VI, 143; əl-Əsqalani, Fəthul-
Bari, IX, 306 və s.
720. Nəsai, Talaq, 6.
721. əş-Şövkani, VI, 232.
722. Buxari, Talaq, 2; Nəsai, Talaq, 1; əl-Əsqalani, Buluğu-l-Məram, (tərc., Ə. Da vu doğ-
lu,) III, 363.
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X. İSLAMA UYĞUN BOŞAMA ƏDƏBİ

İslam ailədə “davamlılıq” prinsipini əsas götürmüşdür. Bu sə bəb  dən 
müvəqqəti evlilik, ya da mütə (siğə) nikahını əhli-sünnə alim lə ri qə  bul 
et məmişdir. Bundan başqa ər-arvadın həmişə bir-biri ilə yo la get di  yini 
də düşünmək olmaz. Bu səbəbdən ailə daxilində baş verəcək prob lem  -
ləri İslam əvvəlcə sülh yolu ilə həll etməyi, ər-arvadın səbirli ol ma sı nı, 
yeri gəldiyində tərəflərin yaxınlarından müəyyən edilən ha kim lər (ağ-
saq qal lar) vasitəsilə ər-arvadın barışdırılmasını istəmişdir. Lakin bun-
lardan bir nəticə əldə edilməzsə, aşağıdakı prinsiplər daxilində bo şan-
mağa mü ra ci ət edilməsi məsləhət görülmüşdür. 

A) Boşanma Üçün Şəri Bir Səbəbin Olması:
Hənəfilərə görə boşanma prinsip olaraq mübah bir əməldir. Çün ki 

aşa ğıdakı ayələrin mütləq ifadəsi bunu göstərir. “Yaxınlıq et mə di  yiniz 
(to xunmadığınız) və mehrini (kəbin haqqını, başlığını) tə yin et mə di-
yi niz qadınları boşamaq sizə günah sayılmaz.”723 “(Ya Pey ğəm bər!) 
Övrətləri boşadığınız zaman onları gözləmə müd dət lə rin də (hey z-
dən pak olduqdan sonra) boşayın.”724

Bundan başqa Allah Rəsulu xanımı Həfsəni (r.anhə) boşamış və 
baş   qa səhabələrdən də xanımlarını boşayanlar olmuşdur. Əgər bo şa-
ma caiz olmasaydı, bunu Həzrət Peyğəmbərin etməməsi və səha be yi   -
 ki ramı da xəbərdar etməsi lazım idi?

Alimlərin çoxuna görə isə, yuxarıdakı ilk ayə zifafa girmədən və 
mehr müəyyən edilməzdən əvvəl edilən boşamanın mübah ol du ğu  nu, 
ikin ci ayə isə boşamanın zamanını bildirmək üçün nazil ol muş dur. Bun-
dan başqa Həzrət Peyğəmbərin və digər səhabələrin bo şa ma     la rı nın bir 
eh tiyac və ya səbəbə əsaslanmadığını da demək olmaz. Çün   ki sə bəb-
siz yerə boşamada evlilik nemətinə nankorluq etmək və ailə fərd   lərinin 
ömür boyu əzab-əziyyətlərinə səbəb olmaq məsuliyəti vardır.
723. əl-Bəqərə, 2/236.
724. ət-Talaq, 65/1.

İslamda Nikaha Xitam Verilməsi



İbnul-Hümam və İbn Abidin də çoxluğun fikrini qəbul edir. İbn Abi-
din belə demişdir: Boşamada əsas olan haramlıqdır. Lakin bunu mü   bah 
edə    cək şərtlər meydana çıxarsa halal sayılar. Mübah olması isə yo la 
get  məməkdən irəli gələn kədər və iztirabdan qurtulma zərurətin dən irə  li 
gə   lir. Bu səbəbdən səbəbsiz yerə evlilik nemətindən qurtulmağa ça lış-
maq    da zərurət yoxdur. Belə olan təqdirdə boşanma nemətə nankor luq 
mə    nasına gəlir. Həmçinin ailə fərdləri və uşaqlar üçün işgəncədən baş-
qa bir şey deyildir.”725 

Belə olan halda ər, yalnız arvadının söz eşitməyən qeyri-əxlaqlı 
dav   ran  ması və bu səbəbdən ailə içində Allaha üsyana səbəb olan şid -
dət   li yo la getməməzliyin olması hallarında boşamağı düşünməlidir. 
Çün    ki bo    şama Allah və Rəsulunun xoşuna gəlmədiyi və narazı olduğu 
bir iş    dir. Xüsusilə salehə qadının boşanmasında nə kimi faydalar var-
dır? Ayə    də belə buyurulur: “Sizə itaət etdikdə isə daha onlara (əziy yət 
ver     mək üçün) başqa yol axtarmayın.”726 Həzrət Peyğəmbər də be lə 
bu   yur muşdur: “Allahın ən çox qəzəbini çəkən halal boşamadır.”727 “Hər 
han   sı bir qadın bir səbəb olmadan ərindən onu boşamasını istəyərsə 
cən   nətin qoxusu ona haram olar.”728 

Bu dəlillər boşamanın nə qədər ağır və pis olduğuna işarə edir. Bu 
sə   bəbdən mühüm bir amil olmadan boşamaya meyil edilməməlidir. Bir 
sə   bəb olduqda da bunu həll etmək, sülh və barışıq yolunu axıra qə dər 
tut   maq mömin kişi və qadınların şüarı olmalıdır.

B) Boşamanın Qadının Təmiz Günlərində və
Cinsi Əlaqədə Olmadan Edilməsi:
Ərin arvadını mühüm bir səbəb olduqda təmiz günlərində cinsi əla-

qə də olmadan bir dəfə rici talaqla boşaması və iddənin sonuna qə dər 
bir daha boşamaması “ən gözəl boşama” formasıdır. Çünki bu qadınla 
ye nidən evlənərsə, iki boşama haqqı ilə ömürü boyu bir yerdə ola bi lər. 
Əgər birinci boşamadan sonra barışıq olmamış və yola getməməzlik 
da  vam edərsə, üçüncü təmizlik günlərində bir dəfə daha boşamaqla üç 
bo şa ma nı bitirə bilər. Beləliklə artıq bu qadınla bütün əlaqələri kəsilmiş 
və bir daha evlənmək ümidi də qalmamış sayılar. Çünki üç dəfə bo şa-
725. İbn Abidin II. 571; Bax. İbnul-Hümam III. 21, 22, 147; əl-Meydani, əl-Lübab, III, 
53; İbn Rüşd. Bidayətul-Müctəhid II, 80; əş-Şirazi, əl-Mühəzzəb, II, 86; İbn Qüdamə, 
əl-Muğni VII, 160 və s.
726. ən-Nisa, 4/34.
727. Əbu Davud, Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1.
728. Əbu Davud, Talaq, 3; İbn Macə, Talaq, 1.
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nan qadınla keçmiş əri yenidən evlənə bilmək üçün qadının başqa bir 
ki  şi ilə evlənib cinsi əlaqədə olduqdan sonra normal olaraq bu evliliyin 
ölüm və ya boşanma ilə sona çatması labüddür. Nəsslərlə (hökmlərlə) 
mü əyyən edilən və üç dəfə boşanan ər-arvadın yenidən evlənə bilməsi 
üçün verilən bu cəzaya “hullə” deyilir. Aşağıda hullə mövzusunu ayrı bir 
bəhs şəklində verəcəyik. 

Ərin arvadını aybaşı və zahı günlərində olarkən və ya təmiz oldu   ğu 
hal da onunla cinsi əlaqədə olduqdan sonra boşaması hənəfilərə gö rə 
təh rimən məkruh, alimlərin çoxuna görə isə haramdır. Buna bidət olan 
bo şama deyildiyini yuxarıda qeyd etmişdik. Malikilərə görə yalnız ayba şı 
və zahı qadının boşanması haram, bundan başqaları isə məkruhdur. 

Bunun dəlili qadınların iddəyə başlaya biləcəkləri bir zamanda bo-
şan  masını əmr edən Talaq surəsi 1-ci ayəsi ilə, arvadını aybaşı halında 
ikən boşayan Abdullah b. Öməri Həzrət Peyğəmbərin arvadının yanına 
qa yıtmasını söyləməsi və istəyərsə təmizlik günlərində və ya hamilə 
ikən boşamasını tapşırmasıdır.

Qadının təmizlik günlərində boşanmasının səbəbi iddənin qadı nın 
əley hinə uzanmamasıdır. Çünki heyzli ikən boşandıqda bu heyz müddə ti  
iddədən sayılmaz? Digər yan dan aybaşı vaxtı qadının cazibədarlığının 
azal dığı bir dövrdür. Təmiz gün lər isə qadının cazibədarlığının artdığı 
günlərdir. Kişi bu günlərdə də ar vadına maraq göstərməz və boşamaq 
yolunu seçərsə, bu hal ailə mü nasibətlərinin kəsilməsi mənasına gə lər.729  

C) Üç Boşamanın Ayrı Vaxtlarda Edilməsi:
İslam alimləri sünnəyə uyğun olan boşamanın, üç talağı qadının ay  -

rı-ayrı təmizlik günlərində verməkdən ibarət olduğunda həmfikirdirlər.730 
Çünki “Boşama iki dəfədir” ayəsinin açıq mənası bunu ifadə edir. Ki  şi 
üç boşamanı bir dəfədə və ya bir təmizlik müddətində ayrı-ayrı söz lər  lə 
edərsə, alimlərin çoxuna görə bidətdir və caiz deyildir. Lakin bu nun la 
yanaşı boşama reallaşmamış olar. Əbu Sevr və Davud əz-Zahiriyə gö  rə 
bu adam yalnız xeyirxah və fəzilətli olanı tərk etmiş sayılır.

Belə ki, bir dəfədə üç boşamanın Allah Rəsulunun da xoşuna gəl-
mə di yini Mahmud bin Ləbid (r.a) belə rəvayət edir: Həzrət Pey ğəm bə  rə 
bir nəfərin arvadını üç talaqla boşadığı xəbər verilincə, o qəzəb li hal da 

729. İbnul-Hümam, III, 28 və s.; İbn Qüdamə,VII, 98, 103; əş-Şirbini, III, 307.
730. İbnü’l-Humam, e.a.ə., III, 35; İbn Rüşd, e.a.ə.,, II, 60 vd.; eş-Şirazi, el-Mühezzeb, 
II, 78; eş-Şirbini,  III, 311 və s.; İbn Qüdamə, VII, 104.
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ayağa qalxdı və belə buyurdu: “Mən hələ aranızda ikən Alla hın ki tabı nı 
ələ salırsınız?”731 

Nəticə etibarilə İslam boşamağı bir zərurət və sıxıntı hallarında 
caiz hesap etmişdir. Bu zərurət də bir boşama ilə edilə bilər. Beləliklə 
peş  man olan ər-arvadın yenidən barışıb ailə həyatını davam etdirməsi 
müm  kündür.

731. Nəsai, Talaq, 6.



XI. ƏRİN İDDƏ MÜDDƏTİNDƏ XANIMI ilə 
BARIŞMASI (RİCƏT)

A) Ricət Termini və Mənası:
Ricət lüğətdə bir dəfə qayıtmaq deməkdir. Fiqh termini olaraq; ar-

va dını rici talaqla boşayan kişinin iddə müddətində yeni bir nikaha və 
meh rə ehtiyac olmadan onunla barışmasıdır. Başqa bir ifadə ilə rici 
ta laqla boşanan ər-arvadın iddə müddətində barışıb evliliyi davam 
etdirməsidir. Hənəfilərə görə burada ərin ailəsi ilə barışması yeni bir 
nikah olmamaqla yanaşı, əvvəlki evliliyin geri qaytarılması da deyildir. 
Çünki rici boşamadan sonra iddə müddətində evlilik hökmləri davam 
edir. Bunun dəlili; “…Ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri almağa 
(hər kəsdən) daha çox haqlıdırlar”732 ayəsidir. Burada kişiyə “ər” 
deyilməsi, evliliyin davam etdiyini göstərir.

Hənəfilərdən başqa əksər müctəhidlərə görə rici boşama ilə evlilik 
sona çatar və keçmiş ər iddə müddətində barışmaqla onunla yenidən 
evlənmiş sayılır.733

Belə bir vəziyyətdə boşandıqdan sonra ərin arvadı ilə yeni bir ni ka-
ha eh tiyac olmadan barışa bilməsi üçün iki şərt lazımdır: 

1. Boşama rici olmalıdır. Bu səbəbdən bain boşama ma hiy yətində 
olan üçüncü boşama, cinsi əlaqədən əvvəl boşama, əvəz qar şılığında 
boşama və ya kinayəli sözlərlə boşama hallarında ər-ar va dın barışması, 
yalnız yeni bir nikahla ola bilər. Üç dəfə baş verən bo şamada hullə 
şərtinə ayrıca olaraq baxılır.

 2. Ərin arvadı ilə barışması iddə müddətində olmalıdır. Çünki id də-
nin axırında rici boşama öz-özlüyündə bain (qəti) talağa çevrilir.

B) Arvadı ilə Barışmağın Caiz Olduğunu Göstərən Dəlillər:
Ərin arvadı ilə barışmasının caiz olduğu ayə, hədis və icmadan də -

lillərə əsaslanır. Allah-Təala belə buyurur: “Boşanan qadınlar üç dəfə 
732. əl-Bəqərə, 2/228.
733. Bax. İbnul-Hümam,III, 160; əl-Meydani, III, 53; İbn Abidin, II, 227 və s.; əş-Şirbini, 
III, 335, 340; əş-Şirazi,  II, 102; İbn Qüdamə, VIII, 273, 279.
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(heyz görüb təmizlənincəyə qədər başqa ərə getməyib) göz lə mə li dir -
lər…Ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri almağa (hər kəs dən) da -
ha çox haqlıdırlar.”734

“Boşama iki dəfədir. Bundan sonra ya yaxşılıqla yola getmək və ya 
xoş luqla ayrılmaq lazımdır.”735 

Həzrət Peyğəmbər xanımı Həfsəni (r.anhə) boşamışdı. Cəbrayıl 
(ə.s) barışmaları üçün vasitəçilik edərək Allah Rəsuluna belə de miş dir: 
“Həf sənin yanına qayıt, çünki o çox namaz qılan və çox oruc tu tan bir 
qa dındır, cənnətdə sənin xanımın olacaqdır.”736 əl-Heysəminin rə va yə-
tin  də Allah-Təalanın bu barışığı Həzrət Ömərə bir rəhmət olaraq əmr 
et diyi bəyan edilmişdir.737

Bundan başqa xanımını aybaşı ikən bir talaqla boşayan Abdul lah 
bin Ömər haqqında Allah Rəsulu Həzrət Ömərə belə buyurmuşdur: 
“Oğ   lun Abdullaha əmr et arvadının yanına qayıtsın”.738

İslam fəqihləri arvadını üç dəfədən az boşayan kişinin iddə müd  də-
tində onunla barışa biləcəyi məsələsində həmfikirdirlər.

Rici boşamada ər arvadı ilə birtərəfli şəkildə barışa bilər. Xanımı  nın 
razılığının olub-olmaması nəticəni dəyişdirmir. Çünki hənəfilə rə gö rə 
qa dının iddə müdətində evliliyi davam edir. Ərinin onun haqqında ve rə-
cə yi başqa bir boşamanın ila, zihar və ya müləanə olmasının səbəbi də 
bu nunla bağlıdır. 

C) Xanımı ilə Barışmağın Baş Tutmasının Şərtləri:
1. Barışığın Ərin İstəyi ilə Baş Verməsi:
Ərin arvadı ilə barışmasının məqbul olması üçün qadının və ya və-

lisinin razılığı şərt deyildir. Bu məsələdə ər istəyini xanımına açıq şə kil-
də bildirdikdə barışıq baş tutmuş sayılır. Lakin hənəfilərə görə qadının 
baş qa bir evliliyə meyil etməməsi üçün kişinin onunla barışmaq istədi yi-
ni bildirməsi müstəhəbdir. Alimlərin çoxu isə bu məlumatı verməyi va cib 
say mışdırlar. Barışmaq üçün şahid gətirmək də isbat etmək asanlığı 
gə tirdiyi üçün müstəhəb qəbul edilmişdir. Bu məsələ boşamaqla mü-
qa yisə edilmişdir. Çünki boşama vaxtı şahid gətirməkdən bəhs edən 
“Ara nızdan iki ədalətli şahid gətirin”739 ayəsində əmr vaciblik deyil, 
734. əl-Bəqərə, 2/228.
735. əl-Bəqərə, 2/229.
736. Bax. Əbu Davud, Talaq, 38; İbn Macə, Talaq, 1; əz-Züheyli,VII, 461.
737. əl-Heysəmi, Məcməuz-Zəvaid, III, 333. 
738. Buxari, Talaq, 2, Müslim, Talaq, 9 Rada, 74; Nəsai, Talaq, 1.
739. ət-Talaq, 65/2.
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da  ha gözəl olanı bildirməklə şahid gətirməyin müstəhəb olmasından 
iba   rətdir. 

Arvadını aybaşı halında ikən boşayan İbn Ömərə Allah Rəsulu xa-
nı mının yanına qayıtmasını əmr etmiş, lakin şahid gətirməkdən bəhs 
et  məmişdir.

Nəticə etibarilə çox sayda müraciət edilməsinə baxmayaraq sə  ha-
bə dən xanımı ilə barışmağın məqbul olması üçün şahid gətirməyin şərt 
ol duğu rəvayət edilməmişdir.

2. Arvad ilə Barışmağın Sözlə və ya Əməli Şəkildə Olması:
a) Sözlə barışma: Ərin boşamadan imtina edərək arvadı ilə ba rış -

dığını göstərən sözləri ilə meydana gəlir. “Səninlə barışdım, ar va dım  la 
barışdım” kimi sözlər belədir. Bu sözlər barışmağı həmin anda ger çək-
ləş  dirən mahiyyətdə olmalıdır. Bu səbəbdən barışıq şərt kəsilərək və ya 
gələcəkdəki bir tarix üçün edilərsə məqbul sayılmaz. Belə ki, şərtə və 
zamana əsaslanan evlilik məqbul sayılmır. 

Niyyət olduqda kinayəli sözlərlə də xanımı ilə barışa bilər. Kişinin 
ar vadına “Səninlə barışdım”? deməsi kimi.

b) Əməli olaraq barışma: Ər arvadı ilə cinsi əlaqədə olması və ya 
xanımı ilə mehriban davranması halında arvadı ilə barışmış sayılır. Şəh-
vət hissi ilə öpmək və ya oxşamaq da bu qəbildəndir. Burada kişinin ar-
va dı ilə barışmaq niyyətinin olub-olmaması nəticəni dəyişdirmir. Çünki 
be lə bir hərəkət ərin arvadını boşamaq istəmədiyinin açıq dəlilidir. Qeyd 
edilən hərəkətlərin qadın tərəfindən edilməsi və ərin buna eti raz et-
məməsi də barışmaq üçün kifayətdir. 

Şafeilərə görə arvad ilə barışmaq yalnız sözlə reallaşır. Cinsi əla qə 
ilə barışıq meydana gəlməz. Çünki bu hərəkət bain boşamada olduğu 
ki mi rici boşamada da iddə müddətində haram olub, haram yolla ar vad-
la barışmaq məqbul sayılmır. Həmçinin kişi arvadı ilə barışdığını söz  lə 
dilə gətirməlidir. Bu, eyni zamanda alimlərin çoxunun rəyidir.

3. Ərin Arvadı ilə Barışmaq Haqqının 
İd dənin Sonuna Qədər Davam Etməsi: 
Bu haqq düşünmək və fikrindən daşınmaqla aradan qalxmaz. Çün   ki 

xa nımı ilə barışmaq haqqını kişiyə ayə müəyyən etmişdir. Bunu ara  dan 
qaldırmaq Allah-Təalanın qoyduğu hökmü dəyişdirmək mənasına gə  lir.
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Nəticə etibarilə İslam ailələrin yıxılmasını və dağılmasını deyil, da-
vamlılığını əsas götürdüyü üçün, bunu təmin edən hər cür tədbirlə ri də 
görmüşdür. Rici boşamada xanımı ilə barışmaq da ailənin davam et mə-
si nə səbəb olan mühüm bir qapıdır. Boşanma nəticəsində peşmanlıq 
çə kən ər-arvad iddə müddətində barışdıqda artıq heç nə olmamış ki mi 
əvvəlki hadisələri kənara qoyaraq, əvvəlki kimi ailə həyatını davam et-
di r mək imkanı əldə edərlər. Yalnız daha əvvəl istifadə edilən bir və ya iki 
rici boşama talaq sayını azaltmış olar. Bundan başqa nə maddi, nə də 
mədəni haqlarda hər hansı bir məhdudiyyət ola bilməz.  



XII. ÜÇ DƏFƏ BOŞADIQDAN SONRA ƏR-ARVADIN
YENİDƏN EVLƏNMƏSİNİN ŞƏRTLƏRİ (HULLƏ)

A) Hullə Termini və Mənası:
Hullə sözü; yeni və gözəl geyim, astarlı geyim, qadın və silah mə-

na    larına gəlir. Fiqh termini olaraq; üç talaqla boşanmış bir qadının baş-
qa bir kişi ilə evlənib, ölüm və ya boşanma ilə bu ikinci evliliyin sona çat-
ma  sı və beləliklə qadının keçmiş ərinə halal hala gəlməsini ifadə edir. 

İslamda kişiyə mütləq boşama səlahiyyəti verilmişdir. Qadın da töf-
viz yo lu ilə boşama səlahiyyətinə sahib ola bilər. (Bax. “Töfvizi-talaq” bəh-
si). Prin sip olaraq arvadını boşayan şəxs, onunla yenidən evlənə bi lər. 
Ri  ci boşamada iddə müddətində və yeni bir nikaha ehtiyac olma  dan 
ər-arvadın barışması halında evlilik davam edə bilər. Üç dəfə boşanma 
ha  lında isə artıq qadının üçüncü kişi ilə rəsmi şəkildə evlənməli və bu 
ev lilik boşama, fəsx və ya ölümlə aradan qalxmalıdır. Məhz kişi ilə keç-
miş arvadı arasındakı bu müvəqqəti qadağanı aradan qaldırmağa dair 
dav ranışlara təhlil (halal etmə və ya halallaşdırma) və yaxud “hullə” adı 
ve rilir.

B) Hullənin Əsaslandığı Dəlillər:
Hullənin əsaslandığı dəlil ayə və hədisdir.
Qurani-Kərimdə; boşamanın iki dəfə olduğu, bundan sonra ya yax -

şılıqla yola getmək və ya gözəlliklə ayrılmağın zəruriliyi müəyyən edil dik-
dən sonra (əl-Bəqərə, 2/229) belə buyurulur: “Əgər (kişi) övrətini yenə də 
(üçün cü dəfə) boşarsa, o zaman (qadın) başqa bir ərə getməmiş ona 
(əv vəlki ərinə) halal olmaz. (İkinci əri) onu boşadıqdan sonra Allahın 
(ər-arvadlıq haqqındakı) hədlərinə (hökmlərinə) riayət edəcəklərinə 
inam  ları olduqları təqdirdə, (həmin qadının əvvəlinci əri ilə) təkrar 
ev  lənməsində günah yoxdur.”740

Buna görə şəri cəhətdən uyğun hullənin şərtləri bunlardır:

740. əl-Bəqərə, 2/230.
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1. Qadın bir dəfədə və ya ayrı vaxtlarda üç dəfə boşanmış olacaq 
və iddəsini bitirmiş olacaq.

2. Bundan sonra başqa bir kişi ilə səhih nikahla evlənmiş olacaq. 
Bu  na görə bir kişi bu qadınla zina etsə və ya şübhəyə əsaslanaraq cinsi 
əla  qədə olsa halallıq meydana gəlməz. Çünki bu, evlilik sayılmır.

3. İkinci evlilik etibarlı olmalıdır. Bu səbəbdən fasid nikahla evlilik 
və buna əsaslanan cinsi əlaqə kifayət deyil. Çünki fasid nikahla rəsmi 
ev lilik meydana gəlməz. Ayədə “başqa bir kişi ilə nikahlanana qədər” 
buy  urulmuşdur. Nikahın mütləq deyilməsi səhih olmasını tələb edir.

4. İkinci ər bu qadınla cinsi əlaqədə olmalıdır. Başqa cür əlaqə qa-
dı nı keçmiş ərinə halal etməz. Çünki Allah Rəsulu halal olmağı bir-bir-
lə rinin balını dadmağa bağlamış və arvadını üç dəfə boşayan Rifaə əl-
Qu  rəzinin arvadına belə buyurmuşdur: “Rifaə ilə barışmaq istə yir sən? 
Sən ondan o da səndən dadana qədər xeyr!”741 

“Dadma” ilə məqsəd ər-arvadın cinsi əlaqədə olmasıdır. Buna gö rə 
sün nət yerlərinin birləşməsi kifayət edib, məninin gəlməsi şərt deyil dir. 
Hə sən əl-Bəsriyə görə isə qadın yalnız baş verən cinsi əlaqə ilə keç miş 
əri nə halal hala gələr.

Əbu Hənifə və Şafeiyə görə aybaşı və zahı halında baş verən cin si 
əla qə də, keçmiş əri ilə arasındakı evlənmə maneəsini aradan qaldı rır. 
İkin ci ər əqli cəhətdən sağlam və həddi-büluğ yaşında ola biləcəyi kimi, 
ru hi xəstə və ya həddi-büluğ yaşına yaxınlaşmış uşaq (mürahiq səbi) 
da ola bilər.742 Çünki ruhi xəstə və ya uşağın cinsi əlaqədə olmasına da 
mehr və haramlıq kimi evlilik hökmləri tətbiq edilir. 

5. İkinci evlilik, ölüm, ləğv etmə və ya boşanma kimi bir səbəblə 
so na çatmalıdır.

6. Qadın ikinci ərdən olan iddəsini də bitirmiş olmalıdır.
Lakin bu şərtlər baş verdikdən sonra kişinin üç dəfə boşadığı arvadı 

ilə yenidən evlənməsi caiz olar.743

Bundan başqa üç dəfə boşamadan sonrakı hullə şərti və ya cə-
za sı tərəflərə ağır gəldiyi üçün, həqiqətdə 5-6 ay kimi iddə müddət lə ri 

741. Buxari, Libas, Talaq, 23, 7, 37; Əbu Davud, Talaq, 49; Nəsai, Talaq, 9; İbn Macə, 
Talaq, 32; Malik, Muvatta, Nikah, 7, 18; əş-Şövkani, VI, 253.
742. Murahiq səbi: Qadınlara qarşı şəhvət duyan uşaq olub, bəzi hanəfilər bunu on yaş 
qəbul etmişdir.
743. Bax. əl-Kasani, III, 187 və s.; əl-Meydani, III, 58; əl-Cəssas, Əhkamul-Quran, təd. 
M. əs-Sadiq, Dərul-Mushaf, Qahirə, t.y., II, 88, 89; İbn Rüşd,  II, 86; əş-Şirazi, II, 46; İbn 
Qüdamə, VI, 645 və s.
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keçmədikcə baş tutmaq imkanı olmayan hulləni başa düşülən yol larla 
çox qısa müddətə sığışdırma metodlarına rast gəlinmişdir. Məhz İslam 
di ninə dil uzatmaq istəyənlərin tənqid aləti olaraq istifadə et dikləri və 
bə zilərinin də şəri hiylə kimi dəyərləndirmək istədikləri hul lə, bu axı rın-
cı sıdır. Biz aşağıda bunu razılaşmalı hullə adı altında araş dı ra ca  ğıq.

C) Razılaşmalı Hullə Evliliyi (Formal Xaraker Daşıyan Hullə):
Arvadını üç dəfə boşayan kişi başqa bir kişi ilə razılaşar, o da ni kah-

dan dərhal sonra qadını boşayacağını deyərsə və bu şəkildə ra zı laş ma 
ilə baş tutan evlilik qadını əvvəlki ərinə halal edərmi? Məzhəb imam la-
rı nın bu məsələdəki fikirlərini və əsaslandıqları dəlilləri bu şəkildə mü-
əy yən edə bilərik:

İslam hüquqşünasları arasında üç dəfə boşanan qadının, boşa maq 
şərtilə baş qa bir kişi ilə evləndirilməsinin caiz olmadığı məsələsində fi kir 
birliyi var dır. Bu şəkildə razılaşma ilə olan hullə evliliyi alimlərin çoxu na 
görə ha ram, hənəfilərə görə isə təhrimən məkruhdur. Əsaslandıqla rı 
də lil sün nədir.

Abdullah bin Məsudun belə dediyi rəvayət edilmişdir:
“Allah Rəsulu razılaşma ilə hullə evliliyində halal edənə də edilə   nə 

də lənət etdi.”744 Başqa bir hədisdə Allah Rəsulu belə buyurmuşdur:
“Sizə kirayəlik təkəni xəbər verimmi?.” Onlar dedilər: Bəli ey Allahın 

Rə  sulu! O belə buyurdu: O, razılaşma ilə qadını halal edəndir. Allah-
Təa  la edənə və halal buyurana lənət etmişdir.”745 Bu hədislərdəki qada-
ğa qadağan edilənin fasid olduğunu göstərir. Çünki qadağan edilən bir 
ev  lilik şəri evlilik kimi qəbul edilə bilməz. Razılaşmalı evliliyin hökmü 
mə  sələsində iki fikir meydana gəlmişdir.

Çoxluğun fikri:
Malikilərə, hənbəlilərə, şafeilərin çoxuna, Əbu Yusifə və zahirilərə 

gö  rə razılaşmalı hullə evliliyi fasiddir. Dəlil yuxarıda qeyd etdiyimiz hə-
dislərdir. Çünki halal etmək şərtilə edilən evlilik müvəqqəti evlilik ma-
hiyyətində olub, nikahı bir müddətlə məhdudlaşdırmaq onu fasid edər. 
Buna görə fasid nikahla qadın keçmiş ərinə halal olmaz. Bu bir ba xım-
dan da mütə (siğə) nikahına bənzəyir.

744. Tirmizi, Nikah, 28; İbn Macə, Nikah, 33; Darimi, Nikah, 53; İbn Hənbəl, I, 450, 451, 
II, 323; əş-Şövkani,  VI, 138.
745. İbn Macə, Nikah, 33. 

İslamda Nikaha Xitam Verilməsi



Həzrət Ömərin belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Allaha and olsun ki, 
mə nim yanıma gətirilən hər halal buyuran və buyurulanı rəcm edə rəm.”746 

Nəticə etibarilə mömin arvadını zəruri hallarda bir və ya iki dəfə 
bo şa maqla kifayətlənməli, üçüncü boşamadan uzaq durmalıdır. Məq-
səd li və ya məqsədsiz üçüncü dəfə də boşayarsa artıq arvadı ilə bütün 
əla qələrini kəsməlidir. Lakin arvadı gələcək aylarda və illərdə yeni bir 
ni  kaha girər və bu nikah da hər hansı bir səbəblə sona çatmış olarsa, id-
də sini bitirdikdən sonra onunla yenidən evlənməsi mümkün və caiz olar. 
Be lə halda ər arvadını yenidən üç dəfə boşamaq hüququna sahib olar.

746. əş-Şirazi, əl-Mühəzzəb, II, 46 və s.; əz-Züheyli, VII, 677.



XIII. KİŞİNİN BOŞAMA SƏLAHİYYƏTİNİ 
XANIMINA VERMƏSİ (TÖFVİZİ TALAQ)

A) Qadına Boşama Səlahiyyətinin Verilməsi:
İslam hüququnda boşama haqqı prinsip olaraq kişiyə verilmişdir. 

Bə zi hallarda qadının tələbi ilə hakimin də evliliyə xitam verməsi müm-
kün dür. Məhkəmədə boşanma səbəbi ola bilən hallar məzhəblər ara-
sında ixtilaflı olmaqla yanaşı, xəstəlik və nöqsan, kişinin ailəni do lan-
dır maması, itkin düşmək və hakimə müraciət etmək bunlardan sayı lır. 
Ər arvadını məhkəməyə müraciət etmədən boşaya biləcəyi kimi, vəkil 
va sitəsilə də boşaya bilər. Səlahiyyət verilən vəkil xanım da ola bilər. Ər 
boşama səlahiyyətini şəxsən arvadına vermişsə, bu səlahiyyəti ver mə-
yə “töfviz” xanımına da “mufavvaza” deyilir. Beləliklə töfviz ərin boşa ma 
sə lahiyyətini arvadına verməsinə də deyilə bilər. Bu, vəkalətdən fərqli 
bir təsərrüf olub, ərin bundan imtina etməsi mümkün deyildir.

Töfvizi talağın əsaslandığı dəlillər kitab və sünnədir. Qurani-Kə  rim-
də belə buyurulur: “Ya Peyğəmbər! (Artıq xərclik və pal-paltar istə yən) 
zöv cələrinə belə de: “Əgər siz dünya həyatını və onun dəbdə bə si ni 
istəyirsinizsə, gəlin sizə talaq haqqınızı verim və (sonra da) gö zəl 
bir tərzdə (Allahın buyurduğu qayda üzrə) boşayım! Yox, əgər Al lahı, 
Onun Rəsulunu və axirət yurdunu istəyirsinizsə, (bilin ki) Al lah içə-
rinizdən yaxşı işlər görənlər üçün böyük bir mükafat (Cən nət) ha-
zır lamışdır.”747 Bu ayə Hərət Peyğəmbərin xanımlarının on da ol ma yan 
bə zi zinət və əşyaları istəməsindən sonra nazil olmuşdur. İslam alim-
lə ri nin çoxunun fikrincə xanımların dünyanı üstün tutmalarından məq-
səd bo şanmaq istəmələridir. Bu ayə nazil olduqdan sonra Allah Rəsulu 
xa nımlarını sərbəst buraxdı. İstəyən qalar, istəyən də boşana bilər di. 
La kin ayənin hökmü qarşısında Həzrət Peyğəmbərin pak zövcələri çox 
üzül müş və hamısı onun yanında qalmağı üstün tutmuşdu.

Həzrət Aişənin (r.anhə) belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Rəsulullah 
(s.ə.s) bizi sərbəst buraxdı və biz Allahı və Rəsulunu üstün tutduq. Bu 
747. əl-Əhzab, 33/28, 29.

 / 289 İslamda Nikaha Xitam Verilməsi



 290 \ Ailə Elmihalı

cür sərbəstliyimiz bizim əleyhimizə bir hökm meydana gətirmədi.” Di gər 
bir rəvayətdə isə “Rəsulullah bunu boşama kimi qəbul etmədi.”-de miş -
dir.748 Bu hədis qadın boşama səlahiyyətinə sahib olduqdan sonra, əri  ni 
de yil öz arzusunu yerinə yetirərsə, bunun boşama sayılacağına də  la  lət 
edir.

Ər arvadına boşanma səlahiyyətini başlanğıcda nikah vaxtı ve rə 
bi lər. Qadın kişiyə “Bir boşama haqqı əlimdə olmaqla səninlə ev lən dim” 
desə və kişi də “O şəkildə səni arvadım olmağa qəbul etdim”-deyə qə-
bul etdikdə töfviz baş vermiş sayılır. Evlilik müddətində də qadı na bo-
şanma səlahiyyəti verilə bilər.749

Lakin onu da qeyd edək ki, kişi ilə qadını boşanmada bə ra bər-
hü quq    lu hala gətirən töfvizi-talaq haqqı tətbiq edilməsinə çox az rast 
gə lin miş dir. Mü səlman qadın məlumatlanıb digər hüquqlarına sahib 
çıx dı  ğı hal da, töf vizi-talaq haqqını da nəzərdən qaçırmamalıdır. Bu 
haq qı ev lənmə yə ha zırlaşan gənclərin düşünməsi və uzaqgörənlik 
edərək  təl əb et məsi bə zi prob lemlər yarada bilər. Hələ ilk başlanğıcda 
bunun ev lə nə cək şəxs dən tə ləb olunması, gələcək ər-arvadın bir-birinə 
eti mad sız lığı mə  na sı na gələ bilər. Bu səbəbdən məsələnin ümumi bir 
haqq ola raq nəzə rə alın ması və nikah müqaviləsi ilə  birlikdə meydana 
gələn bir rəsmiyyə tə əsas lanması daha məqsədə uyğundur.

B) Qadına Boşama Səlahiyyəti Verməklə Boşama 
Üçün Vəkil Təyin Etmək Arasındakı Fərqlər:

1. Töfviz ilə Vəkalətin Fərqləndiyi Məqamlar:
a) Ər arvadına boşama səlahiyyəti verdikdə artıq bundan imtina edə 

bilməz. Vəkalət verən isə həmişə vəkilin səlahiyyətini ləğv edə bi lər.
b) Kişi arvadına boşama səlahiyyətini müəyyən müddətə məh dud-

laş  dırmadan mütləq şəkildə vermişdirsə, bunun müddəti səlahiyətin ve-
ril  diyi məclis ilə məhduddur. Boşamağa vəkil olmaq isə ləğv edilənə 
qə  dər məqbul sayılır.

2. Töfviz, Təvkil və Təmlik Terminlərində Uyğun 
və Fərqli Mə qam lar:
a) Töfviz; qadına boşama səlahiyyəti vermək, təvkil isə; boşa  maq 

üçün bir nəfəri vəkil təyin etməkdir. Hər ikisi də əsas haqq sahibi nin is-
748. Buxari. Talaq.5: Müslim, Talaq VI, 26-30 Əbudavut Talaq 12.
749. Bax. Sərəxsi, Məsbut,VI,196: Kasani, e.a.ə., III, 13: İbnul Hümam e.a.ə., III, 99.
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ti   fadə hüququnu aradan qaldıra bilməz. Məsələn; Ər arvadına boşa ma 
sə  lahiyyəti verməzdən əvvəl özü boşamaq səlahiyyətinə sahib oldu ğu 
ki mi, bu səlahiyyəti arvadına verdikdən sonra da onun bu haqqı da vam 
edər. Bir malın mülkiyyətini başqasına verib əvəzini aldıqdan sonra isə, 
ar tıq mal sahibinin həmin mal üzərində hüququ ola bilməz. 

b) Qadına boşama səlahiyyəti verməkdə təkliflə qəbul arasında 
məc   lislə məhdudiyyət yoxdur. Bu səbəbdən qadın olmadığı təqdirdə, 
qə  bul üçün müddət davam edər. Mülkiyyətin başqasına verilməsi mə-
sə  ləsində isə təkliflə qəbulun eyni məclisdə edilməsi şərtdir.

c) Qadına boşama səlahiyyəti vermək məsələsi kişinin birtərəfli ira-
də  si ilə meydana gələ bilər. Məsələn; kişinin töfviz təklifinə qarşı qa  dın 
bir müddət susarsa, artıq geri götürə bilməz. Lakin qadının bu tək  li-
fi dər hal geri qaytarması da mümkündür. Halbuki bir adam başqası  na 
evi ni satarsa və alıcı susarsa, sonra satıcı satmaqdan imtina edərsə bu 
məq bul sayılar. Çünki təklif və qəbul olmadıqca mülkiyyətin verilmə  si 
qey  ri-mümkündür. 

Qadına boşama səlahiyyəti vermədə istifadə edilən sözlər üç yerə 
ay rılır. Əmru bilyəd, təxyir və məşiət.

Əmru bil-yəd: İş əlində olmaq deməkdir. Kişi arvadına “boşama işi 
sə  nin əlindədir” deyərkən bunu boşama niyyətilə demiş olarsa və qadın 
da bunu eşitmiş olarsa arvadının səlahiyyət dövrü başlayar. Bu söz ki-
na yəli olub boşama niyyətinin olmasını zəruri edir.

Təxyir: Seçimi qadına vermək deməkdir. Ərin arvadına “özün se çi-
mi ni et” deməsindən sonra qadının “seçimimi etdim” deməsi ilə bo şama 
meydana gələr. Bu kəlmə də kinayəli sayılır. 

Məşiət: Öz öhdəsinə buraxmaq deməkdir. Ərin “əgər sən istəyir-
sən   sə boşanmış sayılırsan” deməsi halında qadın “boşanmağımı is-
tə   yirəm” deyə cavab verərsə bir rici boşama meydana gələr. Çünki bu 
kəl  mə açıq mənalıdır. 

Qadına boşama səlahiyyəti verilərkən “istəyirsənsə özünü on gün 
ər zində boşaya bilərsən” kimi müəyyən müddət qoyulacağı kimi, “özü-
nü nə vaxt istəsən boşaya bilərsən” yaxud “ölənə qədər bir rici talaq 
sə lahiyyəti sənin əlindədir, istədiyin vaxt bu hüququndan istifadə edə bi-
lərsən” kimi sözlərlə müddətsiz olaraq da boşama səlahiyyəti verilə bi-
lər. Belə olan təqdirdə qadın istədiyi vaxt ərindən ayrılmaq səlahiyyətini 
(hü ququnu) əlində saxlamış olar.

İslamda Nikaha Xitam Verilməsi



Nəticə etibarilə İslamda boşanma səlahiyyəti məsələsində kişi ilə 
qadının “töfvizi talaq” metodundan istifadə edilərək bərabər hüquqla rın 
verilməsi mümkündür. Aşağıda hakim vasitəsilə boşanmağı şərh edə-
cə yik.
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I. NİKAHA HAKİM QƏRARI ilə 
XİTAM VERİLMƏSİ

A) Giriş:
İslamda boşama prinsip olaraq ərin birtərəfli iradəsi ilə və məhkə  mə 

qərarına ehtiyac olmadan meydana gəlir. Ər şəxsən özü boşaya bildi yi 
ki mi, bir vəkil vasitəsilə də boşaya bilər və yaxud arvadına boşama sə-
la  hiyyəti (töfviz) verə bilər.

Bundan başqa bəzi boşanma səbəbləri meydana gəldikdə, qadı  nın 
da məhkəməyə müraciət edərək evliliyə xitam verdirməsi mümkün dür. 
Ev liliyin bu şəkildə sona çatdırılmasına “təfriq” deyilir.

Hakimin ayırması “talaq” mahiyyətində ola bildiyi kimi, evliliyi ta ma -
milə ləğv etmə “fəsx” mahiyyətində də ola bilər. Belə ki, xəstəlik və nöq-
san lıq, dolanışığı təmin etməmə, itkin düşmə, şiddətli dərəcədə yola 
get  məməzlik və ya həbs kimi bir səbəblə ayrılma talaq sayıldığı halda; 
ər- arvaddan birinin dindən çıxması (irtidat) və ya yalnız qadının İslamı 
qə  bul etməsi və ərin keçmiş dinində qalması kimi bir səbəblə hakimin 
ay ır   ması fəsx sayılr.

Talaq sayılan məhkəmə qərarı ilə üç boşama haqqından biri aza lar; 
fəsx isə evliliyi başlanğıcdan qəbul etməmək mənasına gəldiyinə gö rə 
bo şama sayında azalmaqdan söhbət gedə bilməz. Fəsx adətən fa sid, 
batil və ya başlanğıcda əlaqəsi olmayan (qeyri lazım) evliliklərdə mü ba-
hi sə mövzusu olur. 

İmam Malikə görə talaq və fəsxin ayırd edilməsində boşanma sə bə-
bi əsas götürülür. Ər-arvadın ayrılması öz istəkləri ilə olmasa da, dinin 
əm rinə görə ayrılıq fəsx sayılır. Ər-arvadın süd qohumu çıxması kimi. 

Əgər ər-arvad bir üzrlü səbəbdən və ya xəstəliyə görə hakim va si-
təsilə ayrılmışlarsa, bu da talaq mahiyyətindədir. Aşağıda nikaha məh-
kə mə vasitəsilə xitam verilməsini izah edəcəyik. Lakin burada onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, boşanmada hakimə müraciət edilməsi daha çox 
qa dının müraciətinə görə olur. Çünki ərin hər vaxt birbaşa boşama sə-
la hiyyəti olduğuna görə məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyac duymaz. 
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B) İslamda Boşanmanın Səbəbləri:
1. Xəstəlik və ya Üzr:
Nikah vaxtı mövcud olan və ya evlilik vaxtında meydana gələn bə zi 

üzr və ya xəstəliklərə görə qadının boşanmaq üçün hakimə müraci ət 
et mək hüququ vardır. Kişinin məhkəməyə müraciət etmədən arva dı nı 
boşama imkanı həmişə olduğuna görə hər hansı bir qüsur və ya xəs tə-
lik səbəbilə hakimə müraciət etmək imkanı ona verilməmişdir. 

Hənəfilərdən başqa alimlərin əksəriyyəti ər-arvaddan hər bi ri nin 
üzr səbəbilə ayrılmaq tələbini caiz qəbul etmişlər. Çünki üzr və ya xəs -
təliyə görə ər-arvadın hər ikisi də zərərə uğraya bilər. Ərin boşa ma 
yerinə hakimə ayrılıq üçün müraciət etməsi onu mehr borcundan qur-
tarar. Bundan başqa ər xanımında olan qüsura görə aldadıldığı nı id dia 
edərək iddə nəfəqəsi və ya arvadını iddə müddətində evində sax  lamaq 
kimi maddi məsuliyyətlərdən özünü qurtara bilər.750 

Əbu Hənifə və Əbu Yusifə görə qadının hakimə müraciət edərək ni-
ka ha xitam verdirə biləcəyi qüsurlar beşdir və bunlar aşağıdakılardır:

1. Kişinin iqtidarsız olması (innət): Qadının bu səbəbə görə bo şan-
maq üçün hakimə müraciət etməsində üç şərt olmalıdır.

a) Evləndikdən sonra heç cinsi əlaqədə olmamalıdır. b) Kişinin bu 
qü suruna görə arvadının nikahdan əvvəl məlumatı və nikahdan son ra 
isə razılığının olmaması şərtdir. c) Qadının özündə cinsi əlaqəyə ma ne 
olan bir üzr də olmamalıdır.

2. Kişinin cinsiyyət orqanının kəsik olması (məcbub)
3. Xayalarının çıxarılmış olması (axtalanma)
4. Kişinin cinsiyyətinin bilinməməsi (xünsa) kimi qüsurların ol ma sı dır.
Birinci bənddəki şərtlər digər bəndlərə də şamil edilir. Bu səbəb-

dən qa dının, sonradan meydana gələcək bu kimi qüsurlara görə boşan-
maq üçün hakimə müraciət etməsi üçün bu üzrlərə razılığının olmaması 
şərt dir. 

İmam Şafei və Malikə görə ər-arvaddan hər biri digərində olan və 
cin  si əlaqəyə mane olan hər qüsurdan və ya ruhi xəstəliyi, cüzzam və 
di  gər diksindirici üzrlərə görə hakimə müraciət edə bilər. 

Bir üzr və ya xəstəliyə görə hakimin ər-arvadın nikahını ləğv etmə    si 
hə nəfi və malikilərə görə talaq, İmam Şafei və Əhməd bin Hənbələ gö rə 
isə fəsx (ləğv) hökmündədir. 

750. İbn Rüşd, Bidayətu-l-Müctəhid, Misiır, t.y., II, 70.
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Lakin yuxarıda qeyd edilən qüsur və xəstəliklərdən xəbərdar ola  raq 
ailə qurulmuşsa, artıq bunlara əsaslanaraq ayrılıq tələbində ola bil  mə-
yə  cəyində fikir birliyi vardır. 

Belə ki, Əbu Übeydin Süleyman bin Yəsardan rəvayət etdiyinə gö  -
rə, ax talanmış İbn Səndər bir qadınla evlənmişdi. Həzrət Ömər ondan; 
Bu mə sələdən xəbərinin olub-olmadığını soruşmuş, İbn Səndərin “xeyr 
xə  bə ri yoxdur” deməsindən sonra “qadına öz vəziyyətini bildir və onu, 
sə  nin lə yaşayıb-yaşamamaqda sərbəst burax” demişdir.751 

Bundan başqa bakirə, azad, müsəlman və ya əsil-nəcabətli ola  raq 
ev   lənilən qadının bu xüsusiyyətləri olmadığı bilindikdə hənəfilərə görə 
ər evliliyi ləğv edə bilməz. Əksər alimimə görə isə belə hallarda evlilik 
ləğv edilə bilər.752 

2. Ərin Dolanışığı Təmin Etməməsi:
Qadının yemək, içmək, geyim və yaşayış məsrəflərinin ərinə aid 

ol    duğu məsələsində fəqihlər arasında fikir birliyi vardır. Ər arvadı nın do   -
la nışığını təmin etməzsə qadın buna əsaslanaraq boşanma tələbi  ni irə    li 
sü rə bilərmi? Belə bir vəziyyətdə ər ya varlı, ya da kasıb ola bi  lər. Kişi öz 
maddi imkanına uyğun ailəsini dolandırmaqla mə sul sa yılır. Ayədə be lə 
buyurulur: “Varlı-karlı olan öz varına görə (süd haq qı) versin. İm kanı 
az olan isə Allahın ona verdiyindən versin. Allah heç kəsi Özü nün 
ona verdiyindən artıq xərcləməyə məcbur et məz. Al lah hər bir çə-
tin likdən sonra asanlıq (yoxsulluqdan sonra döv lət) əta edər.”753 

Ər varlıdırsa ailəsini dolandırmaması halında xanımına zülm et  miş 
olar. Lakin bu haqsızlığa görə ailəni dağıtamamaq lazımdır. Ola bilər ki, 
ha kimin ailəni dolandırmaq üçün onun malını satması və ya dolanışı  ğı 
tə min etmək üçün məcbur edərək həbs etməsi kimi yollara əl atması 
müm  kündür.

Lakin ər kasıb olarsa və hakimin təyin etdiyi məbləği təmin edəcək 
mad di imkanı olmazsa, arvadı buna əsaslanaraq boşanma tələbi irəli 
sürə bilərmi?

a) Hənəfilərin Rəyi:
Hakimin, ərin kasıblığına görə evliliyə xitam verməsi caiz deyildir. 

Be lə bir vəziyyətdə qadının səbir etməsi, yeri gələrsə ərindən icazə ala-
raq işləməsi və ya dolanışığı təmin etmək üçün borca girməsi müm kün-
751. İbnul-Hümam, Fəthul-Qadir, III, 263; əz-Züheyli, əl-Fiqhul-İslam və Ədillətuh, VII, 519.
752. İbnul-Hümam, III, 263; əş-Şirazi, əl-Muhəzzəb, II, 70.
753. ət-Talaq, 65/7.
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dür. Hakimə mü raciət edildikdə də ər adından borc almaq üçün qadı na 
sə lahiyyət ve rilə bilər. Qadına heç kim borc verməzsə İslamın ümumi 
nə fəqə hökm lərinə əsaslanaraq, əri ölən bir qadına hansı qohumu bax-
maq məc bu riy yətindədirsə nəfəqə ondan alınar. Lakin daha sonra ər 
im  kan əldə etdikdə bu qohumun üzərindən məsuliyyət qalxar.

Allah-Təala belə buyurur:
“Əgər sizə borclu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona və  ziy-

yə ti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin!”754 Bu ayəyə görə qadın əri 
müflisləşərsə, vəziyyəti düzələnə qədər səbir etməlidir. Belə vəziyyət  də 
bo şanmaq caiz olsaydı ayədə bunun izah edilməsi lazım idi.755

Bundan başqa Həzrət Peyğəmbərdən hər hansı bir qadına ərinin 
ka  sıblığına görə evliliyi ləğv etmək hüququ və səlahiyyəti verdiyi rə va-
yət edil məmişdir.

b) Cümhurun (Əksəriyyətin) Rəyi:
Şafei, maliki və hənbəlilərə görə ər arvadının dolanışığını təmin et-

mə diyi təqdirdə, qadının məhkəməyə müraciət edərək boşanma tələ-
bi ni irəli sürməsi mümkündür. Əsaslandıqları dəlillər bunlardır. Ayədə 
be  lə buyurulur:

“Qadınlarınızı (rici talaqla) boşadığınız və onların gözləmə müd-
də ti başa çatdığı zaman onları ya xoşluqla saxlayın, ya da xoş luq-
la bu raxın. (əziyyət və) zərər vermək məqsədilə haqlarına təcavüz 
edib onları saxlamayın”756 

Səid bin Müseyyəbdən “Xanımının zəruri ehtiyaclarını qarşıla ma-
yan ər ilə arvadın arası ayrılarmı? deyə soruşulduqda, “Sünnə yə gö rə” 
ca va bını vermişdir. Bununla Həzrət Peyğəmbərin sünnəsinə görə ara-
la rı ay rıla bilər” demək istəmişdir.757

Həzrət Ömərin xanımlarından ayrı yaşayan kişilər haqqında or-
du ko  mandirlərinə yazı yazaraq belə dediyi rəvayət edilmişdir: “On la rı 
he sa  ba çə kin, ya ailələrinin zəruri ehtiyaclarını qarşılasınlar, ya da bo-
şasın lar. Bo  şayarlarsa onlara keçmişə aid qalan pulu da gön dər sin lər.”758

Kişinin kasıb olmasına görə hakimin ayrılıq qərarı verməsi İmam 
Ma  likə görə bir “rici talaq”, şafei və hənbəlilərə görə isə fəsx ma hiy-
754. əl-Bəqərə, 2/280.
755. Müqayisə et; əl-Bəqərə, 2/229-231 və ət-Talaq, 65/7 və «Nəfəqə» mövzusu.
756. əl-Bəqərə, 2/231.
757. əz-Züheyli, VII, 513.
758. əz-Züheyli, VII, 513.
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yə  tin  dədir. Burada hakimin ayrılıq qərarı verməsini İmam Malik “ila”ya, 
di   gər iki müctəhid isə kişinin “kişiliyinin olmaması (innət)” səbəbilə bo-
şan   maqla qiyas etmişdirlər.

Nəticə etibarilə evlilikdə ər-arvad bir almanın iki yarısı kimi bir-biri  ni 
tamamlayan bütünü təşkil edir. Acı və şirin, pis və xoş günlərində se  vin-
ci də, kədəri və sıxıntını da birlikdə keçirərlər. Bu səbəbdən müvəqqə  ti 
bir müddət kasıblayan əri arvadının yalnız buraxması, hətta bu səbəb lə 
on dan ayrılmaq istəməsi İslamın gətirdiyi ailə anlayışı ilə ziddiyyət  təş  kil 
edir. Lakin ər imkanlı olduğu və ya qazanmaq imkanları olduğu hal da 
xa nımı ilə maraqlanmazsa və onu aclıq, səfalət içində buraxarsa, belə 
bir vəziyyətdə xanımının əvvəlcə ərindən nəfəqə almağa çalışması, bu 
müm kün olmazsa boşanmaq üçün çarə axtarması caizdir. 

3. Ərin Evi Tərk Etməsi:
Ərin evi tərk etməsi və bu səbəbdən arvadının sıxıntı və fitnəyə 

düş   mək riski qarşısında ər-arvadın məhkəmə vasitəsilə evliliyə son ver-
mə  si mümkündür.

Hənəfi və şafeilərə görə ərin evi tərk etməsi istər az müddət ol sun, 
is   tərsə də çox, arvadına boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət et mək 
haq qı verməz. Lakin aşağıda izah edəcəyimiz kimi “ila” andı içə rək ay-
rıl mış olarsa, dörd ay keçdikdən sonra öz-özlüyündə boşama mey da na 
gə lər.

İladan başqa evi tərk etməyin boşanma səbəbi olduğu məsələ sin-
də hökm olmadığı kimi, boşanma səbəbi də ola bilməz. Belə halda ərin 
qal dığı yer məlum olarsa, hakim həmin yerin hakiminə müraciət edə rək 
ki şinin nəfəqəni verməsini təmin etdirə bilər. 

Kişinin yeri və həyatda olub-olmadığı bilinmədiyi təqdirdə “məf qud” 
hökm ləri tətbiq edilir. Belə halda Əbu Hənifə və Şafeiyə görə xanı mı 
və malı üçün onun yaşıdının həyatı qədər müddət gözləmək lazım dır. 
İmam Malikə görə isə məfqudun arvadı üçün dörd il, malı üçün əmsa lı-
nın həyatı qədər müddət gözləmək lazımdır.759

Maliki və hənbəlilərə görə, kişi uzun müddət evi tərk edərsə və xa-
nı mı buna görə zərərə uğrayarsa, ər bu müddət ərzində ona kifa yət 
edə  cək qədər pul qoymuş olsa belə, arvadının boşanmağı tələb et mə 

759. İbn-Abidin, Rəddül-Muxtar, II, 903.
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hü  ququ vardır. Dəlil bu hədisdir. “İslamda zərər və zərərə qarşı zərər 
ver  mək yoxdur.”760

Bundan başqa Həzrət Ömər xəlifəliyi vaxtı arvadlarından ayrı qa  lan 
kişilər haqqında məktub göndərərək ya ailələrini dolandırmalarını, ya 
da onları boşamalarını əmr etmişdir.

Malikə görə uzun ayrılığın müddəti bir il və daha artıq olan müddət 
olub, ərin yeri bilinirsə hakim onu xanımının yanına qayıtması, boşa ma-
sı və ya dolanışığı təmin etməsi üçün xəbərdar edər. Bu boşama bain 
ta  laq sayılır.

4. Ərin həbs edilməsi:
Malikilərdən başqa əksər müctəhidlərə görə ərin həbs edilməsi və 

ya  xud düşmənə əsir düşməsi boşanma səbəb ola bilməz. Çünki bu ba-
rə də bir hökm (ayə və hədis) yoxdur. 

5. Şiddətli Dərəcədə Yola Getməməzlik və Pis Münasibət:
a) Yola Getməməzlik Halında Ər-Arvadın Atacağı Addımlar:
Ər-arvadın bir-birinin izzət, ləyaqət və heysiyətinə toxunan it ti ham-

la rı nəticəsində meydana çıxan şiddətli mübahisələrə “şiddətli yola get-
mə məzlik (şiqaq)” deyilir. Pis münasibət isə ərin arvadını, söz və ya 
hə rəkətlə narahat etməsidir. Nalayiq sözlərlə təhqir etməsi, qüruruna 
to xunacaq şəkildə xanımını alçaltması, iz qalacaq şəkildə döyməsi, Al-
lah-Təalanın haram etdiyi bir hərəkəti etməyə onu məcbur etməsi və 
ya mühüm bir səbəb olmadan onu tərk edib maraqlanmaması da pis 
mü na sibətlərdən sayılır.

Hənəfi, şafei, və malikilərə görə şiddətli şəkildə yola getməməzlik 
və pis münasibət boşanma səbəbi sayılmaz. Çünki kişinin arvadını bo-
şama səlahiyyəti olduğuna görə, evliliyin davam edə bilməyəcəyi qə na-
ətinə gəldikdən sonra xanımını boşaması mümkündür. Qadın isə is tə-
ni lən vaxt məhkəməyə müraciət edib ərinin pis söz və davranışlarının 
qar şısını almaq imkanına sahibdir. Hakim bu məsələdə zəruri tədbirlə ri 
gö rər. Bu məsələyə görə boşanmağa ehtiyac qalmaz. Bundan baş qa 
qa dının bir şeyin müqabilində razılaşaraq boşamağı sülh yolu ilə tə  min 
etməsi də mümkündür. Belə ki, səhabeyi-kiramdan Sabit İbn Qey sin 
xa  nımı Həzrət Peyğəmbərin yanına gələrək, ailə həyatı davam edərsə 
küfr dərəcəsində bir xəta etməkdən qorxduğunu demiş və bundan 

760. İbn-Hənbəl, Müsnəd, I, 313.
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sonra Həz  rət Peyğəmbər mehr olaraq aldığı bağçanı Sabitə verərək 
boşana bi  ləcəyini bildirmişdir.761 

Malikilərə görə ər-arvad bir-biri ilə yola getmədikdə qadının haki mə 
şi kayət etməsindən sonra onların nikahını ləğv etməsi caizdir.762 Dəlil; 
“Zə rər vermək və zərərə qarşılıq zərər vermək yoxdur.”763 -hədisidir. Qa-
dın yola getmədiyini isbat edə bilməzsə şikayət rədd edilir. İkinci dəfə 
məh kəməyə müraciət edərsə hakim “vasitəçi (münsif)” təyin edərək 
prob  lemi həll etməyə çalışar.

b) Hakimə Müraciət Etmək:
Yola getməməzlik halında hakimə müraciət edilməsi, yola get mə-

məyin səbəblərini araşdıraraq ər-arvadı barışdırmaq məqsədini gü dür. 
İslam fəqihlərinin ər-arvadın yola getmədikdə hakimə müraciət et mə si 
məsələsində fikir birliyi vardır. Lakin hakimlərin verəcəyi qərarın ma hiy-
yə tində bəzi fikir ayrılıqları olmuşdur.

Bir-birini başa düşə bilməyən insanların arasını düzəltmək üçün 
və  zifələndirilən insana “hakim” (vasitəçi) deyilir. Hakimin qərarlarının 
tət biq edilməsi adətən tərəflərin razılığına görədir. Hakimin qərarı isə 
məc buridir. Hakimə müraciət etmək İslam ailə hüququnda daha çox ər-
ar vadın bir-biri ilə yola getməməsi halında müraciət edilən metoddur. 

İslamda ər-arvad bir-biri ilə xoş davranmaq və səmimi olmaq məc-
bu riyyətindədir.764 Ər-arvad bir-biri ilə yola getmədikdə kişinin xanımı  na 
nə sihət etmək, onu bir müddət yatağında yalnız qoymaq və ya astadan 
vur  maq haqqı vardır.765 Kişinin arvadı ilə xoş davranmaması halında 
onun zülmünün qarşısını almaq üçün qadının hakimə müraciət etmək 
haq qı vardır. Hakim haqsızlığın qarşısını alar və xanımına qarşı sə mi mi 
davranmasını əmr edərək nəsihət verər. Eyni hadisə təkrarlandıqda ha-
kim onu cəzalandırar. Yola getməməzlik bəzən ər-arvadın hər ikisindən 
də qaynaqlana bilər. Çətin vəziyyətdə qalan ər və ya arvad hakimə mü-
raciət edərək hakim vasitəsilə aralarını düzəldə bilər və yaxud bo şan-
ma ğı tələb edə bilərlər.

Hakimin təyin edilməsi ilə əlaqədar ayədə belə buyurulur:

761. İbn Rüşd,  II, 97; Buxari, Talaq, 11; Bax. «Muxalaə» mövzusu.
762. İbn Rüşd, II, 50; əd-Dırdır, II, 281, 285; əş-Şirbini, II, 207 və s.; İbn Qüdamə, VI, 
524 və s.
763. İbn Hənbəl, I, 313.
764. Bax. ən-Nisa, 4/19.
765. Bax. ən-Nisa, 4/34; Bax. “Ərin Haqq və Məsuliyyətləri.”
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“(Ey möminlər!) Əgər ər-arvad arasında ixtilaf olacağından qorx -
sanız, o zaman kişinin adamlarından bir nəfər və qadının adam  la-
rından da bir nəfər münsif (vasitəçi) təyin edib (onların ya nı na) gön-
də  rin. Əgər onlar (bu iki vasitəçi ər-arvadı) barışdırmaq is tə sələr, Al-
lah da onların köməyi olar.”766 Bu ayədə xitab hakimlərədir (va sitəçi lər). 
Ər dolanışığı təmin etməyə müvəffəq ola bilməzsə, ər-ar vaddan biri nin 
ha   kimə müraciət edərək hakim təyin etmə hüququna ma likdir. 

Hakimlərin ər-arvadın qohumlarından olması daha məq sə də uy -
ğun dur. Çünki onlar ər-arvadı daha yaxşı tanıyır, yola get mə mək sə-
bəb lərini bilir və aralarını düzəltmək daha asan olar. Lakin ha kimin va-
si təçiləri başqa şəxslərdən seçməsi də mümkündür.767 

Əbu Hənifə və Əhməd bin Hənbələ görə, ər-arvad xüsusi səlahiy-
yət vermədikcə vasitəçilər boşamağa qərar verə bilməz. Çünki onlar 
və kil sayılır və verilən sələhiyyətdən kənara çıxa bilməzlər. Ayədə va si-
tə çilərin səlahiyyəti isə “islah” etməkdən ibarətdir. 

Lakin ər-arvad hakimlərə xüsusi səlahiyyət vermişdirsə, belə olan 
təq dirdə boşamaları mümkündür. Ailənin dağılmasında qəbahəti olan 
şəx sin xüsusi səlahiyyət vermək istəməyəcəyi aydın məsələdir.

İmam Şafeinin bu məsələ haqqında iki rəyi vardır. Birinci rəyi hə-
nə filər kimidir. İkinci rəyinə gəlincə isə, ayədəki hakim, hakim deməkdir. 
Ha kim ona müraciət edilən məsələdə tərəflərin razılığı olmasa da hökm 
vermək sə lahiyyətinə sahibdir.768

Hakim vasitəsilə boşanma da töfvizi-talaqda (qadına boşama sə-
la hiyyəti vermək) olduğu kimi, kişi ilə qadını boşanmada bərabər hala 
gə tirən haqlardandır. Lakin bu metod Osmanlı imperatorluğunda geniş 
yer tutmamışdır. Çünki hakimlər şikayət halında ara düzəltmək (islah) 
və zifəsini özləri edərdilər. Hakimə müraciət metodu boşama deyil ara 
dü zəltmə kimi yayılmışdı.769

6. Zina (Lian və ya Müləanə):
a) Lian Termini və Mənası:
Zina etməyə görə evliliyi sona çatdırmaq metoduna lian və ya mü-

l əanə deyilir. Lian “ləanə” kökünün məsdəri olub; Allahın rəhmətindən 
qo  vul ma və uzaqlaşdırma mənasına gəlir. Fiqh termini olaraq; ərin ar-
766. ən-Nisa, 4/35.
767. Alusi, Ruhu-l-Məani fi Təfsiri-l-Qurani-l-Əzim, Bulaq 1301, V, 26.
768. əs-Sabuni, Təfsiru Ayəti-l-Əhkam, I, 472.
769. əş-Şirazi, əl-Muhəzzəb, II, 47; ər-Rəmli, Nihayə, VI, 44.
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va dı nı zina etməklə ittiham etməsi və bunu dörd şahidlə isbat edə bil-
məmə si ha lında, hakim qarşısında xüsusi şəkildə və qarşılıqlı olaraq 
and iç mək deməkdir. Müləanə kəlməsi “qarşılıqlı lənətləşmə” mənasına 
gə lir.

Hənəfi və hənbəlilərin birgə tərifinə görə müləanə; ər tərəfindən, 
ya lan deyirsə Allahın lənətini öz üzərinə çəkərək and içməklə vurğulan-
mış (güc  ləndirilmiş) şəhadətlərdir. Qadın da əgər yalan deyirsə Allahın 
qə  zə bini üzərinə çəkər. Bu and içmə hakim qarşısında edilir və ər üçün 
zi  na iftirası cəzası (qəzf), qadın üçün isə zina cəzası (rəcm) yerinə ke çir. 
Baş qa bir ifadə ilə muləanə bu cəzaları aradan qaldırar. Nəticə etibari lə 
li an və ya muləanə evliliyə xitam verən boşanma metodudur. 

Lianı yaradan səbəb budur. Bir kişi yad bir qadına qarşı zina it ti ha -
mı irəli sürərsə, bunu dörd şahidlə isbat etməlidir. Əks halda zina if ti ra sı 
etmiş sayılır və ona səksən çubuq vurulur.770 Qəzf cəzası əv vəl lər xa nı-
mı na zina etdiyini isnad edən və bunu dörd şahidlə isbat edə bil mə yən 
ki şi üçün də tətbiq edilirdi. Belə ki, səhabədən Hilal bin Ümey yə (r.a) xa-
nı mına zina etdiyini isnad edincə Rəsulullah (s.ə.s); dörd şa hidlə bunu 
is bat etməsini, əks halda zina iftirası cəzası (qəzf) tətbiq edi lə cəyini bil-
dir di və bunu bir neçə dəfə təkrar etdi. Hilal bin Ümeyyə belə dedi: Ey 
Allah Rəsulu; bizdən birimiz arvadını bir kişi ilə zina etdiyini görür; və 
bu na dəlil tələb edirsiniz. Səni haqq olaraq göndərən Allaha and içirəm 
ki, mən doğru deyirəm. Buna inanıram ki, Allah mənim kürəyimi bu çü-
buq dan qurtaracaq şeyi sənə nazil edəcəkdir.”771 

Bu hadisədən sonra aşağıdakı “müləanə  ayəsi” nazil oldu.
“Arvadlarına zina isnad edib özlərindən başqa şahidləri ol ma -

yan ların hər biri özünün doğru danışanlardan olduğuna dair dörd 
də fə Allahın adı ilə (Əşhədu billahi - Allahı şahid gətirirəm, deyə) şə-
ha dət verməlidir. Beşinci dəfə: “Əgər yalan danışanlardandır sa, 
Al  lah ona lənət eləsin!” (deməlidir). Qadının da (hakimin hüzurun da) 
əri  nin yalan danışanlardan olması barədə dörd dəfə Allahı şahid 
tut   ması əzabı ondan dəf edər. Beşinci dəfə: “Əgər (əri) doğru da-
nı  şanlardandırsa, Allah ona (qadının özünə) lənət (qəzəb) eləsin!” 
(de  məlidir).”772

770. ən-Nur, 24/4.
771. Buxari, Şəhadət, 21, Təfsiru Surə 24/3, Talaq, 28; Müslim, Lian, 11; Əbu Davud, 
Talaq, 27; İbn Hənbəl, I, 273, III, 142.
772. ən-Nur, 24/6-9.
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Ayənin ilk tətbiqi Hilalın ailəsinin üzərində oldu. Həzrət Peğəm bər 
Hi lalı çağırdı və Hilal doğru dediyinə dair dörd dəfə Allahı şahid gə ti rib, 
beşincidə, əgər yalan deyirsə, Allahın lənətinin öz üəzrinə olması  nı is-
tə di. Sonra xanımı gətirilərək o da eyni şəkildə and içdi. Beşincidə əgər 
əri doğru deyirsə, Allahın qəzəbinin öz üzərinə omasını istədi. Allah Rə-
su lu sonra onların arasını ayırdı.773

Lianın iki səbəbi vardır. Birincisi; bir kişinin yad bir qadı na is nad 
edil diyi zaman zina cəzasının tətbiq edilməsini zəruri hala gəti rən zi na 
is nadını öz arvadına etməsi. İkincisi; atanın hələ doğulmayan və ya do-
ğul  muş uşağın soyunu rədd etməsi.

b) Lianın Şərtləri:
1. Ər-arvad arasında evlilik davam etməlidir. Ər-arvadın daha əvvəl 

cin si əlaqədə olmamaları hökmü dəyişdirməz. Evli olmayanlar arasın da 
və ya yad bir qadına isnadının edilməsi halında müləanəyə gedilməz. 
Bir kişi, yad bir qadına zina isnadında olduqdan sonra evlənsə, ona yal-
nız qəzf cəzası lazımdır. Lian tətbiq edilməz.

2. Nikah etibarlı olmalıdır. Məsələn, şahidsiz evlənən və bu səbəb lə 
nikahı fasid olan ər-arvada müləanə tətbiq edilməz.

3. Kişinin şahidlik etmək iqtidarında olması. Bu hal; ər-arvadın ağlı 
ba   şında, həddi-büluğ yaşında və müsəlman olmasını, həmçinin qəzf 
gü  nahına görə hədd cəzasının verilməməsini tələb edir. Ər-arvadın kor 
və ya fasiq olması nəticəni dəyişdirməz.774 

Uşağın soyunun rədd edilməsi üçün bəzi şərtlər olmalıdır :
1. Hakimin ər-arvad arasında ayrılıq qərarı verməsi. Çünki ayrılı  ğa 

hökm verilmədən əvvəl, soyu rədd etməyə ehtiyac yoxdur.
2. Soyun Əbu Hənifəyə görə ən gec üç həftə ərzində, Əbu Yusifə və 

Mə   həmmədə görə zahılıq müddətində rədd edilməsi gərəkdir. Alimlə rin 
ço xuna görə, soyun rədd edilməsi ən qısa zamanda olmalıdır.

3. Soyun qəbulu mənasına gələn bir işin görülməməsi gərəkdir.
4. Ər-arvad ayrılarkən uşağın həyatda olması şərtdir.
Müləanə vaxtı and içməkdən boyun qaçırmaq və ya liandan im-

ti  na edilməsi halında; hənəfilərə görə liandan imtina edən kişidirsə, 
and içənə və ya yalan dediyini etiraf edənə qədər həbs edilir. Həbs 
cə  zasının fayda verməyəcəyi məlum olarsa, qəzf cəzası tətbiq edilir. 
773. əş-Şövkani, Neylul-Əvtar, 1250 H., VI, 268.
774. əl-Kasani, III, 246 və s.; əl-Meydani, III; İbn Abidin, II, 811.

Boşamada Xüsusi Hallar



And içməkdən imtina edən qadındırsa, müləanə etməsi və ya ərinin 
de  diyini təsdiq etməsi üçün həbs edilir. Ərinin dediyini təsdiq edər sə 
sər  bəst buraxılar. “And içməsi, qadından əzabı qaldırar”775 ayəsin də 
bə   yan edildiyi kimi hənəfilərdən başqa əksər islam hüquqşünasları na 
gö rə, liandan imtina edənlərə zina cəzası tətbiq edilir. Çünki lian zi na 
cə   zasının yerinə keçmişdir.

Kişi hakim qarşısında edilən liandan sonra, andını geri götürərsə 
ona qəzf cəzası verilər.776

775. ən-Nur, 24/8.
776. əl-Aasani, III, 238; əl-Meydani, II, 808.
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II. XANIMINA DÖRD AY YAXINLAŞMAMAĞA AND 
İÇMƏKLƏ BOŞANMA (İLA)

A) İla Termini və Mənası:
İla “alə” felinin məsdəri olub and içmək deməkdir. Fiqh termini ola-

raq; kişinin xanımı ilə cinsi əlaqəni and, nəzir və ya bir şərt kəsərək 
mü   əy yən və ya qeyri-müəyyən müddətə özünə bunu qadağan etməsini 
ifa   də edir. And içərkən müddət müəyyən edilərsə ən azı dörd ay ol ma-
lı  dır.

İla metodu ailə həyatının sona çatmasına səbəb olan bir and nö-
vü  dür. 

İslamdan əvvəl Hicazdakı ərəblər ila metodunu zihar kimi boşa ma 
me  todu olaraq tətbiq edirdilər. Lakin deyilən sözün nəticəsi geniş bir za-
ma na yayıldığı üçün, bu da qadını təzyiq altında saxlamaq, ona zərər 
və sıxıntı vermək üçün istifadə edilirdi. Çünki ər bir, iki və ya daha çox 
müd dətlə arvadına qarşı ərlik vəzifəsini yerinə yetirmir və yenidən and 
iç məklə müddətini uzadırdı. İlanın axırına qədər evlilik davam etdiyinə 
gö rə, xanımı yenidən evlənmək imkanından məhrum qalır və qəlbi qı rıl-
mış halda günlərini keçirirdi.777 

Lakin İslam xanımı ilə əlaqəni kəsməyi dörd aylıq bir zamanla məh-
dud  laşdırdı. Ər bu müddət ərzində hər an andını geri götürüb xanımı ilə 
ba rışa biləcək və and kəffarəsi verərək üxrəvi məsuliyyətlərdən qur tu-
la bi ləcəkdir. Ancaq arvadının yanına dörd ay müddətində qayıtmaz sa, 
ev lilik sona çatmış sayılır.

İla Kitab və Sünnə ilə sabitdir. Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“Övrətlərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün dörd ay 

göz ləmə müddəti vardır, əgər bu müddət içərisində andlarından 
dön sələr, Allah (onları kəffarə vermək şərtilə) bağışlayandır, rəhm 
777. Bax. əl-Meydani, III, 59 və s.; əs-Sabuni, Məda Hürriyətiz-Zövceyn fit-Talaq, II, 
945 və s.; Bilmən Huquqi İslamiyə Qamusu, İstanbul 1968, II, 290 və s.; əz-Züheyli, 
VII, 535 və s.
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edəndir.Əgər talaq vermək (boşamaq) istəsələr, şübhəsiz ki, Al lah 
(onların niyyətlərini) eşidəndir, biləndir.”778

Həzrət Aişənin belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Allah Rəsulu xa   nım-
la rına ila etdi və özünə halalı haram etdi. Sonra da haramı halal etdi və 
and içdiyinə görə kəffarə verdi.”779

İla müəyyən bir müddət və ya qeyri-müəyyən müddət xanımına ya -
xınlaşmamaq üçün Allaha və ya Onun adətə görə and içmək üçün is -
ti fadə edilə bilən ilahi sifətlərinə ərin and içməsi ilə başlayar. Ər cin si 
əla qədən uzaq durmağı, ona ağır gələcək bir nəzirə və ya boşama ki mi 
bir şərtə bağlamaqla da ila etmiş sayılar. “Allaha and olsun ki, dörd ay 
sənə yaxınlaşmayacağam!” “Vallah, bundan sonra səninlə əlaqədə ol-
ma  yacağam”, “Səninlə əlaqədə olsam üzərimə həcc fərz olsun və ya 
yüz rükət namaz qılmaq mənə borc olsun.” “Səninlə əlaqədə olaramsa, 
ev liliyimiz sona çatmış olsun” kimi sözlərlə ila meydana gələr. Bunlar 
bo şamada olduğu kimi, niyyətə bağlı olmadan nəticə meydana gətirən 
açıq sözlərdir. Bəzən niyyət edilərək kinayəli sözlərlə də ila meydana 
gə lə bilər. Xanımı ilə əlaqəsini kəsməyi nəzərdə tutaraq; “Bundan sonra 
sə ninlə bir yastığa baş qoymaram, səninlə bir yataqda yatmaram” kimi 
sözlər də bu mahiyyətdədir.”780 

Hənəfilərə görə ilanın rüknü; ərin, arvadı ilə bir müddət əlaqədə ol-
mayacağına and içməsi və ya ila üçün istifadə edilən açıq və yaxud ki-
na yəli sözlərdir. İslam hüquqşqnasların çoxuna görə, bu rüknlər dörddür 
və aşağıdakılarıdır: And içən, and içilən söz, cinsi əlaqə ifadə edən söz 
və müddət. 

B) İlanın Şərtləri:
1. İla edən kişinin, həddi büluğ yaşında və təmyiz gücünə sahib ol-

ma sı şərtdir. Azyaşlı uşaq və ruhi xəstənin edəcəyi ila məqbul sayılmır.
2. Nikahın davam etməsi və ya qadının fikrindən daşına bilər bo-

şan  maya görə iddə gözləməsi lazımdır. Qadın üç boşama və ya bir qə ti 
(bain) boşama ilə boşanmışsa, artıq ilaya ehtiyac qalmaz.

3. İlanın bir yerlə məhdudlaşdırılmaması lazımdır. Çünki ərin bu yer 
xa ricində cinsi əlaqədə olması mümkündür.

778. əl-Bəqərə, 2/226, 227.  
779. Buxari, Səvm, 11, Salat, 18, Nikah, 91, 92, Talaq, 21, Eyman, 20; Tirmizi, Talaq, 
21; Nəsai, Talaq, 32.
780. el-Kasani, III, 162 və s.; İbnül-Hümam,  III, 182 və s.; Bilmən, II, 290 və s.
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4. Ərindən ayrı qalmaq müddəti ya mütləq olmalı və ya ən az dörd 
ay olaraq müəyyən edilmiş olmalıdır.781 

Dörd aydan qısa müddətli ila evliliklə əlaqədar bir nəticə meyda na 
gə tirməz. Belə halda ər müddət bitmədən əvvəl xanımının yanına qa  yı-
dar sa, andını pozmuş sayılacağı üçün yalnız and kəffarəsi lazım dır.

Dörd ay və daha artıq bir müddəti əhatə edən ila hüquqi nəticələri  ni 
mey dana gətirir. Belə halda ər dörd ay bitmədən əvvəl hər an xanı  mı-
nın yanına qayıda bilər. Belə olan təqdirdə andını pozmuş sayılaca  ğı 
üçün ona and kəffarəsi lazımdır. Belə bir vəziyyətdə ər-arvadın bir-biri 
ilə barışması və ailə həyatının davam etməsi təşviq edilmişdir. Ayə də 
be lə buyurulur: “əgər bu müddət içərisində andlarından dönsələr, 
Al lah (onları kəffarə vermək şərtilə) bağışlayandır, rəhm edəndir.”782

Ərin arvadı ilə barışması cinsi əlaqədə olmaqla və ya bunun müm-
kün olmaması halında sözlə reallaşır. And Allahın adı və ya adət halı na 
gə lən və and içməkdə istifadə edilən ilahi bir sifəti ilə edilmişdirsə, bu-
nun pozulması halında, digər andlarda olduğu kimi kəffarə lazımdır. Bu 
da imkanlı kişi üçün; on kasıbı bir gün doyuzdurmaq və ya geyin dir mək 
yaxud bir kölə azad etməkdir. Ər kasıbdırsa, ardarda üç gün oruc tu tar.783 
And; “Səninlə cinsi əlaqədə olaramsa, üzərimə həcc fərz olsun və ya 
bu təqdirdə sən məndən boşanmış ol” kimi bir nəzirə və yaxud bir şər  tə 
əsaslanmışsa, dörd ay bitmədən and pozularsa üzərinə həcc fərz olar. 
Boşama şərti kəsməkdə isə evlilik sona çatar. 

C) Dörd Ay Keçdikdən Sonra Tətbiq Olunacaq Üsul:
Dörd aylıq müddət bitmiş olarsa, ila ümumi məqsədinə çatmış olar. 

Hə nəfilərə görə, belə halda hakimə müraciət etməyə ehtiyac qal ma-
dan mücərrəd olaraq müddətin bitməsi ilə “bain boşama” meyda na gə  -
lər. Çünki dörd aydır kişilik vəzifəsini yerinə yetirməyən bir kişinin bu 
qadın üzərindəki zülmünü qaldırmaq və onun yenidən evlənməsi ni tə  -
min etmək yalnız bain boşama halında mümkün olar. Hənəfilərin bu 
fik   ri səhabədən Həzrət Osman, Əli, Abdullah bin Məsud, Abdullah bin 
Ab  bas, Abdullah bin Ömər və Zeyd bin Sabitə əsaslanır.

Şafei, maliki və hənbəli hüquqşünaslarına görə isə, ilada dörd ay bit-
dik dən sonra evlilik öz-özlüyündə sona çatmaz. Belə halda ər arvadının 
ya nına qayıdar və ya onu boşayar. Hər ikisini də etməzsə, qadın hakimə 

781. əz-Züheyli, VII, 535; Bilmən, II, 290 və s.
782. əl-Bəqərə, 2/226.
783. əl-Maidə, 5/89.
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mü raciət edərək boşanma tələbini irəli sürə bilər və hakim ər-arvadın 
ev liliyinə xitam verər. Hər iki halda da bir “rici boşama” meydana gə lər. 
Əsas landıqları dəlil; ila ayələrində ərin arvadı ilə barışması və boşa ma-
sı arasında sərbəst buraxılmasıdır.

Nəticə etibarilə evlilik davam edərkən kişinin dörd ay müddətlə ər 
ki  mi öz vəzifələrini yerinə yetirməməsi və ya evi tərk etməsi halında ev-
li  lik sona çatmış sayılır. Boşama istər bain, istərsə rici sayılsın, nə ti cə də 
ki şinin bir boşama haqqı azalmış olar. Bu ər-arvadın hənəfi lə rə görə 
ye ni bir nikahla əksər İslam hüquqşünaslarına görə isə, iddə müd də tin -
də barışmaqla yenidən ailə həyatlarını davam etdirə bilərlər.

Dörd ay müddətində barışmayan və bir-birinə küskün şəkildə gün lə-
ri ni keçirən ər-arvadın bir-birinə qarşı sevgi və ehtiram hisslərini itirdikləri 
de yilə bilər. Belə ki, yuxarıda Həzrət Ömərin uzaqda olan əsgərlərin 
xa nımlarından ən çox dörd aydan artıq qalmamalarını bildirdiyni qeyd 
et mişdik.
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III. QADININ VERƏCƏYİ BİR ƏVƏZ 
QARŞILIĞINDA BOŞANMASI

(XUL və ya MÜXALƏA)

A) Müxaləa Termini və Mənası:
Xul və ya müxaləa lüğətdə; çıxarmaq və aparmaq deməkdir. Fiqh 

ter mini olaraq isə; qadının verməyi qəbul etdiyi bir əvəz qarşılığın da ev-
li liyə xitam vermək, başqa bir ifadə ilə ər-arvadın qarşılıqlı razılıq yolu 
ilə evliliyə son vermələri mənasına gəlir.784 Şafei və hənbəlilərə görə 
mü xa  ləa əvəzsiz olaraq da edilə bilər.785

Gündəlik həyatda, bəzi hallarda evliliyə müxaləa metodu ilə xi  tam 
ve rilməsinə ehtiyac ola bilər. Evlilik xüsusilə qadın baxımdan dözül məz 
ha  la gəlmiş olar və əri də boşamaq istəməzsə nə edilə bilər? Qadın bu 
ağır problemlərə və dözülməz həyata qatlanmağa davam etməlidir mi? 
Yo la getməməyə görə məhkəməyə müraciət etməsi evin daxilindəki giz-
li qalan anlaşılmazlıqları isbat etmək problemi olduğuna görə çox vaxt 
nə ticəsiz qala bilər. Məhz belə bir vəziyyətdə qadın alacağı mehr dən 
im tina etmək və ya başqa bir əvəz ödəmək qarşılığında onu boşama sı 
üçün əri ilə razılığa gələ bilər.

B) Müxaləanın  Dəlilləri: 
Müxaləa kitab və sünnə dəlillərinə əsaslanır.
Ayələrdə belə buyurulur: “Onlara (qadınlarınıza) verdiyinizdən 

(kə   bin haqqından, mehrdən) bir şey tələb etməniz sizə halal ol maz. 
Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın (ər-arvadlıq) haqqındakı hökm-
lərini ye rinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları zaman müm-
kündür. (Ey şəriət hakimləri!) Əgər onların (ər-arvadın) Alla hın hökm-
lərini ye ri nə yetirməyəcəklərindən siz də qorxsanız, arvadın (kə bin 
haq qın dan) ərinə bir şey verməsində heç biri üçün günah yox dur.”786 
784. İbnul-Hümam, III, 199; İbn Abidin, II, 766.
785. İbn Rüşd,  II, 66; İbn Qüdamə, VII, 51, 67.
786. əl-Bəqərə, 2/229.
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“Qadınlarınızın mehrlərini könül xoşluğuyla verin! Əgər on lar 
qəl bən, öz razılıqları ilə bundan sizə bir şey bağışlasalar, onu ha lal 
ola raq, nuşcanlıqla yeyin! ”787

İbn Abbasdan rəvayət edildiyinə görə; Sabit bin Qeysin xanımı Həz-
rət Peyğəmbərin yanına gələrək: 

“Ey Allahın Rəsulu, Sabit bin Qeysi əxlaq və din barəsində ayıb  la-
mı ram, lakin müsəlmanlıqda küfr dərəcəsində bir xəta etməkdən qor  xu-
ram,”-dedi. Həzrət Peyğəmbər ondan soruşdu: “Bağçanı ona ge ri ve  rə-
cək sənmi?”-deyə cavab verdi: Bəli. Bundan sonra Həzrət Pey ğəm  bər 
Sa bitə; “Bağçanı qəbul et və onu bir dəfə də boşa” buyurdu.788

Müxaləa özünəxas xüsusiyyətləri olan boşama növüdür. Bu bo şa-
ma ər baxımından bir anddır. Çünki ər müxaləa razılığı ilə arvadını bo-
şamağı bir əvəzə bağlamış olar. Əvəzi aldıqdan sonra boşama real laş-
mış sayılır. Müxaləa qadın baxımından əvəzli bir nikahdır. Çünki qa dın 
bununla bir əvəz ödəməyi qəbul etmiş olar. Qadın ərinin bir əvəz qar-
şılığında boşama təklifinə “qəbul etdim” deyər və ya “məni bu qədər pul 
qarşılığında boşa” deyərək özü təklif edər. Əslində bununla, “Bu qə dər 
pul qarşılığında evlilik əlaqəsini səndən satın almağa razı oldum” de-
mək istəmişdir.

Müxaləa təklifi ərindən gəlmişsə, artıq nə qadının qəbulundan əv-
vəl, nə də sonra bu təklifindən imtina edə bilməz. Arvadını qəbul et mək-
dən çəkindirə bilməz. Özü üçün sərbəst olmağı şərt kəsməsi məq bul 
sa yılmır. Arvadının dərhal həmin məclisdə qəbul etdiyini bildirməsi la-
zım  dır. Ər müxaləa əqdini ləğv edə bilməz. Kişinin mücərrəd müxaləa 
tə ləbi irəli sürməsi ilə öz-özlüyündə bu beş hökm meydana gələr. Ər 
mü  xaləanı bir şərtə və ya gələcək zamana aid edə bilər. “Əgər atan 
gə  lərsə, bu qədər pul müqabilində səninlə müxaləanı qəbul etdim” və 
ya “Ramazan ayının başlanğıcında bu qədər pul müqabilində səninlə 
mü xaləanı qəbul etdim” deyilsə, şərt baş verdikdən və ya qeyd edilən 
ta   rix gəldikdən sonra boşama meydana gələr. Qadının müəyyən edilən 
pu  lu ərinə verməsi şərtdir. 

Mü xaləa yolu ilə boşanma təklifi qadın tərəfindən olarsa; “Sənə ve-
rəcəyim bu qədər pul qarşılığında məni boşa” deyərsə, ər bu təklifi qə-
bul edəcəyini deyənə qədər, qadın bu təklifindən imtina edə bilər.789 

787. ən-Nisa, 4/4.
788. Buxari, Talaq, 11; Nəsai, Talaq, 34.
789. İbn Abidin, II, 557; M. Zehni, Munəkəhat-Muraqat, s. 117, və s.
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C) Müxaləada Əvəz:
Evlilikdə mehr kimi verilən hər şey müxaləada əvəz ola bilər. Bu na 

gö rə ticarəti caiz olan və maddi dəyərə malik olan daşınan və da şın-
maz əmlaklar ilə bəzi mənfəətlər mehr və müxaləada əvəz ola bilər. 
Mü  xaləanın  əvəzi mehrə bərabər, həmçinin ondan az və ya çox da ola 
bi lər. Məsələn; ər kiçik uşaqların məsrəflərinin müəyyən bir yaşa qə dər 
xa  nımı tərəfindən qarşılanması şərtilə müxaləa edə bilər. Yenə uşaq la-
rın müəyyən bir yaşa qədər arvadı tərəfindən baxılıb tərbiyə edilməsi 
də müxaləanın əvəzi ola bilər.

Ər-arvad arasında prolemin əsasında bəzən qadın, bəzən də ki-
şi durur. Bəzən də bir-biri ilə yola gedən ər-arvad boşana bilər. Yo la 
get  məməkdə qüsurlu olmaq müxaləanın əvəzinə təsir edərmi? Baş qa 
bir ifadə ilə kişi həm problem yaradaraq xanımını boşamaz, həm də 
bo     şamaq üçün xanımından bir əzəz istəyə bilərmi? Burada ərin bo-
şa  ma haqqını sui-istifadə etmə ehtimalı vardır. Ər müxaləanın  əvə zi -
nə ya məhkəmə hökmü ilə, ya da Allahla bəndə arasında olan əla qə 
ilə (din yolu ilə) malik ola bilər. Kişi dünyəvi hüquq baxımından mü xa  -
lə anın əvəzinə istənilən halda sahib olar. Yola getməməyin yal nız ki  -
şi dən, yaxud yalnız qadından və yaxud da hər ikisindən asılı olma sı 
nə ticəni dəyişdirməz. Bu əvəzin mehrə bərabər, ondan az və ya çox 
ol  ması da hökmü dəyişdirməz.790 Çünki qadın öz mülkiyyətini is tə  di-
yi şəkildə xərcləyəcəyi kimi, ər də xanımın öz razılığı ilə verə bi lə   cə-
yi bir əvəz qarşılığında bir sıra haqq və mənfəətlərdən istifadə edə  rək 
imtina etməklə onu boşaya bilər. Ayeyi-kərimədə “...arvadın əri nə ev-
lilikdən qurtulmaq üçün əvəz verməsində hər iki tərəfə də gü  nah 
yoxdur.”791 buyurulmuş, əvəzin miqdarı üçün bir məhdudiy yət qo  yul-
ma  mışdır. Lakin Əbu Bəkr əl-Muzəni bu ayənin hökmünün aşa ğı  dakı 
ayə tərəfindən qaldırıldığını qeyd etmişdir. “Əgər bir arvadın ye  rinə 
baş qa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə (birinciyə) çox  lu 
mal vermiş olsanız da, ondan heç bir şey geri almayın!”792 Əl-Mu-
zə  ni bu ayəyə əsaslanaraq hullə yolu ilə boşanmağa qarşı çıxır. İs lam 
hü quqşünaslarının əksəriyyəti isə bu son ayəni razılığı olmadıqda qa-
dın dan bir şey alınmaması şəklində şərh etmişlər.793 

Üxrəvi məsuliyyət baxımından müxaləa əvəzinin hökmü ər-arva dın 
yola getməməkdəki rollarına görə dəyərləndirilmişdir. Problem yal nız ki-

790. əl-Fətava-l-Hindiyyə, I, 488.
791. əl-Bəqərə, 2/228.
792. ən-Nisa, 4/20.
793. əz-Züheyli, VII, 472.

Boşamada Xüsusi Hallar



 314 \ Ailə Elmihalı

şidən qaynaqlanırsa əvəzi istəməsi halal deyildir. Verilən mehrin bo  şa-
yar kən geri alınmasını qadağan edən Nisa surəsinin 20-ci ayəsi bu  nun 
də lilidir. Çünki kişinin xanımına zülm edərək müxaləanın əvəzini çox 
is təməsi və boşamanı pul qarşılığında etməsi, haqqı sui-istifadə et  mək 
sa  yılır.794 

Problem yalnız qadından və ya ər-arvadın hər ikisindən irəli gəlir sə, 
ki şi nin boşama müqabilində əvəz alması halaldır. Lakin belə halda qa-
dı na mehr olaraq verdiyindən daha çoxunu alması məkruh sayılmışdır.

D) Müxaləanın  Hökmü:
Hənəfilərin də daxil olduğu əksər alimlərə görə müxaləa yolu ilə bo-

şa ma bir bain (qəti) talaq sayılır. İmam Şafei isə müxaləanı boşama de-
yil, fəsx sayır. Bu məsələdə aşağıdakı dəlillərə əsaslanır. Ayələrdə be lə 
buyurulur: “Talaq iki dəfədir”795. Ayənin davamında “Qadının qur tul-
maq üçün bir əvəz verməsində, ikisinə də bir günah yoxdur ”-buyurulur. 
Ey ni surənin 29-cu ayəsində; “...arvadın ərinə evlilikdən qurtul maq 
üçün əvəz verməsində hər iki tərəfə də günah yoxdur,” ifadə lə-
ri mövcuddur. Müxaləa da boşama sayılırsa, bir-biri ilə əlaqəli şəkil də 
gələn bu ayələrə görə talağın (boşamanın) sayı dörd olar. Halbuki bo-
şama üçdən artıq ola bilməz. Hənəfilər isə bu ayələrdəki boşama növ-
lə rini əvəzli və əvəzsiz olmaqla üç dənə olaraq qəbul edirlər. Çünki mü-
xaləa yeni bir boşama növü deyil, kinayəli sözlərlə edilən boşama şək-
lin dən ibarətdir. Ona görə də müxaləanın  sonunda fəsx deyil, bain talaq 
mey dana gəlir. Həzrət Ömər, Həzrət Əli və İbn Məsuddan müxaləanın  
ba in talaq olduğu rəvayət edilmişdir.796

Boşamağa qadir olan ər və boşanmaq iqtidarında olan qadın, eyni 
za manda müxaləanı da etməyə səlahiyyətlidir. Bu  əqdin nəticəsində 
qa dın öz malından xərclədiyinə görə bu, hədiyyəyə bənzədilmiş və hi-
bə də tələb edilən şərtlər burada da tələb edilmişdir. Ona görə müxaləa 
üçün qadının ağıllı, həddi-büluğ yaşında olması və ölümlə nəticələnən 
bir xəstəliyə tu tulmaması lazımdır.

İslam hüquqçularının əksəriyyətinə görə, ər-arvad qarşılıqlı razılığa 
gə lincə evlilik müxaləa yolu ilə özlüyündə sona çatar. Həmçinin haki min 
hök münə ehtiyac qalmaz.

794. əl-Cəssas, Əhkamu-l-Quran, II, 92; əl-Fətava-l-Hindiyyə, I, 488.
795. əl-Bəqərə, 2/229.
796. əs-Sərəxsi, əl-Məbsut, VI, 171 və s.



Bundan başqa mehr haqqı qaldırılaraq qadının boşanmadan mey-
da na gələcək zərəri (haqsızlığı) aradan qaldırıla bilər. Belə ki, səha bə 
döv ründə 350-400 dirhəmə qədər mehr verildiyi məlumdur. Bu məb-
ləğ 80-100 arasında qoyunun əvəzi olub, bu gün təxminən bir ev də-
yərindədir. (Bax. mehr mövzusu).
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IV. ARVADINI MƏHRƏM QOHUMUNA BƏNZƏTMƏKLƏ 
HARAM ETMƏK (ZİHAR)

A) Ziharın Mənası və Dəlilləri: 
Zihar, “kürək” mənasına gələn “zahr” kökünün məsdəri olub, ərin 

ar  vadına “Sən mənə anamın beli kimisən,” yəni haramsan deyərək onu 
özü   nə haram etməsini ifadə edir. Zihar və ila hər ikisi də cinsi əlaqəyə 
ma  ne olan bir and mahiyyətində olması və kəffarə verildiyi təqdirdə qa-
da  ğanın aradan qalxması baxımından bir-birinə bənzəyir.

İslamdan əvvəl ərəb toplumunda kişi arvadının bir hərəkətinə əsəb-
lə   şərkən “Sən mənə anamın beli kimisən” deyərdi. Bununla xanımı ona 
ha  ram olar, lakin boşanmış da sayılmazdı. Beləliklə qadın nə evli, nə də 
su  bay olmadan yalnızlığa tərk edilərdi.

Zihar metodu bununla əlaqədar ayələr nazil olana qədər, cahiliyyə 
döv   ründə bu şəkildə tətbiq edildi. Zihar ayələrinin nazil olması bu sə-
bəb  lədir:

Həvlə binti Malik İbn Sələbə (r.anhə) belə demişdir: “Ərim Övs bin 
Sa  mit mənə zihar etmişdi. Mən də Rəsulullahın (s.ə.s) yanına gedərək 
ha  disəni ona danışdım və şikayət etdim. Allah Rəsulu mənə israrla; “Al-
lah dan qorx, Övs sənin əminin oğludur. Ona mehriban davran”-bu yur-
du. Bir müddətdən sonra haqqımda bu ayələr nazil oldu: 

“(Ya Peyğəmbər!) Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Al -
la ha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin da nı  şı-
ğınızı eşidir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) gö   rən-
dir! Sizdən öz qadınları ilə zihar edən kimsələrin zövcələri (əs lin də) 
onların anaları deyillər. Onların anaları ancaq özlərini do ğan qa dın-
lar dır. Onlar, əlbəttə, pis və yalan söz danışırlar. Şübhəsiz ki, Allah 
əfv edəndir, bağışlayandır. Qadınları ilə zihar (qanuni nikahlarını 
öz  lərinə haram) edib, sonra sözlərindən dönənlər onlarla yaxınlıq 
et  məzdən əvvəl (kəffarə vermək üçün) bir kölə azad etməlidirlər. Bu 
si zə (zihar barəsində) verilən öyüddür. Allah nə etdiklərinizdən xə-
bər  dardır! Kim (azad etməyə bir kölə) tapmasa, qadını ilə yaxınlıq 
et  məzdən əvvəl iki ay sərasər oruc tutmalı, buna da gücü çatmasa, 
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alt  mış yoxsulu yedirdib doydurmalıdır. Bu sizin Allah və Onun 
Pey ğəm bərinə iman gətirməniz üçündür. Bunlar Allahın hədləri dir 
(on la  rı aşmaq olmaz). Kafirləri şiddətli bir əzab gözləyir!”797

Həzrət Peyğəmbər Həvləni çağıraraq “Ərin Övs bir kölə azad et-
sin”-dedi. “Tapa bilməz” dedikdə, “İki ay fasiləsiz oruc tutsun”-bu yur du. 
Həv lə; “O yaşlıdır, oruc da tuta bilməz” deyincə, Allah Rəsulu, “alt mış 
yox sulu doyuzdursun”-buyurdu. Həvlə; “Ərim kasıb olduğu na gö rə bu -
nu da edə bilməz” dedikdə, Allah Rəsulu; “O zaman bir qab xur ma verim 
onu paylasın” buyurdu. Həvlə “Bir qab da mən verə rəm” de di. Bun dan 
sonra Həzrət Peyğəmbər; “Çox yaxşı iş görmüş olar san, sən onun ye-
rinə altmış yoxsulu doyuzdur və əmioğlunun yanına qayıt”-bu yur du.798

Zihar cahiliyyə dövründə boşamanın ən ağır forması idi. Çünki zi-
har la qadın əbədi haram olan ana kimi, ömürlük haram edilirdi. Bu sə-
bəb  dən zihar edənin arvadını yenidən alması caiz deyildi.

İslam bu hökmü aradan qaldırdı. Lakin kəffarə verənə qədər mü-
vəq  qəti bir haramlıq qəbul etdi. 

Ziharda ər kəffarə verməkdən boyun qaçırdıqda, məhkəmə ər-ar-
va dın nikahını fəsx edə bilər. Çünki kəffarə vermədikcə ər-arvad bir-bi-
ri nə halal olmaz.

İslamda zihar edərək arvadın haram edilməsi qadağandır. Çünki 
bu, ya lan və iftiradır. Bununla yanaşı bir kişi dili ilə zihar və ya talaq etdi-
yi  ni deyərsə bunlar meydana gələr. Bunlar mənası başa düşülən söz lər 
ol  duqda niyyətə də baxılmaz. Zihar edən şəxsin, kəffarə verənə qə dər 
ar vadına yaxınlaşması haramdır. Peşman olub arvadı ilə barışmaq is-
tə  yən kəffarə verməlidir. 

B) Ziharın Meydana Gəlmə Şərtləri:
Ziharı edənin ağlı başında, həddi-büluğ yaşında və müsəlman ol-

ma  sı lazımdır. Zihar məsələsində qadının müsəlman və ya əhli-kitab 
ol  ması nəticəni dəyişdirməz.

1. Zihar Məsələsində Qadında Tələb Olunan Xüsusiyyətlər:
a) Zihar edənin arvadı olmalıdır. Çünki zihar ayəsində “xanımla rı-

na” buyurulmuşdur.
Fəqihlərin çoxuna görə qadın ərinə qarşı zihar edə bilməz. Çün  ki 

ayə, boşamada olduğu kimi bu səlahiyyəti də kişiyə vermişdir. Yal nız 
797. əl-Mücadələ, 58/1-4.
798. Əbu Davud, Talaq, 17; İbn Hənbəl, VI, 411; əş-Şövkani, VI, 262.

Boşamada Xüsusi Hallar



 318 \ Ailə Elmihalı

Əh məd bin Hənbəldən rəvayət edilən bir fikirə görə qadın da zihar edə 
bi  lər.

b) Nikah hər baxımdan tam olmalıdır. Ona görə rici boşama halın  da 
iddə müddətində də zihar edilsə məqbul sayılır. Lakin bain boşama və 
ya müxaləada iddə müddətində zihar məqbul sayılmaz. Çünki bu cür 
bo şamalarda haramlıq vardır və artıq zihar kimi ikinci bir haramlığın 
mə  nası yoxdur. 

c) Zihar qadının bədəninə və ya bir üzvünə edilməlidir. Bel, baş, üz, 
boyun və cinsiy yət or qanı bədəni təmsil edən yerlərdir. Üçdə bir, dörd də 
bir kimi bədənin mü əyyən hissələrinə zihar etmək də bu ma hiy yət  dədir.799 

2. Bənzədilən Kəsdə Tələb Olunan Xüsusiyyətlər:
a) Bənzədilən, kişiyə əbədi olaraq evlənməsi qadağan edilən bir 

qa  dın olmalıdır. Bu; soy, süd və ya evlənmək yolu ilə meydana gə lən 
bir qohumluq ola bilər. Ana, bacı, süd ana və ya qayınana bu xü su siy-
yət   dədir.

b) Bənzətdiyi yer bel, qarın, bud və cinsiyyət orqanı kimi baxma sı 
özü nə halal olmayan bir üzv olmalıdır. Belə halda arvadını, məsələn; 
ana sının üzünə, başına və ya əllərinə bənzətməsi arvadı üzərində ha-
ram lıq meydana gətirməz. Çünki kişinin bu yerlərə baxması caizdir.

c) Bənzədilən, qadın cinsindən olmalıdır. Ər arvadına “Sən mə nə 
ata mın” və ya “oğlumun beli kimisən” deyərsə zihar meydana gəlməz. 

Bundan başqa kişi arvadını onun bacısı və ya evli bir qadın, ya xud 
in kar edən bir qadın kimi hal-hazırda özünə haram olduğu hal da, və-
ziy yət dəyişdiyində halal ola biləcək bir qadına bənzətməklə zihar baş 
ver məz, çünki bunlar əbədi olaraq ona haram deyildir.800 

Hənbəlilər ziharda bənzədiləni daha geniş əhatəli götürmüş və hə-
min anda kişiyə haram olan qadınlarla yanaşı, murdar (tələf) olmuş 
hey van, şərab, qan kimi yeyilməsi və ya içilməsi haram olan şeyləri də 
zi hara aid etmişlər.801

Lakin fəqihlərin çoxu bu məsələdə hənbəlilərə etiraz etmiş və bən-
zə diləndə “cinsi əlaqə xüsusiyyəti”nin olmasını şərt qoşmuşlar. 

799. əl-Kasani, III, 232 və s.; İbnul-Hümam, III, 232; İbn Abidin,  II, 791, 795; İbn Rüşd, 
II, 107, 112.
800. əl-Kasani, III, 233, 234.
801. İbn Qüdamə, əl-Muğni, VII, 340.
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Bundan başqa kişinin arvadını “ana və bacı” deyərək məhrəm qohum 
kimi ça  ğırması mək ruh dur. Çünki Allah Rəsulu bunu qadağan et miş dir.802 

C) Zihar Kəffarəsi:
Zihar edən kişinin kəffarə verənə qədər arvadına yaxınlaşması caiz 

deyildir. Lakin ər peşman olub arvadı ilə barışmaq istəsə, aşağıda qeyd 
edə cəyimiz kəffarəni yerinə yetirməlidir. Fəqihlərin əksəriyyətinə gö rə 
kəffarə vermədən əvvəl cinsi əlaqə qadağan edilməklə yanaşı, öp mək 
və boynuna sarılmaq kimi davranışlar da caiz deyildir. İmam Şafeiyə 
gö rə isə ayədə yalnız cinsi əlaqədən söhbət getdiyi üçün, bunun xa ri-
cin də ki hə rəkətlər haram hökmünə girməz.

Allah-Təala belə buyurmuşdur: “Qadınları ilə zihar (qanuni nikahla-
rı nı özlərinə haram) edib, sonra sözlərindən dönənlər onlarla yaxın-
lıq et məzdən əvvəl (kəffarə vermək üçün) bir kölə azad etməlidirlər. 
Bu si zə (zihar barəsində) verilən öyüddür. Allah nə etdiklərinizdən 
xə bər  dardır! Kim (azad etməyə bir kölə) tapmasa, qadını ilə yaxınlıq 
et məz dən əvvəl iki ay sərasər oruc tutmalı, buna da gücü çatmasa, 
altmış yox sulu yedirdib doydurmalıdır.”803 Bu məsələyə görə ziharın 
meyda na gə tirdiyi haramlığın aradan qalxması üçün kişinin bir kölə 
azad et mə si, bu mümkün olmadıqda iki ay sərasər oruc tutması, buna 
da gü cü çat masa altmış kasıbı doyurması gərəkdir. Belə ki, yuxarıda da 
qeyd et diyimiz kimi zihar edilən Həvlə binti Malik, əri Övs bin Samitin 
kölə azad etməsinə və ya iki ay oruc tutmağa gücü çatmayacağını, hət-
ta alt  mış yoxsulu doyuracaq imkanı olmadığını dedikdə, bir hissəsini 
Həz  rət Peyğəmbərin və bir hissəsini də Həvlənin verdiyi xurmalarla alt-
mış kasıb doyuzdurulmuş və ər-arvad normal ailə həyatını davam et-
dir  mişdir.804

Nəticə etibarilə xüsusən qadın üçün böyük sıxıntı yaradan zihar mə-
sə ləsi hicrətin dördüncü və ya beşinci ilinə qədər davam etmiş, Malikin 
qı zı Həvlənin məsələsinin həlli üçün Həzrət Peyğəmbərdən israrla çıxış 
yo  lu isməsi və Allah-Təalaya çıxış yolu tapmaq üçün yalvarmasın dan 
son   ra yuxarıda qeyd etdiyimiz ayələr nazil olmuşdur. Həvlə Allah Rə su-
lu na dəlil olaraq əri Övslə gənc yaşda ailə qurub ona və uşaqları na uzun 
illər xidmət etdiyini və yaşlı vaxtında ərinin onu haram edən sö zü de-
mə sinə görə nə evli, nə də subay olaraq pərişan bir hala düşdyünü irə li 

802. əz-Züheyli, VII, 596.
803. əl-Mücadələ, 58/3,4.
804. Əbu Davud, Talaq, 17; İbn Hənbəl, VI, 411. 
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sür  dü və yenidən əri ilə barışmaq istədiyini bildirdi. Nazil olan ilk ayədə; 
“(Ya Peyğəmbər!) Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şi-
ka yət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin danışığınızı eşi   dir. 
Hə qiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) görəndir! ”805-bu yu   ra-
raq, Allah-Təalanın zihar kəffarəsi metodunu bir qadının is tə məsin  dən 
sonra asanlıq gətirmək üçün caiz etdiyi qeyd edilir.

805. əl-Mücadələ, 58/1.
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V. İRTİDAD və ya İSLAMI QƏBUL ETMƏYİN 
NİKAHA TƏSİRİ

A) Dindən Çıxmağın (İrtidad) Evliliyə Təsiri:
Əbu Hənifə, Əbu Yusif və Malikə görə ər-arvaddan biri İslamı tərk 

edərsə, nikah öz-özlüyündə ləğv olar. Bu məsələdə məhkəmə qərarı na 
eh tiyac olmaz.

Şafei və hənəfilərə görə belə bir halda evliliyin ləğvi iddə müd də-
ti  nin sonunda reallaşar. Bu səbəbdən irtidad edən ər (arvad) yeni dən 
İs   lama qayıdarsa ailə həyatları əvvəlki hal üzrə davam edər. 

Ər-arvaddan birinin irtidad etməsi ilə evlilik ləğv edilərkən qadının 
mehr haqqı bu şəklidə müəyyən edilir.

Dindən çıxan kişidirsə, qadın mehrin hamısını almaq hüququna ma-
lik dir. Çünki cinsi əlaqə ilə mehr qətilik qazanır. Lakin kişi cinsi əlaqədən 
əv vəl dindən çıxmışsa, qadın mehrin yarısını alar. Çünki cinsi əlaqədən 
əv vəl kişinin səbəb olduğu ayrılıq, mehri yarıya endirir.

Əgər dini tərk edən qadın olarsa və bu irtidadı cinsi əlaqədən əv vəl 
et  miş olarsa mehr ala bilməz. Çünki o, dindən çıxmaqla nikaha ma ne 
ol muşdur. Burada satdığı malı müştəriyə təslim etmədən əvvəl tə ləf 
edən satıcı ilə müqayisə edilmişdir. Əgər cinsi əlaqədən sonra dindən 
çıx mışsa mehrin hamısını alar. 

Ər-arvad birlikdə dindən çıxsa və ya hansının əvvəl irtidad etdiyi 
bi  linməzsə, daha sonra yenə ikisi bir yerdə İslamı qəbul etsələr, əvvəlki 
ni  kahları sabit olar. Çünki ər-arvad arasında din fərqliliyi məsələsi ol ma-
mış dır. Dəlil “istehsan” prinsipidir.806 

İslamı tərk edən kişinin nə müsəlman bir xanımla, nə də kafir və ya 
mür təd bir qadınla evlənməsi caiz deyildir. Yenə bunun kimi İslamı tərk 
edən qadının da əhli-kitab olmadığı halda müsəlman bir kişi ilə ev lən-
mə  si caiz olmaz.807 

806. əl-Meydani, əl-Lubab, III, 28; İbn Qüdamə, VI, 639; əz-Züheyli,VII, 621.
807. Buxari, Cənaiz, 79.
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Uşaqların Vəziyyəti:
Ər-arvaddan biri müsəlmandırsa uşaq onun dininə tabe olaraq 

mü   səlman sayılır. Yenə ər-arvaddan biri İslamı qəbul edərsə, əgər bu 
ki şinin (arvadın) uşağı varsa, o da onun İslamı qəbul etməsi ilə mü-
səl    man sayılır. Burada uşağın faydası əsas götürülür. Çünki hədisdə 
“İs   lam ucadır, ondan yüksək heç nə ola bilməz”-buyurulmuşdur. Ər-ar-
vad  dan biri əhli-kitabdan, digəri müşriklərdən olarsa, uşaq əhli-kitab 
sa   yılır. Çünki xristian və ya yəhudilər bir sıra hökmlərdə İslama daha 
ya   xın olduğuna görə burada da uşağın faydası nəzərə alınır. Onlarla bir 
mü  səlmanın ailə qura bilməsi və kəsdiklərinin yeyilməsi də bu ya xın lıq-
lar  dan sayılır.808

B) Başqa Dindən Olanın İslamı Qəbul Etməsinin Evliliyə Tə si ri:
Qadın İslamı qəbul edib, əri kafir olaraq qalsa, hakim ona da mü-

səl man olmasını təklif edər, əgər o da İslamı qəbul edərsə, ailə hə yat-
la  rının davam etməsinə mane olan bir problem qalmadığı üçün qa dın 
onun xanımı olar. Ər İslamı qəbul etməzsə, hakim onların nikahını ləğv 
edər. Çünki müsəlman bir qadının kafir bir kişinin yanında qalması ca iz 
de  yildir. Hakimin bu nikahı ləğv etməsi Əbu Hənifə və İmam Mə həm-
mə  də görə bir bain talaq, Əbu Yusifə görə isə boşama sayına gir mə  yən 
bir ayırmadır.809 

Atəşpərəst və ya ateist bir qadınla evli olan kişi müsəlman olsa, 
ar  vadına da İslamı qəbul etməsi təklif edilər, qəbul edərsə onun arvadı 
ola   raq qalar, etməzsə hakim onların nikahını ləğv edər. Çünki müsəl-
man ki  şinin müşrik və ya ateist bir qadınla evlənməsi məqbul sayılmır. 
Bu ay rı lıq talaq xüsusiyyətində deyildir, çünki ayrılmağa qadın səbəb 
ol   muş dur və qadına talaq düşmür.

Yuxarıdaki halda ər-arvad ayrılarkən əgər cinsi əlaqə olmuşsa qa dın 
meh rin hamısını alar, cinsi əlaqə olmamışdırsa mehr ala bilməz, çün ki 
zi fafa girmədən əvvəl ayrılıq qadın tərəfindən meydana gətirilmişdir.

Əhli-kitab bir qadının əri müsəlman olarsa, bunların nikahı davam 
et  miş sayılır. Çünki əhli-kitab bir qadınla müsəlman bir kişinin prinsip 
ola  raq evlənməsi məqbul olduğu kimi, mövcud evliliyin davamı da məq-
bul sayılır.810

808. əl-Meydani, III, 29.
809. İbnul-Hümam, II, 507; əl-Meydani, III, 26.
810. əz-Züheyli, VII, 623.
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VII. BOŞAMANIN İSBATI

A) Say və ya Xüsusiyyətində Şübhə Edilməsi 
Halında Tətbiq Olunan Üsul:
Boşayan; boşamanın şəkli, növü və ya sayında tərəddüd edərsə, bu 

şübhənin aradan qaldırılması üçün aşağıdakı prinsiplərə əməl edilir.
Şübhə lüğəvi mənada; qəti şəkildə bilinənin ziddi deməkdir. Dini 

bir termin olaraq, bir məsələdə tərəddüd etməkdir. Burada iki ehtimalın 
bə   ra  bər olması və ya bunlardan birisinin seçiləcək halda olması nəticə-
ni dəyişdirmir. İslam cinayət hüququnda şübhədən müttəhimin istifadə 
et  məsi prinsipi əsasdır. Belə ki, Allah Rəsulu; “Gücünüzün çatdığı qə-
dər şübhələrlə həd cəzalarını ləğv edin”811 -buyurmuşdur. İbadətlərdə 
şüb  hə olarkən “qalib zənnə” görə əməl edilməsi lazımdır. Davranışlarda 
isə qəti olaraq edildiyi məlum olan davranışla yanaşı, sonradan edilən, 
yal  nız forma, növ və ya miqdarında şübhə olan ikinci bir davranış mey-
da na çıxar.

Boşama məsələsindəki şübhələrdə “Şübhə ilə yəqin aradan qalx-
maz” (Məcəllə, maddə. 4) prinsipi tətbiq edilir. Buna görə ər, arvadını bo-
şa  yıb-boşamadığına şübhə etsə, boşamağa hökm verilə bilməz. Lakin 
bo  şamanın rici, yoxsa bain olduğuna şübhə etsə, rici olduğuna hökm 
ve  rilir. Çünki bu, iki cür boşamanın ən zəifi olub bunun mövcudluğunda 
qə  ti qənaəti vardır. 

Boşamanın sayında şübhə edilsə, ən az say əsas götürülür və bu 
da bir boşamadan ibarətdir. Üç dəfə boşamada şübhə edilsə, boşayan 
şəxs qəti qənaətə gələnə qədər bir boşamanın olduğuna hökm edilir. 
Çün ki bir boşamada qəti qənaəti vardır. Malikilər bunun əksini qəbul 
edir lər.

Şübhəli qismi atıb, qəti olaraq bilinənlə əməl etmək prinsipi Ab-
dul lah bin Zeydin (r.a) Peyğəmbərdən (s.ə.s) rə vayət etdiyi bu hədisə 
əsas lanır; “Allah Rəsuluna namazda ikən dəs tə mazının pozulduğunu 

811. Əbu Davud, Salat, 14; Tirmizi, Hüdud, 2.
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zənn edənin vəziyyəti soruşulduqda bu ca  vabı ver mişdir. “Bir səs eşit-
mə dikcə və ya bir qoxu hiss etmədikcə na maz dan ayrılmasın.” 812

Həmçinin dəstəmazlı şəxs dəstəmazının pozulduğunda və ya dəs-
tə  mazsızın dəstəmazı olub-olmadığında şübhə etsə, şübhəli olan tərk 
edi lərək qəti olaraq bilinənlə əməl edilir.

Şafei və hənbəlilərə görə boşamada şübhə halında təqva yolu se çi-
lərək şübhəli hissə də məqbul sayılır. Dəlil Həzrət Peyğəmbərin bu hə-
disləridir: “Kim şübhəli şeylərdən uzaq durarsa dinini və namusunu qo-
ru muş sayılar.”813 “Səni şübhəyə salan şeyi tərk et, şübhəyə düşməyə ni 
et.”814 Belə bir vəziyyətdə boşamada şübhə edən şəxs rici talaqdırsa 
ar vadı ilə yenidən barışa bilər. Qəti (bain) talaq olduğuna şübhə et miş-
dir sə, ailə həyatını davam etdirmək istəyirsə yenidən nikahını təzələyə 
bi lər. Əks təqdirdə onu yenidən boşayıb sərbəst buraxa bilər. Boşa ma 
sa yının iki və ya üç olduğunda şübhə etsə və üç sayını əsas götürsə, 
qa dın başqa bir kişi ilə evlənib boşanmadıqca onunla yenidən evlənə 
bil məz.815

Qadın əri tərəfindən boşandığını iddia etsə, məhkəməyə müraci  ət 
edib məsələnin müəyyənləşdirilməsini tələb edə bilər. Şahid, yazı və 
s. dəlillərlə isbat edərsə hakim ayrılığa qərar verər, isbat edə bilməz sə 
ki şiyə and içdirilərək ona görə hökm verilər. İnkar halında isbat etmək 
asan olduğuna görə evlənmədə olduğu kimi boşamada da şahidin ol-
ma sı məqsədəuyğundur Lakin boşamada şahid gətirməyin məcburi 
olub-olmadığı məsələsində müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Aşağıda 
bu məsələyə qısa şəkildə toxunacağıq.

B) Boşamada Şahid Lazımdırmı?
İstər kişinin, istərsə də boşama səlahiyyəti verilən qadının boşa-

ma    sı zamanı şahid gətirmək lazımdırmı? Başqa bir ifadə ilə şahid gətir-
mək boşamanın məqbul olmasının şərtlərindəndirmi, yoxsa şahidsiz 
bo    şama da məqbuldur?

Boşama məsələsi məhkəməyə getdiyi zaman hakimin xüsusilə qa-
dı nın şikayətindən sonra başlanan məhkəmədə boşanma səbəbləri nin 
olub-olmadığını şahid, sənəd, həkim rəyi kimi dəlillərə əsaslanaraq qiy-

812. Buxari, Vudu, 34.
813. Buxari, İman, 39; Müslim, Müsaqat, 107; Əbu Davud, Büyü, 3; İbn Macə, Fitən, 14.
814. Buxxari, Büyü, 3; Tirmizi, Qiyamə, 60; Nəsai, Qudat, 11.
815. Bax. əl-Kasani, III, 126; əş-Şirazi, II, 100; əş-Şirbini, III, 303; İbn Qüdamə,  VII, 
247; əz-Züheyli, VII, 458, 459.



 / 325 

mət ləndirəcəyində şübhə yoxdur. Lakin ərin (arvadın) məhkəmə xa ri-
cin  də özü boşaması halında İslam onun istəyini sözlə və ya yazılı hal da 
ni kahında olan arvadına (ərinə) aid etməsinin kifayət etdiyini qəbul et-
di  yi üçün, başqa şahidin olmasına ehtiyac olmadan boşamağı məqbul 
say  mışdır. 

Qurani-Kərimdəki şahid gətirmə ayəsinə gəlincə; ət-Talaq surəsi nin 
ikinci ayəsində belə buyurulur: “Bunların (bu qadınların) gözlə mə müd-
də ti başa çatdıqda (barışmaq istəsəniz) ya onları yaxşılıqla saxla yın, 
ya da (mehrlərini verib) yola salın. (Sonradan aranızda ixtilaf olmasın 
de yə) içərinizdən iki ədalətli şahid tutun.” Bundan əvvəlki ayədə bo-
şanma və rici talaqla boşadıqdan sonra arvadı ilə barışmaqdan söh bət 
getdiyi üçün, şahid gətirməyin hər iki ehtiyacı ödəyəcəyi və ya ödə mə-
yə cəyi mübahisə edilmişdir. 

Alimlərin çoxuna görə, rici boşamada arvadı (əri) ilə barışarkən şa-
hid gətirmək şərt deyildir. Lakin şahid gətirmək ər-arvadın sonra dan ba-
rı şığı inkar etməsi halında isbat etmək asanlığı baxımından müstəhəb 
sa yılmışdır. Lakin şafeilər arvad ilə barışmaqda şahid gətirməyi vacib 
say mışlar. Alimlərin çoxu ayədəki “şahid gətirin” əmrini məndub və müs-
təhəb dərəcəsində qiymətləndirmişlər. 

Belə ki, şahiddən bəhs edən ayədən əvvəlki “Onları ya yaxşılıq  la 
sax layın, ya da gözəlliklə ayrılın” ifadələri mütləq olduğu kimi “(Bu 
göz  ləmə müddəti içərisində) ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri al-
mağa (hər kəsdən) daha çox haqlıdırlar”816 mənasındakı ayə də müt-
ləq olub, bunlarla əlaqədar olaraq şahiddən bəhs edilməmişdir. 

Bundan başqa arvadını aybaşı halında ikən boşayan Abdullah bin 
Ömərə Həzrət Peyğəmbər arvadı ilə barışmasını əmr edərkən, şa hid-
dən bəhs edilməmişdir.817

C) Evliliyin və ya Boşamanın Rəsmiləşdirilməsi:
İslamda gələcəyə dair haqq və borc meydana gətirən məsələlə rin 

ya zı laraq rəsmiləşdirilməsi əsasdır. Belə ki, ayədə; “Müəyyən bir müd-
də tə qə dər birbirinizə borc verdiyiniz zaman onu yazın”818 buy u rul-
muş dur. Evlənmə və boşanma məsələləri də ər-arvada bir sıra hü  quq-
lar verən, ya da borclar yükləyən xüsusiyyətlərə sahibdir. Bu səbəb   dən 
evliliyin və boşanmanın gələcəkdə inkar edilməsi halında dəlil olaraq is-

816. Bax. əl-Bəqərə, 2/228-230; əl-Qurtubi, XVI, 104, 105.
817. Buxari, Talaq, 1.
818. Bəqərə, 2/ 282.

Boşamada Xüsusi Hallar



ti fadə ediləcək rəsmi sənədlərlə təsdiq edilməsi lazımdır. Bu məsələdə 
bir başa ayə və hədis olmamaqla yanaşı, “istehsan” və “məsləhət” kimi 
də lillərə əsaslanaraq iyirminci əsr ailə hüququ qanunlarında buna da 
yer verilmişdir.
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I. İDDƏ TERMİNİ və MƏNASI

İddə lüğətdə; müəyyən say, boşanan və ya əri ölən qadının ye-
ni   dən ev lənə bilmək üçün gözləməli olduğu zəruri müddət mənası na 
gə   lir. Cəmi “idəd”dir. İddə müddəti alimlərin çoxunun fikrincə qa dı nın 
ay  başı halının sayını və ya ayları sayaraq müəyyən edildiyi üçün bu 
söz  lə ifadə edilmişdir. Fiqh termini olaraq hənəfilərə görə evlili yin tə-
sir   lərindən, sonraya qalanların sona çatması üçün şəri cəhətdən vax tı 
mü əyyən edilmiş müddət deməkdir. Alimlərin çoxuna görə isə iddə; qa-
dı  nın hamilə olub-olmadığının bilinməsi və ya sırf qulluq üçün, ya xud 
ərin ölümünə görə müəyyən müddət gözləməsindən ibarətdir. 819

İddəni daha dəqiq bir ifadə ilə belə tərif edə bilərik: Evliliyin ölüm, 
bo  şanma və ya fəsx (ləğv etmə) səbəblərindən biri ilə sona çatma sı ha-
lın  da qadının yenidən evlənə bilmək üçün gözləmək məcburiyyətin də 
ol   duğu müddətdir.

Ər-arvadın bir yerdə yaşamadığı mücərrəd nikahda iddəyə ehti yac 
yox dur. Bu səbəbdən evlilikdən sonra cinsi əlaqədən əvvəl boşanma 
ha   lında qadının iddə gözləməsi lazım deyildir. Lakin ər-arvadın yal nız 
bir yerdə qalmaları halında da (səhih xəlvət) bəzi cinsi əlaqə hökmləri 
tət biq edilir. Qadının mehrin hamısını almaq hüququna malik olması, 
iddə gözləməsi, iddə nəfəqəsi alması və baş-başa qaldıqdan ən azı al tı 
ay sonra doğulacaq uşağın soyunun kişiyə aid edilməsi kimi hüquqlar 
bun lardan sayılır. 

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Əgər mömin qadınlarla evlə nib 
on lara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün si zə 
göz ləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur.”820

Nikahdan sonra cinsi əlaqədə olmuş qadına, evliliyə hər hansı bir 
sə  bəblə xitam verilərkən iddənin zəruri olduğu məsələsində fikir birliyi 
var  dır. Belə halda evliliyin ölüm, boşama və ya ləğv etməklə sona çat-

819. Bax. əl-Kasani, əl-Bədayi, III, 190; İbn Abidin, Rəddu-l-Muxtar, II, 823; İbn Rüşd, 
Bi dayətu-l-Müctəhid, II, 88; Bilmən, Hüquqi İslamiyyə, II, 34, 35. 
820. əl-Əhzab, 33/49.



ma  sı nəticəni dəyişdirməz. Hətta şafeilərdən başqa alimlərin çoxuna 
gö  rə, ər-arvadın səhih xəlvət (baş-başa yalnız qalmaq) halında da iddə 
la  zımdır.

Bu məsələdə ümumi prinsip budur: Mehrin hamısının verilməsini 
tə  ləb edən hər boşama və ya fəsx halında iddə lazımdır. Mehrin hamı sı 
və ya yarısı düşən ayrılıqlarda isə iddə lazım deyildir. Süd qohumlu ğu, 
nöq  sanlıq, müləanə və ya din fərqliliyi kimi bir səbəblə ayrılma buna 
mi  sal verilə bilər.

İddənin hikməti ya qadının hamilə olub-olmadığının aydın olması 
və ya yalnız Allahın əmrinə tabe olaraq mükafat qazanmaq, yaxud ay-
rı  lıq ucbatından yas saxlamaq və yaxud da ərin arvadı ilə barışma sı na 
im  kan yaratmaqdır. Evliliyə xitam vermə şəklinə görə bu hikmətlər re al-
la  şır. Hər ayrılıqda hamiləlikdən əmin olmaq, ərin ölümü halın da yas, rici 
bo  şa ma da isə kişiyə barışmaq imkanı vermək bunlardan sayıla bi lər.
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II. İDDƏNİN NÖVLƏRİ və ƏSASLANDIĞI DƏLİLLƏR

Nikaha xitam verilincə qadına iddənin vacib olması kitab, sünnə və 
ic ma dəlillərinə əsaslanır. Evliliyin sona çatmasına görə ayə və hədislə 
mü əyyən edilən iddə müddətləri belədir:

A) Boşanmış Qadının İddəsi:
Boşanmış bir qadın hamilə olmaz və aybaşı olacaq bir yaşda olar sa 

üç heyz və təmizlənmə müddətində iddə gözləyər. Quranda be lə bu yu-
ru lur: “Boşanan qadınlar üç dəfə (qüru - heyz görüb tə miz lənincəyə 
qə dər baş qa ərə getməyib) gözləməlidirlər.”821 Quru sö zü nün təki olan 
“qar” lü ğətdə həm heyz, həm də heyzdən təmizlənmə mə nalarına gə lir. 

Hənəfilərlə hənbəlilərə görə qüru, üç ay başı halını ifadə edir. Bu na 
görə boşanma iddəsinin müəyyən edilməsi bu şəkildədir; Qadın tə miz 
gün lərində boşanmışdırsa, üçüncü aybaşından təmizləndik dən son ra 
id də sini bitirmiş sayılar. Aybaşı olduğu günlərdə boşanmış dır sa, içində 
bo şandığı ilk heyz xaricindəki üçüncü heyzin sonunda iddəni bit miş sa-
yı lar. Lakin yuxarıda “bidət sayılan boşama” məsələsində izah et di yi miz 
ki mi qadını aybaşı günlərində boşamaq sünnəyə ziddir.822

Şafei və malikilərə görə qüru boşanan qadının təmiz günlərini ifa  də 
edir. Buna görə, qadın təmiz günlərində boşanmışsa, içində boşandı  ğı 
tə mizlik qısa bir müddət belə davam etsə bir təmizlik sayılır və bu  nun 
xa ricində ikinci təmizlik müddətinin axırında iddə bitər. Aybaşı gün lə  rin-
də boşanmışsa, üç təmizlik müddəti tam şəkildə gözlənilir.823

Qüru zidd mənalı sözlərdən meydana gəlib məzhəb müctəhidləri 
bu məsələdəki fikirlərini bildirərkən müxtəlif nəsslərə (ayə və hədis 

821. əl-Bəqərə, 2/228.
822. əl-Kasani,  III, 191 və s.; İbnul-Hümam, Fəthul-Qədir, III, 269-272; İbn Qüdamə, 
əl-Muğni, VII, 449, 456 və s.
823. əz-Züheyli, əl-Fiqhul-İslamiyyə və Ədillətuh, VII, 639, 640.
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hökm  lərinə) əsaslanmışlar.824 Belə ki, hənəfilərə görə heyz mənası bu 
də  lillərə əsaslanır:

Quranda; “Allahın onların bətnlərində yaratdığını (uşağı) giz-
lət  mək onlara halal olmaz.”825 Burada gizli qalan şey aybaşı halı dır. 
Əbu Hübeyş qızı Fatimənin aybaşı halında ikən namaz haq qın da so-
ruş  masından sonra Allah Rəsulu belə cavab vermişdir: “Qüru gün lə-
rin   də namazı tərk et.”826 Burada Allah Rəsulunun “qar” sözünü “heyz” 
mə  nasında istifadə etdiyi məlumdur. Başqa bir hədisdə də eyni mə na 
da  ha aydın müşahidə edilir. “Cariyənin boşanma sayı iki və iddəsi də 
iki ay başı müddətidir.”827 Burada qürudan məqsədin aybaşı olduğu açıq 
şə  kildə ifadə edilmişdir. 

Şafei və malikilərin əsaslandığı dəlillər bunlardır:
Quranda; “Onları iddələri müddətində boşayın”828buyurulur. Bu-

nun mənası “iddə müddətində boşayın” deməkdir. Qadını aybaşı gün-
lərində boşamaq qadağan edildiyinə görə, bundan məqsədin tə miz  lik 
günləri olduğu məlumdur. Bundan başqa Həzrət Aişənin (r.anhə) be-
lə dediyi rəvayət edilmişdir: “Siz qürudan məqsədin nə olduğunu bi  lir-
sinizmi?” Bundan məqsəd “qadının təmiz günləridir,” İmam Şafei bu-
raya bu nu da əlavə etmişdir. Məsələ qadınlarla əlaqədar olduğuna gö rə 
bu nu Aişənin daha yaxşı bilməsi lazımdır.829

Nəticə etibarilə qadın təxminən ayda bir dəfə aybaşı olursa, bo şan-
ma iddəsi təxminən üç aylıq müddət ərzində baş verir.

B) Kişinin Ölümü Halında İddə:
Əri vəfat edən qadın hamilədirsə iddəsi doğumla başa çatır. 
Əgər qadın hamilə deyilsə onun iddəsi dörd ay on gündür. Dəlili 

bu ayə dir: “Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün 
(baş  qa ərə getməyib) özlərini gözləməlidirlər.”830 Bunun səbəbi yu-
xa  rıda da qeyd etdiyimiz kimi evlilik nemətindən məhrum olmağa görə 
yas saxlamaqdır. Ölüm iddəsi üçün ər-arvad arasında cinsi əlaqənin 
şərt olmadığı kimi, qadının aybaşı yaşında olub-olmaması da nəticəni 
də  yiş dirmir. Burada nikahın səhih olması kifayətdir. Çünki ölüm iddəsi 
ilə əla qədar ayənin mənası mütləqdir.
824. ət-Talaq, 65/7.
825. əl-Bəqərə, 2/228.
826. Tirmizi, Təharə, 94.
827. İbn Macə, Talaq, 30.
828. ət-Talaq, 65/1.
829. ər-Razi, ət-Təfsirul-Kəbir, VI, 94; Məhəmməd Əbu Zəhra, Üsulül-Fiqh, s.129.
830. əl-Bəqərə, 2/234.

Evliliyinə Xitam Verilən Qadının İddə və Hökümləri
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C) Hamilə Qadının İddəsi:
Ərin ölümü və ya boşanma vaxtı hamilə olan qadının iddəsinin do-

ğum la sona çatacağı məsələsində fikir birliyi vardır. Allah-Təala belə 
bu  yurur: 

“Hamilə qadınların iddələrinin sonu, uşaqlarını doğmaları dır.”831 
Çün  ki hamilə qadının bətni yalnız doğumla təmiz hala gələr. Belə ki, sə-
habeyi-kiramdan Haris qızı Sübeyyə (r.anhə) hamilə ikən əri vəfat et   miş 
və on gün sonra da uşağı doğulmuşdu. Həzrət Peyğəmbər ona, id də-
sinin sona çatdığını və istəyərsə evlənə biləcəyini bildirmişdir.832 Be lə 
hal da əri ölən və ya boşanan qadın hamilə olarkən ölüm və ya bo şa  ma 
iddələrinə deyil; hamiləlik iddəsinə tabe olar. Çünki Abdullah bin Mə  sud 
hamilə qadının iddəsinin doğumla sona çatdığını bildirən Talaq su rə-
si nin dördüncü ayəsinin ölüm və ya boşama iddələrini müəyyən edən 
ayə lərdən daha sonra nazil olduğunu və bu səbəbdən onların mənası  nı 
eh tiva etdiyini söyləmişdir833

Həzrət Əli və İbn Abbasa görə isə əri ölən hamilə qadın iki iddə dən 
uzun olanına tabe olar.

Iddəli qadının uşağı düşərsə orqanları bəllidirsə, iddə sona ça tar. 
Əks halda iddə sona çatmaz. Çünki şübhə ilə iddə düşməz və qa dın bo-
şa ma və ya ölüm iddəsini, ya da üç aylıq iddəsini bitirər. Ana bət nindəki 
uşaq ölərsə, düşmədikcə iddəsi sona çatmaz.834 

D) Azyaşlıların və Ahılların İddəsi:
Həddi-büluğ yaşına çatmayan və ya 55 yaşı keçdiyi üçün ayba  şın-

dan kə silmiş və ya yaradılışdan aybaşı olmayan qadının iddəsi üç ay  dan 
iba rətdir. Quranda belə buyurulur: “(Yaşa dolmaqla) heyzdən kəsil   miş 
qa dınlarınız (onların gözləmə müddəti) barədə şübhə etsəniz, (bilin 
ki) onların və həmçinin (yaşları müsaid olmadığı üçün) hələ heyz gör-
mə  miş olanların (heyz görməmiş gənc övrətlərinizin) gözləmə müd-
də ti üç aydır”835

Aybaşı halından kəsilmə yaşı məzhəb müctəhidlərinə görə təc  rü-
bəyə əsaslanaraq müəyyən edilmişdir. Bu məsələdə hənəfilər 55, şafei-
lər 62 və hənbəlilər isə 50 yaşı son hədd qəbul etmişlər.836

831. ət-Talaq, 65/4.
832. Buxari, Talaq, 39; Nəsai, Talaq, 56; İbn Hənbəl, VI, 432; əş-Şövkani, Neylül-Əvtar, 
VI, 286, 287.
833. əz-Zeyləi, Nəsbur-Rayə, III, 256; əz-Züheyli, VII, 635.
834. Bilmən, İstilahat-ı Fiqhiyyə Qamusu, II, 375; M. Zihni, Munakəhat, s. 232.
835. ət-Talaq, 65/4.
836. İbn Abidin, I, 279 və s.; İbn Qüdamə, əl-Muğni, Qahirə, t.y. I, 363.
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Ən aşağı həddi-büluğ yaşı doqquz olub, əksər müctəhidlərə gö  rə 
qa dının aybaşı halı gecikərsə 15 yaşın tamamı hər iki cins üçün də həd-
di-büluğ yaşının başlanğıcıdır. 

Digər üç məzhəbin əksinə olaraq malikilərə görə, cinsi əlaqəyə gü  -
cü çatmayacaq qədər kiçik olan və ya ərinin cinsiyyət orqanı olma yan 
qadına iddə lazım deyildir.837

Boşandıqdan sonra təmizliyi uzanıb gedən və ya bir, yaxud iki də  fə 
aybaşı olduqdan sonra bir daha olmayan qadının vəziyyəti nə gə lin cə; 
hənəfi və şafeilərə görə belə bir qadın ya aybaşı olana qədər və ya 
aybaşından kəsilmə yaşı olan 55 yaşına qədər gözləyər və üç ay da 
şübhəyə görə gözləyərək iddəsini bitirər. Dəlil boşama iddəsini bil di  rən 
ayənin838 açıq mənası ilə Həzrət Osmanın süd əmizdirən və bu sə bəb-
dən aybaşı halı kəsilən bir qadınla əlaqədar tətbiqidir.839

Maliki və hənbəlilərə görə, təmizlik halı uzun müddət davam edən 
qa dın alimlərin çoxuna görə hamiləlik müddəti olan doqquz ayı göz-
lə dikdən sonra, şübhəyə görə daha üç ay gözləyər. Buna görə belə 
bir qadının iddəsi bir ildə bitmiş olar. Dəlil Həzrət Ömərin tətbiq et di yi 
me  toddur. Bundan başqa iddədən məqsəd, bətnin təmiz olduğu nu bil-
mək  dir. Yuxarıda qeyd edilən müddət keçdikdən sonra bu məqsəd baş 
tut  muş sayılar.840 Bununla qadının uzun illər ərsiz qalması və keç miş 
ərin vəzifəsi olan nəfəqə məsuliyyətinin qarşısı alınmış olar. 

Aybaşı halının kəsilməsi süd əmizdirməyə görə olmuşdursa, ma li-
kilərdə bir il lik iddə müddəti, əmizdirmək müddəti olan iki ilin başa çat-
ma sından son ra baş layr və bir il sonra iddə bitir. İlin son günü olsa belə 
aybaşı olar sa id dəsi üç ay halına çevirilir.

Normal aybaşı günlərini unudan və davamlı qan gəlməsinə görə 
üzr  lü olan qadının iddəsi, hənəfilərə görə yeddi aydan ibarətdir. Bu ra-
da həm təmizlik müddəti iki ay və üç aybaşı müddəti də on gündən bir 
ay olaraq hesablanmışdır. Fətvaya görə əsas olan fikir budur. Bunun la 
ya  naşı belə bir insanın iddəsinin üç ayı keçməsi ilə sona çatacağı da 
de   yilmişdir. Lakin üzr qanı gələn qadın normal aybaşı günlərini, tarixlə ri 
ilə bilirsə, əvvəlki məlumatına görə üç aybaşı halını bitirdikdən sonra 
id  dəsi bitmiş sayılır.

Üzr qanı gələn və aybaşı günlərini də unutmuş olan bir qadın şafei 
və hənbəlilərə görə üç ay, malikilərə görə isə bir il müddətlə iddə göz-
lə  yər.841

837. əl-Cəziri, Kitabul-Fiqh aləl-Məzahibil-Ərbəa, IV, 549, 550.
838. əl-Bəqərə, 2/228.
839. əz-Züheyli, VII, 640, 641.
840. İbn Rüşd, II, 77, 78; əz-Züheyli, VII, 641.
841. İbn Abidin, II, 828 və s.; İbn Qüdamə, əl-Muğni, VII, 766 və s.; əş-Şirbini, Muğnil-
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E) Əri İtkin Düşən Qadının İddəsi:
İtkin düşən və yaşayıb-yaşamadığı bilinməyən insana “məfqud” 

de  yilir. Evdən çıxıb gedən və bir daha geri qayıtmayan, başqa ölkəyə 
ge  dən və ondan heç bir xəbər olmayan, müharibədə iştirak edən, lakin 
bü  tün qazilər qayıtdığı halda geri qayıtmayan şəxs bu xüsusiyyətdədir.

Bu haqda ixtilaflı fikirlər olsa da Osmanlı hüququnun da tətbiq et-
di   yi Maliki məzhəbinin ictihadına görə, itkin düşmüş insandan xəbər 
gəl   məsindən ümid kəsildiyi tarixdən etibarən dörd il gözlənilər. Bun dan 
son  ra arvadı məhkəməyə müraciət edib ərinin itkin düşdüyünü və ay-
rı  lıq qərarı verilməsini istəyə bilər. Hakim, ər-arvadın ayrılığına qə rar 
ve   rərsə, qadın dörd ay on gün ölüm iddəsi gözləyər. Həzrət Ömərin 
tət   biq etdiyi metod bu şəkildədir.842 Lakin itkin düşən kişi yetmiş yaşı na 
çat  madıqca var-dövləti üzərində mirasdan söhbət getməz.

Bundan başqa itkin düşmə müharibədə olarsa, müharibədə iş ti  rak 
edən əsgər və əsirlərin qayıdışından etibarən bir il müddətində qa yıt-
maz sa arvadının müraciətindən sonra hakim nikaha xitam verər. Qa dın 
ölüm iddəsini gözləyib başqası ilə evlənə bilər. Bu evlilikdən sonra, it kin 
dü şən qayıdıb gələrsə ikinci evlilik ləğv edilə bilməz. Lakin qadın ha-
kim dən ayrılıq qərarı almadan evlənərsə və bundan sonra keçmiş əri 
qa yıdıb gələrsə ikinci evlilik ləğv edilər.843

F) Qeyri-Müsəlman Qadınların İddəsi:
Mü səlman bir kişi ilə evli olan xristian və ya yəhudi qadın iddə mə -

sə lə sində müsəlman qadın kimidir. Buna görə, müsəlman bir qadın ev-
li lik so na çatdıqdan sonra hansı müddət və ölçülərdə iddə gözləyər sə, 
mü səlmanla evli olan əhli-kitabdan olan qadın da eyni şəkildə iddə göz-
lə yər. 

   

Muhtac, III, 385-387.
842. İbn Rüşd, II, 52; İbnul-Hümam, IV, 440 və s.
843. Bax. H.A.K. mad. 128, 129; Qədri Paşa Kodu, mad. 471, 481; Döndürən, 
Dəlillləriylə İslam Hüququ, s. 126.
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III. İDDƏDƏ XÜSUSİ HALLAR

A) Boşama İddəsinin Ölüm İddəsinə Çevrilməsi:
Rici talaqla boşanan qadın iddə gözləyərkən əri ölsə, iddəsi “ölüm 

id  dəsi”-nə çevrilir. Çünki rici talaqla boşanan qadın iddə müddətin də ev    li 
sayılır və ərinin ölümü ilə əvvəlki iddə və iddə nəfəqəsi aradan qal xar.

Ər arvadını bain (qəti) talaqla boşayarsa və arvadı iddə gözlə yər-
kən o vəfat edərsə, belə halda onun iddəsi ölüm iddəsinə çevril məz və 
bo şa ma iddəsini tamamlamaqla kifayətlənir. Çünki bain boşama nın so-
nun da əri ilə evlilik əlaqəsi kəsilmiş sayılır.844

B) İki İddədən Uzun Müddətli Olanı Əsas Götürmək:
Ölümcül xəstə olan ər, arvadını mirasdan məhrum etmək üçün bo-

şa yarsa və arvadı iddə gözləyərkən özü vəfat edərsə, qadın boşa ma və 
ya ölüm iddəsindən hansının müddəti daha uzundursa bu iddəyə ta be 
olar. Belə ki, ərinin ölüm tarixindən etibarən dörd ay on gün gözləyər və 
əgər bu müddət ərzində aybaşı olmamışsa, bundan sonra üç ayba şı 
ha  lı olana qədər iddəyə davam edər. Çünki qadın boşamağı sui-istifa də 
edən ərindən miras alarkən, evliliklərinin hökm baxımından davam et-
di  yi qə bul edilir. Bu fikir Əbu Hənifə, Məhəmməd əş-Şeybani və Əhməd 
bin Hənbələ aiddir.

Əbu Yusif, Şafei və İmam Malikin fikrincə ölüm xəstəsinin boşadı -
ğı be lə bir qadın iki iddədən uzun olanını deyil, boşama iddəsini göz-
lə mək   lə kifayətlənir. Çünki əri vəfat etmiş və artıq qadın onun arva dı 
sa yıl  maz, həmçinin sui-istifadə edilən bir haqqa görə miras haqqı söz 
möv zusu olar.845 

844. əl-Kasani, III, 300 və s.; İbn Abidin, II, 826, 832 və s.; İbnul-Hümam, III, 275 və s.
845. əl-Kasani, III, 300 və s.; əş-Şirazi, əl-Muhəzzəb, II, 143 və s.; İbn Qüdamə, əl-
Muğni, VII, 463 və s.; əz-Züheyli, VII, 646 və s.
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C) Evlilikdən Kənar Cinsi Əlaqədə İddə (İstibra):
İstibra; təmizlənmək və təmiz olmağı istəmək deməkdir. Fiqh termi-

ni ola raq; evlilikdən kənar cinsi əlaqədə qadının evlənmək istəməsindən 
son ra hamilə olub-olmadığının başa düşülməsi üçün gözləməli olduğu 
müd dəti ifadə edir.

Qadın evlilikdən kənar cinsi əlaqə nəticəsində hamilə qalmışsa 
və gü nah ortağı olan kişi ilə evlənmək istəyərsə iddəyə tabe olma yıb, 
göz    lə mədən evlənə bilər. Hətta doğulacaq uşağın soyunu qoru maq və 
cə  miy  yətdə qadını da böyük sıxıntılardan qurtaracaq belə bir evlilik fə-
qih  lər tərəfində xoş qarşılanmışdır. Lakin qadın doğulacaq uşağın atası 
ol  mayan başqa bir kişi ilə evlənmək istəyərsə doğuma qədər gözləməli 
de  yildirmi?

Hənəfi və şafeilərə görə belə bir qadının yad bir kişi ilə evlənməsi 
də məqbuldur, lakin cinsi əlaqə doğuma qədər təxirə salınmalıdır. Çünki 
bir müddət cinsi əlaqədə olunmasa belə, kişinin sevdiyi bir qadınla ev-
lən məsində fayda vardır. Həmçinin zina ittihamı altında olan bir qadını 
bu sıxıntıdan qurtaracağı üçün mükafat alacağı da ümid edilir. Belə ki, 
hə  nə filərə görə ehramlı insanların həcc vaxtı kəsdikləri kəbin məqbul 
olub, cin si əlaqə ehramdan sonraya qədər gecikdirilər. Bu da onun ki-
mi dir.

İstibra soyların qarışmasının qarşısını almaq və atalığın müəy yən 
edil  məsi üçün sünnə ilə məsləhət görülən bir gözləmə metodudur. Yal-
nız evlilik xaricində səhvən və ya istəyərək cinsi əlaqədə olmuş, yaxud 
da namusuna təcavüz edilmiş qadınlar haqqında bundan bəhs edilə bi-
lər. Məsələn, zorla qaçırılan və namusuna toxunulan bir qız uşağı, baş-
qa bir kişi ilə evləndirilmək istənildiyində, hamilə olub-olmadığı nın başa 
düşülməsi üçün bir aybaşı müddətində, əgər aybaşı olmayan cins dən-
dir sə bir ay müddətində gözlədilir. Bundan sonra evləndirilə bilər. Qadı nı 
qa çırdan kişi ilə evlənəcəksə, belə bir gözləmə ehtiyacının olmadığını 
yu xarıda qeyd etmişdik.

Zina edən bir qadınla hamilə olmadığı təqdirdə, bir aybaşı müd-
də  tində istibra etdikdən sonra evlənmək caizdir. Bu gözləmə ər üçün 
mən   dubdur. Evli olan cariyə iki aybaşı müddətində, subay olan isə iki 
is  tibra ilə iddə gözləyər.

İstibradan məqsəd; insana ehtiram, soyların qarışmasının qarşısı nı 
al  maq və Allah-Təalaya qulluqdur. 

Həzrət Peyğəmbər Övtaslıların əsir götürülən qadın və uşaqları ilə 
əla qədar olaraq belə buyurmuşdur: “Hamilə olan qadınla doğuma qə-



dər, hamilə olmayanla isə bir dəfə aybaşı olana qədər cinsi əlaqədə 
ol  mayın.”846 Başqa hədislərdə də bu məsələ belə tənzimlənmişdir: 
“Baş  qasından hamilə qalmış bir qadına heç bir kişi qəti şəkildə ya xın-
laş masın.”847 “Allaha və axirət gününə iman gətirən şəxs, suyu nu baş-
qa  sının uşağına içirtməsin.”848 Əbu Davudda bu hədisin son hissəsi bu 
şə  kildədir: “Allaha və axirət gününə iman gətirən şəxs əsir olaraq ələ 
ke  çirilən bir qadınla, istibra etmədikcə cinsi əlaqədə olmasın.” 

Zina və ya batil evlilik halında qadına iddə lazımdırmı?
Evli bir qadın zina etsə və ya bir kişi məhrəm bir qohumu ilə mə sə-

lə  dən xəbərdar olaraq iddə gözləyən və yaxud başqası ilə evli olan bir 
qa dınla evlənsə ayrılıqdan sonra bu qadınlar iddə gözləyərmi? 

Yuxarıdakı hallarda qadın hamilədirsə, doğuma qədər ərinin ona 
ya  xınlaşmamasının zəruri olduğunda fikir birliyi vardır.

Əgər qadın hamilə deyilsə hənəfilərə və şafeilərə görə zinada da, 
ba til evlilikdə də qadına iddə lazım deyil. Çünki batil evlilik də zi na hök -
mün  dədir. Məhəmməd əş-Şeybaniyə görə isə bir aybaşı halı müd də tin-
də istibra etməsi yaxşı olar.

Maliki və hənbəlilərə görə, qadın cinsi əlaqə tarixindən etibarən üç 
də  fə aybaşı olaraq istibra etməlidir. Burada kişinin ayrılmış olması və 
ya vəfat etmiş olması da nəticəni dəyişdirmir. Lakin istibra müddətində 
ki  şinin bu qadına yaxınlaşması haram olar.

Bundan başqa kişi başqası ilə evli olduğunu bilmədən bu qadınla 
ev  lənib cinsi əlaqədə olarsa, sonradan onlar ayrılarkən qadının nor mal 
id də gözləməsinin zəruriliyində fikir birliyi vardır. Çünki burada fasid ni-
kah  dan söhbət gedir və fasid nikahda isə iddə lazımdır.849

846. Əbu Davud, Nikah, 44; Tirmizi, Siyər, 15; Darimi, Talaq, 18; Əhməd İbn Hənbəl, 
III, 72, 87.
847. Əhməd İbn Hənbəl, II, 368; əş-Şövkani,VI, 306.
848. Tirmizi, Nikah, 35; Əbu Davud, Nikah, 44.  
849. İbnul-Hümam, II, 383; 384; İbn Rüşd,  II, 40, 41; əl-Fətaval-Hindiyyə, I, 526; İbn 
Abidin, V, 265; İbn Qüdamə, 499, 502-504; əz-Züheyli,VII, 668, 669.
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IV. İDDƏ GÖZLƏYƏN QADININ MAİLK OLDUĞU 
HÜQUQLAR və ÖHDƏLİKLƏR

A) Nişanlanma Qadağası:
 Boşanmış və ya əri ölmüş qadının iddə müddətində başqa bir ki şi 

ilə nişanlanması caiz deyildir. Boşamanın rici və ya bain mahiyyətin  də 
ol  ması nəticəni dəyişdirmir. Çünki rici boşamada ər həmişə arvadı ilə 
ba  rışaraq yeni bir nikaha ehtiyac olmadan ailə həyatını davam etdi rə 
bi  lər. Belə bir qadını başqasının istəməsi bir sıra hadisələrə səbəb ola 
bi  lər. Bain boşama və ölüm iddəsində də evliliyin bir sıra təsirləri da vam 
ed ər.

Əri vəfat edən qadına isə iddə müddətində üstüörtülü evlənmə tək-
lifi etmək caiz görülmüşdür. Dəlil bu ayədir: “(Bu müddəti gözlə  yən) 
qa dınlara elçi göndərmək (onlarla evlənmək) istədiyinizi (rəmz və) 
işa  rə ilə bildirməkdən və ya belə bir istəyi ürəyinizdə gizlətmək-
dən si zə heç bir günah gəlməz.”850 Bir kişinin vəfat iddəsi gözləyən 
qa  dı na; “İddə bitdikdən sonra səni istəyəcəyəm” “Sənin kimi yaxşı bir 
qa dın la ev lən məyi düşünürəm” deməsi bu mahiyyətdədir.

Boşanan qadına iddə müddəti ərzində evlənmək təklif etmək, bu 
tək  li fi edəni də töhmət altında qoyar. Xüsusilə yola getməməyə görə ay-
rı  lıq baş vermişə, iddənin bitməsini belə gözləmədən bu qadını istə yə -
nin da  ha əv vəlki əri ilə yola getməməsinin səbəbkarı olduğunu fikir ləş-
mək müm kündür. Ki şi nin vəfatında isə belə bir töhmətdən söhbət ge də 
bil məz. Lakin burada kı ev lilik təklifi də yalnız iddədən sonra evlən mə 
tək li fini etiraf et mək dən ibarət olmalıdır. Bununla qadının diqqəti yeni 
bir ev liliyə çəkil miş və araya başqa bir şəxsin də girməsinin qarşısı alın-
mış ol ar. Kişi dolayı şə kildə belə bir təklif etmədən, iddənin axırında bu 
qa dı nı istəyəcəyi ni dü şünsə, bu niyyəti də yuxarıdakı ayənin ehtivası na 
da xildir.

850. əl-Bəqərə, 2/235; Bax. əl-Kasani, III, 204 və s.
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B) Evlənmə Qadağası:
İddə gözləyən bir qadının bu müddət ərzində başqa bir kişi ilə ev -

lənməsi caiz deyildir. Belə bir evlilik olduğu təqdirdə ləğv edilir. İd də   nin 
sonunda yenidən nikah olmadıqca evliliyin davam etməsi qeyri-müm-
kün  dür. Lakin iddə müddətində boşayan kişinin rici boşamada arvadı 
ilə barışması, bir və ya iki bain boşamada yeni kəbin kəsilməsi və üç 
də  fə boşama halında isə qadının başqa bir kişi ilə evlənib ayrılması 
(hul lə) nəticəsində yeni bir nikahla keçmiş ərinin onunla evlənməsi halı 
is  tisnadır.

İddəli qadının evlənmə qadağası məsələsində evliliyin ərin ölü mü, 
boşama və ya ləğv etmə səbəblərindən biri ilə sona çatması nəticə ni 
də yişdirməz. Çünki bu qadağanı gətirən ayə, iddəni meydana gətirən 
sə bəblərdən bəhs etməmişdir. Ayədə belə buyurulur: “Gözləmə vaxtla-
rı bitməyincəyə qədər onlarla nikah etmək fikrində olmayın!”851 

İddəli qadınla evlənməyin qadağan edilməsinin səbəbi budur. Ri ci 
bo şamada evlilik davam edir və boşama iddənin sonunda qəti lə şir. Ər-
arvadın iddənin sonuna qədər barışıb evliliyi davam etdirmələ ri müm-
kün  dür. Bir, iki və ya üç dəfə bain boşama halında isə evliliyin bir sıra tə-
sir  ləri davam edər. Qadının iddə nəfəqəsi ilə son evdə yaşamaq haqqı 
və bir, yaxud iki bain boşamada əri ilə yeni bir nikahla, gözləmədən 
ev   lənə bilməsi bunlardan sayılır.

İddəli qadının iddə müddəti ərzində başqa bir kişi ilə evlən mə si ba-
tildir. İddəli qadın boşayan ərinin iddə müddətində davam edən bir sı ra 
haqlarına görə evliliyi qadağan edilmişdir. Bu, evli bir qadının baş qa bir 
kişi ilə də evlənməsi kimi sayılmışdır. Bu səbəbdən sonrakı evlilik qey  ri-
məqbul sayılır və ər-arvadın arası ayrılır.

Qadının boşayan əri isə iddə müddətində onunla daha çox ev lən-
mək haqqına sahibdir. Bunun rici boşamada ər-arvadın barışması ilə 
baş verəcəyini yuxarıda qeyd etmişdik. Bir və ya iki bain talaqla bo şa-
ma halında isə yeni bir nikahla evlilik mümkün və caizdir. Üçüncü bo -
şamadan sonra isə, qadının başqa bir kişi ilə evlənib ayrılmadıqca keç-
miş əri ilə evlənməsi caiz deyildir. (Bax.”Hullə” mövzusu). İddə müd dətində 
başqa bir kişi ilə evlənməyin qadağan edilməsi əvvəlki ərin suyunu və 
soyunu qorumaq üçün qoyulmuşdur. Ər-arvadın iddə müd də tində bir-
biri ilə barışması soyun qorunmasına yardım edər. Lakin id dəsi sona 
çatmış olarsa qadın başqa bir kişi ilə evlənə bilər.

851. əl-Bəqərə, 2/235.
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C) İddəli Qadının İffətini Qoruyan Tədbirlər:
1. Səyahəti məhdudlaşdırma:
Boşama iddəsi gözləyən qadının bəzənərək gecə və ya gündüz 

gə   zib-dolaşması İslama görə xoş qarşılanmamışdır. Allah-Təala be lə 
bu   yurur: “Onları - açıq-açıq bir pis iş (zina) etməyənə qədər-(göz lə -
mə müddəti qurtarmamış) yaşadıqları evlərdən çıxartmayın və on  lar 
öz  ləri də çıxmasınlar.”852 Əbu Həniyəfə görə evdən çıxmaları “açıq 
pis   lik” sayılır. Bəzi fəqihlər pis işdən məqsədin “zina” olduğunu söy lə-
miş   lər. Başqa bir ayədə də, qadının ayrıldığı ərinin evində qalması nın 
zə  ruriliyinə bu şəkildə vurğulanır: “Onları (boşadığınız, lakin göz lə mə 
müd dətləri sona yetməmiş qadınları) imkanınız çatdığı qədər öz ya-
şa  dığınız yerdə sakin edin.”853 Buna görə, boşanan qadının əri nin son 
yaşadığı yerdən çıxmaları və çıxarılmaları qadağan edilmişdir. Bu prin-
sip üç dəfə boşamağa da şamil edilir. Qadının iddə müddətində əri nə 
aid bir yerdə qalması, eyni zamanda soyu qoruyan mühüm bir amil dir. 
Çün  ki qadının hamilə qalması halında uşağın və anasının qorunma sı, 
ha   miləlik olmaması halında isə soy qarışıqlığının qarşısını almaq nə-
zər  də tutulur.

Əri vəfat edən qadın isə yalnız gecələr bayıra çıxa bilməz və gün-
düz dolanışığını təmin etmək üçün bayıra çıxmasında problem yox dur. 
Çün ki əri ölən qadın iddə nəfəqəsi olmadığına görə öz dolanışığını tə-
min etmək məcburiyyətində qala bilər.

Bundan başqa zərurət və ehtiyac halında, iddə gözləyən qadı nın 
gecə və ya gündüz evdən çıxa biləcəyində şübhə yoxdur. Belə ki, Ca-
birin (r.a) belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Xalam üç talaq la bo şanmışdı. 
Xurma yığmaq üçün evdən çıxarkən yolda qarşılaşdığı bir adam bunu 
etməməsini söylədi. Qadın Allah Rəsulunun yanına gə lə rək nə etməli 
olduğunu soruşduqda, Həzrət Peyğəmbər belə buyur du: “Çıx və 
xurmalarını yığ, umulur ki, sən həmin xurmalardan sədəqə ve rər və ya 
bir xeyirxah iş görərsən.”854 Bundan başqa Uhud savaşında şə  hid olan 
gənclərin xanımlarından bir neçəsi Həzrət Peyğəmbərin ya nı  na gələrək, 
gecə evdə yalnız qalmaqdan çəkindiklərini və araların dan bir nəfərin 
evində yığışıb gecələməyi, səhər tezdən evlərinə qa yıt maq istədiklərini 
bildirdilər. Bunu eşidən Allah Rəsulu belə buyurdu: “Siz lərdən hər hansı 

852. ət-Talaq, 65/1.
853. ət-Talaq. 65/6.
854. Müslim, Talaq, 55; Əbu Davud, Talaq, 40; İbn Macə, Talaq, 9.
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birinizin evində yığışıb söhbət edin. Lakin yatmaq is tə di yinizdə, hər kəs 
öz evinə getsin.”855

Buna görə iddə gözləyən qadın bəzi zərurət və ehtiyacları üçün 
ge  cə və ya gündüz evindən çıxa bildiyi hallarda da gecəni başqa bir 
yer  də keçirməməsi gərəkdir. Burada boşanan qadınların dərhal ev dən 
çı    xarılmaması və iddənin sonuna qədər öz alışdığı evdə əşyası nı is-
ti    fadə edərək iddə müddətini bitirməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ayədə ki 
“On   ları evlərindən çıxarmayın və onlar da çıxmasınlar” ifadəsi bu nu 
gös   tərir.

Müsəlman kişinin boşadığı əhli-kitabdan olan arvadı isə iddə göz-
lə diyi evdən bayıra çıxa bilər. Çünki o, ibadət mahiyyətində olan şəri 
hökm  lərdən məsul deyildir. Lakin əri istəyərsə soylarının qarışmasının 
qar  şısını almaq baxımından onun bayıra çıxmasının qarşısını ala bilər.

2. Etibarlı Yaşayış Yeri:
İddə gözləyən qadının yaşayacağı ev ərindən ayrılmadan əvvəl ya -

şadığı son evdir. Ərinin orada yaşayıb-yaşamaması da nəticəni də yiş -
dir mir. Bu yer vəfat edən ərinə aiddirsə yenə orada öz miras payı na dü   -
şə cək hissədə iddəsini bitirər və aralarında evlənmə maneəsi olma yan 
va   ris lərlə münasibətdə örtünməyə riayət edər. “Onları açıq-açıq bir pis 
iş (zina) etməyənə qədər-(gözləmə müddəti qurtarmamış) yaşadıqları 
ev   lərdən çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar.”856 ayəsi, ər-
ar  vadın ən son yaşadığı evi, “qadının evi” kimi qiymətləndirildiyi üçün, 
qa dı nın iddə müddətində bu məkanda yaşamaq haqqının olduğu nu 
qeyd et mək lazımdır. Bu haqqın vəfat iddəsinə də şamil edildiyini irəli 
sü rən fəqihlər olsa da, kişinin ölümü halında qadın yalnız öz miras pa-
yı üzə rində haqq sahibi olar. Miras bölünməmişsə qadın normal hal da 
sək kizdə bir və ya dörddə bir miras haqqına görə ərindən qalan evdə 
ya şama haqqına sahib olacaqdır.

Lakin qadının iddəsini keçirəcəyi yer haram olarsa və orada qadı-
nın əş yalarının itməsindən qorxularsa və ya vəfat iddəsində kirayə olan 
evin ki rayə haqqını qadın qarşılaya bilməzsə və yaxud da qadının miras 
pa yı qə dər olan yer, yaşamağa əlverişli olmazsa, qadının oradan çı xa-
raq, mümkünsə yaxınlıqdakı bir yerdə iddəsini bitirməsi caiz olar. Çün ki 
bu yer Allah haqqı üçün ibadət baxımından zəruri olmuşdur. İbadətlər 
isə üzrlü hal olduqda aradan qalxar.

855. əz-Züheyli, VII, 655, 656.
856. ət-Talaq, 65/1.
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Səhih evlilikdə bir və ya iki bain talaqla və yaxud üç dəfə boşama ilə 
boşanmış qadın iddə müddətində iddə gözlədiyi evdən çıxaraq baş qa 
bir yerə səfərə gedə bilməz. Onu boşayan əri ilə də səfərə çıxa bil məz. 
Çün  ki bu cür boşama ilə evlilik əlaqəsi kəsilmiş olar. 

Rici talaqla boşanan qadın da nə öz məhrəm qohumu ilə, nə də ər-
ar vadın bir-biri ilə barışığı (ricət) olmamışdırsa əri ilə səfərə çıxa bil məz. 
Fərz həcc üçün gedilən səfər də buna daxildir. Çünki iddənin müddə ti 
mü əyyən və məhduddur. Fərz həcdə isə müddət baxımından geniş lik 
var dır. 

İmam Züfərə görə isə rici boşamada ər arvadı ilə səfər məsafə sin-
dən uzaq bir yerə gedə bilər. Çünki ər-arvad arasında evlilik əlaqə si da-
vam etdiyi üçün belə bir səfər, dolayı olaraq kişinin arvadı ilə barış ma sı 
mə nasına gəlir.857  

Fasid evliliyə görə iddə gözləyən qadının, iddə müddətində ica zə-
siz evdən ayrılması caizdir. (Bax. “Fasid evlilik”).

3. Boşanan Ər-Arvadın İddə Müddətindəki Münasibətləri:
İddə gözləyən qadınla, onu boşayan əri arasındakı münasibətlərə 

gə lincə, bunu belə müəyyən edə bilərik.
Rici talaqla boşanan qadının, eyni evdə əri ilə bir yerdə qalması 

caiz dir. Hətta burada qadının bəzənməsi və xoş əhval-ruhiyyədə ol ma-
sı caiz görülmüşdür. Çünki ərin arvadı ilə barışmasının qəti ayrılıq dan 
üs tün və daha məqsədəuyğun olduğunda şübhə yoxdur. Bu səbəb-
dən hə nə fi lərə görə rici boşamada ərin arvadı ilə cinsi əlaqədə olma sı 
caizdir və bu barışıq (ricət) sayılır. Məsələ belə olduqda ər-arvadın is tər 
ge yim, is tərsə də digər davranışlarda bir-birindən çəkinməsinə ehtiyac 
qal maz. Çünki şəhvətlə öpmək və ya oxşamaq kimi davranışlarla da 
barış maq müm kündür. (Bax. “Ərin arvadı ilə barışması (ricət)”).

Bain və ya üç dəfə boşama halında isə kişi ilə qadın eyni evdə 
qa  lacaqlarsa, əgər evin ayrı bir girişi və ya bir otaq varsa qadın ora da 
tək  başına qalar. Ayrı bir otaq yoxdursa, geniş olan yerə pərdə çəkilə rək, 
ər-arvad ayrı-ayrı yerlərdə qala bilərlər.

Boşayan kişinin bain talaq halında, iddə müddətində artıq bu qa dı-
na baxması və yaxud cinsi əlaqədə olması caiz deyildir. Çünki onla rın 
ara sındakı evlilik əlaqəsi kəsilmişdir. Lakin bir və yaxud iki bain bo şa-
ma da ər iddə müddətində və ya daha sonra yeni bir nikahla bu qa dın la 

857. Bilmən, II, 386.
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ailə qura bilər. Üç dəfə boşamada isə, artıq qadının başqa bir kişi ilə 
ev lənib ayrılmadıqca bunun caiz olmadığını yu xa rıda qeyd etmişdik. 
(Bax. “Hullə” mövzusu)

Nəticə etibarilə bain boşamada qadın iddə müddəti ərzində bo  şa-
yan ərinin yanına örtünmədən çıxa bilməz. Ev dar olarsa və ya ər fa  siq 
olarsa, kişinin başqa bir evə çıxması daha məqsədəuyğundur. Bun   dan 
başqa hakimin tələb halında məsrəfləri beytul-maldan qar şı lanan dü rüst 
bir qadını iddəli qadına yoldaş kimi təyin etməsi də xoş gö rülmüşdür.858

Qadının, iddəsini ərinə aid son mənzildə yaşamasının məsləhət gö-
rül məsi, qadın baxımından mühüm bir haqdır. Çünki xüsusilə bo  şan-
ma da ər-arvad arasında sərt mübahisələr olur və kişi ayrıldığı təqdir  də 
onu ev dən çı xarmaq istəyə bilər. Qadının belə bir vəziyyətdə əşyası ilə 
və kiçik uşaq ları ilə hansı problemləri yaşayacağını başa düşmək çə tin 
deyil. Məhz İslam boşanmanın növünü və səbəbini nəzərə alma dan 
iddə müd dətində qadına yaşayış yeri təmin etmişdir.

Bununla yanaşı, kişinin evdən çıxarkən özünə qalacaq bir yer tut-
ma sı daha münasibdir. Ər-arvadın geniş olan evdə bir yerdə və ya ay rı 
yer lərdə qalsalar belə iddə müddətində münasibətlərinin davam et mə-
si, peşman olduqları halda yenidən ailə həyatlarını davam etdirmələri ni 
tə min etmək üçündür. Təxminən üç aya qədər davam edən boşa ma 
id dəsi axıra qədər ər-arvadda peşmançılıq hissi olmamışsa, artıq ri ci 
bo şama qətiləşir və bain boşamada da iddə nəfəqəsi kimi evlilik sona 
çat mış olar. 

4. Səfər Vaxtı Ərin Ölümü və ya
Boşaması Halında Görülən Tədbirlər:
Səfərdə əri ölən və ya səfər vaxtı əri tərəfindən boşanan qadın öz 

ya şadığı yer üç günlük məsafədən daha yaxın olarsa və gedəcəyi yer 
üç günlük məsafədən uzaq olarsa iddəsini gözləmək üçün öz vətəninə 
ge  ri qayıdar. Əgər gedəcəyi yer daha yaxındırsa yoluna davam edər. 
Bo şa   manın yaşamağa əlverişli bir yerdə olması ilə yaşayış məntəqə si-
nin xa ricində edilməsi nəticəni dəyişdirmir. 

Boşamanın meydana gəldiyi yer üç günlük məsafədə olarsa və 
ge diləcək yer üç gündən artıq olarsa, həmin məkan etibarlı olmadı ğı 
təq  dirdə qadın yanında məhrəmi olsun və ya olmasın seçim et mək hü-
qu   quna sahibdir. İstər geri qayıdar, istərsə də yoluna davam edə bilər. 

858. Döndürən, s. 381, 382.
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Bu müddətdə iddəsini keçirmək üçün qala biləcəyi bir yer olarsa, orada 
da qala bilər.

Qadın öz yaşadığı yerdən kənar bir yerdə yaşamağa əlverişli bir 
yer  də ikən boşansa, iddənin sonuna qədər orada qalar. İddəsi bitdik dən 
son  ra da yanında məhrəmi olmadıqca bu yerdən çıxmamalıdır. Sə fər 
həcc üçün olsa belə nəticəni dəyişdirmir. Bu Əbu Hənifənin fikridir. Əbu 
Yu  sif və İmam Məhəmmədə görə belə bir vəziyyətdə yanında məhrəmi 
var  sa səfərə davam edə bilər.

Şafeiyə görə yolun təhlükəsizliyi və etibarlı yol yoldaşı olarsa həcc 
üçün və ya müvəqqəti olaraq bir yerə gedərkən əri ölsə, öz yaşadı ğı 
əra  zidən uzaqlaşmışsa seçim haqqına sahibdir. İstərsə geri qayı dar, 
is tərsə də yoluna davam edə bilər. Çünki başlanğıcda əri ona bu səfə rə 
çıx mağa icazə vermişdi. 

Alimlərin çoxunun fikrincə qeyri-müsəlmanlar iddə məsələsində öz 
din lərinin hökmlərinə tabe olarlar. Müsəlman kişi ilə evli olan əhli-ki-
tab  dan qadın isə boşanma və ya ərin ölümü məsələsində iddəyə tabe 
ol ar.859

D) İddə Gözləyən Qadının Nəfəqəsi:
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ərin ölümü və ya səhih evlilikdə ər-ar-

va dın ayrılması hallarında iddə məsələsi ortaya çıxır. Nəfəqənin ehtiva 
və formasının da evliliyin sona çatması ilə bağlılığı vardır. Bu səbəb  dən, 
aşa ğıda iddə nəfəqəsini zəruri edən ayrılıqları əsas götürərək məsə lə  ni 
izah etməyə çalışacağıq.

1. Ölüm İddəsi Gözləyən Qadının Nəfəqəsi:
Ərinin ölümünə görə iddə gözləyən qadına nəfəqə verməyə eh ti-

yac yoxdur. Çünki nəfəqə məsuliyyəti daşıyan ər vəfat etmiş və bü tün 
var-dövləti varsilərinə qalmış olar. Sağ qalan arvadı da dörddə bir və ya 
sək kizdə bir miqdarında mirasa sahib olacaqdır.

Mirasla əlaqədar hökmlər nazil olmazdan əvvəl kişinin vəfatın dan 
son  ra bir il müddətində arvadının evində yaşamasını vəsiyyət etmə si 
la zım idi. Ayədə belə buyurulur: “Sizlərdən vəfat edib özlərindən son-
ra arvadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qadınlara öz evin dən 
çı   xarılmamaq şərtilə, bir il müddətində baxılmasını (vərəsələri nə) 
859. əl-Kasani, VII, 394; İbn Abidin, V, 469 və s.; əş-Şirbini, III, 39, 71; əş-Şirazi, I, 461 
və s.; əz-Züheyli, VIII, 114, 115.
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və   siyyət etməlidirlər. Əgər onlar (öz arzuları ilə) çıxıb gedərlərsə, o 
za  man onların qəbul olunmuş qayda üzrə (şəriətə müvafiq) öz ba-
rə   lərində görəcəkləri işlər üçün siz günahkar deyilsiniz.”860 Lakin 
bu nəfəqə və məskənlə əlaqədar vəsiyyət hökmü, qadına miras haqqı 
ve  rən Nisa surəsinin 12-ci ayəsinin nazil olması ilə aradan qaldırıl mış 
və bir illik vəfat iddəsinin müddəti də “Aranızdan ölənlərin geridə qa -
lan xanımları, dörd ay on gün gözləsinlər”861 ayəsi ilə dörd ay on gü-
nə en  dirilmişdir. Bundan başqa hədisdə “Varisçi üçün vəsiyyət yoxdur”862 
-buy urularaq, vəsiyyət yolu ilə var-dövlət vermək yalnız varis olmayan 
şəxs lərə verilmiş və bunun miqdarı üçdə birlə863 məhdudlaşdırılmışdır.

Bəzi müəlliflər bir il müddətində qadın lehinə vəsiyyət bildirən ayə-
də; bir illik iddə müddəti və bir il müddətində ölən kişinin evin də ya şa-
maq haqqı olmaqla iki məqamın yer aldığını və iddə müddəti ni dörd ay 
on günə endirən ayənin yalnız birinci hökmü ehtiva etdiyini və qa dı  nın 
haqqı olan bir il müddətində yaşayış yerindən faydalanma haq qı nın isə 
davam etdiyini söyləmişlər. Məhəmməd Əbu Zəhra bu fikirdə olan lar-
dan dır.864

Lakin miras hökmləri və varisə vəsiyyəti qadağan edən hökm lər 
nə zərə alındıqda, bunun digər varislərin danışmaması və ya açıq ica zə 
ver mələri halında mümkün olduğunu qeyd etməliyik. Lakin bu nu ki şi 
və fat edən kimi arvadı ortaq məskəndən çıxarmaq şəklində də dü şün-
mə mək lazımdır. Varislərin bu məsələdə arvadı qorumaları və onu ev siz 
qoy mamaq üçün miras bölgüsündə bu məsələni nəzərə almala rı gö zəl 
olar. Belə ki, malikilərə görə yaşayış yeri kişinin mülkü olar sa və ya kirayə 
tu tulub və ər tərəfindən vəfatından əvvəl kirayə haqqı ola raq ödən miş 
olar sa qadın üçün iddə müddətində burada yaşa maq haq qı vardır. Bu 
yaşamaq müddəti də bir il deyil, dörd ay on gündən iba rət dir.865 

Ərin ölümü halında, arvadın hamilə olması da nəticəni dəyişdirməz, 
çünki rüşeyim sağ olduğu təqdirdə mirasdan ona düşən payı alacaq 
və ailə daxilində atasının yoxluğunda bundan sonrakı nəfəqə öh də li yi ni 
da şıyan qrupuna girəcəkdir.(Bax. “Nəfəqə” mövzusu.)

860. əl-Bəqərə, 2/240.
861. Dəlillər üçün bax. əs-Sabuni, Təfsiru Ayəti-l-Əhkam, II, 616 və s.
862. Darimi, Vəsayə, 28.
863. Buxari, Vəsayə, 3; Tirmizi, Vəsayə, 1; İbn Macə, Vəsayə, 5.
864. Əbu Zəhra, Usulu-l-Fiqh, Tərc. Əbdülqadir Şənər, II nəşr,  Ankara 1986, s.166.
865. əz-Züheyli, VII, 659.
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2. Rici Talaqla Boşanan Qadının Nəfəqəsi:
Rici talaqla boşanan qadın iddə müddətində yemək, içmək, ge yim 

və yaşayış yeri kimi bütün nəfəqə haqqına sahibdir. Bu məsələ də fi kir 
bir liyi vardır. Çünki rici boşamağa görə iddə gözləyən qadın arvad hök-
mün dədir.

3. Belə bir qadın əgər hamilədirsə doğuma qədər bütün nəfəqə ni 
al maq haqqına sahib olar. Bu məsələdə fikir birliyi vardır. Çünki rici tal-
a ğa gö rə iddə gözləyən qadın arvad hökmündədir.

3. Bain (Qəti) Talaqla Boşanan Qadının Nəfəqəsi:
Belə bir qadın əgər hamilə olarsa doğuma qədər nəfəqənin bütün 

növ ləri ilə nəfəqə haqqına sahibdir. Bu məsələdə fikir birliyi vardır. Də lil 
bu ayədir: “(Bu qadınları) sıxışdırmaq (evdən çıxıb getmə yə məc bur 
etmək) məqsədilə onlara zərər (əziyyət) verməyə cəhd gös tər  mə-
yin. Əgər onlar hamilədirlərsə, bari-həmləni yerə qoyana qə dər 
xərc   lərini verin.”866 Hənəfilər qadın belə halda hamilə olmasa belə 
iddə müddətində nəfəqə haqqının olduğu fikrindədirlər.

Şafei və malikilərə görə qəti boşamada qadın hamilə deyilsə yal nız 
evdə yaşamaq hüququ vardır. Dəlil; “Onları (boşadığınız, lakin gözləmə 
müd dətləri sona yetməmiş qadınları) imkanınız çatdığı qədər öz ya-
şa dı ğı nız yerdə sakin edin”867-ayəsidir. Burada sakin etmək haqqı 
“ha mi lə olub olmamaq” ayrı-seçkiliyi etmədən mütləq olaraq ifadə 
edil miş, ayə nin davamında “Əgər onlar hamilədirsə doğuma qədər 
nəfəqələri ni verin”-buyurularaq nəfəqənin mənası yalnız hamilə olan 
qadın haqqında ge nişlədilmişdir. 

4. Qüsurun İddə Nəfəqəsinə Təsiri:
Evliliyə ər tərəfindən xitam verilməsi arvad üçün iddə müddətin də 

nə fəqə haqqı yaranar. Burada ayrılığın boşama, ləğv etmə və ya ərin 
qü suru nəticəsində meydana gəlməsi, hökmü dəyişdirməz. Ər ayrılıq 
ta rixindən iddənin sonuna qədər arvadının yemək, içmək və gündəlik 
məs  rəflərini qarşılamaqla məsul sayılır.

866. ət-Talaq, 65/6.
867. ət-Talaq, 65/6.
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a) İddə nəfəqəsinin zəruri olduğu hallar: 
1. Qadının rici və ya bain talaqla boşanması. Burada boşamanın üç 

dəfə olması ilə arvadın hamilə olub-olmaması nəticəni dəyişdirmir. 
2. Eliliyin müləanə, ila və ya müxaləa metodlarından biri ilə sona çat-

ma sı. Lakin belə halda, qadının iddə nəfəqəsindən müxaləa əvəzindn 
im tina etməsi mümkün və caizdir. 

3. Qadının həddi-büluğ yaşına (Bax. “Həddi-büluğ azadlığı (xiyarul-
bu luğ)”) əsaslanaraq evliliyi ləğv etməsi.

4. Qadın müsəlman olduğu halda ərinin İslamı qəbul etməməsinə 
gö rə evliliyə xitam verilməsi .

5. Evliliyin ərin İslamı tərk etməsi və ya arvadının üsul və füru sun-
dan biri ilə evlənilməsi haram olacaq mahiyyətdə bir hərəkət etməsi nə 
(cin si əlaqə və şəhvətlə öpmək kimi) görə sona çatması halında qadın 
iddə nəfəqəsini almaq hü ququna malikdir.

Qadının qəbahəti olmadan onun tərəfindən meydana gətirilən ay-
rılıqlar nəfəqə haqqını aradan qaldırmaz. Belə ki, qadının həddi bü-
luğ yaşından sonra seçim haqqına malik olması, kişinin qadınla bir 
sə  viyyədə olmaması və yaxud mehrin aşağı səviyyədə olmasi kimi bir 
sə bəb lə ayrılıb iddə gözləyən qadınla, kişinin iqtidarsız olmasına gö rə, 
ay rılan qadın hər nə qədər boşamağa səbəb olan tərəf kimi görün sə 
də qüsurlu arvad vəziyyətində deyildir. Ona görə də iddə nəfəqəsi ala 
bi lər. 

b) İddə nəfəqəsini aradan qaldıran hallar:
Evliliyin qadının qəbahəti nəticəsində sona çatması halında isə 

ərin iddə nəfəqəsinə aid məsuliyyəti aradan qalxar. Qadının məq bul 
bir evlilik, cinsi əlaqə və yaxud səhih xəlvətdən (təkbaşına olaraq qal-
ma) sonra İslam dinini tərk etməsi və ya öz arzusu ilə ərinin üsul və 
fü  rusundan biri ilə evlilikdən sonra haramlıq yaradan (cinsi əlaqə və 
şəh  vətlə öpmək kimi) bir hərəkət etməsi də bu qəbildəndir. 

Fasid bir nikaha ğörə ayrılan qadın üçün də iddə nəfəqəsindən söh-
bət gedə bilməz. Çünki fasid nikah da nəfəqə haqqı yaratmır. Bu iki cür 
nə fəqə bir-birinə bənzəyir. 

E) İddə Gözləyən Qadının Yas Saxlaması (İhdad və ya Hidad):
İhdad və ya hidad lüğətdə bəzənməkdən uzaq olmaq demək dir. 

Fiqh termini olaraq əri və ya yaxını vəfat edən qadının müəyyən bir 
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müd  dət bəzənmək, ətirlənmək, sürmə çəkmək, xına qoymaq və ya zi -
nət əş yası taxmaq kimi sevinc və şənlənməyi üzə vurmaq mahiy yə-
tin   də ki davranışlardan uzaq durmasıdır. Azərbaycan dilində buna “yas 
sax lamaq” deyilir.

İslam əri vəfat edən qadının, ən yaxın həyat yoldaşını itirməsi və 
ev lilik nemətindən məhrum olmasına görə iddə müddətində bə zən mə-
yi tərk edərək yas saxlamasını caiz görmüşdür. Qadın; uşaqları, va-
li  deynləri və qardaş-bacısı kimi yaxın qohumları üçün də üç gün yas 
sax laya bilər. Lakin onun ərdən başqa heç bir şəxs üçün üç gündən 
ar tıq yas saxlaması caiz sayılmamışdır. Dəlil bu hədisdir: Ümmü Hə-
bi bə (r.anhə) atası Əbu Süfyanın vəfatı xəbərini eşidikdə üç gün göz-
ləmiş və sonra ona bir ətir gətirilməsini istəmişdi. Sonra isə be lə de -
miş dir: Allaha and olsun ki, əslində mənim bu ətirə ehtiyacım yox dur, 
lakin Allah Rəsulunu minbərdə belə deyərkən eşitdim: “Allaha və axirət 
gününə inanan bir qadının, əri üçün saxlayacağı dörd ay on gün istisna 
olmaqla, ölən hər hansı bir şəxs üçün üç gündən artıq yas sax  laması 
ha lal deyildir.”868 Kişinin arvadının yaxın qohumları üçün yas sax la ma-
ğı nı qadağan etmək hüququ vardır. Çünki arvadının bəzənməsi ərin 
haq qıdır. 

Hənəfilər bain və ya üç talaqla boşanmış qadının da yas sax la-
ma sını zəruri hesab edirlər. Çünki kişinin ölümündə olduğu kimi, bain 
bo şanmada da evlilik nemətindən məhrum olmağın kədəri qadında mü-
şa hidə olunmalıdır.

İslam fəqihlərinin çoxuna görə isə belə bir qadının yas saxla ma sı 
fərz deyil, müstəhəbdir. Çünki ər bain boşama ilə arvadına əziyyət ver  miş 
olar. Bu səbəbdən qadının kədərini hiss etdirməsinə ehtiyac yox dur. 

Rici talaqla boşanan qadının iddə müddətində bəzənmədən yas 
sax lamasına ehtiyac yoxdur. Çünki iddə müddətində evlilik münasibə  ti 
kə  silmiş sayılmır. Hətta belə hallarda ərin arvadı ilə barışmasına ümid 
edi  lirsə bəzənməsi məndub olar.869  

Yas saxlamaq, bəzənməyi və zinət əşyalarını taxmağı tərk etmək lə 
olur. Yas saxlamamağa; zinətlərini taxmamaq, ipək geyinməmək, gö zəl 
ətir vurmamaq, sürmə çəkməmək, xına yaxmamaq və ya bər-bəzək li 
ge yimlər geyməmək kimi davranışlar daxildir.

868. Buxari, Cənaiz, 31, Heyz, 12, Talaq, 46-49; Müslim, Rada, 125, 126, 129; Əbu Da-
vud, Talaq, 43; 46, Tirmizi, Talaq, 18; Nəsai, Talaq, 58, 59; İbn Macə, Talaq, 38.
869. əz-Züheyli, VII, 660, 661; Bilmən, II, 388.
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Ümmü Sələmənin (r.anhə) rəvayət etdiyi bir hədisdə yas saxla ma -
ğın şəkli belə rəvayət edilir: “Əri vəfat edən bir qadın sarıya və ya qır -
mızıya boyanmış paltarlar geyinə bilməz, bəzənə bilməz, xına yaxa bil -
məz və sürmə çəkə bilməz.” Başqa bir rəvayətdə; “Gözəl ətir vuraraq 
və saçına xına qoya bilməz.”-deyilir. Başqa bir hədisdə əri ölən qadının 
iddə müddətində nimdaş paltarlarını geyməsindən söhbət gedir.870 

Bundan başqa qadının zərurət hallarında yuxarıda qeyd edilən dav-
ra nışları etməsi caizdir. Çünki zərurətlər qadağan edilən şeyləri mübah 
edər.

Dörd məzhəbə görə, yas saxlayan qadının qara paltar geyinməsi 
mü bahdır. Lakin malikilərə görə qara paltar bəzək qəbul edilən bir cə-
miy yətdə qara paltar geyinmək caiz olmaz.

F) İddə Müddətində Doğulan Uşağın Soyu:
Ən qısa hamiləlik müddəti altı ay, ən uzun müddət isə hənəfilərə 

gö rə iki il, şafei və hənbəlilərə görə dörd il və malikilərdən edilən bir rə-
va yə tə görə isə beş ildir. 

Hamiləliyin ən qısa müddəti ayə ilə sabitdir. Qurani-Kərimdə be lə 
buyurulur: “Çünki anası onu (doqquz ay bətnində) zəhmətlə gəzdir-
miş, əziy yətlə doğmuşdur. Onunla (ana bətnində) daşınma və (süd-
dən) kə silmə müddəti otuz aydır.”871 “(Uşağın süddən) kəsilməsi 
isə iki il ər zində olur.”872 İlk ayədəki cəmi otuz aylıq müddətdən ikinci 
ayədə ki süd dən kəsilmə müddəti olan iki il çıxılarkən altı ay hamiləliyin 
ən qı sa müd dəti olaraq meydana çıxar. Belə ki, evlilikdən altı ay sonra 
uşaq do ğan bir qadına Həzrət Osman zina cəzası tətbiq etməyi düşünər-
kən Ab dullah ibn Abbasın (r.anhə) yuxarıdakı iki ayəni oxuyaraq bu nun 
nor mal doğum sayılması və soyunun ataya aid edilməsinin zəruriliyi ni 
de məsindən sonra cəza verməkdən imtina etdiyi rəvayət edilir.873 

Hamiləliyin ən uzun müddəti ilə əlaqədar bir hökm olmadığına gö rə 
müc təhidlər gündəlik uşaq doğuşu təcrübələrinə əsaslanaraq müd dət-
lər müəyyən etmişlər. Xüsusilə ərin ölümü və ya boşanmadan etiba rən 
nə qədər müddət sonra doğulan uşağın soyu ataya aid ediləcəkdir?

Hənəfilərə görə rici boşamada qadın iddənin sona çatdığını de mə-
dikcə iki il və daha artıq bir müddət sonra doğulacaq uşağın soyu sa bit 
870. Buxari, Talaq, 46; Əbu Davud, Talaq, 43; Nəsai, Talaq, 63.
871. əl-Əhqaf, 46/15.
872. Loğman, 31/14.
873. əl-Kasani, III, 211, 212; İbnl-Hümam,  III, 300; İbn Rüşd, II, 352.
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olar. Çünki qadının təmizlik müddəti uzanmış ola biləcəyi kimi, bu cür 
boşamada ər-arvadın iddə müddətində də cinsi əlaqədə olması eh ti  mal 
edilir.

Bain talaqla boşamada isə qadın iddənin sona çatdığını etiraf et-
mə  dikcə boşanma tarixindən etibarən iki il ərzində doğulan uşağın 
so  yu sabit olar. Çünki, müddət baxımından uşağın boşama vaxtında 
ana bətnində olma ehtimalı vardır. Lakin ayrılma günündən etibarən iki 
il keçdikdən sonra doğulacaq uşağın soyu ata tərəfindən sabit olmaz. 
Çün   ki qəti (bain) boşamada iddə müddətində cinsi əlaqədə olmaq caiz 
de   yildir. Lakin ərin bu uşağın soyunu mənimsəməsi halı istisnadır. Belə 
bir vəziyyətdə, boşanan ər-arvadın iddə müddətində şübhəyə əsas la-
na   raq cinsi əlaqədə olmaları ehtimal edilir.

Əri vəfat edən qadının iki il ərzində dünyaya gətirəcəyi uşağın so yu 
ata baxımından sabit olar. Lakin qadının daha əvvəl iddəsinin sona çat-
dı ğını etiraf etməməsi şərtdir. Bundan başqa vəfat edən ər ilə cinsi əla-
qə nin olması da şərt deyildir. 

İddə gözləyən bir qadın iddəsinin sona çatdığını etiraf etdikdən 
son ra altı ay müddətində doğmuşsa, uşağın soyu sabit olar. Çünki belə 
bir vəziyyətdə etirafı qeyri-məqbul sayılır.

Hamiləliyin ən uzun müddətini dörd il olaraq qəbul edən şafei və 
hən bə lilərlə, bu müddəti beş ilə qədər çıxaran malikilər ərin ölümündən 
və ya boşamadan sonra bu müddətlər ərzində doğulacaq uşağın 
soyunu ata baxımından sabit hesab edirlər.874  

G) İddə Müddətində Ölümün Vərəsəliyə Təsiri:
Evlilik ərin ölümü ilə sona çatmışdırsa qadın səkkizdə bir və ya 

dörd də bir miqdarında mirasa sahib olar. Bu hüquq ən-Nisa surəsi nin 
12-ci ayəsində bəyan edilmişdir. Aşağıda miras bölmündə bu nu izah 
edəcəyik. Burada əsas üzərində dayanacağımız mövzu, evlilik ərin ölü-
mü xaricində bir səbəblə sona çatdıqda qadın iddə gözləyər kən, iki sin-
dən birinin ölməsi ilə digəri ona varis ola bilərmi? 

Rici talaqla boşanan qadın iddə gözləyərkən ər-arvaddan biri öl-
sə, digərinin ona varis olacağı məsələsində fikir birliyi vardır. Burada 
bo şamanın sağlam ikən və ya ölüm xəstəliyi vaxtı edilib-edilməməsi 

874. əl-Kasani,  III, 211 və s.; İbn Rüşd, II, 352; əz-Züheyli, VII, 663; məlumat üçün bax. 
«Nəsəb» mövzusu. 



nə ti  cəni dəyişdirməz. Çünki bu cür boşamada evlilik hökm baxımından 
möv  cud sayılır.

Əgər boşama bain (qəti) və ya sağlam ikən üç talaqla olmuş və iddə 
müddətində ər-arvaddan biri ölmüş olarsa, digəri ona varis ola bil məz.

Boşama ərin ölüm xəstəliyi vaxtında bain və ya üç talaq mahiy-
yə   tin də olar, lakin boşanma məsələsində qadının razılığı olarsa qa dın 
id də gözləyərkən ər ölsə qadın ona varis ola bilməz. Əgər boşanmada 
qa  dının razılığı yoxdursa, belə hallarda əksər ailmə görə ərinə varis 
olar. (Bax. “Xəstənin boşaması” mövzusu).

Dəlil səhabeyi-kiramdan bir qrupun rəyidir. Həzrət Ömər, Osman, 
Əli, Aişə və Übey bin Kəb (r. anhum) bu fikirdə olan sə ha bə lərdəndir. 
Bu rada ərin boşama səlahiyyətini sui-istifadə etdiyi və ar vadına miras 
ver məmək məqsədilə belə bir boşama yoluna getdi yi nə zə rə alınaraq 
ar vadının haqqı qorunmuş olar.

Şafeilərə görə isə bain və ya üç talaqla boşama halında nikah əla-
qə  si sona çatdığı üçün, sağ qalan arvadın miras haqqından söhbət 
ge də bil məz. 
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İSLAMDA ÖLÜMDƏN SONRAYA 
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İslama görə insan həyatı sonsuza qədər uzanıb gedir. İnsanın əsas 
cöv həri olan ruhun dünyadan əvvəl, bədənlə birlikdə keçirdiyi dünya 
hə yatı, qəbir həyatı və qiyamət qopduqdan sonrakı axirət həyatı bu 
son suzluğa gedən xətt üzərindəki hissələrdən ibarətdir. 

Məhz İslam fərd, ailə və cəmiyyət dəyərlərini meydana qoyarkən 
və İs lam dininin mənsublarını gözəl əxlaq və fəzilətə təşviq edərkən bu 
bü tü nü nəzərə almış və buna uyğun dünya-axirət nizamı qurmuşdur. 

Kişi sağlığında ikən zəkat, ianə və s. kimi sərvətinin bir hissəsini xe -
yirxahlığa istiqamətləndirər. Lakin ölümün nə zaman gələcəyini bil mə di-
yinə görə də var-dövlət, ailə fərdləri və kömək etmək istədiyi insanı, ya-
xud da xeyriyyə təşkilatlarına vəsiyyətnamə yazaraq, malını və himayə 
edil məyə möhtac uşaqları idarə edəcək bir vəsi təyin edərək, ya da sər-
və tinin bir hissəsini vəqf halına gətirərək əbədiləşdirməyi düşünə bilər. 
Bu, fərasətli və tədbirli hər möminin nəzərə alması zəruri olan mühüm 
bir xüsusdur.

Buna görə biz aşağıda İslamın ölümdən sonrasına aid dəyərlərin 
və siyyət və vəsayət üzərində dayanacağıq. 
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I. ÖLÜMƏ AİD TƏSƏRRÜFLƏR 
(VƏSİYYƏT)

A) Vəsiyyət Termini və Mənası:
Vəsiyyət lüğətdə; əmr etmək və ölümündən sonra bir şeyin yeri nə 

ye tirilməsini istəmək deməkdir. Fiqh termini olaraq vəsiyyət; bir ma lı və 
ya faydalanma haqqını, ölümündən sonraya aid edərək bir şəx sə və ya 
xey riyyə təşkilatına qarşılıqsız olaraq bağışlamaqdan ibarətdir.875 Di gər 
yan dan bir adamın ölümdən əvvəl kiçik uşaqlarının var-dövlə tini idarə 
etmək və miras üzərində təsərrüf üçün bir nəfərə səlahiyyət ver mə si də 
vəsiyyət mənasına gəlir.876 Vəsiyyətin cəmi “vəsayə”dir.

İslamdan əvvəlki ərəb toplumunda başqasına qarşı öyünmək və 
özü   nü göstərmək məqsədilə başqasına vəsiyyət edilir və yaxınlar bu 
yol   la mirasdan məhrum edilirdi.877

Qədim Romada vəsiyyət məhdudiyyətsiz olaraq tətbiq edilir və ata 
bu şəkildə uşaqlarını tamamilə mirasdan məhrum edə bilərdi. Daha son-
ra mirasın dörddə biri, ehtiram göstərən uşaqlar üçün qorunmuş pay 
sa yıldı.

İslam vəsiyyət məsələsindəki tənzimləməni edənə qədər bəzi ya xın 
qohumlara vəsiyyət etməyi əmr etdi. Quranda belə buyurulur: “Sizin 
hər birinizi ölüm haqlayan zaman qoyub gedəcəyiniz maldan va li-
deyn  lərinizə, yaxın qohumlarınıza verilməsi üçün ədalət üzrə (ma-
lın üç də birindən çox olmamaq şərtilə) vəsiyyət etməyiniz zəruridir. 
Müt  tə qilərə (bu) vacibdir.”878

Nisa surəsindəki miras ayələrinə gəlincə arada vəsiyyət məsələ  sin-
də iki məhdudiyyət qoyuldu.

a) Varisə vəsiyyətin qadağan edilməsi. Allah Rəsulu Vida Həc c in-
də ki xütbəsində belə buyurmuşdur:
875. Qədri Paşa, əl-Əhvalu-ş-Şəxsiyyə, mad. 530.
876. Təhanəvi, Kəşşafu İstilahatil-Fünun, II, 1526; Bilmən, Hüquqi İslamiyyə və 
İstilahat-ı Fiqhiyyə Qamusu, V, 115.
877. əz-Züheyli, əl-Fiqhul-İslamiyyə və Ədillətuh, VIII, 7.
878. əl-Bəqərə, 2/180.
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“Allah-Təala hər haqq sahibinə haqqını vermişdir. Bu səbəbdən va-
ri sə vəsiyyət yoxdur.”879 Lakin varislər qəbul etdikdə belə bir vəsiy yət 
məq bul sayılır. Valideynlər və digər yaxın qohumların miras pa yı mü  əy-
yən edildiyi üçün artıq bunların ayrı bir vəsiyyətlə artırılması qada ğan 
edil miş  dir. Varis olmayanlara vəsiyyət isə məndub hökmündə qaldı.

b) Vəsiyyətin var-dövlətin üçdə biri ilə məhdudlaşdırılması. Varis 
ola   raq bir qızı olan Səd İbn Əbi Vəqqas (r.a) malının üçdə ikisini və 
ya yarısını vəsiyyətlə başqasına vermək istədikdə, Allah Rəsulu be lə 
bu   yurmuşdur. “Üçdə birə gəlincə, bu olar. Üçdə biri də çoxdur. Çün ki 
sə  nin varislərini imkanlı buraxmağın, insanlara əl açaraq möhtac bir və-
ziy yətdə buraxmandan daha xeyirlidir.”880  

Miras malının üçdə ikisi miras sahiblərinin qorunmuş payıdır. La kin 
öz razılıqları ilə bu payın da başqasına vəsiyyət edilməsini varislər qə-
bul edə bilərlər.

B) Vəsiyyətin Əsaslandığı Dəlillər:
Vəsiyyətin caiz olması Kitab, sünnə və icma dəlillərinə əsaslanır.
1. Qurandan Dəlillər:
Allah-Təala belə buyurur: “Sizin hər birinizi ölüm haqlayan za  man 

qoyub gedəcəyiniz maldan valideynlərinizə, yaxın qohumlarını za 
ve rilməsi üçün ədalət üzrə (malın üçdə birindən çox olmamaq şərti lə) 
və siyyət etməyiniz zəruridir. Müttəqilərə (bu) vacibdir.”881 Yuxarıda 
da qeyd etdiyimiz kimi bu ayə vərəsəliklə bağlı hökmlər nazil olduqdan 
son ra nəsx edilmişdir.

“Sizlərdən vəfat edib özlərindən sonra arvadlarını qoyub ge-
dən şəxslər həmin qadınlara öz evindən çıxarılmamaq şərtilə, bir 
il müddətində baxılmasını (vərəsələrinə) vəsiyyət etməlidirlər. Əgər 
on lar (öz arzuları ilə) çıxıb gedərlərsə, o zaman onların qəbul olun-
muş qayda üzrə (şəriətə müvafiq) öz barələrində görəcəkləri işlər 
üçün siz günahkar deyilsiniz.”882 Bu ayə də qadının ölüm iddəsini dörd 
ay on günə endirən və vərəsəlik hüquqlarını müəyyən edən ayələrlə 
nəsx edilmişdir. Burada nəfəqədən məsul olan ər vəfat etdiyinə görə 
qa  dın miras payını almaqla kifayətlənir. Bundan başqa bəzi fəqihlərə 

879. Əbu Davud, Büyü, 88; Tirmizi, Vəsayə, 5; İbn Macə, Vəsayə, 6.
880. Buxari, Cənaiz, 37, Mənaqibul-Ənsar, 49, Mərda, 16; Müslim, Vəsiyyə, 5; İbn Ma-
cə, Vəsayə, 5; Malik, Muvatta, Vəsiyyə, 4. 
881. əl-Bəqərə, 2/180.
882. əl-Bəqərə, 2,240. 
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gö rə, qadın belə bir vəziyyətdə son yaşadığı evdə bir il daha yaşama 
haq qına sahib olar.883 

Miras payları müəyyən edilərkən ayələrin axırında “Bu hökmlər, 
ölə  nin edəcəyi vəsiyyətdən və ya borcundan sonradır.”884 “Sizin də 
uşağınız yoxdursa, edəcəyiniz vəsiyyət və borcdan sonra ge ri  də 
qoyduğunuzun səkkizdə biri xanımlarınızındır.” “Bu bölgü, zə  rər 
verici olmayan vəsiyyət və borcdan sonra tətbiq edilir,”885 bu yu-
rul ması İslamın müəyyən etdiyi prinsiplər daxilində ediləcək və siy yətin 
caiz olduğunu göstərir. Vəsiyyətnamədə ediləcək dəyişiklik mə  sə lə-
sin də də belə buyurulur: “(Ölənin vəsiyyətini) eşitdikdən sonra onu 
də yişənlər günah sahibi olarlar. Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşi-
dən  dir, biləndir.”886 “Hər kəs vəsiyyət edənin (öz vəsiyyətilə) səhv 
et  məsindən və ya günaha batmasından ehtiyat edib (ədalət nami nə 
və siyyətdə dəyişiklik edərək) varislərin arasını düzəltsə, ona heç bir 
gü  nah yazılmaz. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!”887

Yazılı vəsiyyəti olmayanın tələsik hallarda iki ədalətli şahid ya nın-
da şifahi vəsiyyət edə biləcəyi Allah-Təala tərəfindən belə müəy yən 
edil  mişdir: “Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər hansı birinizi ölüm 
haq   ladıqda vəsiyyət vaxtı aranızdan iki ədalətli şəxsi, səfər də ol-
du   ğunuz zaman başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə özünüz dən 
(mü  səlman) olmayan iki nəfəri şahid tutun. Əgər (bu qeyri-mü səl man 
şa hidlərin doğruluğuna) şübhə etsəniz, namazdan (əsr, ikindi na ma-
zın  dan) sonra hər ikisini tutub saxlayın və onları: “Andımızı qo-
hum   larımıza belə heç bir qiymətə satmarıq (qohumlarımızın lehi nə 
be    lə yalandan şəhadət vermərik) və Allahın şahidliyini gizlət mə rik. 
Yox  sa, şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq.”888 Sonrakı ayədə isə bu 
vəsiyyət şahidlərinin yalan danışıb həqiqəti gizlətməyə çalışmala rı ha-
lın da, vəsiyyəti bilən yaxınlarından şahidliyə daha layiq olan iki nə fə rin 
and içilərək digərlərinin yerinə keçməsi məsləhət görülür.

2. Sünnədən Dəlillər:
Həzrət Peyğəmbərin vəsiyyəti təşviq edən müxtəlif hədisləri var-

dır. Abdullah İbn Ömərin rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulur: “Bir 
mü səlmanın vəsiyyət etmək istədiyi bir şeyi olub, vəsiyyəti yastığı nın 
883. Bax. əl-Bəqərə, 2/240; Əbu Zəhra, Usulul Fiqh s. 130.
884. ən-Nisa, 4/11.
885. ən-Nisa, 4/12.
886. əl-Bəqərə, 2/181.
887. əl-Bəqərə, 2/182.
888. əl-Maidə, 5/106.
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al tında yazılı olmadan iki gecə keçirməsi doğru deyildir.”889 Başqa bir 
hə   disdə belə buyurulur: “Allah sizə, əməllərinizə əlavə olaraq ölümü-
nüz vax tı mallarınızın üçdə birini sədəqə etdi, yəni vəsiyyət etmək sə-
la  hiyyəti ver di.”890 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi varis olaraq tək qızı olan Səd bin 
Əbi Vəqqasın sualından sonra Allah Rəsulu ona malının yalnız üç də 
bi rinə qədər olan hissəsini vəsiyyətlə başqasına verə biləcəyini bil dir-
miş  dir.891 

İslam alimləri bu dəlillərə əsaslanaraq möminin ölümündən əvvəl 
edə cəyi vəsiyyətlə var-dövlətinin üçdə birini varislərdən başqa qalan bir 
qis minə və ya başqa insana, yaxud da bir xeyirxah işə sərf edə biləcə yi 
mə sələsində fikir birliyi vardır.

C) Vəsiyyətin Hökmü və Növləri: 
Vəsiyyətin hökmü müstəhəb və məndubdur. Lakin bu vəziyyət is-

təyə bağlı, ölümdən sonra var-dövlətin bağışlanması ilə əlaqədardır. 
Bun dan başqa, üzərində ödəməli olduğu borc olan və ya başqasına aid 
bir əma nət olan, yaxud da yerinə yetirilməsi fərz olan bir ibadəti etməyi 
üzə rinə götürən insanın vəsiyyət etməsi fərz hökmündədir.

Vəsiyyət sağlığında ikən başqasına edilən hədiyyəyə bənzəyir. Ara-
la rındakı fərq, vəsiyyətin ölümdən sonraya aid edilməsindən ibarət dir. 
Var-dövlət üzərindəki vəsiyyət fərz olsaydı, buna bütün səhabənin ta be 
ol  ması lazım idi. Halbuki səhabələrdən vəsiyyət edənlər olduğu ki mi, 
et  məyənlər də var idi. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi əvvəllər ana, ata 
və yaxın qohumlara vəsiyyət fərz olduğu halda, vərəsəliklə bağlı ayələr 
ilə bu fərz olmaq hökmü nəsx edilmiş və sərbəst iradəyə bağlı gö zəl bir 
əməl olaraq qalmışdır.

Qurani-Kərimdə yaxınlara kömək etməyi əmr edən müxtəlif ayə lər 
var  dır. Bəziləri bunlardır: “Qohum-əqrəbaya da, miskinə də, (pulu qur-
tarıb yolda qalan) müsafirə də haqqını ver. Eyni zamanda (mal-döv-
lətini əbəs yerə) sağa-sola da səpələmə!”892 “Ona olan sevgisinə bax-
mayaraq malı qohumlara verən…”893 “Qohumlar (bir-birinə vərə sə ol-
maq baxımından) Allahın Kitabında möminlərdən və mühacirlər dən 

889. Buxari, Vəsayə, 1; Müslim, Vəsayə, 1-4; İbn Macə, Vəsayə, 2.
890. İbn Macə, Vəsayə, 5; Zeyləi, Nəsbur-Rayə, IV, 399, 400.
891. Buxari Vəsayə,1, Cənaiz, 37; əş-Şövkani, Neylül-Övtar, VI, 37.
892. əl-İsra, 17/26.
893. əl-Bəqərə, 2/177.
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da ha yaxındırlar. Amma (qohum olmayan) dostlarınıza (vəsiyyət lə) 
bir yaxşılıq edə (bir irs qoya) bilərsiniz.”894 Burada yaxın dostlara yax-
şı lıq etmək vəsiyyət kimi təfsir edilmişdir.

Vəsiyyətin hökm baxımından növləri:

1. Fərz Vəsiyyət:
Əmanətlərin, sənədləşdirilməmiş borcların geri qaytarılmasını və 

ye  ri nə yetirilməmiş olan fərzlərin yerinə yetirilməsini vəsiyyət etmək fərz-
dir. Zəkat, həcc, kəffarə və oruc fidyəsi kimi borclar da buna daxildir.

Şafeilərə görə borc, əmanət və ariyət (əvəzsiz istifadə) kimi haq-
la rın yerinə yetirilməsini vəsiyyət etmək sünnədir. Lakin başqaları nın 
bilmədiyi bir əmanət və qəsb kimi bir haqq varsa bunun vəsiyyət edil-
mə si isə fərz hökmündədir.895

2. Müstəhəb Vəsiyyət:
Maddi imkanı əlverişli möminin mirasçı olmayan yaxınlarına, yox-

sul  lara və xeyriyyə təşkilatlarına vəsiyyət etməsi müstəhəbdir.

3. Mübah Vəsiyyət:
Qohumlardan və ya yad insanlardan imkanı olanlar üçün vəsiyyət 

et mək mübahdır.

4. Məkruh Vəsiyyət: 
Varisləri kasıb olanların var-dövlətini vəsiyyət etmələri məkruh dur. 

Çün ki Allah Rəsulu Səd ibn Əbi Vəqqasa varisini başqasına möh tac bir 
vəziyyətdə qoymaq əvəzinə imkanlı halda buraxmağın daha xeyirli ol-
duğunu bəyan etmişdir.

Bundan başqa hənəfilərə görə istər qohum olsun, istər yad olsun, 
fa siq və günahkar insanlar lehinə vəsiyyət edilməsi təhrimən (harama 
ya xın) məkruh sayılmışdır. 

Bəzi hallarda vəsiyyət haram hökmündə olar. Kilsə və digər qeyri-
is la mi ibadətgahların tikilməsi və yaxud bunların təmiri, Tövrat və ya İn-
ci lin yazılması, yaxud da bunların oxunmasını vəsiyyət etmək, cəmiy yə-

894. əl-Əhzab, 33/6.
895. Bax. əl-Kasani, əl-Bədayi, VII, 330 və s.; İbn Abidin, Rədd-l-Muxtar, VI, 648 və s.; 
İbn Rüşd, Bidayətu-l-Müctəhid, II, 328; əz-Züheyli, VIII, 12. Bilmən, V. 120.
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tə zərərli elmlərin yayılmasına və ya cəmiyyətin əxlaqının pozulmasına 
dair vəsiyyətlərin edilməsi də bu mahiyyətdədir. 

Bununla yanaşı xeyir və yaxşılıq etmək işini ölümdən sonraya ge cik-
dir mək yerinə sağlığında ikən ianə yolu ilə bunu həyata keçirmək daha 
fə zilətlidir. Çünki sağlığında ikən verilən mal, sərvətin idarə edilməsin də 
təsirli olan bir nöqsanlıqdır. Vəsiyyətdə isə var-dövlətin azalması ölüm-
dən sonra olacaq və mal sahibini deyil, varislərə təsir edəcəkdir. Belə 
ki, Allah Rəsulundan hansı sədəqənin daha üstün olduğu soruşulduq da 
bu cavabı vermişdir: “ Sağlam, var-dövlətə aludə, varlı olmağı istəyib 
yox   sul olmaqdan qorxduğun anlarda sədəqə etməyindir. Sən sədəqə 
işi  ni ölüm qapına gəlincə; “filankəsə bunu, filankəsə bunu verirəm və 
fi  l ankəsin də bu haqqı var idi” deyəcəyin zamana qədər gecikdirmə.”896

D) Vəsiyyətin Meydana Gəlmə Şərtləri:
1. Vəsiyyətin Edilmə Şərtləri:
Vəsiyyətin məqbul olması üçün söz, yazı və ya işarə vasitələrindən 

bi ri ilə edilməsi lazımdır.

a) Şifahi Vəsiyyət:
Şifahi vəsiyyətin məqbul olması məsələsində İslam hüquqşünas la-

rı arasında fikir birliyi vardır. Şifahi olaraq iki şahidin yanında “bu şəxs 
üçün filan malımı vəsiyyət etdim” kimi bir sözlə vəsiyyət reallaşır.

Lehinə vəsiyyət edilən ölərsə, onun yerinə varisləri həmin malı qə-
bul edər. 

Əgər lehinə vəsiyyət edilən; məktəb, məscid və kasıblardan iba rət 
ca  maat və ya xeyriyyə təşkilatlarıdırsa, vəsiyyətçinin mücərrəd ölümü 
ilə qəbul edilməsinə ehtiyac olmadan vəsiyyət qüvvəyə minmiş sayılır.

b) Yazı ilə Vəsiyyət:
Bir adam öz əl yazısı ilə bir vəsiyyətnamə yazaraq, şahidlərə bu nu 

oxusa və “siz buna şahid olun” deyərsə belə bir vəsiyyət məqbul olar. 
Çünki yazı, məqsədi izah etməkdə şifahi ifadə kimidir. Bundan başqa 
şa hidlərə yazılı vəsiyyətin oxunması, yaxud da məzmunun həmçinin 
şi fahi olaraq təkrarlanması yazılı sənədi gücləndirir.

896. Buxari, Vəsayə, 7; Müslim, Zəkat, 92; Əbu Davud, Vəsayə, 3; Nəsai, Zəkat, 60; 
İbn Macə, Vəsayə, 4.
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Bizim qənaətimizə görə, yazılı vəsiyyətnamənin altına şahidlərin 
ad  la rının yazılması, imzalarının atılması və yazılma tarixinin göstərilmə-
si is bat etməyi asanlaşdırır. Bunun hal-hazırda notarius və ya rəsmi bir 
yer də edilməsi haqların qorunması baxımından daha etibarlıdır.

Bununla yanaşı lalın yazı ilə edəcəyi vəsiyyətin məqbul olduğun da 
da fikir birliyi vardır. Burada mühüm olan yazının vəsiyyətçiyə aid edil-
mə  sidir.

Yazılı vəsiyyətin baş tərəfində bismillahın və qeyd kimi iman əsas-
la rının yazılması müstəhəb sayılmışdır. Buraya öz nəslinin də bu iman la 
ya şayıb ölməsini arzulaması da vəsiyyətə əlavə edilir. Belə ki, İbra him 
və Yaqub əleyhissalam öz övladlarına belə vəsiyyət etmişlər: 

“Balalarım, Allah sizə bu dini seçmişdir. Yalnız müsəlmanlar 
olaraq ölün.”897

c) İşarə ilə Vəsiyyət:
Lal və ya dili tutulmuş şəxs, əgər yazı bilmirsə xüsusi işarələrlə 

və   siyyət edə bilər. Lakin dili tutulanın, yenidən danışmasından ümid kə-
sil məməlidir. Danışa bilməyən şəxs yazı yazmağı bacarırsa, vəsiyyətini 
ya  zı ilə etməlidir. Çünki yazının məqsədini izah etməsi daha dəqiqdir.

Nəticə etibarillə, danışa bilən insanın vəsiyyəti həm sözlə, həm də 
ya zı ilə olar. Yazı bilən lalların vəsiyyəti yazı ilə, yazı bilməyənin isə xü-
su si işarələrlə edilir.

2. Vəsiyyətçi ilə Əlaqədar Şərtlər:
a) Vəsiyyət Razılıq və Sərbəst İradə ilə Edilməlidir.
Vəsiyyət bir mülk və ya haqqın başqasına verilməsini tələb edir. Bu 

sə bəbdən satış, ianə və s. mülkiyyətin verilməsini zəruri edən davra  nış-
lar kimi vəsiyyətçinin razılığı ilə edilməlidir. Buna görə zarafat edə nin, 
zor tətbiq edilənin və yaxud səhv edənin vəsiyyəti məqbul sayılmır.

b) Vəsiyyətçini Öldürməməsi:
Lehinə vəsiyyət edilən şəxs vəsiyyət edəni öldürərsə, mirası qo  yub 

ge dəni öldürən varisin məhrum qaldığı kimi, o da vəsiyyət edilən ma  lı 
ala bilməz. Burada vəsiyyətçinin və ya miras qoyub gedənin həyatı bir 
an əvvəl sərvətə qovuşmaq istəyən pis niyyətli insanlardan qorun  muş-
897. əl-Bəqərə, 2/132.

İslamda Ölmədən Sonraya Aid Nizamlamalar



 364 \ Ailə Elmihalı

dur. Hədisdə belə buyurulur: “Qatilə vəsiyyət yoxdur.”898 Lakin Əbu Hə-
ni fə və Məhəmmədə görə, belə halda varislər vəsiyyəti qəbul edər və 
ya və siyyətçinin varisi olmazsa vəsiyyət məqbul sayılar. 

c) Xeyriyyə Üçün Edilən Vəsiyyət:
  Məscid, xəstəxana, məktəb və buna bənzər xeyriyyə təşkilatları-

na, bunların inşası və təmirinə, yoxsullara, işıq çəkilməsinə və buna 
bən  zər zəruri ehtiyaclara xərclənmək məqsədilə vəsiyyət etmək caizdir. 
Bü   tün bu işlərdə həmin bölgənin adət-ənənəsi nəzərə alınaraq maddi 
yar  dımlar edilə bilər.

Xeyriyyə işlərinə və cəmiyyətə fayda verəcək işlərə sərf edilən və-
siy yət caizdir. Yol, körpü, xəstəxana, məscid inşası və işıqlandırılmasını 
tə min etmək və tələbələrə yardım etmək üçün edilən vəsiyyətlər bu çər-
çi  vəyə daxildir.

d) Asi Olmağa Kömək Edən Vəsiyyət:
Vəsiyyətin Allaha üsyana səbəb olacaq və İslamın caiz saymadı ğı 

bir işi dəstəkləmək mahiyyətində olmaması labüddür. Məsələn; cəna-
zə namazını müəyyən bir adamın qıldırmasını və ya cənazənin fi lan 
əra ziyə köçürülməsini vəsiyyət etsə bu məqbul sayılmır. Hətta vəsiy yət 
edən, varislərin icazəsi olmadan ölünü vəsiyyət etdiyi bölgəyə daşı ya-
raq pul ödəyərsə bunun təzminatı verilməlidır.899 

e) Din Fərqliliyin Vəsiyyətə Təsiri:
Vəsiyyətin məqbul olması üçün tərəflər arasında dini baxımdan 

ey   niliyə ehtiyac olmadığı kimi, eyni ölkənin vətəndaşları olmalarına da 
eh  tiyac yoxdur. Misirli Qədri Paşa ailə qanununda məsələni belə izah 
et  mişdir.

“Din fərqliliyi və ya vətəndaşlıq fərqi vəsiyyətin məqbul olmasına 
ma   ne ola bilməz. Buna görə; müsəlmanın zimmiyə və islam ölkəsində 
ya   şayan pasportlu qeyri-müslimə vəsiyyəti məqbul olmaqla yanaşı, 
zim    mi və qeyri-müslimin də öz dövlətindən olmasa belə, müsəlman və 
zim  mi lehinə edəcəyi vəsiyyət məqbul sayılır.”

898. Zeyləi, Nəsbur-Rayə, IV, 402.
899. Bilmən, V, 142.
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f) Lehinə Vəsiyyət Edilənin Varis Olmaması:
Vəsiyyətin qüvvəyə minməsi üçün lehinə vəsiyyət edilənin və siy yət-

çinin ölümü zamanı ona varis olmaması şərtdir. Allah-Təala varislərin 
haq larını müəyyən etdiyi üçün ayrıca olaraq mirası qoyub gedənin və-
siy yət yolu ilə bu miqdarları dəyişdirməsi caiz sayılmamışdır. Bundan 
baş qa mirası qoyub gedənin bəzi varislərini üstün tutaraq onlara ayrıca 
və siyyət edərək mal verməsi digərlərinin qısqanclığına və bu hadisə 
sileyi-rəhmin kəsilməsinə səbəb ola bilər. 

Dəlil Həzrət Peyğəmbərin bu hədisləridir: “Allah-Təala hər haqq sa-
hi binə haqqını vermişdir. Bu səbəbdən varis üçün vəsiyyət yoxdur.” “Bir 
varisə vəsiyyət, digər varislərin razılığı olmadıqca caiz deyildir.”, “Di gər 
varislər icazə vermədikcə bir varisə vəsiyyət yoxdur.”900

Nəticədə varis lehinə vəsiyyət edildiyi təqdirdə bu, digər varislə rin 
icazəsinə bağlı olaraq məqbul olar. Qəbul edərlərsə tətbiq edilər, rədd 
edərlərsə aradan qalxar. Varislərin bir hissəsi qəbul edərsə, bu yalnız 
on  ların paylarına tətbiq edilir.

3. Vəsiyyətin Mövzusu ilə Əlaqədar Şərtlər: 
a) Vəsiyyət edilən şeyin bir mal (var-dövlət) olması şərtdir.
b) Vəsiyyət mövzusu olan mal, mütəqəvvim (İslama görə dəyəri 

olan) bir mal olmalıdır. Bu səbəbdən bir müsəlmanın digər müsəlma na 
şə rab, donuz əti kimi dəyəri olmayan bir şeyi vəsiyyət etməsi caiz de-
yil dir.

c) Malın mülkiyyətinin verilməsi mümkün olmalıdır. Buna görə hə lə 
ana bətninə düşməyən uşağa vəsiyyət etmək məqbul deyildir. 

d) Vəsiyyətin mövzusunun Allaha üsyan sayılan bir mahiyyətdə ol-
maması şərtdir. Müsəlmanın kilsə və ya sinaqoq tikilməsi və yaxud bun-
la rın təmiri üçün edəcəyi vəsiyyət bu mahiyyətdədir.

e) Vəsiyyətçinin varisi varsa, ediləcək vəsiyyətin onun var-dövləti nin 
üç də birini keçməməsi lazımdır. Əgər üçdə birdən artıqdırsa, yuxarı da 
da qeyd etdiyimiz kimi bunun tətbiq edilməsi digər varislərin icazəsi nə 
bağ lıdır. Alimlərin çoxunun fikrincə belə bir vəziyyətdə mirası qoyub ge-
də  nin varisi olmasa belə, mirasın üçdə birini keçən miqdardakı vəsiy yət 
məq bul sayılmır. 

900. Buxari, Vəsayə, 6; Əbu Davud, Vəsayə, 6; Tirmizi, Vəsayə, 5; Nəsai, Vəsayə, 
5; əş-Şövkani, Neylül-Övtar, VI, 40. İlk hədis İbn Abbasdan, İkincisi Amr b. Şüeybdən  
rəvayət edilmişdir.
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f) Vəsiyyətin qüvvəyə minməsi üçün vəsiyyət edənin borc içində ol-
ma ması şərtdir. Mirası qoyub gedənin borclarının ödənməsi vəsiyyə tin 
tət biq edilməsindən əvvəl gəldiyi üçün belə bir vəziyyətdə borc sahiblə ri 
ica zə verməzsə vəsiyyət məqbul sayılmaz.

E) Vəsiyyətdə Xüsusi Hallar:
1. Xeyriyyə Təşkilatlarına Edilən Vəsiyyət:
Vəsiyyətin mövzusu İslamın prinsipləri ilə ziddiyyətlik təşkil edər sə, 

vəsiyyətçinin şərtlərinə görə xərclənir. Vəsiyyət ümumi olaraq bu məs ci-
də, bu məktəbə və ya universitetə deyə edilmiş olarsa və və siy yətçinin 
xü  susi şərtləri olmazsa, vəsiyyət edilən mal və ya nağd pul bu yerlərin 
in şa və təmiri ilə, məscidlərə imam və müəzzin, təhsil müəssisələrində 
isə müəllimlərin maaşı kimi xidmətlər üçün xərclənilər. Çünki adət və 
məs ləhət belə bir xərcləməni zəruri edir. Məsələn; məscid üçün edilən 
və siyyət, bu məscid camaatından olan kasıblara xərclənə bilməz.

Bundan başqa müəyyən bir yer təyin etmədən “yaxşılıq (birr)” və 
ya “Allah yolunda (fi səbililləh)” kimi məqsədlər üçün edilən və siy yət 
də məqbuldur. Birincisi, vəqf və ya məscidin inşası və yaxud işıq lan-
dı  rılmasına sərf edildiyi halda, Allah yolunda olan vəsiyyət də cihad və 
ci  hadda zəruri olan şeylərə xərclənilir.

2. Həcc Üçün Edilən Vəsiyyət:
Həccə gedən bir nəfəri gödərməyi vəsiyyət etməyin məqbul olduğu 

mə sələsində fikir birliyi vardır. Çünki həcc yaxşılıq (birr) sayılan bir 
əməl dir. 

Bir adam fərz olan həccinin edilməsini vəsiyyət etsə, əgər malının 
üç də biri kifayət edirsə öz bölgəsindən nəqliyyat vasitəsilə bir kişiyə 
həcc etdirilər. Əgər vəsiyyət edilən pul kifayət etməzsə, kifayət edəcək 
yer dən bir nəfər həccə göndərilər.

Həccə gedən bir adam yolda vəfat edərsə, öz yerinə həccə ge dil-
mə sini vəsiyyət etmişsə, onun bölgəsindən nəqliyyat vasitəsilə həccə 
gön dərilər. Lakin yaxşılıq prinsipinə görə, pulu kifayət edirsə vəfat etdiyi 
yer dən, başqa bir adam onun yerinə həccə davam edə bilər. Pulu buna 
da kifayət etməzsə, kifayət ediləcək bir yerdən həcc etdirilə bilər. 

Nafilə (tətəvvü) həcc vəsiyyət etmək də məqbuldur.
Şafeilərə görə bir adam fərz həcci vəsiyyət etməmiş olsa belə məş-

hur gö rüşə görə digər borclar kimi bütün var-dövlətdən xərclənərək 
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həcc etdirilir. Əgər bütün malından və ya malının üçdə birindən həcc 
et dirilməsi ni və siyyət etmişsə buna əməl edilər. Əgər vəsiyyət “üzərimə 
fərz olan həcc etdirilsin” kimi mütləq ifadələr istifadə edilərək, pulun 
mənbə yi qeyd edilmədən edilmişsə, malının hamısından yaşadığı bölgə 
üçün tə  yin edilən miqatdan (ehrama girmə yeri) etibarən həcc etdirilmə-
si la zım  dır. Malın üçdə birindən həcc etdirilməsi vəsiyyət edilmiş olarsa, 
la kin malın üçdə biri buna kifayət etmədiyi təqdirdə kifayət edən yerdən 
həc cə göndərilər.901

F) Vəsiyyəti Aradan Qaldıran Hallar:
Vəsiyyət sonradan meydana gələn səbəblərə görə aradan qal xar. 

Vəsiyyətdən imtina (rücu), vəsiyyətçinin sonradan vəsiyyət et mək qa-
biliyyətini itirməsi, irtidad etməsi və lehinə vəsiyyət edilənin vəsiyyə ti 
rədd etməsi və ya ölümü, yaxud vəsiyyət edəni öldürməsi, yaxud da 
və siyyət edilən malın tələf olması və ya xərclənilməsi bunlar arasın da 
sa yıla bilər. Bunları aşağıda izah edəcəyik.

1. Vəsiyyətdən İmtina (Rücu):
Vəsiyyət, bağlayıcı bir təsərrüf olmadığına görə vəsiyyət edənin hər 

za man vəsiyyətdən imtina etməsi mümkündür. Çünki vəsiyyət edən yal-
nız təklif edən şəxsdir. Nəticəsi isə vəsiyyətçının ölümü ilə meydana gə-
lir. Bu səbəbdən təklif ilə ölümdən əvvəl lehinə vəsiyyət edilən üçün bir 
haqq meydana gəlməz. Buna görə vəsiyyətçi vəfatına qədər vəsiyyətin 
məq bul olduğunu təsdiq etməklə imtina etmək arasında seçim hüqu qu-
na sahibdir. 

Vəsiyyətdən imtina etmək iki cür olur. Aşkar imtina və dolayı yolla 
im tina.

1. Açıq imtina: Bu vəsiyyət edənin açıq-aydın vəsiyyətindən im-
ti na etdiyini şifahi və ya yazılı olaraq bildirməsidir. “Filankəsə etdiyim 
və siyyətimdən imtina etdim,” “Bu vəsiyyəti pozdum” kimi ifədələr bu na 
da  xildir Lakin “Filankəsə etdiyim vəsiyyətə peşmanam.” və yaxud “Bu 
və  siyyətdə tələsdim” kimi sözlərlə vəsiyyətdən imtina edilmiş olmaz.

İmam Məhəmmədə görə vəsiyyətin inkarı imtina mənasına gəl  məz. 
Əbu Yusif və malikilərə görə isə vəsiyyətin inkarı imtina sayılır.

2. Dolayı şəkildə imtina: Vəsiyyət barəsində hər hərəkət və dav-
ra nış vəsiyyətdən imtina mənasına gəlir. Vəsiyyətçinin vəsiyyət edilən 
901. əş-Şirbini, Muğni-l-Muhtac, III, 67; əş-Şirazi, əl-Mühəzzəb, I, 454.
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ma  lı satması, bağışlaması, onu mehr kimi verməsi və yaxud bir vəqf 
ha   lına gətirməsi dolayı şəkildə imtina mənasına gəlir.

Vəsiyyətçinin vəsiyyətdən imtina etdiyini göstərən bir sıra hərəkət 
və davranışlardan danışmaq olar. Vəsiyyət məsələsi qoyunu kəsib pay-
la maq, pambığı iplik halına gətirmək, vəsiyyət edilən üzümün quru ol-
ma sı, yumurtanın cücə olması bu mahiyyətdədir. 

Bundan başqa vəsiyyətçinin hərəkətinin təsiri ilə vəsiyyətə aid olan 
mal adı dəyişdiriləcək şəkildə dəyişikliyə məruz qalsa bu vəsiyyətdən 
im tina mənasına gəlir. Yunun toxunması, xammalın əridilməsi, buğdanın 
üyü dülməsi və ya parçanın kəsilməsi bu mahiyyətdədir.902 

2. Vəsiyyətçinin Ruhi Xəstəliyə Tutulması:
Alimlərin çoxunun fikrincə sonradan meydana gələn ruhi xəstə lik 

və siyyəti batil etməz. Bu xəstəliyin müvəqqəti və ya davamlı olması da 
nə ticəni dəyişdirməz. Qısaca olaraq vəsiyyətçinin vəsiyyəti etdiyi vaxt 
ağ lı başında və həddi-büluğ yaşında olması kifayətdir. Belə ki, satış, ki-
rayə, vəqf və buna bənzər müqavilələr, sonradan meydana gələn ruhi 
xəs təlikdən təsirlənmir. Vəsiyyət də bu mahiyyətdədir.

3. Tərəflərdən Birinin Dindən Çıxması:
Hənəfilər və şafeilərə görə vəsiyyətçinin irtidad etməsi daha əvvəl 

et  di  yi vəsiyyəti batil edər. Bundan əlavə malikilərə görə, lehinə və siy yət 
edi  lən mürtəd olaraq ölərsə bu da vəsiyyətin ləğv edilmə sə bəb lə rin-
dən dir. 

4. Vəsiyyət Edilən Şəxsin Vəsiyyətçidən Əvvəl Ölməsi:
Vəsiyyət vəsiyyət edənin ölümünə səbəb olaraq edilən bir hə diy-

yə dir. Bu səbəbdən lehinə vəsiyyət edilənin bağışlanan mala malik ola 
bil məsi üçün, vəsiyyətçinin ölümü vaxtı sağ olması lazımdır. Əks halda 
ölü yə edilən hədiyyənin məqbul olmadığı kimi bu da məqbul sayılmır.

Lehinə vəsiyyət edilənin, vəsiyyətçidən sonra, ancaq qəbuldan əv-
vəl ölməsi halında isə hənəfilərə görə vəsiyyət batil olmaz. Çünki onla  ra 
gö rə qəbulun mənası rədd etməkdən ibarətdir.

902. əl-Kasani, VII, 394; İbn Abidin, V, 469 və s.; əş-Şirbini, III, 39, 71; əş-Şirazi,  I, 461 
və s.; əz-Züheyli, VIII, 114, 115.
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Hənəfilərdən başqa alimlərə görə isə lehinə vəsiyyət edilən, və siy-
yə ti qəbuldan əvvəl, lakin vəsiyyətçinin ölümündən sonra vəfat edərsə 
və siyyət aradan qalxar.903 

5. Lehinə Vəsiyyət Edilənin Vəsiyyət Edəni Öldürməsi:
Miras sahibini öldürən varisin mirasdan məhrum qaldığı kimi, ona 

vəsiyyət etməklə mal verən şəxsi öldürən də vəsiyyətə aid edilən mal -
dan məhrum edilir. Yuxarıda bu məsələyə toxunmuşduq. Bura da va ris-
lə rin belə bir vəsiyyəti qəbul etmələri ilə etməmələri nəticəni də yiş dir-
mir. Hətta vəsiyyətçinin (varisin) yaralandıqdan sonra ölmədən əvvəl 
və siyyəti qəbul və ya inkar etməsi də nəticəni dəyişdirmir. 

6. Vəsiyyətin Varisin Lehinə Edilməsi:
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, vəsiyyətin varislərdən başqa bir 

ada  ma və var-dövlətinin üçdə birini keçməyəcək ölçüdə edilməsi şərtdir. 
Bu məh dudiyyətlər keçildiyi təqdirdə varislərin icazəsi olmadıqca vəsiy-
yət qüvvəyə minməz. Lakin malikilərə görə varislər məqbul saysalar belə 
va ris lehinə ediləcək vəsiyyət batildir. Çünki Allah Rəsulu “Mirasçıya 
(varisə) vəsiyyət yoxdur”904-buyurmuşdur.

H) Ölümcül Xəstənin Etdiyi Bağışlar:
Ölümlə nəticələnən ağır xəstəliyə tutulmuş və ya keçirdiyi qəza nə-

ti cəsində öləcəyini başa düşən şəxsin edəcəyi bağış və yaxud ölümdən 
son ra üçün edəcəyi müqavilələr üçün məhdudiyyət qoyulmuşdur.

Təcrübələrə görə ümumiyyətlə ölümə səbəb olan xəstəlik artma-
dan davam edirsə hənəfilərə görə ölüm bir il ilə məhdudlaşdırılmış dır. 
Əgər xəstəlik gedərək artırsa, illərlə davam etsə belə bu, ölüm xəstəliyi 
sa yılır. Şafei və hənbəlilərə görə isə xəstəliyin malyariya və taun kimi 
qor xuducu olması və ölümlə nəticələnməsi kifayətdir. 

Ölümcül xəstənin bağışlarının hökmü:
Ölümcül xəstənin ya bəxşiş edib malı təslim edər, ya da ölümün dən 

son  rası üçün var-dövlət vəsiyyət edər.

1. Ölümcül Xəstənin Edəcəyi Hədiyyələr:
Ölümcül xəstənin qiymətindən çox ucuz bir əvəz ilə bəxşiş edər 

və ya sə dəqə, vəqf və borcdan qurtarmaq kimi əvəzsiz bağışlayarsa, 
903. əz-Züheyli, VIII, 116, 117.
904. Əbu Davud, Büyü’, 88; Tirmizi, Vəsayə, 5; İbn Macə, Vəsayə, 6.
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alim lə rin çoxunun rəyinə görə bütün bunlar var-dövlətin üçdə birindən 
qar şı la  nır. 

Dəlil bu hədisdir: “Allah, vəfatınız vaxtı saleh əməllərinizdə lehini zə 
bir artım olmaqla, malınızın üçdə birini sizə sədəqə etmişdir.”905

Bundan başqa zahiri görünüş baxımından xəstənin vəfat edəcə  yi 
nə  zərə alınaraq, belə bir şəxsin, xəstəliyi vaxtı edəcəyi bəxşiş varisləri 
ba  xımından vəsiyyət kimi olar və üçdə biri keçə bilməz.

2. Ölümündən Sonraya Aid Bağış və ya Hədiyyələr: 
Xəstəliyi vaxtı vəsiyyət yolu ilə ediləcək təsərrüflər də üçdə bir ilə 

məhdudlaşır. Əgər vəsiyyət miqdarı xəstənin var-dövlətinin üç də bi ri-
ni keçərsə varislərin icazəsi lazımdır. Əks halda üçdə biri keçən his-
sə məq bul olmaz. Dəlil bu hədisdir: Bir adam ölüm anında altı köləsi  ni 
azad etmişdi və bunlardan başqa bir şeyi də yox idi. Varislərin etira zın-
dan sonra Allah Rəsulu kölələr arasında püşk ataraq ikisini azad et miş 
və geri qalanlarının isə köləliklərinin davam etdiyini bildirmişdir.906  

905. İbn Macə, Vəsayə, 5; İbn Hənbəl, VI, 441.
906. əş-Şövkani, VI, 41 və s. Ölüm xəstəsinin təsərrüfləri üçün bax. əl-Kasani, VII, 370; 
İbn Abidin, V, 467, 469, 481; İbn Rüşd, II, 322; əş-Şirazi, I, 453; İbn Qüdamə, əl-Muğ ni, 
VI, 71 və s. Həmçinin bax. Yuxarıda «Xəstənin Boşaması» mövzusu.
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I. VƏRƏSƏLİKLƏ BAĞLI ÜMUMİ MƏLUMAT

A) Miras və Fəraiz Terminləri:
Ölənin geridə qoyduğu var-dövlətə və haqlara miras deyilir. Cəmi 

“mə  varis”dir. “Virs” kökündən “irs”in məsdəri, bir adamın var-dövlə ti nin 
ölümündən sonra şəri varislərinə keçməsi deməkdir. Eyni kökdən “tə -
varüs” qarşılıqlı varis olmaq və ya bir adamın digərinə varis olma sı; 
“va  ris” mirasçı; “muris” miras qoyub gedən; “tərikə” ölənin qoyub getdiyi 
mi   ras mənalarında işlədilir.

Miras elmi mənasında istifadə edilən başqa bir termin də “fəraiz”dir. 
Bu nun təki olan “fərizə”, fərz, müəyyən pay və hissə deməkdir. Fəraiz, 
İs lam varislik hökmləri mənasında işlədildiyi zaman “Müəyyən miras 
pay larını ifadə edir. Bu elmə “fəraiz” deyilməsi, miras ayəsindəki; “bu 
pay lar Allahdan bir fərizədir”907 ifadəsi ilə, “Fəraiz elmini öyrənin və onu 
baş qalarına da öyrədin.”908 hədisindəki fəraiz termininə görədir.

Miras və ya fəraiz elmi fiqh termini kimi; ölənin geridə qoyub getdiyi 
var-dövlət və haqların müəyyən edilmiş ölçülərlə şəri cəhətdən varis he-
sab edilən insanlara bölünməsindən bəhs edən elmdir. Fəraiz elminin 
məq sədi haqq sahiblərinə haqlarını çatdırmaqdan ibarətdir.

B) Mirasın Əsaslandığı Dəlillər:
Miras; kitab, sünnə və icma dəlillərinə əsaslanır. Miras məsələsin də 

ic ma (fikir birliyi) olmadıqca qiyas və ictihad yoluna müraciət edilməz.
Mirasla əlaqədar ayələr Mədinə dövründə Uhud savaşından sonra 

na zil olmuşdur. Cahiliyyə dövründə və İslamın ilk dövrlərində vəfat 
edən bir insanın mirası yalnız əli silah tutan kişi qohumlarına verilər və 
qa dın larla uşaqlar varis ola bilməzdilər. Bu məsələ hicrətin üçüncü ilinə 
qə dər davam etdi. Cabir İbn Abdullahdan rəvayət edildiyinə görə Səd 
İb  nur-Rəbi (r.a) Uhud savaşında şəhid olarkən, qardaşı bütün mirasına 

907. ən-Nisa, 4/11.
908. Tirmizi, Fəraiz, 2; İbn Macə, Fəraiz, 1.
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sa hib çıxmış, arvadına və iki yetim qızına bir şey verməmişdi. Səd (r.a) 
Mə di nənin tanınmış varlılarından idi. Hicrətdən sonra mühacirlərin ən-
sar  la qar daş edildikləri vaxt Abdurrahman İbn Əvfi (r.a) özünə qardaş 
et  miş və sərvətinin yarısını mühacir qardaşına verməyi təklif etmişdi. 
La kin Mək kədən ticarət təcrübəsi olan Abdurrahman (r.a) bu təklifi qə-
bul et mə miş və ondan bazarın yolunu göstərməsini istəmişdi. Məhz bu 
Sədin (r.a) xanımı Allah Rəsulunun yanına gələrək “Bu iki qızın atası 
Uhud da şəhid oldu. Bunların əmisi bütün var-dövləti aldı və bu qızlara 
heç nə vermədi. Bunlar yalnız var-dövləti ilə nikahlanır.”-dedi. Həz rət 
Pey  ğəmbər: “Bu barədə Allah hökm verər”-buyurdu. Bundan sonra ən-
Nisa surəsindəki miras ayələri nazil oldu. Allah Rəsulu Sadın qar da şı nı 
çağıraraq belə buyurdu: “Sədın iki qızına (var-dövlətdən) üçdə iki, ana-
larına səkkizdə bir ver. Geri qalan da (qohum kimi) sənə aiddir.”909 İs-
lamda məhz ilk miras bölgüsü bu şəkildə olmuşdur.

1. Qurandan Dəlillər:
İslamın miras əsasları Nisa və Ənfal surələrində cəmlənmişdir. Qo-

hum ların vəziyyətinə görə miras ayələrini bu şəkildə sıralaya bilərik.

a) “Allah övladlarınız haqqında sizə tövsiyə buyurur ki, oğula 
iki qız hissəsi qədər pay düşür. Əgər (ölən şəxsin) qızlarının sayı 
iki   dən artıqdırsa, mirasın üçdə iki hissəsi onlara çatır. Əgər təkcə 
bir nə fər qızdırsa, mirasın yarısı onundur. Övladı olduğu təqdirdə 
və  fat edə nin ata və anasının hər birinə mirasın altıda bir hissəsi ve-
ri  lir. Əgər onun övladı olmayıb, varisi yalnız ata və anadan ibarət-
dir  sə, (malın) üçdə bir hissəsi anaya aiddir. (Qalan hissə tamamilə 
ata ya çatır). Əgər ölmüş şəxsin qardaşları və bacıları varsa, ananın 
his səsi altıda birdir. (Yerdə qalan hissəsi yenə atanın payına düşür). 
Bu bölgü ölən şəxsin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu 
ödə nildikdən sonra aparılır. Valideynlərinizdən və övladlarınız dan 
han sı birinin (xeyir və) mənfəət cəhətdən sizə daha yaxın olduğu nu 
bil mədiyiniz üçün bu (bölgü) Allah tərəfindən müəyyən edilmiş dir. 
Hə qiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!”910

b) “(Ey kişilər!) Əgər (vəfat etmiş) arvadlarınızın uşağı yoxdur sa, 
onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən son-
ra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Onların övladları olduq da 

909. Tirmizi, Fəraiz, 3; İbn Macə, Fəraiz, 2.
910. ən-Nisa, 4/11.
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isə mirasın dörddə biri sizə çatır. Əgər sizin uşağınız yoxdursa, və-
siy yətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz ödənildikdən sonra 
qo yub getdiyiniz malın dörddə biri arvadlarınızın payına düşür.”911

c) Qardaşların mirası: Kəlalə adı verilən qardaşların mirası, anabir 
qardaş və ya ana-atabir, yaxud atabir bacı olmaqla iki yerə ayrılır. Kə-
lalənin varis olmasında əsas şərt mirası qoyub gedənin ata və ya oğ lan 
uşaqlarının olmasıdır.

Anabir qardaş-bacının mirası bu şəkldə müəyyən edilmişdir: “Əgər 
(vəfat etmiş) kişi və qadının (ata-anası və övladı olmayıb) ey ni ana-
dan tək bir qardaşı və ya bir bacısı varsa, onların hər biri nə mi -
rasın altıda biri düşür. Onların sayı birdən artıq olduqda isə ha mı-
sı həmin malın üçdə birinə şərikdir. Bu, (vərəsələrə) zərər to xun -
madığı halda edilən vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya bor  cun 
ödənilməsindən sonra icra olunur. (Bütün bunlar) Allah tə rə  findən 
(bəndələrə) tövsiyə olunmuşdur. Allah (hər şeyi) biləndir, hə limdir!”912

Yuxarıdakı miras qaydalarının ardınca eyni ayələrin davamında 
cə za mahiyyətində bu iki ayəyə yer verilir:

“Bunlar Allahın hədləridir (hökmləridir). Hər kəs Allaha və Pey-
ğəm   bərinə itaət edərsə, Allah onu (ağacları) altından çaylar axan 
cən    nətlərə əbədi olaraq daxil edər ki, bu da (möminlər üçün) bö  yük 
qur  tuluşdur (uğurdur)! ”913 “Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə ita  ət 
et məyib Onun hədlərini aşarsa, (Allah da) onu həmişəlik Cə hən  nə-
mə daxil edər. Onu rüsvayedici əzab gözləyir.”914

Doğma və ya atabir bacının mirası isə bu şəkildə tənzimlənmişdir: 
“(Ya Rəsulum!) Səndən fitva istəyirlər. De: “Atası və övladı olma yan 
şəxs (şəxsin mirası) haqqında Allah sizə belə fitva verir: Övladı (və 
atası) olmayan bir şəxs vəfat etdikdə onun (atabir-anabir və ya yal-
nız atabir) bir bacısı varsa, qoyub getdiyi malın yarısı bacıya ça tır. 
Övladı (və atası) olmayan bir qadın vəfat etdikdə qardaşı onun va-
ri sidir (malının hamısı onun payına düşür). Əgər vəfat edən şəxsin iki 
(və ya daha artıq) bacısı varsa, mirasın üçdə ikisi onlara çatır. Əgər 
va rislər qardaş və bacılardan (bir qardaş, bir bacı və ya bir neçə bacı-
qar daşdan) ibarət olarsa, kişiyə (qardaşa) qadına (bacıya) düşən pa-

911. ən-Nisa, 4/12.
912. ən-Nisa, 4/12.
913. ən-Nisa, 4/13.
914. ən-Nisa, 4/14.
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yın iki misli verilir”. Allah bunu sizə doğru yoldan çıxmamağınız 
üçün aydınlaşdırır. Allah hər şeyi biləndir! ”915

d) Zəvil-ərhamın mirası: Ayə və ya hədislərdə miras payları və ya 
və  rəsəlik əsasları müəyyən edilənlərin xaricindəki digər qohumlar üçün 
bu şəkildə ümumi bir tənzimləmə edilmişdir. “Qohum olanlar, Alla  hın 
ki   tabına görə bir-birlərinə daha yaxındırlar. Şübhəsiz ki, Allah, hər 
şe  yi çox yaxşı bilir.”916

Bu ayə də vərəsəlik hüququndan ümumi mənada bəhs edir. “Ata, 
ana və qohumların (vəfat etdikdə) qoyub getdikləri maldan kişilə-
rə və qadınlara pay düşür. Həmin malın azından da, çoxundan da 
(bun lara veriləcək) hissə müəyyən edilmişdir”917

 Mirasdan ətrafdakı bəzi möhtac insanların da faydalandırılması 
ba  rəsində belə buyurulur: “Malın (vərəsələr arasında) bölünməsi za-
ma nı varis olmayan qohumlar, yetimlər və yoxsullar da orada iş-
ti rak edərlərsə, onlara da o maldan bir şey verin və gözəl sözlərlə 
kö nüllərini alın!”918

2. Sünnədən Dəlil:
Həzrət Peyğəmbərdən mirasla əlaqədar müxtəlif hədislər rəvayət 

edilmişdir. Bəziləri bunlardır:
“Miras paylarını haqq sahibərinə verin. (yerdə) Qalan miqdar ən 

ya xın kişi qohumundur.”919 “Müsəlman kafirə, kafir də müsəlmana varis 
ola bilməz”920  

Übadə bin əs-Samitin (r.a) belə dediyi rəvayət edilmişdir. “Həzrət 
Pey ğəmbər (s.ə.s) mirasdan iki nənəyə bunu aralarında bölmək üçün 
hökm verdi.”921 Abdullah bin Məsud Həzrət Peyğəmbərin miras sa hi bi -
nin qızı, oğlunun qızı və bacısı ilə əlaqədar tətbiq etdiyi qaydadan be lə 
bəhs edir: “Rəsulullah (s.ə.s) ölənin qızı üçün yarım, oğul qızı üçün 
üç də ikiyə tamamlamaq üçün altıda bir və geridə qalanın bacıya ve ril-
mə   sinə hökm etdi.”922

915. ən-Nisa, 4/176.
916. əl-Ənfal, 8/75.
917. ən-Nisa, 4/7.
918. ən-Nisa, 4/8.
919. Buxari, Fəraiz, 5, 7, 9, 10; Müslim, Fəraiz, 2, 3; Tirmizi, Fəraiz, 8.
920. Əbu Davud, Fəraiz, 10; Tirmizi, Fəraiz, 16; İbn Macə, Fəraiz, 6; Darimi, Fəraiz, 29.
921. əş-Şövqanı, Neylu-l-Əvtar, Misir, t.y. VI. 59.
922. əş-Şövkani, VI, 58.
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Miqdam bin Madikərib zəvi-l-ərhamla əlaqədar bu hədisi rəvayət et-
miş dir: “Kim bir var-dövlət qoyub gedərsə, bu varislərinindir. Mən varis 
ol mayanın mirasçısıyam. Yeri gəldiyində diyətini ödəyərəm və varisi ola-
ram. Dayı varisi olmayanın varisidir. Onun diyətini ödəyər və varis olar.”923

3. İcmadan Dəlil:
Nənənin təkbaşına altıda bir pay alacağı, ikidən artıq nənələrin al-

tıda bir payı aralarında bərabər böləcəkləri prinsipi səhabənin və ta-
bi unların icması ilə sabitdir. Həzrət Əbu Bəkrin xəlifəliyi vaxtı məsələ 
mü zakirə edilmiş və Həzrət Peyğəmbərdən altıda bir tətbiq edilməsi rə-
va yət edildikdə, bu məsələdə fikir birliyi olmuşdur.

Fəraiz elminin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki həyatda ikən 
et diyi işlərin ölümündən sonra davam etməsi mahiyyətindədir. Hədisi-
şə rif də belə buyurulmuşdur: “Fəraiz elmini öyrənin və onu insanlara 
öyrədin. Çün ki o, elmin yarısıdır, unudulan və ümmətimdən alınan elm-
lə rin ilki ola caqdır.”924

“Sizin fəraizi ən çox biləniniz, Zeyd bin Sabitdir.”925

C) Mirasın rüknləri və səbəbləri:

Mirasın üç rüknü vardır:

1. Muris: Vəfat edib arxada miras qoyan insandır. Buna mütəvəffa 
da deyilir.

2. Varis: Miras alan yəni mirasda payı olan şəxsdir.
3. Tərikə: Ölənin var-dövlət və ya haqq olaraq arxada qoyduğu 

şey  lər olub, buna “miras,” və “irs” adı verilir. Haqdan məqsəd; qisas, sa -
tılanın əvəzini ala bilmək üçün satılan malı və borcu almaq üçün gi  rov 
ediləni həbs etmək haqqı kimi haqlardır.

Bu üç rükndən birinin olmaması halında mirasdan söhbət gedə bil məz. 

Varis Olmağın Səbəbləri:
Mirasdan bəhs edə bilmək üçün üç şeyin olması şərtdir. Mirasın sə-

bəb və şərtlərinin olması, miras maneələrinin olmaması.
Varis olmağın səbəbləri üçdür: Qan qohumluğu, evlilik və vəla.

923. Əbu Davud, Fəraiz, 8, Tirmizi, Fəraiz, 12.
924. Tirmizi, Fəraiz, 2; İbn Macə, Fəraiz, 1.
925. Tirmizi, Mənaqib, 32; İbn Macə, Müqəddimə, II.
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1. Qohumluq: Varisin miras qoyub gedənə vərəsə ola bilməsi üçün 
ara larında qohumluq əlaqəsinin olması şərtdir. Ata, ana, baba və nə nə 
ki mi öz soyundan gələnlərlə; uşaq və nəvə kimi öz soyundan gələn lər; 
həm çinin ölənin qardaşları ilə əmilər bu qohumlardandır. Bunlar mu ri sə 
yaxınlıq dərəcəsinə görə varis sayılırlar. Daha uzaq olanların varis ol-
ma sının qarşısını alarlar və buna “həcb etmə” deyilir. 

Bu qohumlardan kişi vasitəsilə murisə aid edilən kişi qohumlara 
“əsə  bə” deyilir. Ölənin atası, babası və ya oğlu, yaxud da oğlunun oğlu 
ki  mi. Bir də payları müəyyən edilmiş varislər vardır ki, bunlara “əshabul-
fə   raiz” (fərz sahibləri) deyilir. Bunlardan qalan mirası əsəbə alır. Yalnız 
əsə  bə varsa, mirasın hamısı bunlara qalır. Fərz sahibləri və əsəbə yox-
dur  sa, bunların xaricindəki və ölənin uzaqdan qohumu olan “zəvil-ər-
ham” varis olur. Bibi, dayı, qızın qızı kimi.

2. Evlilik: Etibarlı bir nikah ər-arvad arasında vərəsəlik hüququ 
mey    dana gətirir. Cinsi əlaqənin olub-olmaması nəticəni dəyişdirmir. 
Ona görə, zifafa girmədən ər-arvadın birinin ölümü halında, digəri ona 
va    ris olur. Ər-arvadın vərəsəlik hüququnu müəyyən edən ayənin ümumi 
mə    na sı (Bax. ən-Nisa, 4/12) ilə Həzrət Peyğəmbərin cinsi əlaqədən əvvəl 
əri ölən Bərva binti Vaşiqi ölən ərinə varis etməsi bunun dəlilidir. 

Rici talağa görə iddə gözləyən qadın iddəli ikən, ölən ərinə va ris 
olur. Çünki rici boşanmada evlilik iddə müddətində davam edir. Sağ -
lam ikən əri tərəfindən bain talaqla boşanan qadın iddə gözləyərkən əri 
öl   sə, ona varis ola bilməz. Çünki bu halda o, arvadını mirasdan məh-
rum et mək üçün boşamaqla ittiham edilə bilməz. Əgər arvadını ölüm 
xəs   təsi olan bir kişi bain talaqla boşamışsa və qadın iddə gözləyər  kən 
də ölərsə, bu qadın ona varis olar. Burada mirasdan məhrum etmək 
məq   sədilə boşamadan söhbət gedir. 

3. Vəla: Bu, şəriətin müəyyən etdiyi hökm baxımından bir yaxın  lıq 
olub, köləni azad edən ağanın azad etdiyi köləyə varis olmasını ifa də 
edir. Hədisdə; “Vəla qan qohumluğu kimi qohumluq meydana gəti rir, 
sa   tılmaz və hədiyyə edilə bilməz”-buyurulur. İbn Hibban və Hakim bu 
hə   di sin doğru olduğunu təsdiq etmişdir. Hənəfilər buna “vəlaul-mü va-
lat” və ya “mövləl-muvallat”ı da əlavə edirlər. Bu, iki nəfərin bir-biri nə 
qo   ruyucu və diyət ödəməkdə köməkçi olmaq və bunun müqabilində bir-
bi   rinə varis olmaq üçün razılaşmasıdır.

D) Mirasın Şərtləri
Mirasda haqqın sabit olması üçün üç şərt olmalıdır. Murisin ölü mü, 

varisin həyatda olması və miras almağa maneənin olmaması.
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1. Murisin (Miras Qoyanın) Vəfat Etməsi:
Mirasdan bəhs edə bilmək üçün murisin həqiqi, hökm baxımın  dan 

və ya təqdiri olaraq ölmüş olması şərtdir. Həqiqi ölüm ruhun bədən   dən 
ay  rlması ilə reallaşır. Görmək, eşitmək və ya başqa bir dəlil ilə sabit 
olur. Hökm baxımından ölüm; həyatda olduğu bilinən və ya ehtimal edi-
lən şəxsin ölümünə hakimin hökm verməsi ilə meydana gəlir. Həyat  da 
ol    duğu məlum olan mürtədin daru-l-hərbə qaçması halında hakim ölü 
sa   yılmasına hökm verir. Bunun mirası hökm tarixinə qədər varis olan 
qo   humlarına paylanılır. Həyatda olmaq ehtimalı olan itkin şəxs (məf  qud) 
haq    qında məhkəməyə məlumat verildikdə zəruri müddət keçmişsə, ha-
kim vəfatına hökm verir. Arvadı iddə gözləyər və sərbəst olar. Mi ra sı da 
hökm çıxarılarkən haqq sahibi olan varislərə verilər. Təqdiri ölüm, şəxsin 
təq dir baxımından ölü qəbul qəbul edilməsidir. Bu, anasından hər hansı 
cinayət səbəbi ilə ölü doğulan rüşeymdir. Hamilə qadını başqası nın vur-
ması ilə uşağın ölü doğulması kimi. Belə halda günahkara, əlli di nar 
(təx  mi nən iki yüz qram qızıl pul) qürrə cəzası təzminat kimi ödətdirilir. 
Bu, tam di yətin iyirmidə biri qədər təzminatdır. Əbu Hənifəyə görə, rü-
şeym varis olur və ona varis olunur. Çünki onun cinayət edərkən diri 
ol duğu qəbul edi lir.

2. Varisin Həyatda Olması:
Muris vəfat edərkən varisin həyatda olması şərtdir. Bu səbəbdən 

mu  risdən əvvəl ölən bir qohum, daha sonra ölən murisinə varis ola bil-
məz. Muris vəfat etdiyi zaman, ana bətnində olan uşağı da sağ doğmaq 
şər tilə varis olar.

3. Miras Əngəlləri Bunlardır:  
a) Öldürmə:
Murisini (miras qoyanı) öldürən bir adamın bir an əvvəl onun sər-

və  tini əldə etmək üçün öldürmək ehtimalı vardır. Qohumunu öldürən 
şəx   sin onun mirasından məhrum ediləcəyi məsələsində məzhəblərin 
fi   kir birliyi vardır. Lakin nə cür öldürməyin miras almağa mane olduğu 
mə   sələsində məzhəblər arasında ixtilaf vardır. Hədisdə; “Qatil üçün mi-
ras yoxdur”926 buyurulur. Hənəfilərə görə, qisas və ya kəffarə cəzasını 
zə   ruri edən qətllər mirasa mane olur. Bunlar da bu çür qətllərdəndir.

926. Əbu Davut, Diyət 18.
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Qəsdən öldürmə: Murisi silah və ya kəsici bir alətlə qəsdən öldür-
mək ki mi. Bu cinayətdir və qisas lazımdır, kəffarə lazım deyil. Əbu Yu sif 
və İmam Məhəmmədə görə, insan öldürə biləcək böyük daş və s. hər 
şey lə qəs dən öldürmə günahı meydana gəlir.

Qəsdən öldürməyə bənzər şəkildə qətl: İnsanı öldürməkdə istifa  də 
edilməyən, çubuq və çomaq kimi bir şeylə vurub öldürmək kimi... Cə za-
sı: kəffarə, aqilə üzərində diyət və günahdır. Birini səhvən öldürmə: Ova 
atar  kən insanı öldürmək kimi... Cəzası; kəffarə, aqilə üzərində diyətdir. 
Axi rətdəki günahı aradan qaldırılmışdır. 

Xəta sayılan öldürmə: Yuxuda və ya oyanıq ikən birinin üstünə yı  xı-
lıb, ölümünə səbəb olmaq kimi. Cəzası; səhvən öldürməklə eynidir. 

b) Din Fərqi:
Murislə varisin ayrı dinlərdən olması mirasa manedir. Bu məsələ  də 

İs lam fəqihlərinin fikir birliyi vardır. Müsəlman kafirə, kafir də müsəl ma-
na qan qohumluğu və ya nikah müqaviləsi olsa belə varis ola bil məz. 
“Mü səlman kafirə, kafir də müsəlmana varis ola bilməz.”

“İki ayrı dinə mənsub olanlar bir-birinə varis ola bilməz.” hədisləri 
bu nun dəlilidir. Bunun səbəbi, müsəlmanla qeyri-müsəlman arasında 
və  layət əlaqəsinin kəsilmiş olmasıdır.

Bu vəziyyətə görə, məsələn, müsəlman bir kişi ilə qeyri-müsəlman 
ar vadı arasında varislik cərəyan etməyəcəyi kimi, bunlardan doğulan 
uşaq lar da ataya bağlı olaraq müsəlman sayılacaqlarından onlarla qey-
ri -müsəlman anaları arasında varislik ola bilməz.

Lakin Muaz bin Cəbəl ilə tabiundan Məsruq bin əl-Əcda, Səid bin 
əl-Müsəyyəb, İbrahim ən-Nəxəi və digər bəzi alimlər bunun əksini dü -
şünürlər. Bunların fikrincə; “Müsəlman kafirə varis olar. Lakin kafir mü-
səl mana varis ola bilməz.” Əsaslandıqları dəlil bu hədislərdəki ümumi 
mə nadır: “İslam ucadır, onun üzərinə ucalmaq olmaz.”927

“İslam artırır, azaltmaz.”928 Bu barədə səhabənin tətbiq etdiyi me tod 
da vardır. Bir yəhudi vəfat edərkən biri yəhudi, digəri müsəlman olan 
iki oğlu qalmışdı. Yəhudi olan oğlu bütün mirası almaq istəyərkən, mü-
səl man olan oğlu məhkəməyə müraciət etdi və haqqını istədi. Şikayə tə 
ba xan Muaz bin Cəbəl müsəlmanı yəhudiyə varis təyin etdi.929 

927. Buxari, Cənaiz, 79.
928. Əbu Davud, Fergaz, 10; İbn Hənbəl, Müsnəd, V, 230, 236. 
929. əl-Əsqalani, Büluğul-Məram, Tərc. və şərh, Ə. Davudoğlu, 1967, III, 206. 
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İslam fəqihlərinin çoxu müsəlmanla kafir arasında mirasın ol ma ya-
cağını ifadə edən hədisləri bu məsələdə dəlil qəbul etmiş, azlığın əsas-
lan dığı hədislərin isə mirasla əlaqəsinin olmadığını bildirmişlər. 

Bundan başqa qeyri-müsəlmanlar bir-birinə varis ola bilərlər. Çünki 
küfr əhli vahid millət sayılır. “Əhli-küfr bir-birinin vəlisidir”(əl-Ənfal, 8/73) 
ayə sinin ümumi mənası bütün qeyri-müsəlmanların hamısına şa  mil 
edilir. “Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır?!” (Yunus, 10/32) 
ayə si də bunu ifadə edir. Yalnız malikilər “iki ayrı dinə mənsub olan lar 
bir-birinə varis ola bilməz.” hədisinin, xristian və yəhudilərin öz ara la rın-
da kı varisliyini əhatə etdiyini deyirlər.

Mürtədin Mirası:
İslamı tərk edən insana “mürtəd” deyilir. Mürtəd mənəvi baxım   dan 

öl müş sayıldığına görə o nə müsəlmana, nə də kafirə varis ola bilməz. 
Mür tədin mirasının başqalarına verilməsi məsələsində isə fikir ayrılıqları 
var dır.

Əbu Hənifəyə görə, mürtəd olmadan əvvəlki var-dövləti müsəl man 
varislərinə çatar. Sonra qazandıqları isə beytul-mala “fey” gəliri kimi da-
xil edilər. Mürtəd qadındırsa bütün var-dövləti müsəlman varislərinə ve-
ri lər.

İmam Əbu Yusif və İmam Məhəmmədə görə, mürtəd olmadan əvvəl 
və sonra qazandığı var-dövləti müsəlman varislərinə çatar.

Şafei, maliki və hənbəlilərə görə, inkar edənə mürtəd varis olmadığı 
ki mi, ona da başqası varis ola bilməz. Bütün var-dövləti beytul-mala fey 
gə liri kimi daxil edilər. Çünki o, dinini tərk etməklə müsəlman cəmiyyəti-
nə qar şı hərb (üsyan) etmiş sayılır və sərvətinə də müharibə malına 
tət  biq edilən hökmlərin tətbiq edilməsi lazımdır. Lakin bu hökmlər, mür-
təd dinini tərk edərkən ölərsə tətbiq edilir. Həyatda olduğu müddətdə 
var-dövləti saxlanılır və İslama qayıdarsa, malı özünə qaytarılır.930 

c) Müxtəlif Ölkələrdə Yaşamaq Fərqi (İxtilafud-Dar):
Müsəlmanlar hansı dövlətin sakini olursa olsun bir-birinə varis sa-

yılırlar. Müsəlman üçün başqa dövlətin sakini olmaq mirasa mane de-
yil dir. Məsələn, Azərbaycandakı bir müsəlman Misirdəki müsəlman bir 
qo humuna varis ola bilər. Çünki Darul-İslam müsəlmanlar üçün tək və-
tən sayılır. Bu səbəbdən bir müsəlman qeyri-müsəlman ölkəsində və fat 
etsə, ona Darul-İslamda yaşayan varisləri varis olar.
930. İbnul-Hümam, IV, 390 və s.; əş-Şibai, Şərhu Qanunil-Əhvaliş-Şəxsiyyə, Dəməşq 
1959, II, 46, 47.
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Ölkənin müxtəlifliyi qeyri-müsəlmanlar üçün miras almağa maneə-
çi lik təşkil edə bilər. Məsələn, müsəlman cəmiyyətindəki qeyri-mü səl-
man bir insan, başqa bir ölkədə yaşayan qeyri-müsəlman bir qohumu na 
va ris ola bilməz. Burada varislik “vəlayət əlaqəsinə” əsaslanır. Bu əlaqə 
kə sildikdən sonra varislik haqqı da aradan qalxmış sayılır. Lakin ölkələr 
ara sında razılığıa gələrək, qarşılıqlı miras münasibətlərini tənzimləyə 
bi lərlər.

Maliki, hənbəli və zahirilərə görə müxtəlif ölkələrdə yaşamaq fərqi 
qə ti şəkildə mirasa mane ola bilməz.931 

d) Köləlik:
Köləlik də mirasa manedir. Belə insanlar da qohumlarına varis ola 

bil  məz. Çünki kölə hər hansı bir malı; öz mülkiyyətinə keçirməyə ma  lik 
ol  mamaqla yanaşı, miras yolu ilə də sahib ola bilməz. Onun əlindəki lər 
ağa sına aid edilir. Əgər o, varis edilirsə, mülk öz-özlüyündə ağası na ke-
çə cəyi üçün səbəbsiz yerə yad bir adam mirasa şərik olmuş sayılır ki, 
bu da icmanın rəyinə görə batildir. 

Bu maneələrdən miras sahibini öldürmə və köləlik birtərəflidir. Bun-
lar yal nız özləri başqasından miras ala bilməz. Lakin başqası onlara va-
ris ola bilər. Bunlara miras sahibinin ölüm tarixinin müəyyən edilməməsi 
və varisin kim olduğunun bilinməməsi kimi başqa maneələr də əlavə 
edil mişdir.932

E) Tərikə (Miras) və Mənası:
Ərəb dilindəki tərikə kəlməsi dilimizdəki miras mənasına gəlir. Muri-

sin geridə qalan və varislərinə çatan malına tə rikə və ya miras deyilir.
Hənəfilərə görə, yalnız mülkiyyət və mülkiyyətə aid olan haqlar mi-

ra sı ehtiva edir. Daşınan və daşınmaz əmlaklar, satılan mallar və ya 
gi rov qoyulan malların haqları və s. bunlardan sayılır. 

Şafei, maliki və hənbəlilərə görə, bütün var-dövlət və sabit olan 
müt ləq haqlar miras hökmünə daxildir.

***

931. əz-Züheyli, VIII, 266 və s.; əs-Sibai, Şərhu Qanunil-Əhvaliş-Şəxsiyyə, Dəməşq 
1959, II, 46, 47.
932. Bax. əl-Meydani, əl-Lübab, Qahirə, t.y., IV, 188, 197; əz-Zeyləi, Tibyanul-Həqaiq, 
əl-Mətbəətul-Əmiriyyə, VI, 239 və s.; İbn Abidin Rəddul-Muxtar, Misir, t.y., V, 541 və s.
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Miras Üzərindəki Haqlar:

1. Təchiz və Təkfin Xərcləri:
Mirasdan əvvəlcə miras sahibinin kəfənlənmə və dəfn edilmə məs-

rəfləri çıxılır. Bunlar israf və xəsislik edilmədən İslami prinsiplərə görə 
ye rinə yetirilir. Təchiz və təkfin həyatdakı təsəttürün davamı mahiyyə tin-
də ol duğuna görə digər haqlardan əvvəl gəlir. (Bax. əl-Furqan, 25/27). Be lə 
ki, Rəsulullah (s.ə.s) həcc vaxtı dəvəsindən yıxılaraq boynu qırılan və 
vəfat edən səhabə haqqında belə buyurmuşdur: “Onu iki parça ilə kə-
fən ləyin”933 

Allah Rəsulu bu səhabənin borcu olub-olmadığını soruşma mış dır. 
Miras bu məsrəfləri ödəməzsə, sağlığında ikən murisin nəfəqəsi ki  mə 
aiddirsə, bu məsrəflər də ona aid olar. Heç kimi yoxdursa beytul-mal-
dan qarşılanar. 

2. Borcların Ödənilməsi:
Kəfənləmə və dəfn etmək üçün xərcləri çıxıldıqdan sonra, mira sın 

ha  mısından miras sahibinin borcları ödənilir. Vəsiyyətin yerinə yetiril-
mə si bundan sonra gəlir. Çünki Həzrət Əli (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) mi-
ras bölgüsünə, vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən əvvəl, borcu ödəmək-
lə baş  ladığını rəvayət etmişdir.934 Ayədə belə buyurulur: “...Bu bölgü 
ölən şəx sin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən 
son ra aparılır.”935 Burada vəsiyyətin əvvəl qeyd edilməsi diqqəti cəlb 
et mək üçündür. Çünki vəsiyyətin tətbiq edilməsi varislərə daha ağır 
gələr. Borc lar Allah haqqı və insanlara aid olmaqla iki qismdir.

a) Allah Haqqı Olan Borclar:
Zəkat, kəffarə və nəzir kimi Allah və Rəsulunun əmri ilə sabit olan 

borc lar. Bu borclar hənəfilərə görə, dünyəvi hüquq baxımından aradan 
qalxar və ödə nilməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki bunlar mükəlləfin niyyətlə 
şəxsən və ya vəkil vasitəsilə yerinə yetirməli olduğu borclardır. Halbuki 
vəfat edən şəxs nə niyyət edə, nə də vəkalət edəcək haldadır. Lakin 
mu risin vəsiyyət etməsi halında bunlar mirasın üçdə birindən ödənilir.

Şafei, maliki və hənbəlilərdə isə bu cür zəkat, kəffarə və nəzir kimi 
borc lar mirasdan ödənilməlidir. Çünki bunlar ölənin borcları olub, niyyətə 
möh tac deyildir və nemətin borcu mahiyyətindədir.

933. Buxari, Cənaiz, 20, 21, 22, Sayd, 20, 21; Müslim, Həcc, 93, 94, 98, 99, 101; Əbu 
Davud, Cənaiz, 80; Tirmizi, Həcc, 105.
934. əz-Züheyli, VIII, 273. 
935. ən-Nisa, 4/11.
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b) İnsanlara Olan Borclar:
Murisin sağlam və ya xəstə olduğu vaxtı meydana gə lib, sə hih 

dəlillərlə isbat edilmiş borclar mirasdan ödənilir. Xəstəlik halın da, xəs-
tənin iqrarı ilə sabit olan borclar digər borclardan sonra ödənilir. 

İnsanlara olan borclarına miras kifayət edirsə, hamısı ödənilir. Kifayət 
et məzsə, təxmini olaraq ödənilir. Ödənilməyən borclar dünyəvi ba xım-
dan aradan qalxar. Varislər bunu ödəmək məcburiyyətində deyildir. 

Şafeilərə görə, Allahın haqqı olan borclar əvvəlcə ödənilməlidir. 
Çün ki Al lahın haqqı ödənilməyə daha layiqdir. (Bax. Buxari, Səvm, 42) Ma-
li ki lər isə, in san haqlarına üstünlük verirlər. Onlara görə, Allah zəngin, 
bən də isə möh tacdır. Həmçinin Allahın bağışlamasına ümid edilir. Hən-
bə lilər, iki si ni də eyni qəbul edirlər.936 

3. Vəsiyyətlərin Yerinə Yetirilməsi:
Yuxarıda qeyd edilən haqlar ödənildikdən sonra geridə qalan ma-

lın üçdə birindən vəsiyyətlərin yerinə yetirilməsi gərəkdir. Çünki miras 
hökm lərinin axırında, “edilən vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və borc-
la rın ödənilməsindən sonra” buyrulmuşdur. Vəfat edənin vəsiyyətlə baş-
qa sına verə biləcəyi mal borclar ödəndikdən sonrakı qismin üçdə bi ri 
qə  dərdir. Bundan çox olan vəsiyyət varislərin icazəsi olmadan qanu ni 
sa yılmaz. Lehinə vəsiyyət edilən istər varis olsun, istərsə də yad ol sun 
hökm dəyişməz. Əgər icazə verərlərsə vəsiyyət tətbiq edilər. 

Muris ölmədən əvvəl zəkat, kəffarə və nəzir kimi Allah haqqı olan 
borc larını vəsiyyət etsə və həmin vaxt insanlara da bir sıra borcları olsa, 
qul haqqı olan borcları əvvəlcə gəlir. Çünki bunlar daha qüvvətlidir. İn-
san lara olan borclarından artıq mal qalarsa, bunun üçdə birindən Allah 
haq qı olan borclar ödənilir. 

Muris qılmadığı namazlar üçün fidyə vəsiyyət etsə, vitr namazı da-
xil olmaqla hər namaz üçün mirasın üçdə birindən kasıblara yarım sa 
buğ da və ya bunun əvəzini (bir sa, şəri dirhəmə görə 2,917 kq, adətə 
gö rə 3, 333 kq) vermək lazımdır. Səfər və ya xəstəlik səbəbilə tutmadı-
ğı Ra mazan oruclarını, qəza etməyə gücü çatdığı halda qəza edə bil-
mə dən vəfat etsə və yoxsulların qarnının doyurulmasını vəsiyyət etsə, 
va rislərin malın üçdə birindən hər gün yarım sa buğda və ya bunun əvə -
zini kasıblara verməsi lazımdır. Həcc vəsiyyət edilsə bunun da malın 
üçdə bi ri ilə edilməsi zəruri olar.937 

936. əz-Züheyli, VIII, 274 sə s; əl-Cürcani, Şərhus-Siraciyyə, səh, 3, 4.
937. əl-Kasani, VII, 370; İbnul-Hümam, VIII, 415 və s.; əs-Sibai, əl-Əhvaluş-Şəxsiyyə, 
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4. Varislərin Haqqı:
Yuxarıda qeyd edilən haqlar yerinə yetirildikdən sonra, geridə qa lan 

miras varislər arasında dərəcələrinə görə paylaşdırılır. Muris heç bir va-
risini mirasdan məhrum edə bilməyəcəyi kimi, miras maneələrindən bi ri 
olmadıqca digər varislər də bir-birini mirasdan məhrum edə bilməz. 

Beləliklə kəfənləmə, dəfn xərcləri və borclar ödənilib, vəsiyyət də 
ara  dan qaldırıldıqdan sonra qalan miras kitab, sünnə və icma hökmləri 
əsa sında varislər arasında bölüşdürülür.

Mirasın bölgüsü: Razılıq və ya qəza ilə olur.
a) Razılıqla bölgü: Hamısı ağlıbaşında və həddi-büluğ yaşında 

olan va rislərin öz aralarında razılığa gələrək mirası bölmələri müm kün-
dür. Fəraiz hökmlərinə görə bölgünü özləri aparmırlarsa, bunu elm əh li 
olan bir adamdan soruşmalıdırlar. Varislər öz aralarında razılığa gə lib 
ha  lallaşmaq yolu ilə aralarından birinə və ya daha çoxuna müxtəlif pay 
ve rə bilərlər. Yaxud da bəzi varislər öz haqlarının hamısını digərinə ve rə 
bi lərlər. Belə olan təqdirdə “sülh və təxarüc” əsasına görə sənədləş mə 
apa  rılır.

b) Qəza yolu ilə bölgü: Varislərin arasında azyaşlı, ruhi xəstə və 
ya itkin düşən insan varsa, yaxud da hamısı əqli cəhətdən sağlam və 
həddi-büluğ yaşında olmaqla yanaşı, aralarından bir nəfər hakimə mü-
ra  ciət etdiyi təqdirdə miras məhkəmə vasitəsilə fəraiz hökmlərinə əsa-
sən bölünür.

F) Varislərin Sıralanması:
Miras varislər arasında aşağıdakı sıralanmaya görə bölünür:
1. Əshabul-Fəraiz:
Bunlar miras payları Kitab, Sünnə və İcma ilə müəyyən edilmiş va -

ris lərdir. Sayları 12 olub, dördü kişi, səkkizi qadındır. Bunlardan onu 
ölə   nin soy (nəsəb) baxımından; arvad və ya kişi isə evlilik cəhətindən 
qo   humudur.

Ölən murisin əshabul-fəraiz qrupuna daxil olan on iki qohumu bun-
lar dır: 1) Ər 2) Arvad, 3) Ata, 4) Ana, 5) Baba, 6) Qız, 7) Oğulun qızı, 
8) Ata-anabir bacı, 9) Atabir bacı, 10) Doğma nənə, 11) Anabir qardaş, 
12) Anabir bacı.
II, 91; əz-Züheyli, VIII, 276, 277; Döndürən, s. 429 və s.
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Əshabul-fəraizə müəyyən edilən paylar altı olub bunlardır. 1/2, 1/3, 
1/4, 2/3, 1/6 və 1/8 (Bax. ən-Nisa, 4/11, 12). Bunlara müəyyən paylar mə na-
sın da “füruz-i-müqəddərə” deyilir.

2. Əsəbə:
Miras sahibinə araya qadın girmədən soy baxımından bağla nan ki şi 

qo humlara “əsəbə” deyilir. Miras termini olaraq əsəbə isə; əsha bu-l-fə ra-
iz  dən biri ilə bir yerdə olduqları zaman, onların paylarından ar tıq qa lanı 
al  maq hüququna malik olan və əshabul-fəraiz olmadığı təqdir də bü tün 
mi  rası alan varisləri ifadə edir.

Əsəbə; soy və səbəb baxımından iki yerə ayrılır. Bunlardan səbəb 
ba xımından əsəbə; köləni azad edən ağadan ibarətdir. Azad edilən kö-
lə nin soy baxımından yaxını və əsəbəsi olmadığı halda onu azad etmiş 
ağa sı varis olur.

Soy Baxımından Əsəbənin Növləri:
Ölən bir adamın soy baxımından əsəbəsi üç yerə ayrılır:
a) Özlüyündə əsəbə olanlar (əsəbə bi-nəfsihi)
Miras sahibi ilə arasına qadın girməyən kişi qohumları olub, bunlar 

dörd qrupa bölünür:
1. Miras sahibinin araya qadın girməyən kişi qohumu. Oğlu, oğlunun 

oğlu.
2. Miras sahibinin araya qadın girməyən kişi üsulu. Atası, atasının 

atası.
3. Murisin atasının araya qadın girməyən kişi qohumu. Ölənin ata-

anabir və ya atabir qardaşları və bunların oğulları. 
4. Miras sahibinin doğma babasının kişi qohumu. Ata-ana və ya 

atabir əmilərlə, bunların araya qadın girməyən kişi qohumu.
b) Başqası ilə bir yerdə əsəbə olanlar (əsəbə bi-qeyrihi):
Bunlar qadın olmaqla yanaşı ailə daxilində əsəbə funksiyasını üzə-

rinə götürən və bu səbəblə də əsəbə kimi mirasa daxil olan qo hum lar-
dır. Bunların müəyyən hissələri təkbaşına olduqda ½, birdən çox ol-
duqlarında isə 2/3 olur. Qardaşları ilə bir yerdə olduqda əsə bə olur lar. 
Buna “müştərək əsəbəlik” deyilir. Bunlar da dörd qrupa bö lü nür.

1. Miras sahibinin qızları: Murisi oğlu ilə bir yerdə olduqda əsəbə 
sa yılırlar. 

Vərəsəliklə Bağlı Ümumi Məlumat
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2. Murisin oğlunun qızları: Bunlar da murisin eyni dərəcədə oğlu-
nun oğlu ilə olduqda əsəbə olarlar.

3. Murisin ata-anabir qardaşı ilə olan, ata-anabir bacı əsəbə sa yı lır. 
4. Murisin, atabir qardaşı ilə olan, atabir bacı yenə əsəbə sayılır.
Müştərək əsəbə əshabul-fəraizdən qalanı, kişi iki qız payı almaq la 

ikisi kişiyə biri isə qadına çatır.
c) Başqasının olmaması ilə əsəbə olanlar (əsəbə məa qeyrihi):
Əshabul-fəraizdən olan başqa bir qadınla olmalarına görə əsəbə 

ol an qadınlar olub, bunlar da iki qrupa ayrılır.
1. Murisin qızı və ya oğlunun qızı ilə bir yerdə olan ata-anabir ba cı 

əsə  bə olur.
2. Murisin qızı və ya oğlunun qızı ilə bir yerdə olan atabir bacı da 

əsə   bə olur. 
Əsəbə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, əshabu-l-fəraizdən heç bir 

va ris yoxdursa bütün mirası alır. Əshabul-fəraizdən başqa varis var sa, 
o payını aldıqdan sonra qalanı alar.

3. Paylarından Başqa, Qalanı da Rədd Yolu 
ilə Alan Əshabul-Fəraiz:
Murisin əsəbə olan bir qohumu yoxdursa fərz sahiblərindən ar tıq 

qa  lan miras, yenə haqları nisbətində fərz sahiblərinə geri qaytarılır. 
Bu  na “rədd” və ya “rəddiyyə” metodu deyilir. Lakin murisin geridə qalan 
ar  vadı və ya əri, əshabul-fəraizdən olduqları halda, bunlara artıq qalan 
mal  dan verilməz. Bu ikisi rədd məsələsində istisnadır. 

4. Zəvil-Ərham:
Murisin nə əsəbə və nə də fərz sahiblərindən varisləri yoxdursa 

ma  lı bu qrupa verilər. Əsəbə olmayan və fərz sahibi də olmayan, lakin 
mu  risə soy baxımından bir yaxınlığı olan insanlara “zəvil-ərham” deyilir. 
Xa  la, bibi, dayı kimi...

5. Vəla Sahibi (Mövlal-Muvalat):
Soyu olmayan bir adamın bir sıra şərtlərlə başqa birini böyük seç-

məsidir. Bu adam yeri gələrsə onun yerinə diyət ödəyər. Bunun mü  qa-
bi lində də bəzi şərtlərlə ona varis olar.



6. Müəyyən Nəsildən Olduğuna Dair İqrar Olunan Şəxs:
Atalığı qeyri-müəyyən olan bir şəxsə birisi; “Bu mənim oğlumdur” 

de yərək etiraf etsə və bu etirafından sonra vəfat etsə, uşaq bu kişiyə al-
tın cı sırada varis olar. Bu cür varislik nadir olaraq meydana çıxa bilər.

7. Şəxsinə Üçdə Birdən Artıq və ya Malın 
Hamısı Vəsiyyət Edilən Şəxs:
Muris vəfat edərkən yeddinci dərəcəyə qədər adı qeyd olunan va-

ris lərdən heç biri olmazsa və sağlığında ikən malının üçdə birindən ar-
tığını və ya hamısını birinə vəsiyyət edərsə, vəsiyyət edilən şəxs ma lın 
üçdə bi rindən artığını və ya hamısını alar. Malın hamısı vəsiyyət edi lər-
kən bey tul-mala heç nə qalmaz.

8. Beytul-Mal (İslam Dövlətinin Xəzinəsi):
Yuxarıda sadalananlardan heç biri yoxdursa bütün mal beytul-mala 

qa lar.

G) Miras Məsələlərində Ortaq Məxrəc
Mirasın varislər arasında bölgüsündə rast gəlinə biləcək üç miras 

mə sələsi vardır: Adil, əvliyyə və rəddiyyə.
a) Adil məsələ: fərz sahiblərinin alacağı payların cəmi məsələ nin 

məx rəcinə bərabər olarsa, buna “adil məsələ” deyilir. Bu cür miras mə-
sə ləsində hər varis, haqqını tam şəkildə alacağından məsələnin həl lin-
də prob lem yaranmaz. 

Məsələn:

1/6  1/6  2/3

Ata  Ana  2 qız 6

1  2 + 2  

Bu məsələdə ölənin atası, anası və iki qızı varis kimi qalmışdır. Üst 
tərəfdə paylar kəsr halında yazılmışdır. Varislərin paylarının cə mi 6-dır. 
Ortaq məxrəc də 6 olduğu üçün məsələ adil olmuş, yəni bə ra bər ləş di-
ril mişdir. 

b) Əvliyyə məsələsi: Fərz sahiblərinin paylarının cəmi məsələ nin 
or taq məxrəcindən böyük olarsa, belə məsələyə “əvliyyə” deyilir. Bu-
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ra  da əsas məsələnin məxrəcinə etibar edilməz və payların cəmin dən 
əl    də ediləcək say məslənin məxrəci qəbul edilir. Beləliklə naqislik bü tün 
va rislərə payları nisbətində əks olunur.

Ortaq məxrəci 2, 3, 4 və 8 olan mias məsələlərində əvliyyə baş ver-
məz. Bunlardan başqalarında əvliyyə meydana çıxa bilər. Məsələn:

1/6  2/3  1/4

Ata 2 qız  Ər 12-     Məxrəc.

2            4 + 4  3   13-     Payların cəmi.

Burada varislərin paylarının cəmi məxrəcdən böyükdür. Məxrəc 
12, payların cəmi 13-dür. Hesablama 12 üzərindən edilir; lakin paylar 13 
üzərindən verilir. Buna görə, ata 2/13, qızlar 4/13, ər isə 3/13 pay alır lar.

c) Rəddiyyə məsələsi: Bu əvlin ziddidir. Varislər paylarını al dıq dan 
son ra geriyə yenə müəyyən miqdarda artıq qalar, yəni payla rın cə mi 
mə sələnin məxrəcindən az olarsa, buna “rəddiyyə” (artıq qalan mi rası 
va rislərə yenidən qaytarmaq) deyilir. 

Məsələn:
2/3  1/6
2 qız Ana    6-məxrəc
2 + 2 1    5- Payların cəmi
Paylar 6 üzərindən qızlara 2, anaya 1 olar. Payların cəmi 5 məx-

rə cindən kiçik olduğu üçün artıq qalan maldan söhbət gedir. 5 məxrəc 
edi lir və paylar 2/5, 2/5 və 1/5 olaraq hesablanır. 
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