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TAKDİM
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdü sena,
Habibi Efendimiz Muhammed’e, Ehli Beyt’ine ve
ashabına salat ve selamlar olsun.
Bu kitabı hazırlarken, Abdulmecid et Turki
tarafından tahkik edilmiş baskıyı esas aldık ve
hadisleri itinalı olarak tahkik edilmediğinden
yeniden tahkik ettik. İhtisar ederken kitabın
tekrar edilen veya farklı tarikler ile belirtilen
rivayetlerini terceme etmedik ve bununla beraber
konu bütünlüğünü de bozmadık. Rivayetlerin
numaraları, Abdulmecid Et Turki tarafından yapılan
neşrin aynısı olup, atladığımız rivayetler bellidir.
Kitabın metnine geçmeden önce, müellifin
hayatı hakkında yaptığımız bir tetkiki vereceğiz.
Allah Azze ve Celle’den bu eseri, aile
huzuruna vesile kılmasını diliyoruz.
Seyfullah Erdoğmuş
Çubuk/Ankara 2002
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Müellif; ABDÜLMELİK BİN HABİB EL MALİKİ’nin
Hayatı ve Eserleri
Abdülmelik Bin Habib Bin Süleyman es
Sülemi el İlbiri el Kurtubi; büyük bir fıkıh ve
edebiyat alimidir. Endülüs’ün Alimi diye meşhur
olmuştur. Hicri 174 senesinde doğmuş, aslen
Tuleytula’lı olup, Endülüs Emevileri zamanında
Kurtuba’ya gitmiş, orada İmam Malik’in mezhebinin
reisi olmuş, İlbira’ya yerleşmiştir.1 Hicri 238 veya
239 yılında vefat etmiştir.
Hocaları
El Gazi Bin Kays, Mutarrif ve başkalarından
semaı vardır. İbnül Macişun, Sa’sa Bin Sellam, Ziyad
Bin Abdurrahman Şabtun, İbrahim Bin Münzir el
Huzami, Abdurrahman Bin Rafi ez Zübeydi, İbni Ebi
Üveys, Abdullah Bin Abdülhakem, Esedüs Sünne Bin
Musa, Ubeydullah Bin Musa el Kufi, Abdullah Bin
Mübarek, Abdullah Bin Muğira el Kufi ve Esbağ
İbnül Ferec’den ilim almıştır.2

1

Huşeni Ahbarul Fukaha vel Muhaddisin(s.245) Kadı
Iyaz Medarik(3/31) Kemal Sandıkçı İlk Üç Asırda İslam
Coğrafyasında Hadis(s.464) Ali Vasfi Kurt Endülüs’de
Hadis ve İbni Arabi(s.256)
2
Bkz.: Suyuti Tabakatul Huffaz(1/237) Kadı Iyaz
Medarik(1/348,3/31) Zehebi el İber(1/336) Huşeni
Ahbar(s.245) İbnul Faradi Tarihul Ulema(1/313)
Humeydi Cezvetul Muktebis(s.227) Ali Vasfi Kurt
A.g.e(s.256)
Hafız
Temimi
Tabakatı
Ulemail
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İlim İçin Yolculuğu
Hicri 207 yılında ilim yolculuğuna başlamış ve
210 yılında Endülüs’e dönmüş, Fakihler ondan fıkıh,
edebiyatçılar da şiir öğrenmişlerdir.3 Endülüs’e,
şarkta elde ettiği ilimle geri dönen İbni Habib,
Emevi Halifesi Abdurrahman Bin el Hakem’in çok
yakın teveccühünü kazanmış, onun müsteşarı olmuş
ve huzurunda meşhur Yahya el Leysi ile birlikte
münazaralar yapmıştır.4 Endülüs’te hadisi ilk izhar
edenin O olduğunu İbni Abdilberr söylemiştir5.
Ancak doğrusu Sa’sa Bin Sellam ilk izhar edendir.
Talebeleri
Ancak güvenilir buldukları ravilerden rivayet
eden Baki Bin Mahled ve Muhammed İbni Vazzah
ondan rivayette bulunmuşlardır.6. Ondan ayrıca iki
oğlu; Muhammed ile Ubeydullah, Yusuf el Meğami,
Ömer Bin Musa el İlbiri, Abdulcebbar Bin Feth el
Belevi, Fadl Bin Fadl Bin Amira, Said Bin Nemr el
Gafiki, Muhammed Bin Amira el Ataki, Amir Bin
İfrikiyye(s.80) Ebu Zehra İmam Malik(s.240) İbni
Haldun Mukaddime(s.450)
3
Medarik(3/31) Kemal Sandıkçı İlk Üç Asırda İslam
Coğrafyasında
Hadis(s.464)
Ali
Vasfi
Kurt
A.g.e(s.119,256) el İber(1/336) İbni Aşur Eleyses Subhu
Bi Karib(s.68)
4
Huşeni Ahbar(s.246) Kadı Iyaz Medarik(3/31) Ali Vasfi
Kurt A.g.e(s.256) Kemal Sandıkçı İlk Üç Asırda İslam
Coğrafyasında Hadis(s.464) Ali Bin Said el Muğrib(1/49,
148,149,2/96) Nedvetul İmam Malik(3/11-28)
5
Kayserani Tezkiratul Huffaz(2/537)
6
İbni Hacer Tehzibut Tehzib(6/347)
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Muaviye el Lahmi, Mutarrif Bin Kays, Yahya Bin
Ömer el Endülüsi, Abdurrahman Bin Muhammed Bin
Ebi Meryem el Kurtubi, Sabah Bin Abdurrahman el
Ataki, Abdullah Bin Kamer el Kurtubi, Kurz Bin
Yahya es Sadefi, Müslim Bin Suvar el Mevruri ve
başkaları da rivayette bulunmuştur.7
İlimde Mertebesi
İbni Habib hakkında, hadiste zayıf olduğu
söylenmiştir. Ancak İbni Hazm’ın, onu hadis
uydurmakla itham etmesi, hadis alimleri tarafından
aşırılık olarak değerlendirilmiş, ve bu itham
reddedilmiştir.8 İbni Hacer, İbni Habib’in Saduk
(doğru sözlü), fakat zayıf bir ravi olduğunu
söylemiştir9. Zira rical bilgisi olmadığından hadisin
sahihi ile sakimini ayırd edememiştir. Ancak daha
önce de belirtildiği gibi, sadece güvenilir ravilerden
rivayette bulunan Baki Bin Mahled ve Muhammed
Bin Vaddah ondan rivayet etmişlerdir10..
Bu
eleştirilerin
temelinde
mezheb
taassubunun da bulunduğunu unutmamak gerekir.
7

Kayserani Tezkiratul Huffaz(2/537) Hafız Temimi
Tabakatı Ulemail İfrikiyye(s.80) Huşeni Ahbar(s.107,
121, 126, 193, 208, 209, 217, 241, 265, 274, 280, 297,
320, 380, 382) İbnul Faradi Tarihul Ulema(1/192, 248,
249, 315, 326, 2/12) Humeydi Cezvetul Muktebis(217,
264, 276) Medarik(3/31,154,156,157,164, 234) el
İber(1/415) Ali Vasfi Kurt A.g.e(s.256-57)
8
bkz. İbni Hacer Tehzibut Tehzib(6/347) Zehebi
Mizanul İtidal(4/395) İbni Hacer Lisanul Mizan(4/71)
9
İbni Hacer Takribut Tezhib(1/362)
10
İbni Hacer Tehzibut Tehzib(6/347)
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Onun hakkında, cerh olarak söylenenler bir tarafa,
şarktan Endülüs’e getirerek yazmış olduğu
eserlerin, günümüze ulaşmasa bile, sadece isimlerini
göz önünde bulundurduğumuzda, hadis edebiyatının,
buraya girmesinde onun çok önemli bir yeri
olduğunu kabul etmek gerekir.11 Bununla birlikte,
fıkıh, nahiv, aruz, tarih, neseb ve sarf ilimlerinde
imam derecesinde olduğu belirtilmiştir.12
Eserleri
Pek çok eseri vardır. Onlardan bazıları;
1-Garibul Hadis13,
2-Kitabul Fukaha Mines Sahabe vet Tabiin14,
3-Mekarimül Ahlak15,
4-Tıbbun Nebevi16,
11

bkz. Ali Vasfi Kurt Endülüs’de Hadis(s.258) İbnul
Faradi Tarihul Ulema(1/313-15) Medarik(3/36-38) el
İber(1/336) Kemal Sandıkçı A.g.e(s.465)
12
bkz.: Hamevi Mucemül Buldan(1/244) Huşeni
Ahbar(246-47) İbnul Faradi Tarihul Ulema(1/315)
Cezvetul Muktebis(263-64) Medarik(3/38-47) Ali Vasfi
Kurt A.g.e(s.256)
13
Bu eserinden Kadı Iyaz Medarik’te(3/35) İbni Ferhun
Dibacul Mühezzeb’de, Suyuti Buğyetul Vuat’ta, Bağdadi
Hediyyetül Arifin’de, İbni Nedim Fihrist’te ve Katip
Çelebi Keşfuz Zunun’da , İbni Hacer Tehzibut
Tehzib’de(6/347), Hamevi Mucemül Buldan’da(1/244)
Kannuci Ebcedil Ulum’da(2/389) Şerkavi Mu’cemül
Meacim’de (s.26) bahseder.
14
bkz. İbni Kesir el Bidaye(terc.:10/354) Hamevi
Mucemül
Buldan(1/244)
Keşfuz
Zunun(2/1105)
Medarik(3/35) Ali Vasfi Kurt Endülüs’de Hadis(s.257)
15
bkz. İbni Hayr Fehrese(290)
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5-Tabakatul Ulema17,
6-el Vadıha Fis Sünen vel Fıkh18,
7-Fadailus Sahabe19,
8-Tefsirul Muvatta20; on cüzdür.
9-Hurubil İslam21,
10-Kitabul Mescidin22,
11-Siyratil İmam Fil Mulhidin23,
12-Mesabihül Hedy24,
13-İrabul Kur’an25,

16

Bkz.:İbni Hacer el İsabe(1/288, 2/201,) Endülüs’te
Hadis(s.258)
17
İbni Hayr İşbili Fehrese(202)
18
İbni Hacer Tehzibut Tehzib(6/347) İbni Hacer el
İsabe(6/563) Ebul Abbas İbnül Hatib Vefayat(s.171)
İbni Beşkuval Gavamiz(1/171) İbni Hacer Telhisul
Habir(2/32,4/210) İbni Hacer Mukaddimetu Fethil
Bari(1/58) Ali Vasfi Kurt Endülüs’te Hadis(s.257,258)
Huşeni
Ahbar(246)
Medarik(3/35)
İbni
Haldun
Mukaddime(450) el İber(1/336)
19
İbni Hacer Tehzibut Tehzib(6/347) Hamevi Mucemül
Buldan(1/244) Ali Vasfi Kurt Endülüs’te Hadis(s.257)
20
bkz.: İbni Beşkuval Gavamidül Esma(1/171) Hamevi
Mucemül Buldan(1/244) Keşfuz Zunun(2/1907) Ali Vasfi
Kurt Endülüs’te Hadis(s.152,257) Huşeni Ahbar(193)
İbnul Faradi Tarihul Ulema(1/313) Medarik(3/35) İbni
Hayr Fehrese(202)
21
İbni Hacer Tehzibut Tehzib(6/347) Hamevi Mucemül
Buldan(1/244)
22
Hamevi Mucemül Buldan(1/244)
23
Hamevi
Mucemül
Buldan(1/244)
Endülüs’te
Hadis(s.257)
24
Hamevi
Mucemül
Buldan(1/244)
Endülüs’te
Hadis(s.257)
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14-Hisbe Fil Emraz26,
15-Feraiz27,
16-Kitabus Seha ve’stinaul Ma’ruf28,,
17-Kütübül Mevaiz; yedi cüzdür.29
18-Kerahatil Gına30; günümüze ulaşmıştır.
19-Kitabu Fin Neseb31
20-Kitabu Regaibul Kur’an vel Megazi vel Hadesan;
doksan beş cüzdür.32,
21-Kitabu Vera Fil İlm33,
22-Kitabu Vera Fil A’mal34,
23-Kitabu Hikem vel Amel Bil Cevarih35
24-Şerhul Cami36
25-Kütübül Fedail; yedi cüzdür.37
26-Fedailun Nebi ves Sahabe38
27-Fedailu Ömer Bin Abdülaziz39
25

Ebcedil Ulum(2/82) Endülüs’te Hadis(s.257)
Ali Vasfi Kurt Endülüs’te Hadis(s.257)
27
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Ali Vasfi Kurt Endülüs’te
Hadis(s.257) İbni Hayr Fehrese(265)
28
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
29
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
30
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
31
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
32
Dürrün Nazim’den Naklen Keşfuz Zunun(1/909) Kadı
Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
33
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
34
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
35
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
36
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257) İbni
Hayr Fehrese(202)
37
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
38
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
39
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
26
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28-Fedailu Malik Bin Enes40
29-Ahbaru Kurayş ve Ensabiha41
30-Kitabus Sultan ve Siratul İmam; sekiz cüzdür.42
31-el Bah ven Nisa; sekiz cüzdür.43
32-Tefsir Fil Kur’an; altmış cüzdür.44
33-Megazi45
34-Kitabun Nasih vel Mensuh46
35-Kitabur Rühun vel Megarim47
36-Kitabu Megazi Rasulullah S.a.v.; yirmi iki
cüzdür.48
37-Kitabu Fin Nücum49
38-Hac menasiki hakkında Kitabu Cami50
39-Kitabur Ragaib51
40-Kitabur Riya52
41-Elinizde bulunan, terceme, ihtisar ve tahricini
yaptığımız, Kitabul Gayetu ven Nihaye adlı eser,
İslam tarihinde kadınlara ait ahkam konusunda
yazılmış ilk eserlerden olup, Kitabu Adabin Nisa adı

40

Huşeni Ahbar(193) Medarik(1/200,205,3/36) İbnul
Faradi Tarihul Ulema(1/313) Endülüs’te Hadis(s.158,257)
41
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
42
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
43
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
44
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
45
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
46
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.257)
47
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
48
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
49
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
50
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
51
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
52
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
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ile de bilinir. Biz Abdülmecid et Turki tarafından
yapılan tahkikli neşri esas aldık. Hadislerin çoğunu
yeniden tahriç ettik.
42-Kitabut Tarih53
43-Feraid54
44-Kitabu Vasfil Firdevs55
45-Kitabun Fi Şuyuhi Malik56

53

Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
55
Kadı Iyaz Medarik(3/35) Endülüs’te Hadis(s.258)
56
Huşeni Ahbar(193) Medarik(1/200,205,3/36) İbnul
Faradi Tarihul Ulema(1/313) Endülüs’te Hadis(s.158)
54
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 ــ ا ا  ا  و  ا     و

آ!ب ا و ا
KİTABUL GAYE VEN NİHAYE
SALİHA HANIMIN FAZİLETİ
1- Abdülmelik Bin Habib – Mutarrif Bin
Abdullah57 ve Abdülaziz el Üveysi58 – Abdurrahman
Bin Ebil Hutami59 radıyallahu anh senedi ile;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu
ki; “Müslümanın, saliha hanımına baktığında
sürur(sevinç) duyması, ona bir şey emrettiğinde
itaat etmesi, kendisinin yokluğunda iffetini
muhafaza etmesi, kişinin faydalandığı şeylerin en
hayırlılarındandır.”60
57

Mutarrif Bin Abdullah; İmam Malik’ten özel ders
almıştır. Ebu Zür’a, Ebu Hatem, Buhari, İbni Ebuz Zinad,
İbnül Macişun, İbni Dinar ve başkaları ondan rivayette
bulunmuştur. İbni Main onun güvenilir bir ravi olduğunu
söylemiş ve övmüştür. Bkz.: Tertibul Medarik(1/358)
Dirasat Fi Mesadiril Fıkhil Maliki(s.54-57) Kitabul
Vazıha(s.55)
58
Abdülaziz el Üveysi; İmam Buhari’nin şeyhidir. Ebu
Hatem ve başkaları ondan rivayette bulunmuştur. Ebu
Davud ve İbni Hacer onun güvenilir bir ravi olduğunu
belirtmişlerdir. Bkz.;Mizanul İtidal(2/630) Takribut
Tehzib(1/510)
59
Abdurrahman Bin Ebil Hutami sahabedendir.
Bkz.;İbni Abdilberr el İstiab(2/856)
60
Hadisin isnadı sahihtir. Benzeri; İbni Mace(1857)
Nesai(6/68)
Ebu
Davud(1664)
Hakim(1/567)
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2- Ata Bin Ebi Rabah61 radıyallahu
anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Müslüman kişi için Salih bir kardeşten
sonra, faydalandığı şeylerin en hayırlılarından
biri saliha hanımdır ki, ona baktığı zaman sevinç
duyar, bir şey emrettiğinde itaat eder ve
kendisinin yokluğunda iffetini ve malını muhafaza
eder.”62
3- Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e; “Kadınların
en faziletlisi hangisidir?” diye soruldu. Buyurdu ki;
“Kendisine bakıldığında sevinç duyulan,
bir emir verildiğinde itaat eden, kendin hakkında

Beyhaki(4/83) Ma’mer Bin Raşid el Cami(11/304) Ebu
Ya’la(4/378) İbni Abdilberr et Temhid(19/168) Suyuti
Dibac(4/85) Ebu Muhammed et Ticani Tuhfetul
Arus(s.52,84)
61
Ata Bin Ebi Rabah; Mekkelilerin muhaddisi ve müftüsü
idi. Onu tanıyan herkes, ilmini, faziletini ve takvasını
övmüştür. Tabiindendir. Aişe, Ebu Hüreyre, İbni Abbas,
Ebu Said el Hudri, Ümmü Seleme (Radıyallahu anhum) ve
başkalarından hadis işitmiştir. Eyyub, Huseyn el Muallim,
İbni Cürayc, İbni İshak, el Evzai, Ebu Hanife, Hemmam
Bin Yahya, Cerir Bin Hazim ve başkaları ondan rivayette
bulunmuştur. Hicri 114 senesinde vefat etmiştir. Bkz.;
Tezkiratül Huffaz(1/98)
62
mürseldir. Muttasıl rivayeti için Bkz.; İbni Mace(1857)
et Ticani Tuhfetul Arus(s.52 no;84) Mecmauz
Zevaid(4/272) Kutul Kulub(4/304)
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ve malın hakkında çirkin bulduğun şey ile sana
muhalefet etmeyendir.”63
4- Lokman Hekim’in64 şöyle dediği rivayet
edildi; “Ey oğlum! Dünya’dan elde edeceğin şeylerin
ilki; saliha bir kadın ve salih bir arkadaş olsun.
Saliha hanımın yanına girdiğinde rahat olursun ve
onun yanından çıktığında salih arkadaş ile rahat
bulursun. Şunu bil ki, şüphesiz sen bir gün
bunlardan birini kazanırsan, bir güzellik elde etmiş
olursun.
Kötü kadından ve kötü arkadaştan sakın! Kötü
kadının yanına girdiğinde rahat bulamazsın ve onun
yanından ayrılıp kötü arkadaşın yanına vardığın
zaman da rahat göremezsin. Şunu bil ki, şüphesiz
sen bir gün bunlardan birini kazanırsan, bir kötülük
kazanmışsın demektir.”65
Davud Aleyhis selam’ın şöyle dediği rivayet
edilmiştir; “Allah’ım! Hanımımı kötü bir eş eyleme
ki, ben de kötü bir adam olmayayım!”

63

Nesai(6/68) bunu Kuteybe – Leys – İbni Aclan – Said el
Makburi – Ebi Hüreyre R.a. senedi ile muttasıl olarak,

yakın bir lafızla rivayet etmiştir. Hakim(2/175)
Beyhaki(7/82) Ahmed(2/251,432) Hakiym et Tirmizi
Nevadirul Usul(2/150) et Temhid(19/168)
64
Lokman aleyhis selam; Kur’an’da ve hadisi şeriflerde
kendisinin oğluna yaptığı nasihatler ile zikredilir. Bkz.;
Lokman suresi 12- 19. ayetler.
65
Şa’rani Hukukül Uhuvvet(s.151)
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5- Abdurrahman Bin Avf66 radıyallahu
anh’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Şu üç şey Ademoğlunun saadetindendir;
saliha bir hanım, geniş ev, rahat binek”67
İsmail Bin Muhammed Bin Sa’d Bin Ebi
Vakkas, babasından, o da dedesinden68, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu
nakleder;
“Şu üç şey Ademoğlunun saadetindendir;
saliha bir eş, salih mesken ve salih binek. Şu üç
şey de şekavetindendir; kötü eş, kötü ev ve kötü
binek.”69
66

Abdurrahman Bin Avf; hayatında iken cennet ile
müjdelenen on sahabeden biridir. Bedir’de ve Rıdvan
bey’atinde bulunmuştur. Hicri 30 veya 32 senesinde
vefat etmiştir. Bkz. İbni Hişam(4/307) el Mahsul(1/112)
Şerhul Kevkeb(2/371)
67
başka bir kaynakta İbni Avf’tan bu rivayeti bulamadık.
Benzeri Sa’d Bin Ebi Vakkas’tan; Ahmed(1/168)
Taberani(1/19)
Taberani
Evsat(1/163)
Mecmauz
Zevaid(4/272) İbni Ebi Şeybe İbni Kurre’den şu lafızla
rivayet eder; “şu üç şey dünya nimetlerindendir; uysal
binek, saliha kadın, geniş menzil.” Suyuti Camiüs
Sağir’de(no;3438) zayıf olduğuna işaret etti. Beyhaki’nin
Şuabul İman’da(7/83) Müslim Bin Yesar’dan rivayetinde,
“Salih binek” yerine “Salih komşu” lafzı yer almıştır.
68
Sa’d Bin Ebi Vakkas radıyallahu anh; hayatında iken
cennet ile müjdelenen on sahabeden birisidir. Hicri 55
senesinde vefat etmiştir. Bkz.: el İstiab(2/606) Kitabul
Cami(s.29)
69
İbni Hibban(9/340) Hakim(2/157) Ziyaul Makdisi el
Muhtare(3/241) Bezzar(4/20,26) Hatib Tarih(12/99)
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6- Ali Bin Ebu Talib Radıyallahu anh dedi
ki; “Hayırlar şu üç şeydedir; Allah’a iman, dinde
anlayış (fıkıh) ve saliha eş. Kötülükler de şu üç
şeydedir; Allah’a inançsızlık, dinde anlayışsızlık ve
kötü kadın.”
Ebi Süleym, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in şöyle buyurduğunu söyledi;
“Ömrün hayrı üçtür, şerri de üçtür. Ömrün
hayrı; saliha eş, geniş ev ve salih komşudur.
Ömrün şerri ise; kötü eş, dar ev ve kötü
komşudur.”70
7- Talk Bin es Semh el Mısri el
İskenderani’den71; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Allah Azze ve Celle, kimi zikreden bir dil,
şükreden bir kalp, belalara sabreden bir beden
ve saliha bir hanım ile rızıklandırmış ise, onun
üzerindeki
nimetlerini
tamama
erdirmiş
demektir.”
(Diğer bir rivayette buyuruldu ki;) “Allah
Teala kimi zikreden bir dil, şükreden bir kalp,
sabreden bir beden ve saliha bir eş ile

Elbani
Sahiha(282)
Suyuti
Camiüs
Sağir(3508)
Tergib(3/28) sahihtir.
70
Bkz.: Busayri İthaf(3709) Mecmauz Zevaid(4/272)
71
Talk Bin es Semh; Tebaut Tabiindendir. İbni Hacer,
onu onuncu tabakadan saymış ve makbul bir ravi olduğunu
belirtmiştir. Hicri 211 yılında vefat etmiştir. Bkz.:
Takribut Tehzib(1/380)
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rızıklandırmış ise, Allah ona dünyada bir iyilik ve
Ahiret’te bir iyilik vermiştir.” 72
8- Amr Bin el As radıyallahu anh dedi ki;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;
“Şüphesiz
dünya
ancak
geçici
bir
yararlanma yeridir. Ve dünyada yararlanılan
şeylerin hayırlısı saliha bir eştir.”73
9- Said Bin Eyyub’dan74; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Dikkat
edin!
Size
kadınlarınızdan
cennetlik olanlarını haber vereyim mi?”
“Evet ya Rasulullah!” dediler. Buyurdu ki;
“Sevecen ve doğurgan kadındır ki, hata
ettiği zaman elini, senin elinin üzerine koyar ve
der ki; “Ya affet, yada neyi uygun görüyorsan
öyle yap!”75

72

benzeri; Tirmizi(3094) İbni Mace(1856) Gazali
İhya(2/32) Iraki elMuğni(1420)
73
Müslim(2/1090)
Ebu
Nuaym
Müsnedül
Müstahrac(4/141)
Abd Bin Humeyd(1/133) İbni
Mace(1855) Nesai(6/69) Hennad es Seriye Zühd(1/295)
Deylemi(3018) Ticani Tuhfetul Arus(s.52 no;83)
74
Said Bin Ebu Eyyub(H.100/161); İbni Abdilberr,
onun süka ve sebt olduğunu, yani güvenilir bir ravi
olduğunu söylemiştir. Bkz. Takribut Tehzib(1/292)
75
Enes Radıyallahu anh’den; Taberani Evsat(2/206)
Taberani Sağir(1/89) Mecmauz Zevaid(4/312) Tergib Ve
Terhib(3/37)
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10- Fudayl Bin Merzuk76 dedi ki;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;
“Dikkat edin! Size erkeklerinizin cennet
ehlinden olanlarını haber vereyim mi? Veli 77
cennettedir,
sıddık
cennettedir,
şehid
cennettedir, salih cennettedir, bebek (iken ölen)
cennettedir, kardeşini (sırf Allah rızası için)
ziyaret eden cennettedir. Dikkat edin! Size
kadınlarınızın cennetlik olanlarını haber vereyim
mi?”
“Evet ey Allah’ın Rasulü!” dediler. Buyurdu
ki; “Sevecen, doğurgan, yardımcı olan kadındır
ki, gazaplandığı veya zulmettiği zaman şöyle der;
“Şüphesiz benim elim, senin elindedir. Sen razı
oluncaya kadar uyku tatmayacağım”78
Yahya Bin Ebi Kesir79, Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’den şöyle naklediyor;
76

Fudayl Bin Merzuk(vefatı H.160); Tebaut Tabiinin
büyüklerindendir. İbni Hacer onu saduk (dürüst) bir ravi
olduğunu söylemiştir. Bkz. Takrib(2/113)

77

Taberani’nin rivayetinde; “Veli” lafzı yerine;
“Nebi” diye geçer.

78

Ka’b Bin Ucre’den; Busayri İthaf(3682) Metalibu
Aliye(1577) Ebu Ya’la rivayet etmiş olup senedi zayıftır.
İbni Abbas radıyallahu anhuma’dan muttasıl isnad ile
rivayeti için bkz.: Nesai İşratun Nisa(s.142 no;260) İbnül
Cevzi Ahkamun Nisa(s.109,121) et Ticani Tuhfetul
Arus(s.152 no;384)
Enes radıyallahu anh’den;
Taberani,Tergib(3/57) Heytemi ez Zevacir(2/124)
79
Yahya Bin Ebi Kesir; Tabiindendir. Şu’be, Ahmed ve
Ebu Eyyub es Sahtiyani onun mürsel hadislerinin
Zühri’ninkilerden daha üstün olduğunu söylemişlerdir. Ebu
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“Kadınlarınızın hayırlısı; sevecen, doğurgan,
yardımcı
olan,
teselli
edici
ve
nazik
davrananlardır. Onların şerlileri ise; inatçı,
doğurmayan ve isyankar olanlardır.”
11- Ya’kub Bin Ca’fer el Medeni’den80;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Saliha bir kadının diğer kadınlara göre
misali, siyah kargalar içindeki beyaz karga
gibidir. Kötü kadının misali ise, dışı süslü, içi
harap olan ev gibidir.”81
--------------------------------------------------------Mütercim’in Notu;
Bu hadis-i şerifte, kadınların kargaya benzetilmesi,
vasıf olarak değil, sayı itibariyledir. Nitekim Nesai’nin
İşratun Nisa’da Amr Bin As radıyallahu anh’den
rivayetinde, bulundukları mekanda bir çok karga
içerisinde, kargalardan bir tanesinin farklı bir renkte
olduğu belirtilmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem, bu karga sürüsüne işaret ederek; “Kadınlardan

Hatem onun hakkında güvenilir bir ravi olduğunu
söylemiştir. Beni Ümeyye, onu imtihan etmişler, bir
kusurunu bulamamışlardır. Hicri 129 yılında vefat
etmiştir. Bkz.: Tezkiratul Huffaz(1/128)
80
Ya’kub Bin Ca’fer el Medeni; Tebaut Tabiin’in
küçüklerindendir. İbni Hacer, makbul bir ravi olduğunu
söylemiştir. Bkz. Takrib(2/275)
81
Taberani(8/238) Metalibu Aliye(1636) Deylemi(6452)
Gazali İhya(2/46) Nesai İşratun Nisa(s.316 no;390)
Nesai bunu muttasıl senedle rivayet etmiş, Hakim sahih
olduğunu belirtirken, Zehebi de ona muvafakat etmiştir.
Heysemi de Ahmed ve Taberani’den nakledip sahih
olduğunu belirtmiştir.
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cennete girecek olanlar, kargalar içinde şu karganın
misali gibi azdır.” Buyurduğu rivayette geçmektedir.
- Seyfullah Erdoğmuş –

--------------------------------------------------------12- Said Bin el Müseyyeb82 radıyallahu
anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Kadınların
hayırlısı,
kızdığı
zaman
(sakinliğini muhafaza eden), zulme uğradığı
zaman sabredendir.”
Safvan
Bin
Süleym’den83;
Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadın dört çeşittir. Birisi; teselli edici,
nazik seven, tesettürlü, kocasının teslim ettiği
malın bir kısmını infak eden, bir kısmını tutan
kadın. İşte böyle amel edenler Allah Azze ve
Celle için amel edenlerdir.
Bir diğeri; Teselli edici, nazik, seven,
tesettürlü, kocasının kendisine teslim ettiği malı,

82

Said Bin el Müseyyeb; el Medini; “Tabiin’den ilmi
ondan daha geniş olanını görmedim” diyerek övmüştür.
İmam Ahmed; “Tabiin’in efendisi idi” demiştir.
Muhaddisler, onun mürsel rivayetlerinin en sahih
mürseller olduğunda ittifak etmişlerdir. Hicri 93 veya 94
senesinde vefat etmiştir. Bkz.: el Kafiye(s.617) Şerhul
Kevkeb(s.232)
83
Safvan Bin Süleym radıyallahu anh; Tabiin’dendir.
Zehebi, Onun hakkında; “hüccet, güvenilir, hidayet
öncüsü” diye övgüde bulunmuş, imam Ahmed de onun
güvenilir bir ravi olduğunu belirtmiştir. Hicri 132 yılında
72 yaşında iken vefat etmiştir. Bkz.: Tezkiratul
Huffaz(1/134) Takrib(1/368)
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ne koruyan ve ne de infak eden kadın. İşte bu
telef edicidir!
Bir diğeri; Kocasından sadece Allah Azze
ve Celle’yi ve İslam’ı dileyen, Allah’ın mübarek
kıldığı bir kadın ki, kocasının yokluğunda iffetini
muhafaza eder, yanında bulunduğunda nefsinden
onun hakkını eda eder. İşte o, kadınların en
şereflilerinden ve Allah katında derecesi en
yüksek olanlardandır.
Bir de, görünüşü güzel, hamaratlığı hoşa
giden, malından sadaka veren, yemeği güzel
yapan, kocasını seven ve nazik davranan kadın.
İşte bu kadınların efendisidir.”
KÖTÜ KADIN HAKKINDA
13- el Hattab84, Halid el Mahzumi’den85
naklen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurduğunu rivayet etti;
“Kadınlardan, kocasını seven, tesettürlü,
malını da hak yolunda harcayan bir kadın, Allah
Azze ve Celle için çalışan işçilerden biridir.
Seven, tesettür eden, ancak malından hak
yolunda harcamayan ve sadaka vermeyen kadın
telef edici (mahık) dir.” “Mahık (telef edici) nedir
84

el Hattab rahmetullahi aleyh; güvenilir bir ravidir.
Onuncu tabakadandır. Yani İmam Ahmed Bin Hanbel ile
muasırdır. Hicri 233 senesinde vefat etmiştir. Bkz.:
Takribut Tehzib(1/435)
85
Halid Bin Hişam el Mahzumi radıyallahu anh; İbnu
Abdilberr onu el İstiab’da zikretmiştir. Bazıları onu
müellefei kulub’dan saymıştır. Sahabe olmasında şüphe
vardır. Bkz. El İstiab(2/433)
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ey Allah’ın Rasulü?” dediler. Buyurdu ki;
“Tutuşturulmuş ateştir.”
14- Ebu Ümeyye86 radıyallahu anh’den;
Ömer Bin el Hattab radıyallahu anh buyurdu ki;
“Üç çeşit kadın vardır ki, onlardan biri
namusludur, yumuşak huyludur, çocuk doğurur,
kocasıyla hayatın zorluklarını paylaşır. Biri, sadece
bir kaptır, çocuk doğurmaktan başka faydası
yoktur. Diğeri ise bukağı gibidir. Allah Azze ve
Celle dilediğinin boynuna takar, dilediği zaman
serbest bırakır.”87
15- İsa Bin Abdullah Bin Ya’kub en
Nevfeli’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Nefret ettirici şeylerden Allah’a sığının!”
denildi ki; “Nefret ettirici şeyler nelerdir ey
Allah’ın Rasulü?” buyurdu ki;
“Senden hakkını alan ve sana hakkını
vermeyen zalim yönetici, gözü seni gözeten ama
kalbi senden yüz çeviren, hayır gördüğünde
gizleyen, şer gördüğü zaman ortaya seren kötü
komşu ve kendisi kocamadan önce seni kocatan
kadın.”88

86

Ebu Ümeyye; sahabedir. Bkz.: el İstiab(4/1603,1604)
Kutul Kulub(4/305) Kenzul Ummal(8/235) İbnu Ebid
Dünya, Haraiti, Beyhaki, İbni Asakir ve Ebu Nuaym’dan.
88
Şa’rani Hukukul Uhuvvet(s.151) Gazali İhya(2/74)
Iraki el Muğni(1489) Taberani’nin Fudale Bin Ubeyd’den
hasen senedle rivayeti bunun şahididir.
87
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16- Ata el Horasani89 radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Şu üçü belanın şiddetlisindendir; kötü
komşu, zalim idareci ve kocasını yoran, ihanet
eden kadın.” 90
17- Lokman Hekim oğluna; “Ey oğlum! Allah’a
iman etmek ve Salih dost edinmekten sonra
kazanacağın ilk şey saliha bir hanım olsun. Kim
saliha bir hanım edinirse gününü iyi bir kazanç ile
geçirir. Kim de kötü bir kadın edinmişse, musibete
uğramıştır.
Ey oğlum! Saliha kadının misali, baştaki yağ
gibidir; kökleri yumuşatır, saçları güzelleştirir. Ve
onun misali, kralın başındaki tac gibidir.91
Kötü kadının misali; sonuna ulaşan, dilediği
yere ulaşmadıkça son bulmayan şiddetli sel gibidir.
Seni ondan sakındırıncaya kadar anlatıyorum! Ey
oğlum! Şüphesiz o konuştuğu zaman, (bağırarak)
işittirir, yürüdüğünde hızla yürür, oturduğunda
öylece kalır, sinirlendiğinde köpek dişlerinden
89

Ata el Horasani; Tabiin’in küçüklerindendir. Beşinci
tabakadan sayılmıştır. İbni Hacer, onun hakkında;
“Saduktur. Çok vehmeder. İrsal eder ve tedlis yapar”
demiştir. Hicri 135 yılında vefat etmiştir. Bkz.: Takribüt
Tehzib(2/23)
90
Haris Bin Ebi Üsame benzerini sahih senedle rivayet
etti. bkz.:Metalibu Aliye(1572) Busayri İthaf(3715)
Mecmauz Zevaid(4/272) Buğyetul Bahis(488) ayrıca
Hasen el Basri’den benzeri; Ebulleys Semerkandi
Bostanul Arifin(s.996)
91
bkz.: İbni Ebi Şeybe(3/559) Ma’mer Bin Raşid el
Cami(11/300)
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aygırın köpek dişinden çıkan ses gibi bir ses
işitirsin. Kocası yanına girdiğinde suratını asar,
çıktığında ardından lanet okur. Kötü kadının şerri
dışındaki bütün şerler azalır, kötü kadının derdi
dışında her dert deva bulur. Şüphesiz onun misali,
ihtiyar bir kölenin üzerindeki ağır bir odun yükü
gibidir. Yük üstüne yüktür! Ne onu bırakmaya gücü
yeter, ne de taşımaya. Ey oğlum! Aslanlarla beraber
oturman, onunla oturmandan hayırlıdır. O haksız
yere ağlar, zalimce hüküm verir, cahilce konuşur ve
engerek yılanı gibi sokar.”
18- Abdullah Bin Kays, Ya’kub Bin Ca’fer’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Zikrullah için toplanmaları haricinde, kadın
cemaatinde hayır yoktur. Şüphesiz onların
toplandığı zaman misalleri; demir dövücüler
gibidir. Demiri ateşe sokarlar ve kızarana kadar
bekletir, sonra o demiri dövmeye başlarlar.
Şerareler (ateş parçaları) de her yere isabet
edecek şekilde sıçrar.”92
19- Abdülmelik Bin Habib der ki; “Bana
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurduğu ulaştı;
“Şu üç şey akıl sahiplerinden aklı giderir;
inatçı düşmanlık, ağır borç ve kötü kadın.”
20- Abdulaziz Bin Ebi Ravvad93 dedi ki;
“Boynunda ihtiyar bir adam taşıyan ihtiyar birini

92

Mecmauz Zevaid(10/77) Deylemi(6453)
İbni Ebi Ravvad; yedinci tabakadandır. Tebei Tabiinin
büyüklerindendir. Saduktur. Bazen vehmeder. Hicri 159
yılında vefat etmiştir. Bkz.: Takrib(1/509)

93
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gördüm. Onunla Kabe’yi tavaf ediyordu. Rükn’e
yönelince durdu ve Allah Teala’ya dua etti. Sonra
onu şöyle derken işittim; “Beni küçükken kusurlu
kıldın, büyük iken de kusurlu kıldın!” tavafını
bitirince ona söylemiş olduğu sözün manasını
sordum. Dedi ki; “Evet, benden daha yaşlı olan
ihtiyarı gördün mü? “ “Evet” dedik. Dedi ki; “İşte o,
benim oğlumdur. Onu küçük iken yüklendim, ihtiyar
olduğum halde hala taşıyorum. O, kötü bir kadının
yanında, işte bu gördüğünüz hale gelene kadar
sabretti.”
21- Said Bin Abdulaziz94 ed Dımeşki’den;
Ebud Derda95 radıyallahu anh, düzgün ve güzel
konuşabilen bir kadına şöyle dedi; “Şayet dilsiz
olsaydın, şüphesiz senin için daha hayırlı olurdu.”
22- Zeyd Bin Eslem96 radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken
bir çocuk geldi. Ona işaret etti ve çocuk geri döndü.
Sonra bir cariye uğradı. Ona da işaret etti fakat o,
(önünden) geçti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve
94

Said Bin Abdulaziz; yedinci tabakadandır. İmamdır.
Güvenilir bir ravidir. İmam Ahmed, onu Evzai ile denk
görmüştür. Hicri 167 yılında vefat etmiştir. Bkz.:
Takrib(1/301)
95
Uveymir Bin Zeyd Bin Kays Ebud Derda R.A.; Suffe
ehlinden olan sahabilerdendir. Uhud harbine katılmıştır.
Hicri 32 yılında vefat etmiştir. Kabri Şam’dadır. Bkz.: El
İstiab(4/1646)
96
Zeyd Bin Eslem; Tabiinden, 3. tabakadandır. Güvenilir
bir ravidir. Mescidi Nebi’de ilim halkası var idi. Tefsiri
vardır. Hicri 136 yılında vefat etti. Bkz.: Tezkiratul
Huffaz(1/132) Takrib(1/272)
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sellem namazını bitirince buyurdu
(kadınlar) cür’etkardırlar.”97

ki;

“Onlar

KADIN HANGİ HASLETLER İLE NİKAHLANIR?
23- Mücahid98 radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadın şu dört haslet için nikahlanır; ya
malı, ya güzelliği, ya soyunun asaleti yada
dindarlığı için. Sana dindar olanı tavsiye ederim
ki bereket bulasın.”99
İbni Habib dedi ki; Müslüman kişinin
İslam’da istifade ettiği şeylerin en faziletlisi ve en
hayırlısı, yüzüne baktığında mutluluk duyduğu, bir
şey emrettiğinde itaat eden, kendisinin yokluğunda
malını ve iffetini muhafaza eden, saliha hanımdır. “
24- Amr Bin el As100 radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadını
sırf
zenginliği
sebebiyle
nikahlamayın! Umulur ki bir hayrını göremezsiniz.
97

benzerleri;
Darimi(1/328)
İbni
Mace(781)
Tirmizi(2/158) Ebu Davud(710-14) İsmail Çetin Müslime
genç Şuuru(s.96)
98
Mücahid;
tabiinin
meşhurlarından,
Mekkenin
fakihlerindendir. Hicri 104 senesinde vefat etti. Bkz.:
Şerhul Kevkeb(1/194) Tezkiratul Huffaz(1/92)
99
Buhari(6/123) Müslim(s.1086) Ebu Davud(2047)
Nesai(6/68)
İbni
Hibban(1231)
Hakim(2/161)
Ahmed(3/80) Elbani Sahiha(307) Tuhfetul Arus(s.55
no;89)
100
Amr Bin el As; Fetihten önce hicri 8. yılda Müslüman
olmuştur. Şairdir. Muaviye R.A. döneminde Mısır valisi idi.
Hicri 43 yılında vefat etti. Bkz.:el İstiab(3/1184)
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Dindar ve güvenilir bir hanım arayınız. Kadını
sırf güzelliği için nikahlamayın! Güzeliği yok
olabilir. Siyah ve dindar bir cariye ondan daha
faziletlidir. Size dindar olanına talib olmanızı
tavsiye ederim. Şüphesiz onlar içinizde, kargalar
içinde ayağı sekili olan karga gibi nadir
bulunur.”101
BAKİRELER İLE EVLENMENİN FAZİLETİ
25Mekhul102
radıyallahu
anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Bakire
kadınlarla
evleniniz.
Şüphesiz
onların ağızları tatlı, hürmette titiz ve ahlak
bakımından iyidirler. Şüphesiz ben, kıyamet
gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz
ile övüneceğim. Evlenin ve çoğalın. Müslümanların
zürriyetleri cennet ağaçlarındaki yeşil kuşlardır.
Onların sorumluluğu, babaları olan, Allah’ın dostu
İbrahim Aleyhis selam’a aittir.”103

101

Ticani Tuhfetul Arus(s.55 no;90) Beyhaki, İbni
Mace(1859) İbni Hibban.
102
Mekhul eş Şami; Şamlıların alimi idi. Tabiinden üçüncü
tabakadandır. Hicri 113’te vefat etti. Bkz.:Tezkiratul
Huffaz(1/107)
103
Said Bin Mansur(512-514) diğer tarikler için bkz.:
İbni Mace(1861) Mekabiri Hadis(v.87/1) Temam er Razi
Fevaid(113/2) Beyhaki(7/81) İbni Kuteybe Garibul
Hadis(1/36) Şerhus Sünne(3/3) Taberani Evsat(1/163)
Tuhfetul Arus(s.182 no;463) Elbani Sahiha(623) Maverdi
Edebid Dünya ved Din(s.244)
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Abdurrahman Bin Zeyd Bin Eslem104,
babasından, o da Ömer Radıyallahu anh’den rivayet
ediyor;
“Bakireleri nikahlayınız. Zira onların
dudakları daha tatlı, mukabelesi daha sıcak, daha
doğurgan ve cimada kolaylık gösterenlerdir.”105
26- Mutarrıf Bin Abdullah, Enes Bin Malik
radıyallahu anh’den rivayet ediyor;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir
Bin Abdullah’a106 dedi ki;
“Ey Cabir! Evlendin mi?”
“Evet ey Allah’ın Rasulü” dedi.
“Bakire ile mi, yoksa dul ile mi?” buyurdu.
“Dul ile.” Efendimiz buyurdu ki;
“Kendisiyle oynaşacağın bir bakire ile
evlenseydin ya?” dedi ki;
“Benim kız kardeşlerim vardır. Onların yanına
kendilerinin dengi olan biri ile girmeyi istemedim”;
“Öyleyse beis yok.” Buyurdu.107

104

Abdurrahman Bin Zeyd; hadiste zayıf bir ravidir.
Tabiinin orta tabakasındandır. Babasının tefsirinin
ravisidir. Hicri 182’de vefat etti. Bkz.: Takrib(1/480)
105
Hafız İbnül Muzaffer Hadisu Hacib Bin Erkin(1/254)
İbni Ebi Şeybe(7/72) Elbani Sahiha(2/195)
106
Cabir Bin Abdullah; en çok rivayette bulunan
sahabilerden biridir. Mescidi Nebi’de ilim halkası var idi.
Hicri 78 yılında vefat etti. Bkz.: el Burhan(2/591) el
Mahsul(2/113) Şerhul Kevkeb(2/53)
107
Buhari(6/120)
Müslim(s.1087)
Tirmizi(1086)
Nesai(6/65) Ebu Davud(2048) İbni Mace(1860) Tuhfetul
Arus(s.182 no;462) Elbani Adabuz Zifaf(s.100)
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Vehb Bin Keysan108, Cabir Bin Abdullah
radıyallahu anh’ın şöyle dediğini rivayet etti; Sonra
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu
ki;
“Hanımının yanına girdiğinde (cimada) zarif
olsun.” Cabir dedi ki; “Hanımımın yanına girdiğimde
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dediğini ona
haber verdim. “İşittim ve itaat ettim” dedi.
27- İbni Habib der ki; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem, bakire olarak sadece Aişe
radıyallahu anha ile evlenmiştir. Halktan ve
hanımları içinden en çok sevdiği de o idi.
Nitekim bana ulaştığına göre Amr Bin el As
şöyle demiştir.; “Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem bana öyle bir baktı ki, O’nun en çok
sevdiği kimseyi kendim zannettim. Dedim ki; “Ey
Allah’ın
Rasulü! İnsanlardan
en çok kimi
seviyorsun?” Buyurdu ki; “Aişe’yi” “Erkeklerden
kimi?” diye sordum. Buyurdu ki; “Onun babası (Ebu
Bekr)i”109
28- İbni Habib der ki; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem, Aişe radıyallahu anha ile o altı
yaşında iken evlendi, dokuz yaşında iken de zifafa
girdi. Bu zamana kadar Aişe radıyallahu anha
babasının
evinde
kalmıştır.
Çocukluğunda
oyuncakları ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in evinde oynar, Rasulullah ta, kız çocuklarını

108

Vehb Bin Keysan; Tabiinin büyüklerindendir. Güvenilir
bir ravidir. Hicri 127 yılında vefat etti. Bkz.: Tezkiratul
Huffaz(2/339)
109
Tirmizi Şemail(s.319)
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gördüğünde onunla
yönlendirirdi.110

beraber

oynamaları

için

KISIR VE İHTİYAR KADINLA EVLENMEK
HAKKINDA
29- İbni Habib – Ebu Salih111 – Abdullah Bin
Dinar – Zeyd Bin Ebi Malik senedi ile; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadınlardan sevecen ve doğurgan olanlarını
nikahlayınız ve çoğalınız. Zira ben kıyamet
gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz
ile
övüneceğim.
Acuze
ile,
kısır
ile
nikahlanmayınız.
Şüphesiz
Müslümanların
zürriyetleri Arş’ın altında babaları İbrahim
Halilullah aleyhisselam tarafından bakılır. Onlar
da kıyamet gününe kadar ebeveynleri için
istiğfar ederler.”113
112

110

Siyrati İbni Hişam(4/321) Buhari(6/134,139)
Müslim(s.1038) İbni Mace(1877) Ebu Davud(2121)
Nesai(6/82)
111
Ebu salih; Leys Bin Sa’d’ın katibi idi. Saduktur. H.222
de vefat etti. bkz.: Takrib(2/436)
112
Abdullah Bin Dinar; Tabiinden dördüncü tabakadandır.
Sükadır. 127’de vefat etti. Bkz.: Tezkira(1/125)
Takrib(1/413)
113
Ebu Davud(2050) Nesai(6/65) Elbani Adabuz
Zifaf(s.7) Tuhfetul Arus(s.64 no;114)

30

30- Enes Bin Malik114 radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekar
yaşamaktan şiddetli bir şekilde sakındırdı ve
buyurdu ki;
“Kadınlardan
sevecen
ve
doğurgan
olanları ile evleniniz. Zira ben kıyamet gününde
diğer peygamberlere karşı sizin çokluğunuz ile
övüneceğim. Sizleri kısır kadından sakındırırım.
Şüphesiz onun misali bir kuyu başında tuzlu bir
toprağı sulayan bir adama benzer; ne toprak
bitki verir ne de pınar kurur.”
31- İbni Cürayc115 radıyallahu anh’den; “Bir
adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve
dedi ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Benim amcamın bir kızı
var, kadınlar içinden onunla evlenmeyi düşünüyorum.
Fakat o, kısırdır.” Buyurdu ki;
“Onu nikahlama! Siyah ve doğurgan bir
kadın, doğurgan olmayan güzel bir kadından daha
hayırlıdır. Eğer bilseniz, şüphesiz Müslümanların
düşük olan bebeklerine; “Cennete gir ve gölgelen”
denilir. Cennetin kapısında onlar; “Annem ve
babam
girmedikçe
cennete
girmem”
diye
diretirler. Onlara; “Allah’ın fazlı ve rahmeti ile,
onlarla birlikte cennete gir” denilir.”116
114

Enes Bin Malik; en çok rivayette bulunan
sahabelerdendir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
hizmetkarı idi. Bedir ashabındandır. Hicri 93 yılında
vefat etti. Bkz.: Şerhul Kevkeb(2/164)
115
İbni Cüreyc; Hicaz imamlarından, tabiindendir. 150
yılında vefat etti. Bkz.: Tarihu Turasil Arabi(1/130)
116
Kutul Kulub(4/299) Tuhfetul Arus(s.210 no;556)
Metalibu Aliye(1575-76) Busayri İthaf(3678) Ebu
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32- Süfyan (Bin Uyeyne)117, Ömer Bin el
Hattab radıyallahu anh’ın şöyle dediğini naklediyor;
“On yaşındaki kız, bakanlara sevinç verir,
yirmi yaşında, kucaklayan için lezzettir. Otuz
yaşında; şişman ve yumuşaktır. Kırk yaşında
çocuklarının anasıdır. Elli yaşında; acuzedir.”118
Aişe radıyallahu anha; “Kadın, elli yaşına
geldiği zaman artık doğurmaz” dedi.
CARİYELERİN FAZİLETİ
33- İbni Şihab Radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Size doğurgan cariyeler edinmenizi tavsiye
ederim.”119
İbni Habib der ki; Abdullah Bin Müslim, Ata
el Horasani’den, o da babasından şu hadisi rivayet
etti; “Allah Teala’nın bereketli kıldığı doğurgan
analarla çocuk sahibi olunuz.”120
34- İbni Habib der ki; “Bana şöyle bir rivayet
ulaştı; Bir adam, Said Bin Müseyyeb’in yanına geldi

Ya’la’nın bu rivayetinde ismi belirtilmeyen bir ravi
vardır. Ancak Ebu Davud ve Hakim’in Ma’kıl Bin Yesar’dan
rivayetleri bunun şahididir. Bkz.: İbni Mace(cenaiz 58)
Ahmed(5/241)
117
Süfyan Bin Uyeyne; müctehid idi. Harem’in muhaddisi
idi. 198 yılında vefat
etti. Bkz.: Tezkiratul
Huffaz(1/262)
118
Tuhfetul Arus(s.173 no;438) İbni Cevzi Kitabun Nisa
119
Tuhfetul Arus(s.158 no;396) Mizzi Tuhfetul
Eşraf(396)
120
Ahmed
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ve çocuğunun azlığından şikayet etti. O da dedi ki;
“Sana doğurgan cariyeler tavsiye ederim.”121
Mutarrif Bin Abdullah, Malik Bin Enes
radıyallahu anh’den rivayet etti ki; “Kasım Bin
Muhammed Bin Ebubekr es Sıdık, Salim Bin
Abdullah Bin Ömer Bin el Hattab ve Ali Bin Huseyn
Bin Ali Bin Ebi Talib radıyallahu anhum’un anaları
cariyedir.”122
ERKEĞİN EŞİ İLE VE KADININ KOCASI İLE
YAPMASI GEREKEN ŞEYLER
35- Ebu Vail radıyallahu anh’den; “İbni Mes’ud
radıyallahu anh’ın yanına Ebu Hureyz dedikleri bir
adam geldi ve dedi ki; “Genç ve bakire bir kadınla
evlendim. Ancak onun benden hoşlanmayacağından
korkuyorum.” İbni Mes’ud R.A. dedi ki;
“Şüphesiz ülfet (sevgi) Allah Teala’dandır.
Şeytan ise Allah’ın helal kıldığı şeyleri çirkin
gösterir. Onun yanına girdiğinde, senin arkanda iki
rekat namaz kılmasını emret ve sonra de ki;
“Allah’ım! Beni ehlime, ehlimi de bana bereketli kıl.
Allah’ım! Hayırlı olduğu sürece bizi bir arada tut,
ayrılmak her iki taraf için de hayırlı olduğu zaman
bizi ayır.” Böyle dedikten sonra onun yanına yaklaşıp
alnından tut ve Allah’a bereket için dua et, Allah’tan
onun hayrını iste ve şerrinden sığın.”123

121

Tuhfetul Arus(no;397) Busayri İthaf(3740) Mecmauz
Zevaid(4/259) zayıftır.
122
Tuhfetul Arus(no;409)
123
Gunyetut Talibin(s.144) Elbani Adabuz Zifaf(s.23)
İbni
Ebi
Şeybe(7/50)
Taberani(2/21)
Taberani
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36- Zeyd Bin Eslem R.a.’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Biriniz bir kadınla evlendiği zaman onun
alnından tutsun ve bereket duası etsin”124
İbni Mes’ud radıyallahu anh, ehlinin yanına
girdiği zaman derdi ki; “Allah’ım! Şeytan’a beni
rızıklandırdığın şeyden nasip verme!”125
37- Esed Bin Musa ve başkaları şöyle rivayet
etti; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
sahabesinden Selman radıyallahu anh, Irak’ta
Kinde’li bir kadın ile evlendi. Gece olunca onu
çağırdı, evinin kapısında durup üç defa seslendi
fakat cevap gelmedi. Dedi ki; “Dilsiz misin, dilin mi
tutuldu, yoksa işitmiyor musun?” kadın dedi ki;
“Hayır ey Rasulullah’ın sahabesi! Lakin düğün
günü olduğu için konuşmaktan utandım.” Bunun
üzerine eve girdi ve içerisinin tütsülenmiş olduğunu
gördü. Dedi ki; “Bu zararlıdır, örtüleri yakabilir.
Bunu Kinde tarafından mı getirdin?” kadın; “Hayır.
Düğün evinin süslenmesi adettir.” Dedi. Selman R.a.;
“Bana itaat eder misin, bilmem.” Dedi. Kadın; “Sen
bunu söylerken, Allah’ın kendisine itaati vacip kıldığı
bir makamdasın.” Dedi. Selman radıyallahu anh, şu
hadisi şerifi rivayet etti;
Evsat(2/166)
Mecmauz
Zevaid(4/292)
bkz.:İbni
Mace(1918)
124
Malik(s.547) Ebu Davud(2160) Buhari Halku Ef’alil
İbad(s.77) Hakim(2/185) Beyhaki(7/148) Elbani Adabuz
Zifaf(s.20)
125
Gunyetut Talibin(s.145) Ebu Davud(2049) Nesai(6/67)
bkz.: Nesai İşratun Nisa(s.87 no;147) Tuhfetul
Arus(232)
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“Kim bir kadın ile nikahlanırsa onun alnını
meshetsin ve bereketle dua etsin. Allah Azze ve
Celle’ye şükür için iki rekat namaz kılsın ve
bereket istesin.” Selman radıyallahu anh sonra
(namazı tarif için) dedi ki; “Benim kalktığımı
gördüğünde sen de kalk, tekbir getirdiğimde sen de
tekbir al, rüku ettiğimde sen de rüku et, secde
ettiğimde sen de secde et, oturduğumda sen de
otur. Dua ettiğimde sen de; “amin” de. Selam
verdiğimde sen de selam ver.” Sonra namaza kalktı
ve o da arkasında namaza durdu. Namaz bittiğinde
ona döndü ve dua etti.
Sabah olunca bir çok ev eşyası ve bir çok
cariye gördü. Bundan dolayı ona vaazu nasihatta
bulundu ve hadisi şerifler nakletti. Bunun üzerine
kadın dedi ki; “Ey Rasulullah’ın sahabesi! Ben de
evde bulunan eşyalarımı Allah yolunda bağışlıyorum.
Bütün cariye ve köleleri de Allah rızası için hayır
olarak verdim gitti. Bundan sonra beni de senin
yetindiğin kırıntılarla geçindir. İster bir ekmek
kırıntısı, ister fırından yeni çıkmış sıcak ekmek
olsun fark etmez.”
Akşam olunca kadın sıkıldı ve sinirlenerek
dedi ki; “Ey Rasulullah’ın sahabesi! Kalk ve eve bir
şeyler al. Hemen bu geceden yola çık!” Selman
radıyallahu anh dedi ki; “Allah’ın rahmeti beni ikna
etti.”126
38- bazı şeyhlerimiz, Muhammed Bin Sirin
radıyallahu anh’den şöyle naklettiler;
“Temim
oğullarından bir kadın ile evlendim. Gece çökünce
126

Ebu Nuaym Hilye(1/185) Hayatus Sahabe(3/320)
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onun yanına girdim ve hareminin kapısında
oturduğunu gördüm. Ona elimi uzattım. Bana dedi
ki;
“Yavaş ol! Allah’a hamd ve senalar olsun, Allah
Azze ve Celle, ilmi dilediği yere koyar. Bana, kişi
evine girdiğinde, eşine arkasında iki rekat namaz
kılmasını emretmesi, namaz bitince de; “Allah’ım
ehlimi bana ve beni ehlime mübarek kıl, beni ondan,
onu benden rızıklandır! Allah’ım beni onun sevgisi
ile, onu da benim sevgim ile rızıklandır! bizi
birbirimize sevdir” demesi gerektiği ulaşmıştır.”
Ben de kalktım ve öyle yaptım. Sonra onun
yanına vardığımda dedi ki;
“Yavaş ol! Kişi, ehli ile birleşmek isterse,
bundan önce şöyle demelidir; “Allah’ım, şeytanı
bizden ve bizi rızıklandırdığın şeyden uzaklaştır.
Bizden ona bir nasip kılma!”
Ben de öyle yaptım. İşte bundan sonradır ki,
ülfet, lütuf ve hayır nedir tanıdım.”127
KADININ KOCASI İÇİN YAPMASI
GEREKENLER
40- Bana İsmail Bin Beşir şöyle nakletti; “Bir
adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına
geldi ve dedi ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Benim bir
hanımım var ki, onun yanına üzgün bir halde gitsem,
benim için kalkar ve elbisemin bir tarafından tutup
yüzümü mesheder, sonra da der ki; “Eğer üzüntün
dünya içinse, Allah onu senden çevirmiştir. Eğer
ahiret içinse, Allah üzüntünü artırsın!” bunun
127

Tuhfetul Arus(no;231)
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üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Bu sebeple ona şehidlerin ecri ve rızkı
verilecektir.”128
41- İbrahim Bin Edhem R.A. nakleder; “Ebud
Derda radıyallahu anh, eşi Ümmüd Derda
radıyallahu anha’ya dedi ki; “Ben sinirlendiğim
zaman, sen beni yatıştır. Sen sinirlendiğin zaman da
ben seni yatıştırayım.”
42- Bana ulaşan bir rivayet şöyledir;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e esirler
geldiği zaman, Ali Bin Ebi Talib Radıyallahu anh dedi
ki; “Ey Fatıma! Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’e git ve ondan hizmetçi iste”
O da gitti ve O’na konuşurken ağladı.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Fatıma ihtiyacı için mi geldi, yoksa ziyaret için
mi?” Fatıma radıyallahu anha gözünün yaşını sildi ve
dedi ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Suyu evimin içindeki
kuyudan kullanıyorum ve beni yabancı kimse
görmüyor, hamuru evde yoğuruyor, ekmeği evde
yapıyorum ve beni yabancı kimse görmüyor, guslümü
evde yapıyorum ve kimse beni görmüyor. Lakin,
odun toplamak için uzak yerlere gitmek zorunda
kalıyorum ve bu bana kadın avret olduğu için sıkıntı
veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Şu senin için için hizmetçiden daha
hayırlıdır. Evine döndüğün zaman kocanın yatağını
düzelt, kocan geldiği zaman onu kapıda karşıla ve
128

Tuhfetul Arus(no;385) İbnül Cevzi Kitabun Nisa.
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elbisesini al. Sonra yatağına oturduğu zaman
ayakkabısını
çıkar.
Eğer
oruç
değilse
evindekilerle (güzellik malzemeleri ile) ona
yakınlaş. İşinizi bitirdiğinizde onun yanına otur.
Seni yatağa çağırdığında icabet et. Eğer seni
çağırmazsa
yatağına
yaklaştır.
Yatağınıza
oturduğunuzda otuz üç defa Allahu ekber, otuz
üç defa Sübhanellah, otuz üç defa Elhamdu lillah
deyin ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh…
diyerek yüze tamamlayın. İşte bu senin için
hizmetçiden daha hayırlıdır!” (son cümleyi altı
defa tekrar etti.)
Fatıma radıyallahu anha evine döndüğü zaman,
Ali radıyallahu anh; “Baban (sallallahu aleyhi ve
sellem) ne söyledi?” diye sordu. O da haber verdi.
Bunun üzerine Ali R.A. dedi ki; “Beni yaratana yemin
olsun ki, bu senin için hizmetçiden daha
hayırlıdır.”129
43- Hasen, Huseyn ve Abdullah Bin Ca’fer Bin
Ebu Talib radıyallahu anhum, Kufe eşrafından el
Müseyyeb Bin Necebetil Fezari’nin kızına talip
oldular. Müseyyeb, bu konuda Ali radıyallahu anh ile
istişare etti. Ali Radıyallahu anh dedi ki;
“Hasen çok boşayıcıdır. Hüseyn sert
tabiatlıdır. Lakin sana Abdullah Bin Ca’fer’i tavsiye
ederim.” Bunu üzerine o da kızını onunla evlendirdi.
Gece olunca kızını çağırdı ve o da babasının
önüne oturdu. Ona; “Ey kızım! Bil ki, bu günden
129

Ahmed(1/95, 107) Buhari(4/208) Müslim(4/2091)
Ebu Davud(2988,5063) Tirmizi(5/477) Tayalisi(93)
Beyhaki(7/293)
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sonra o senin kocandır, onunla akşamlayıp, onunla
sabahlayacaksın. Kocan bir şey emrettiğinde itaat
et, seni çağırdığında onun için cariye ol ki, o da
senin için köle olsun. Bil ki hoş şeylerin en güzeli su
ve süslerin en güzeli sürmedir.”130
44- Mukatil Bin Süleyman’dan; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyıurdu ki;
“Her hangi bir kadın beş vakit namazını
kıldığı,
Ramazan
orucunu
tuttuğu
zaman,
kocasının iffetini koruyup, itaat ettiği zaman,
cennete dilediği kapıdan girer.”131
ERKEĞİN HANIMI İÇİN SÜSLENMESİNDE
MÜSTEHAB OLANLAR
48- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
azatlısı Ebu Rafi radıyallahu anh rivayet ediyor;
“Bir kadın Ömer Bin el Hattab radıyallahu
anh’ın yanına, saçı dağınık, üstü başı toz toprak
içinde ve rengi solmuş vaziyette bulunan kocası ile
beraber geldi ve dedi ki; “Ey müminlerin emiri! Beni
ondan boşa!”
Ömer radıyallahu anh adama baktı ve onu
kadının neden istemediğini anladı. Adamın birine
işaret ederek yanına çağırdı ve ona dedi ki; “Şu
adamla beraber hamama git ve onu yıka, saçlarını

130

bk.:Kutul
Kulub(4/331)
Gazali
Mükaşefetul
Kulub(s.658) Şa’rani hukukul Uhuvvet(s.138)
131
Ahmed(1/191) Tuhfetul Arus(372) İbnül Cevzi
Ahkamun Nisa(65) Cem’ül Fevaid(4311) hasen bir
hadistir.
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kısalt, tırnaklarını kes ve ona bir meafiriye hullesi
giydirip bana getir.”
Adam onunla gitti ve kendisine söyleneni
yaptıktan sonra geldi. Ömer radıyallahu anh, adama
karısının elini tutmasını işaret etti, o da tuttu.
Kadın kocasını tanıyamadı ve; “Sübhanellah! Ey
Allah’ın kulu! Müminlerin emirinin önünde buna nasıl
cesaret ediyorsun!” dedi. Sonra kadın onu tanıdı.
Ömer radıyallahu anh dedi ki;
“Hanımlarınız için bu şekilde olun. Sizin,
onların sizin için süslenmesini sevdiğiniz gibi onlar
da, sizin kendileri için süslenmenizi severler.”132
CİMA EDEBİ
49Amre Binti Abdurrahman, Aişe’den
(radıyallahu anhuma); “Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem hanımları ile cima edeceği zaman ne
yapardı?” diye sordu. Dedi ki; “İnsanların en naziği,
en kerimi olurdu ve çokça tebessüm ederdi.”133
Huseyn Bin Abdullah Bin Damre, babasından,
o da dedesinden, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in şöyle buyurduğunu nalkletti; “Cimadan
önce oynaşma vardır.”134

132

Tuhfetul Arus(no 328) İbnül Cevzi Kitabun Nisa
Tuhfetul Arus(362)
134
Tuhfetul Arus(248) Elbani Daife(1/430) Hatib
Tarih(13/220) İbni Asakir(16/299) Ebu Osman el
Buhteri Fevaidül Muhrace(s.24)
133
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51- Bazı şeyhlerimiz bana şu hadisi rivayet
ettiler; “Biriniz hanımının yanına girdiğinde
örtünsün, deve gibi (çıplak halde) olmasın.”135
52- Abdullah Bin Müslim, Cafer Bin
Mıhammed Bin Ali’den, o da babasından, o da
dedesinden naklediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem, Ali Radıyallahu anh’e dedi ki; “Hilalli
gecenin başında ve ortasında cima etme!”136
53- Cafer Bin Muhammed, babasından, o da
dedesinden; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Kim ehli ile cima ederse, şöyle
desin; “Allah’ın ismiyle. Allah’ım! Şeytanı bizden
ve bizi rızıklandırdığın şeyden uzak eyle!” böyle
deiği takdirde, o birleşmeden dolayı Allah onlara
çocuk verirse, şeytan o çocuğa bir zarar
veremez.”137
54- Atiyye Bin Büsr’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem kalkıp insanlara şöyle seslendi;
“Ey
insanlar!
Allah
bana
kendisinin
öğrettiğini
size
öğretmemi
ve
sizleri
edeplendirmemi emretti. Biriniz cima esnasında
fazla konuşmasın. Zira doğacak çocuk dilsiz olur!
135

Mecmauz Zevaid(4/293) Cem’ül Fevaid(4283)
Metalibu Aliye(1568) Taberani’nin rivayet senedinde
Mendel Bin Ali bunu mürsel olarak nakleder. Ayrıca Bkz.
Tirmizi(2800)
136
Tuhfetul
Arus(no;
250)
Şa’rani
Hukukül
Uhuvvet(s.162) Haris’in Müsned’inden naklen Metalibu
Aliye(1566) Busayri İthaf(5/108) uzun bir rivayet olarak
Vesaya’da geçer. zayıftır.
137
Ebu Davud(2049) Nesai(6/67) Nesai İşratun
Nisa(147) Tuhfetul Arus(232)
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Biriniz kadınının tenasül uzvuna bakmasın, zira
doğacak çocuk kör olur. Biriniz suya devamlı
şekilde bakmasın ve ona bevl etmesin! Zira bu
aklı giderir.”138
55- Esbağ ibnül Ferec, İbnul Kasım’dan; “Kişi,
cima esnasında eşinin tenasül uzvuna bakabilir mi?”
Diye sordu. O da; “evet” diye cevap verdi.139
İbni Habib şöyle der; “Hadise tabi olup,
bundan sakınmak benim için daha sevimlidir.”
CİMANIN SEVABI
58- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Şüphesiz kişi, hanımına veya
cariyesine yanaşınca, inzal vaki olmazsa bile ona
cennette
uşak
verilmesini
hak
eder.
O
birleşmeden dolayı çocuk olur ve yaşamaz,
ölürse, onun için kıyamet gününde sulayıcı ve
şefaatçi olur. Eğer çocuk yaşar ve sonra ölürse,
kıyamet günü onun için nur olur.”140
138

Tuhfetul Arus(no;891) sahih değildir. Münker bir
rivayettir.
139
İmam Malik, Ebu Hanife, İbni Rüşd ve bir kavline
göre de İmam Şafii bunun caiz olduğuna hükmetmişlerdir.
Esbağ; “Bunu kerih gören tabiatı icabıyla kerih görür.
Yoksa şer’i ilimde bu mekruh değildir. Bunda beis yoktur.”
Der. Bu konuda varid olan hadis ise zayıftır. Bkz.:
Tuhfetul Arus(no;890)
140
Gunyetut
Talibin(s.141)
Şa’rani
Hukukül
Uhuvvet(s.165) Ahmed, Buhari, Malik, Müslim, Tirmizi,
Nesai ve İbni Mace’nin eserlerinde şahitleri vardır. Bkz.:
Metalibu Aliye(1582) Busayri İthaf(3783-84) Gazali
İhya(2/133)
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60- İbni Mes’ud radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Bütün Müslümanların her gün sadaka
vermesi gerekir.” Denildi ki; “Ey Allah’ın rasulü!
Buna kim güç yetirebilir ki?” buyurdu ki;
“Müslümana selam vermen bir sadakadır,
hastayı ziyaret etmen bir sadakadır, cenaze
namazına katılman bir sadakadır, yoldan eza
verici bir şeyi kaldırman sadakadır, zayıfa
yardım etmen sadakadır, eşini kucaklaman dahi
bir sadakadır.”141
65- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Bana kadın ve güzel koku sevdirildi.
Gözümün nuru ise namazda kılındı.”142
67- Abdullah Bin Kasım, Es Seri Bin Yahya Bin
Muhammed Bin Sirin’den şöyle naklediyor; “İbni
Ömer radıyallahu anhuma orucunu cima ile
açardı.”143
70- Mübarek Bin Abdullah Ebu Ümeyye
anlattı; “Bir adam Ali Radıyallahu anh’a bir kavmi
şikayet etti; “Ey Müminlerin emiri! Onlar beni deli
bir kadın ile evlendirdi.” Ali Radıyallahu anh dedi ki;
“Ne gibi deliliğini gördün?” dedi ki; “Ne zaman onun
yanına gitsem hemen bana sarılıyor.” Ali radıyallahu

141

Müslim(s.697) Nesai İşratun Nisa(144) Cemül
Fevaid(2828)
142
Ahmed(3/128,199,285) Nesai (7/61) Tuhfetul
Arus(80) Kutul Kulub(4/317)Feyzul Kadir(3/371) sahih.
143
Tuhfetul Arus(973)
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anh güldü ve
yapamıyorsun”144

dedi

ki;

“Sen

ona

kocalık

EŞLER ARASINDA GEÇENLERİN
ANLATILMASININ ÇİRKİNLİĞİ
75- Hasen el Basri radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Sizden biri eşiyle yalnız iken aralarında
geçen şeyleri anlatır mı?” cemaat sustu. Sonra
kadınlara döndü ve buyurdu ki; “Sizden biri
kocasıyla yalnız iken aralarında geçen şeyleri
anlatıyor mu?” Bir kadın dedi ki; “Evet Ey Allah’ın
Rasulü!
bunlar
anlatıyorlar”
bunun
üzerine
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Böyle yapmayın! Şüphesiz bunun misali; bir
şeytanın
diğer
şeytanla
karşılaşınca
yol
kenarında ona saldırması ve insanların da onları
seyretmeleri gibidir.”145
KADININ ŞEHVETİ ERKEKTEN FAZLADIR
76- Enas, Ebu Müslim el Gamir’den rivayet
eder; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
ki;
“Şehvet on parçadır. Dokuz parçası
kadında, bir parçası da erkektedir.”146

144

Tuhfetul Arus(no;1007)
Bezzar’dan; Busayri İthaf(3788) şahidleri vardır.
Bkz.: Müslim(nikah 123) Elbani Adabuz Zifaf(s.71)
Tuhfetul Arus(256) Ebu Davud(1/339)
146
Ebu Hureyre’den merfuan; Gunyetut Talibin(s147)
145
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Amr Bin As radıyallahu anh dedi ki; “Kadının
şehvetinin erkeğin şehvetine göre fazla olması; kör
balta izinin, iğne izine oranı gibidir. Ancak Allah
Teala onları haya ile örtmüştür.”147
KADINLARIN İHTİYAR ERKEKLE
EVLENMESİNİN ÇİRKİNLİĞİ
78- Maan, Ali Radıyallahu anh’den rivayet
ediyor; “Kadını ancak dengi ile evlendirin. Bilin ki,
şüphesiz onlar da, sizin onlardan sevdiğinizi,
kendileri için severler.”148
Hişam Bin Urve, babasından, o da dedesinden
rivayet ediyor; Ömer Bin el Hattab radıyallahu anh
dedi ki; “Biriniz kızını ihtiyar ve çirkin biriyle
evlenmeye zorlamasın. Zira onlar da sizin kendiniz
için beğendiğini, kendileri için isterler.”149
KADINLARIN FİTNESİNDEN SAKINDIRMA
79- Harise’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Benden sonra erkekler için kadından
daha zararlı bir fitne bırakmadım.”150
83- Cabir Bin Abdullah radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

147

Taberani bunu Evsat’ta merfuan rivayet eder.
Mecmauz Zevaid(4/293) Cem’ül Fevaid(4285)
148
Tuhfetul Arus(86)
149
Ahkamun Nisa(s.74 no; 63) Tuhfetul Arus(s.331)
150
Buhari(6/124) Müslim(s.2097-98) Tirmizi(2780) İbni
Mace(3998) Nesai İşratun Nisa(277) Tuhfetul Arus(11)
Elbani Sahihu Camiis Sağir(5597)
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“Kocaları yanında bulunmayan kadınların
evlerine girmeyin. Şüphesiz şeytan her birinizin
damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır” Dediler
ki; “Senin de mi ey Allah’ın Rasulü?” Buyurdu ki;
“Evet benim de. Lakin Allah bana yardım
etti de, (şeytanım) Müslüman oldu.”151
84- İbrahim, babasından rivayet ediyor;
Ömer Bin el Hattab radıyallahu anh dedi ki; “Dikkat
edin! Kişi, mahremi olmayan kadınla konuşmasın!”
85- Abdullah Bin Züraretül Ensari’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Sizi
gübrelikte
biten
yeşillikten
sakındırırım.” Dediler ki; “Gübrelikte yetişen
yeşillik nedir ey Allah’ın Rasulü?” Buyurdu ki;
“Kötü ortamda yetişmiş güzel kadındır.”152
BİR BÖLÜM
87- Cabir Bin Abdullah Radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Biriniz hoşuna giden bir kadın gördüğü
zaman kendi hanımının yanına gelsin ve birlikte
olsun. Bu nefsindeki şehveti giderecektir.”153

151

bkz.: Buhari(6/158) Müslim(s.1711) Tirmizi(1171)
Deylemi(1537) Kudai(618) Keşful Hafa(1/319) Gazali
İhya(2/38) Tuhfetul Arus(93) Elbani Daife(1/24 no;14)
Tezkiratul Mevduat(s.127) Suyuti Cem’ul Cevami(9326)
zayıftır.
153
Müslim(2/1021) Ahmed(3/330) Darimi(2222) Ebu
Davud(2151) Tirmizi(1158) Elbani Sahiha(235) Tuhfetul
Arus(30) sahihtir.
152
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KADINA ARKADAN YANAŞMANIN ÇİRKİNLİĞİ
90- Amr Bin Şuayb babasından, o da
dedesinden naklediyor; “Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem, kadınla arkadan ilişkiye girmekten
nehyetti ve buyurdu ki;
“O küçük lutiliktir.”154
94Küreyb,
İbni
Abbas
radıyallahu
anhuma’dan rivayet ediyor; “Hayvan ile cinsel ilişki
kuran mel’undur. Kadınla arkadan ilişki kuran
mel’undur.”155
95- Bu Ebud Derda radıyallahu anh’a
sorulduğunda dedi ki; “Onu ancak kafir yapar.”
Said Bin Müseyyeb de; “Onu ancak ahmak bir
günahkar yapar” dedi.156
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
ki; “Kadına arkadan ilişki kuran kişinin yüzüne
Allah (rahmet nazarıyla) bakmaz.” 157
96- Ebu Hureyre radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Hayızlı kadına arkadan ilişki kuran kafir
olmuştur.”158

154

Busayri İthaf(3793) sahihtir.Bkz.: Mecmauz
Zevaid(4/298)
Elbani
Adabuz
Zifaf(s.33)
Ebu
Davud(2162) Tergib(3/289)
155
Ebu Davud(nikah 45) Ahmed(2/444) Huccetullahil
Baliğa(2/418)
156
Hasen Bin Ebi Hasen’den zayıf sened ile; Haris,
Busayri İthaf(3794) Metalibu Aliye(1561)
157
Tirmizi(3/460), Ahmed, İbni Mace(1/619) ve Darimi
rivayet
etmiştir.
Tergib(3/289)
Heytemi
ez
Zevacir(2/84) Elbani Adabuz Zifaf(s.33)
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İbni Habib der ki; buradaki küfür, tevhidi
iptal eden küfür değil, nankörlük manasındadır.
HAYIZLI KADINA DOKUNMAK
100- Mesruk Aişe radıyallahu anha’ya dedi ki;
“Hanımım hayız olduğu zaman bana helal olan
nedir?” dedi ki; “Ferci dışında her yeri.”159
İbni Habib der ki; ilişkiye girmekten sakınmak
için alt taraftan uzak durmak müstehap olur.
Nitekim bana ulaşan bilgiye göre, bir adam
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e; “Hanımım
hayızlı iken bana helal olan nedir?” diye sordu, O da
buyurdu ki; “Onun beline izar bağla ve sonra üst
tarafından faydalan.”160
102- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Kim hayızlı eşiyle ilişki kurmuş ise
Allah Azze ve Celle’den bağışlanma dilesin ve
kefaret olarak bir veya yarım dinar sadaka
versin.”161

158

bkz.: Tergib(3/290) Heytemi ez Zevacir(2/84) Elbani
Adabuz Zifaf(s.34) Nesai İşratun Nisa(78) sahihtir.
159
bkz.: Ebu Davud(nikah 46) İbni Mace(taharet 125)
Huccetullahil Baliğa(2/420) Elbani Adabuz Zifaf(s.49)
160
Ebu Davud(267) Nesai(1/151) Nesai İşratun
Nisa(s.123 no;236) Neylul Evtar(1/300) bkz. Elbani
Adabuz Zifaf(terc.: s.31)
161
Darimi(1/254)
Ebu
Davud(266)
Tirmizi(136)
Ahmed(1/272) Beyhaki(1/316) İbni Mace(650) Nesai
İşratun Nisa(s.116-122 no;216-235) Elbani Adabuz
Zifaf(terc.: s.30)
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AZİL HAKKINDA
103- Ebu Said el Hudri radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e azil (meniyi
dışarı akıtma) hakkında sorduk, buyurdu ki;
“Öyle mi yapıyorsunuz? Size bunu tavsiye
etmem. Zira Allah Teala bir canın yaratılmasını
dilemişse, o gerçekleşir.”162
İbni Şihab der ki; Ömer Bin el Hattab ve
oğlu Abdullah radıyallahu anhuma azli çirkin
görürdü. İbni Abbas, İbni Mes’ud, Sa’d Bin Ebi
Vakkas ve Zeyd Bin Sabit radıyallahu anhum;
“İsteyen azleder, isteyen etmez” derlerdi.163
CİMA MİKTARI
108- Kudame Bin Muhammed, Muğire Bin
Abdurrahman Bin Haris el Mahzumi’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“İman etmiş kadına ayda bir sefer cima
yeterli gelir.”
Zeyd Bin Eslem, Ömer radıyallahu anh’den
rivayet ediyor; “Müslüman kadına, her temizlik
döneminde bir defa cima kafi gelir.”164
LEZBİYENLİĞİN ÇİRKİNLİĞİ
109- Mekhul’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
162

Muvatta(2/594) Nesai İşratun Nisa(s.110 no;207) Ebu
Davud(1/238)
Tahavi
Müşkilül
Asar(2/371)
Ahmed(3/33,51)
163
bkz. Ebu Talib el Mekki Kutul Kulub(4/332)
164
Tuhfetul Arus(966)

49

“Lezbiyenlik (kadın kadına ilişki), kadınlar
arasında bir zinadır.”165
Enes Bin malik radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Ümmetimde
şu beş şey ortaya çıktığı zaman helak olurlar;
lanetleşme, sarhoşluk verici içkiler, ipek, çalgılar
ve erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla
yetinmesi”166
Hasen el Basri radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Benden
sonra kalpleri değişen, akılları küçülen ve
amellerden yüz çeviren bir kavim olacak.
Sahtekarlığın her çeşidini öğrenip öğretecekler.
Erkekler
erkeklerle,
kadınlar
kadınlarla
yetinecek.
Böyle
yaptıkları
zaman
Allah
Teala’dan
kendilerini
cezalandırmasını
beklesinler.”167
110- Münkedir Bin Muhammed Bin Münkedir,
babsından rivayet ediyor; “Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem, kadına kadının avretine bakmasını,
erkeğe de erkeğin avretine bakmasını yasakladı.”168

165

Taberani, Mecmauz Zevaid(6/256) Deylemi(3532)
Suyuti Dürrül Mensur(5/71) Metalibu Aliye(1809) Kenzul
Ummal(13009) İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(s.65) Heytemi
ez Zevacir(2/425) sahihtir.
166
Berzenci el İşaa(s.138) İbni Kesir en Nihaye(s.153)
bkz. Tergib(3/286) Heytemi ez Zevacir(2/417)
167
Berzenci
el
İşaa(s.139)
Şarani
Muhtasarı
Tezkira(s.480) bkz.: Heytemi ez Zevacir(2/420)
168
Müslim(hayz 74) Ebu Davud(hamam 2) Dehlevi
Huccetullahil Baliğa(2/391)
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İbni Habib dedi ki; kadının, annesi ve
kızkardeşi bile olsa, başka kadının yanında çıplak
durması caiz değildir. Kocası dışında, başkasının
yanında avretini açması da caiz değildir.
Kız ve erkek çocuklar on yaşına geldiği zaman
baliğ olmuştur. On yaşına gelmiş köle veya
cariyenin, annesi, kız kardeşi veya başka kadınlar
ile çıplak halde yatması caiz değildir.
KADININ SIRT ÜSTÜ YATMASININ
ÇİRKİNLİĞİ
111- Huzami, Süfyan Bin Abdülkerim’den
rivayet eder; “Kadının sırt üstü uzanarak uyuması
ve erkeğin yüzüstü uzanarak uyuması (tahrimen)
mekruhtur.”169
Esbağ el Ferec, Şa’bi’den, o da Humeyde’den
naklediyor; “Ömer Bin Abdulaziz radıyallahu anh,
kızını uzanarak yatmaktan nehyederdi.”
İbni Habib dedi ki; kadın uzanarak yattığı
zaman, şeytan ona erkekleri hatırlatarak aldatır.
KADININ ERKEĞE BENZEMESİNİN
ÇİRKİNLİĞİ
112- Temimi Dari radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları erkek
ayakkabısına
benzer
ayakkabı
giymekten,
meclislerde oturmaktan ve izar ile rida gibi erkek
elbiseleri giymekten nehyetti.”
Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem erkek elbisesi giyen
169

bkz.: Tuhfetul Arus(274) Ebu Davud(2164)
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kadınlara, kadın elbisesi giyen erkeklere,
kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere
benzeyen kadınlara lanet etti.”170
KINA, SÜRME VE TAKILAR HAKKINDA
113- Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının
sürmeçekmemesini, kına yakmamasını ve takı
takmamasını iyi görmezdi.”171
KADININ BOYALI ELBİSE GİYMESİ
117- Abdurrahman Bin Kasım Bin Muhammed
Bin Ebubekir, babasından (ki babası Aişe R.a.’nın
yeğeni olur) rivayet ediyor; “Aişe radıyallahu
anha’nın üzerinde kırmızı bir elbise gördüm. Sanki
ateş parçası gibiydi.”
119- Hasen el Basri ve Katade’den; “Ömer Bin
el Hattab radıyallahu anh sarı ve kırmızı elbise
giyenleri döverek mescidden çıkarır ve derdi ki; “Bu
elbiseleri kadınlara bırakın.”172
İNCE ELBİSE GİYMENİN HARAMLIĞI
120- Ali Bin Ziyad’dan; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;

170

Buhari (7/55) Ebu Davud(4098-99) Tirmizi(edeb 34)
İbni Mace(nikah 22) Darimi(2652) Ahmed(1/225, 227,
237) Tayalisi(s.349) Taberani(1/32)
171
İbni Mace(656) Cemül Fevaid(5897) Tuhfetul
Arus(266) İbnül Cevzi Ahkamün Nisa(s.68) sahih.
172
bkz. Muvatta(1/326)
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“Şu dört şeyde hanımının sözünü dinleyeni
Allah yüzüstü cehenneme atsın; ince elbise
giymeleri, hamamlara gitmeleri, görülebilecekleri
yerler ve düğünlere gitmeleri.”173
İmam Malik radıyallahu anh’ten; Ömer
radıyallahu anh dedi ki; “Kadınlara şeffaf Kıpti
elbiseleri giydirmeyiniz!”174
121- Alkame Bin Ebi Alkame, annesinden
naklediyor; “Hafsa Binti Abdurrahman, Aişe’nin
yanına ince bir yüz örtüsü ile girdi. Aişe R.A. onu
yırttı ve kalın bir yüz örtüsü örttü.”175
Urve, Aişe’den nakleder; “Allah ilk muhacir
kadınlara rahmet etsin. “…baş örtülerini yakaları
üzerine salsınlar…”(Nur 31) ayeti nazil olduğu
zaman, hemen elbiselerinin bir parçasıyla yüzlerini
örttüler.”176
122- Ebu Hureyre R.a.’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Giyindikleri halde çıplak olan, nazik
konuşan kadınlar, meyleden ve meylettiren
kadınlar cennete giremeyecek, beş yüz yıllık
mesafeden hissedilen cennet kokusunu dahi
bulamayacaklardır.”177

173

bkz.:Ebu Davud(4011) İbni Mace(3748)
Ebu Davud(4116) merfudur.
175
Muvatta(2/913) İbni Sad(8/71) Mişkat(4375)
Beyhaki(2/235)
176
Buhari(6/13) Ebu Davud(4101-2)
177
Buhari(fiten 6) Müslim(libas 125, cennet 52)
Ahmed(2/356,440) Tirmizi(fiten 30) Deylemi(3783)
Muvatta(2/913) Beyhaki Şuab(7801)
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İbni Habib der ki; “giyinmiş çıplaklar”; ince
elbise veya dar elbise giyen kadınlardır. “Yumuşak
ve nazik konuşan kadınlar”; Allah Teala şöyle
buyurur; “Sözü yumuşak söylemeyin ki, kalbinde
hastalık olanlar ümide kapılmasın.”(Ahzab 32)
“Meyleden
kadınlar”;
doğrudan
sapanlar,
“meylettiren kadınlar”; erkekleri fitneye düşürmek
için kırıla döküle yürüyen kadınlardır.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurduğu gibi; “Dünyada nice giyinikler vardır ki,
kıyamet gününde çıplaktırlar.”
KADINLARIN GİYİNME ŞEKLİ
124- “Artık evlenme ümidi kalmamış, oturmuş
kadınların,
ziynetlerini
gösteren
kimseler
olmamaları şartıyla dış elbiselerini çıkarmalarında
kendilerine bir günah yoktur…”(Nur 60) ayeti
hakkında İbni Ömer radıyallahu anhuma dedi ki;
“Yani doğurganlığı kalmamış acuzelerin çarşaflarını
çıkarıp yüzlerini açmalarında günah yoktur.”178
125- Süleyman Bin Beşşar, İbni Şihab ve Bekr
Bin el Eşecc, İbni Mes’ud radıyallahu anh’den
naklediyorlar; “Nur suresi 31. ayetindeki; “…görünen
kısım
müstesna
olmak
üzere
ziynetlerini
göstermesinler” ifadesi hakkında; “Görünen kısım
elbisedir” demiştir.179

178

Taberi Tefsiri(18/126-28)
Taberi
Tefsiri(18/92)
Kurtubi(12/229)

179
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İbni

Kesir(2/283)

Aişe radıyallahu anha ise; “yüz ve ellerdir”
demiştir.180
126- Huzami, İbni Ebi Kesir’den, o da
Ebubekr el Hemedani’den, o da Esma Binti İsa’dan
rivayet etti; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Müslüman bir kadına, ancak şunun dışında
bir yerinin gözükmesi caiz olmaz.” Böyle derken
elinden sadece parmak uçlarını ve yüzünden sadece
göz hizasını gösterdi.181
Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki; “Kadın
tepeden tırnağa kadar avrettir.”182
127- Abdullah Bin Ca’fer’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Müslime bir kadının yanına buluğ çağına
girmiş erkeğin girmesi, kadının onun yanında
sürmelenmesi, çarşafını çıkarması, yemek yemesi
caiz olmaz. Eğer böyle yaparsa melekler onun
yüzüne tükürür.”
129- Süfyan es Sevri dedi ki; “Kadının,
insanların kendisini görebileceği düğün evinde yalnız
kalması haramdır.”
130- İbni Habib dedi ki; dar elbiseler ve
altındakini gösteren ince elbiseler ve bu bölümde
zikrettiğimiz bütün elbiseler ile kadının, kocasından
başkasına görünmesi, dışarı çıkması haramdır.
(kadınlar arasında dahi olsa!)

180

Taberi Tefsiri(18/92-95)
Taberi(18/93) Ahmed.
182
Bkz.: Tirmizi(1173)
181
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KADINLARIN ŞALVAR GİYMESİ
131- Vehb Bin Münebbih’ten; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kadın
koşarken düştü, çarşafı açıldı ve şalvarlı olduğu için
avreti görünmedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Allah, ümmetimden şalvar giyen kadınlara
rahmet etsin.”183
KADINLARIN ETEĞİNİ YERDE SÜRÜMESİ
135- Huseyn Bin Ali Radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma
radıyallahu anha’yı çağırdı ve eteğini bir karış
sarkıtıp yere değirdi. Sonra da buyurdu ki; “İşte
bu sizin sünnetinizdir.”184
KADININ BAŞININ ORTASINI
YÜKSELTMESİ
138- Hasen el Basri radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Dikkat edin! Kim cehennemlikleri görmek
istiyorsa, giyinmiş çıplak kadınlara, meylettiren
kadınlara ve başlarını sıska develerin hörgücü

183

Deylemi(8155) Mecmauz Zevaid(5/122) Cemül
Fevaid(5754) İbnül Cevzi Ahkamün Nisa(s.67) Elbani
Daife(601) Darekutni bunu Efrad’da hasen senedle
rivayet etmiştir. Bkz. Suyuti Lealiul Masnua(2/221)
184
Tirmizi(1732) bkz. Darimi(2647) Muvatta(2/915) Ebu
Davud(4117)
Nesai(8/185)
Ahmed(6/296)
İbni
Mace(3580)
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gibi yapan kadınlara baksın. Kıyamet gününde
ateş ile eritileceklerdir.”185
DÖVME YAPTIRMAK, DİŞ DÜZELTTİRMEK,
KAŞ ALDIRMA VE SAÇ EKLETMENİN HARAM
OLUŞU
140- Malik Bin Amir radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Saç ekleyene ve ekletene, kaş alana ve
aldırana, diş düzeltene ve düzelttirene, dövme
yapana ve yaptırana lanet olsun.”186
SES ÇIKARAN TAKILARIN HARAMLIĞI
145- Said Bin Abdülaziz dedi ki; “İnsanlar
cariyelerini evlendirirken kocalarına gitmeden önce
Aişe radıyallahu anha’ya gönderirlerdi ki, bu
hususta bereketli işleri öğrensinler. Bir cariyenin
takılarının ve ayaklarındaki halhalın sesleri işitildi.
Aişe R.a. dedi ki; “Melekleri nefret ettiren bu kadın
kimdir? Onu yanımdan çıkarınız.”187
146- İbni Cürayc radıyallahu anh dedi ki;
“Ümmü Seleme radıyallahu anha’nın yanına bir
cariye geldi. Ondan çan sesi işitince dedi ki; “Benim
yanıma girmeden önce ondaki çanı kesiniz zira

185

Müslim(6/168)
Nesai(8/145) Buhari(6/58) Müslim(3/1678) ,
Ahmed(1/434,443) Ebu Davud(tereccül.5) Darimi(2650)
Tirmizi(edep 33) İbni Mace(nikah 52)
187
Ebu Davud(4231)
186
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Melekler içinde çan bulunan eve girmezler.” 188
ŞİŞMANLIĞIN ÇİRKİNLİĞİ
149- Sabit el Bünani’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Şişman kadınlara zayıflıktan yana veyl
olsun. Kıyamet günü onlar zayıf, kemikli
olacaklardır.”189
Sabit el Bünani radıyallahu anh’den; “Aişe
radıyallahu anha’ya cariyeler geliyor ve o da onlara
dua ediyordu. Birgün ona şişman bir cariye getirildi.
“Onu sevik (bir tür şekerleme) ile doldurmuşlar.”
Dedi ve ona dua etmedi.
Muhammed Bin Sirin radıyallahu anh dedi ki;
“Kızlarınıza tirid yemeği yedirmeyin. Zira o,
şişmanlatır.”
150- Salim Bin Ebil Ca’d’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kardeşim Cibril ile (İsra gecesi) ısırılmakta
olan kadınlara uğradık. Elleriyle uylukları arası
develerin boyunları gibiydi. Dedim ki; “Ey
kardeşim Cibril! Bunlar kimlerdir?” dedi ki;
“Çocuk doğurup onların şişmanlamalarına aldırış
etmeyen kadınlardır.”

188
189

Nesai(8/180) Darimi(2679)
Lisanul Arab (sin, mim, nun) maddesi.
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KADININ KOCASINA SEVİMLİLİK MUSKASI
YAPMASI
151- Halid Bin Ma’dan’dan; “Bir kadın
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve dedi
ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Kendimi (kocama) sevdirmek
için bir şey yapsam ne dersin?” Buyurdu ki;
“Öf sana! Çok çirkin bir laf ettin. Yer ve
gök ehline eziyet verdin! Suyu bulandırdın.”
Sonra kadının çıkmasını emretti ve çıkarıldı.
Bulunduğu yerde bir su kaynatılmasını emretti.
Daha sonra o kadının halinin düzeldiği ve ibadete
başladığı haberi geldi.
152- İbni Mes’ud radıyallahu anh dedi ki;
“Annemle beraber Aişe’nin yanına gittik. Onun
yanında ona soru soran bir kadın vardı. Bir kadın
geldi ve dedi ki;
“Ey müminlerin annesi! Bir kadın kocasını
kendine bağlayabilir mi?” o da; “beis yok” dedi.
Kadın çıkınca, oradaki kadın; “Ey Mü’minlerin annesi!
Neyi kastettiğini biliyor musun?” dedi. O da;
“nedir?” diye sordu. Kadın dedi ki;
“O kadın kocasına ilaç(büyü) yapmaktan
bahsediyordu.” Aişe; “Onu bana geri getirin!” dedi
ve getirilince, ona; ”Öf sana!” dedi ve bundan
nehyetti. Sonra dedi ki; “İnatçı ateştedir!
İnatçı(zorlayıcı) ateştedir! Onu yanımdan çıkarın ve
onun izlerini su ve sabun ile yıkayın.”
153- Ali Bin Cafer Bin Muhammed Bin Ali,
babasından, o da dedesinden naklediyor; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Örümcek, bir kadın idi, kocası ona sihir
yaptı ve Allah Teala onu örümceğe çevirdi.”
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“Tavşan da pis bir kadın idi. Hayızdan
veya başka bir sebepten hiç yıkanmazdı. Bunun
üzerine Allah onu tavşana çevirdi.”
KADINLARIN HAMAMA GİTMESİNİN
ÇİRKİNLİĞİ
154Abdullah
Bin
Amr
radıyallahu
anhuma’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Sizler
şüphesiz
acem
diyarlarını
fethedeceksiniz. Ve şüphesiz sizler orada hamam
denilen evler bulacaksınız. Erkekler oralara
peştemalsiz girmesin! Kadınları hasta olmaları
haricinde oralara girmekten men ediniz!”190
157- Ata el Horasani’den; Aişe radıyallahu
anha, yanında bulunan kadınlara dedi ki;
“Ey kadınlar topluluğu! Rabbiniz olan Allah’tan
korkun ve abdesti tam alın, namazınızı kılın,
zekatınızı gönül hoşluğuyla verin, sevdiğiniz ve
sevmediğiniz hususlarda kocanıza itaat edin.
Hamamlardan uzak durun! Zira ben, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu
işittim;
“Herhangi bir kadın hamama girdiği zaman,
şeytan elini onun önüne koyar ve dilediği gibi
önüne ve arkasına çevirir. Hamamlardan uzak
durun. Zira o, kafirlerin evlerindendir ve
cehennem kapılarından bir kapıdır. Ve ey
190

Ebu Davud(4011) İbni Mace(3748) Tirmizi(2801) Ebu
Yala(1925) Hakim(4/288) Neylul Evtar(1/278) İbnül
Cevzi Ahkamun Nisa(s.23) Cemül Fevaid(836)
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erkekler! Sizden kim Allah’a ve ahiret gününe iman
ediyorsa, hanımını hamama göndermesin! Erkekler
kadınlar
üzerinde idarecidirler. Kadınlarınızı
evlerde tutunuz ve ancak kendinizi itham ediniz.
Onlara Kur’an’ı öğretiniz ve sabah ile akşam tesbih
etmeyi onlara emrediniz. Onları evlerinden dışarı
çağırmayınız.”191
MUSİBET SEBEBİYLE DÖVÜNMENİN
ÇİRKİNLİĞİ
159- Mücahid, dört hayırlıdan; İbni Abbas,
İbni Zübeyr, İbni Ömer ve İbni Amr radıyallahu
anhum’den rivayet ediyor; “Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kıssa anlatıcı nefret edilme bekler, onu
dinleyen rahmet bekler, ticaretle uğraşan rızık
bekler, karaborsacı lanet bekler, ağıtçı kadın ve
etrafında onu dinleyen kadınların ise üzerlerine
Allah’ın laneti vardır.”192

191

benzeri Darimi(2654)
sahih
değildir.
Taberani(12/427)
Taberani
Sağir(1/189) Mecmauz Zevaid(1/191) Camiüs Sağir(6182)
Zübeydi İthaf(1/245) İbnül Cevzi Mevduat(2/242)
Fetteni Tezkiratul Mevduat(200) Suyuti Lealiül
Masnua(2/123) Esrarul Merfua(68) İbnu Arrak Tenzihuş
Şeria(2/188) Keşful Hafa(2/89) Nevafihul Atira(1206)
Fethul Vehhab(1/290) Kudai(311) Hatib(9/425) İbni
Adiy(2/446) İbni Hibban Mecruhin(1/189) isnadında
zayıf raviler olan Abdulvehhab Bin Mücahid ve Abdullah
Bin Eyyub vardır. Kudai’nin farklı bir tarikten rivayeti var
ise de onun isnadında da müttehem raviler vardır.

192
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161- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Ağıtçı kadını evlerinize sokmayınız.
Zira onlar lanetlenmiş cehennem köpekleridir.”193
162- Ömer radıyallahu anh ağıtçı bir kadın
gördü ve ona vurmaya başladı. Kadının çarşafı düştü
ve saçı gözüktü. Denildi ki; “Ey Emirülmü’minin! Ona
merhamet edin!” buyurdu ki; “Hayır vallahi! Ona
acımak yoktur. Zira Allah sabrı emretmiş ve
tahammülsüzlükten nehyetmiştir. Bu ise göz yaşları
için para alıyor.”
163- İbni Habib der ki; kadınlar için ağıt
yakmasalar bile cenaze peşinden gitmek caiz
değildir.
İdarecilere,
kadınları
bundan
yasaklamaları gerekir. Zira Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem bir cenaze için çıktığında orada
kadınlar gördü ve onlara; “Cenazeyi siz mi
taşıyacaksınız?” dedi. Onlar; “hayır” dediler. “Siz
mi defnedeceksiniz?” dedi. “hayır” dediler. Bunun
üzerine buyurdu ki; “Öyleyse ziyaretçi kadınlar,
işi olmayan, takvalı kadınlar geri dönsünler!”194
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
ki; “Herhangi bir kadın evinden cenaze namazı
kılmak için çıkarsa, her bir adımına günah yazılır
ve onu gören erkeklerin sayısı kadar da günah
yazılır.”195

193

Ebu Davud(3128) bkz.: Mecmauz Zevaid(3/14) Cemül
Fevaid(2478,2481)
194
İbni Mace(1578) Cemül Fevaid(2656) zayıftır.
195
Bkz.:Buhari(2/108) Ebu Davud(3123) Nesai(4/27)
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KADINLARIN MESCİDE GİTMEK İÇİN EVDEN
ÇIKMALARI
164- Amre Binti Abdurrahman, Aişe’den
rivayet ediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Allah’ın kadın kullarını mescidlerden
alıkoymayınız.” Sonra Aişe dedi ki; “Şayet
Rasulullah bu günkü kadınların halini görseydi
onların çıkmalarına mani olurdu.”196
İbni Habib der ki; “Hadisin metninde geçen
“vel yahrucne tefilat” ibaresi; “ancak koku
sürünmeden çıkabilirsiniz” demektir.”
165- İbnül Macişun, İbrahim Bin Sad’den, o
da Safvan Bin Süleym’den, o da Ebu Hureyre’den
rivayet ediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Kadın evinden çıkacağı zaman sürünmüş
olduğu kokudan dolayı, cünüplükten guslettiği gibi
yıkansın da öyle çıksın.”197
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
ki; “Kadının evinin odasında kıldığı iki rekat
namaz, evinin salonunda kıldığı dört rekat
namazdan
hayırlıdır.
Yine
kadının,
evinin
salonunda kıldığı namaz, onun mescide kıldığı
sekiz rekat namazdan kendisi için daha
hayırlıdır.”198
166- İbni Zübeyr’den; “Bir kadın evinden koku
sürünmüş olarak çıktı. Ömer radıyallahu anh
kokusunu hissetti ve ona dedi ki; “Koku sürünüp te
196
197
198

Ebu Davud(565) İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(s.34)
Müslim(1/328) Nesai(8/154) Tergib(3/85)
Ebu Davud(567)
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mi çıkıyorsun? Şüphesiz erkeklerin kalpleri,
kadınların burunlarının olduğu yerdedir. Koku
sürünmeden çıkınız.”199
167- Asım Bin Ubeydullah, Ebu Rühm’ün
azatlısı Ubeydullah’tan, o da Ebu Hureyre’den; “Ebu
Hureyre’nin yanına uğradım. Bize doğru gelmekte
olan bir kadından güzel koku geldi. Ebu Hureyre
radıyallahu anh dedi ki;
“Ey Allah’ın kadın kulu! Nereye gidiyorsun?”
dedi ki; “Mescide” Ebu Hureyre dedi ki; “Ben
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurduğunu işittim; “Allah Teala, koku sürünüp
te mescide giden kadının namazını, cünüplükten
yıkandığı gibi yıkanana dek kabul etmez.”200
Bekir Bin Yezid Bin Suraka, annesinden, o da
Hafsa radıyallahu anha’dan; “Şüphesiz kokulanmak,
yatak içindir.”201
168- Urve Bin Zübeyr’den; “Süslü bir kadın
mescide girdi ve çalımla yürüdü. Bunun üzerine
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Ey insanlar! Kadınlarınızı süslenmekten ve
kokulanmaktan (bu halde dışarı çıkmaktan)
alıkoyunuz.
Zira
şüphesiz
İsrailoğulları,
kadınlarının süslenerek ve kokulanarak mescidlere
çıkmaları sebebiyle lanetlendiler.”202

199

bkz. Muvatta(1/329)
Ebu Davud(4174) İbni Mace(3233) İbnül Cevzi
Ahkamun Nisa(s.39) Nesai(8/153)
201
Nesai(8/153,154) Ebu Davud(4173)
202
Tirmizi, Darimi, İbni Mace(2/1326), Ebu Davud, Nesai
ve Ahmed. Heytemi ez Zevacir(2/139)
200
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KADINLARIN EVLERİNDEN ZARURETSİZ
ÇIKMASININ GÜNAHI
171Ata,
Aişe
radıyallahu
anha’dan;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadın evinden çıktığı zaman her bir
adımına ve onu gören, ona bakan erkeklerin
sayısınca günah yazılır. Her hangi bir kadın
dışarıda dursa veya kocası dışında birisiyle
konuşsa, veya yalnız başına yabancı bir erkekle
konuşursa muhakkak Allah ve melekleri ona lanet
ederler.”
172- Ebi Ravvad’den; İbni mesud radıyallahu
anh’ın hanımı ona dedi ki; “Bana çarşaf giydir!” İbni
Mesud dedi ki; “Bu isteğin hakkında sana evde
durmanı emretmek ile çarşaf giydirmiş bulunan
Allah’tan korkarım.”
173- Ebu İshak el Hemedani’den; Ömer
radıyallahu anh dedi ki; “Kadınların nefesi ile
erkeklerin nefesini birbirinden uzak tutunuz.
Kadınlara dış elbise (çarşaf) giydirmeyin ki, dışarı
çıkamasınlar.”203
İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki, “Kadın
tamamen avrettir. Onun Allah’a en yakın olduğu yer
evinin ortasıdır. Dışarı çıktığı zaman şeytan onun
peşine takılır.”204

203

bkz.: Deylemi(270) Kenz(44952) Leali(2/99) Keşful
Hafa(1/135) Mecma(5/138)
204
Merfu olarak; Tirmizi(1173) İbni Huzeyme(3/93) İbni
Hibban(12/412) İbni Ebi Şeybe(2/157) Taberani(11/3)
Taberani Evsat(10/108)
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174- İbni Şihab’dan; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadının yolun ortasından yürümeye hakkı
yoktur. Onlara yolun kenarından yürümeleri
gerekir.”205
Aişe radıyallahu anha dedi ki; “Kadınların
şerlisi erkekler için süslenen, erkeklerin şerlisi de
kadınlar için süslenen, böylece insanları fitneye
düşürenlerdir.”206
175- Muhammed Bin Sadaka’dan; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in gönderdiği bir orduda
bulunan birisi hanımına; “Evinden çıkma!” diye
tenbihledi. Ordu yola çıkınca, kadının babası
hastalandı. Kadın babası için çıkmak üzere izin
istemek için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e
haber gönderdi. Buyurdu ki; “Allah’tan kork ve
kocana itaat et!” daha sonra kadın; “Babam ölmek
üzere” diye haber gönderdi. Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Allah’tan kork ve
kocana itaat et.” Daha sonra kadın; “Babam öldü”
diye haber gönderdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Allah’tan kork ve kocana
itaat et. Evinden çıkma.” Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem kadının babasının cenazesinde
bulundu. O’na vahiy geldiğinde yakasında sanki ateş
vardı. Adam kabrine konulunca Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem ashabından birine buyurdu ki; “O
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kadına git ve de ki; “Allah Teala, kocana itaat
etmen sebebiyle babanı bağışladı.” 207
176- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Herhangi bir kadın, kocasının
yokluğunda iffetini muhafaza eder, süslenmeden
evinde vakarla oturur, rızkına kanaat eder ve
namazını kılarsa, cennette istediği gibi dolaşır.”
KADININ KOCASINDAN KENDİSİNİ
BOŞAMASINI İSTEMESİNİN HARAMLIĞI
177- Enes Bin Iyad el Leysi’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Herhangi bir
kadın sebepsiz olarak, kocasından kendisini
boşamasını isterse, cennet ona haram olur.”208
Ebu Kılabe’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki; “Geçerli bir sebep olmadan,
kadın kocasından kendisini boşamasını isterse
cennet kokusunu alamaz.”209
178- Hasen el Basri, Ebu Hureyre’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
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“Kendisini
boşattırmak
münafıktırlar.”210

isteyen

kadınlar

KADINI DÖVMEKTE KOCAYA CAİZ OLAN
179- Yahya Bin said’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kadınları (caiz
olarak) dövünüz. Ancak, sizden hayırlılarınız
kadınları dövmezler.”211
180- Mekfuf, Eyyub Bin Havt’tan, o da
Katade’den; “Hanımın isyan ettiği zaman söz ile
edeplendir. Devam ederse yatağını ayır. Yine devam
ederse acıtmamak şartıyla döv.”
182- el Gazi Bin Kays’tan; Zübeyr Bin Avam
r.a., evine girdi ve hanımı Esma ile diğer hanımına
evi süpürmelerini emredip çıktı. Döndüğünde evi
aynı halde buldu. Esma şöyle anlatıyor; “Saçlarımızı
birbirine bağladı ve süpürgeyle acıtıcı şekilde
vurmaya başladı. Diğer hanımı daha güzel olduğu
için ona fazla vurmuyordu. Bende ise çirkin bir iz
kalmıştı. Şikayet etmek için ablam Aişe’ye gittim. O
da beni babam Ebubekr radıyallahu anh’e gönderdi
ve dedi ki; “Kardeşime böyle ne yapmış?” bana
babam Ebu bekr radıyallahu anh dedi ki; “Ey kızım!
Şüphesiz o, Salih bir adamdır ve çocuklarının
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babasıdır. Umulur ki, Allah seni Cennet’te onunla
evlendirecektir. Sabret ve evine dön.” 212
183- Ebubekr el Umeri, Enes radıyallahu
anh’ten; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fudayl
Bin Abbas radıyallahu anhuma’ya dedi ki; “Ehlinden
asayı kaldırma ve onları Allah için edeplendir.”213
Yahya bin Ebi Kesir’den; Süleyman Bin Davud
aleyhisselam dedi ki; “Düşmanını kızdırmak
istiyorsan evinden asayı uzak etme.”214
Er Rıza Bin Ata dedi ki; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; “Edeplendirmede
şiddeti bırakıp, hanımları ve çocukları için buna
razı olmaları kıyamet alametlerindendir.”
KADINLARA RIFK İLE MUAMELE VE ONLARA
SABRETMEK
184- Mutarrif Bin Abdullah, Malik’ten o da
Ebu Zinad’den o da A’rec’den o da Ebu Hureyre
radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki; “Şüphesiz kadın eğri kaburga
kemiği gibidir. Doğrultmaya zorlarsan kırılır.
Kendi haline bırakırsan iyice eğilir.”215
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186- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Kim kötü huylu hanımına sabrederse
hergün ve gecesi için şehit sevabı alır.”
Muhammed
Bin
Abdullah
Bin
Urve,
babasından o da dedesinden naklediyor; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Hayırlınız,
ehline hayırlı olanlarınızdır.”216
187- Abdurrahman Bin Zeyd Bin Eslem’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadınlar hakkında Allah’tan korkun! Zira onlar
sizin yanınızda yardımcılardır. Allah Azze ve
Celle’nin kitabı ile onları kendinize helal kıldınız
ve
onları
emanet
olarak
aldınız.
Onları
dövmeyiniz. Eğer döverseniz, incitici şekilde
dövmeyin! Hayırlılarınız, kadınlarınıza hayırlı
olanlarınızdır. Şerlileriniz de kadınlarınıza karşı
şerli olanlardır. Ben kadınlarıma karşı en hayırlı
olanınızım.”217
188- el A’la Bin Haris’ten; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Şüphesiz
ben, boşamaktan zevk alan, mevcud olanı yiyen,
olmayanı isteyen, hanımının yanında aslan gibi,
dışarıda tilki gibi olan kişiye buğzederim. Ali
(radıyallahu anh) ise, Fatıma (radıyallahu
anha’ya) karşı, bulduğunu yer, bulamadığını
istemez, onun yanında tilki gibi, dışarıda ise
aslan gibidir. Biriniz deveye vurduğu gibi

216
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(kadınlara) peş peşe vurmaktan utansın! Nitekim
sonra onunla kucaklaşacaktır.”218
191- Abdullah Bin Amr Bin Ümeyyetüd
Damri’den; “Babam çarşıya çıkmış, bir başörtüsü
için pazarlık yaparken, Ömer radıyallahu anh onun
yanına geldi ve dedi ki; “Böyle ne yapıyorsun?”
Babam da; “Bunu sadaka olarak vermek üzere satın
alıyorum” dedi. Ömer radıyallahu anh; “sen bilirsin”
dedi. Ömer radıyallahu anh gidince, babam Amr,
başörtüsünü satın alıp eve getirdi ve hanımı
Rukayye’ye giydirdi. Sonra babam evinden çıkınca
Ömer R.A. ile karşılaştı. Ömer radıyallahu anh dedi
ki;
“O başörtüsünü ne yaptın?” babam; “Satın
aldım ve sadaka olarak verdim” dedi. “Kime” diye
sordu. Babam da; “Hanımım Rukayye’ye verdim”
dedi. O da; “O senin hanımın değil mi? Bu sadaka
olur mu?” dedi. Babam da dedi ki; “Evet hanımımdır.
Lakin ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in;
“Onlara
(hanımlarınıza)
verdiğiniz
şey
de
sadakadır” buyurduğunu işittim.” Ömer radıyallahu
anh dedi ki; “Ey Amr! Allah Rasulüne yalan söyleme!”
babam dedi ki; “Vallahi sen hatırlamadın. Haydi
Aişe’ye gidip soralım istersen.”
Birlikte Aişe radıyallahu anha’nın yanına
gittiler ve Ömer radıyallahu anh perde arkasından;
“Ey Müminlerin annesi!” diye seslendi. O da; “Buyur
ya Ömer!” dedi. Ömer Radıyallahu anh; “Sen
218

son cümle için bkz.: Buhari(6/153, 7/83)
Müslim(4/2191)
Tirmizi(3943)
Ahmed(4/17)
Darimi(2226) İbni Mace(1983) Cem’ül Fevaid(4321)

71

Rasulullah
sallallahu
aleyhi
ve
sellem’in;
“Kadınlarınıza verdiğiniz her şey bir sadakadır”
buyurduğunu duydun mu?” o da; “evet” diye cevap
verdi. 219
KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKKI
193- El Huseyn Bin Yahya’dan; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Şunlar
kadının
kocası
üzerindeki
haklarındandır; karnını doyurması, elbisesini
giydirmesi ve Allah’ın Kitabını öğretmesi.”
Ata Bin Ebi Rabah’tan; “Kays kabilesinden
birisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e;
“Hanımımın benim üzerimdeki hakkı nedir? Diye
sordu. Buyurdu ki; “Yediğinden
yedirmen,
giydiğinden giydirmen, yüzüne vurmaman ve ona;
“çirkinsin!”
dememen,
(edeplendirmek
için)
yatağını ayırdığın zaman ancak evinin içinde
ayırmandır.”220
ERKEĞİN KARISI ÜZERİNDEKİ HAKKI
195- A’meş dedi ki; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem, Muaz Bin Cebel’i Yemen’e göndermişti.
Geldiği zaman dedi ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Allah
sana salat etsin. Ben Ehl-i Kitab’ın asilzadelerine
secde ettiklerini gördüm. Biz de sana secde edelim
mi?” bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
219
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“Eğer bir insanın başka bir insana secde
etmesini emretseydim, kadının, kocasına secde
etmesini emrederdim. Muhammed’in canı elinde
olana yemin ederim ki, kadın, kocasının hakkını
ödemedikçe, Rabbinin hakkını ödeyemez. Kocası
eğer kendisiyle cinsel ilişki kurmak isterse, deve
semerinde bile olsa inip onun arzusunu yerine
getirmeli, bu işi ondan men etmemelidir.”221
196- el Gazi Bin Kays, Ya’kub Bin Ca’fer el
Medeni’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Nefsimi elinde tutana yemin ederim
ki; bir kimsenin diğer bir kimseye secde etmesini
emretseydim, kadının kocasına secde etmesini
emrederdim. Şayet kocasının vücudu baştan
ayağa iltihapla dolu olsa ve kadın onu dili ile
yalasa, yine de kocasının hakkını ödeyemez.”222
197- Hasen el Basri radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kızlarından
birisi, kendisini döven kocasını şikayet için geldi.
Ona buyurdu ki;
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“Ey kızım! Kocana ve evine dön! Kadın,
kocasının sevdiği şeyi, beli bükülene kadar bile
olsa, yerine getirmedikçe saliha bir hanım
olamaz. Şayet siyah bir dağı, kızıl bir dağa
taşımasını emretse, ona itaat edip yapman
gerekir. Eğer ben bir kimsenin diğer bir kimseye
secde etmesini emretseydim, kadının kocasına
secde etmesini emrederdim.”223
199- Husayn Bin Mihsan dedi ki; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem halama buyurdu ki;
“Kocan var mı?” o da “evet” dedi. Bunun
üzerine şöyle buyurdu; “Kocanın katındaki dereceni
gözet.
Zira
o
senin
cennetin
veya
224
cehennemindir.”
Benzeri Muhammed Bin Ka’b el Kurazi’den
rivayet edilmiştir.
200- Hasen Bin Yahya dedi ki; Aişe
radıyallahu anha dedi ki; “Kadın için kocası, Allah’ın
halifesidir. Kocası ondan razı olursa, Allah da ondan
razı olur. Kocasını kızdırırsa, Allah ve melekleri de
ona gazab ederler.”225
İbni Mes’ud radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kadın
(kıyamet gününde) ilk olarak namazdan, ikinci
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olarak ta kocasını razı edip etmediğinden
sorulacaktır.”226
201- İbni Mes’ud ve Aişe radıyallahu
anhuma’dan rivayet edildiğine göre her ikisi de
dediler ki;
“Kocanın, karısı üzerindeki haklarından
bazıları şunlardır; kocasına yatak hususunda
uyumluluk göstermesi, onu kızdırmaktan kaçınması,
razı olduğu hususları gözetmesi, onun kazancında
tutumlu davranması, emrine isyan etmemesi ve
iffetini muhafaza etmesidir. Böyle yaptığı takdirde
kocasıyla beraber cennette olur.”
202- Zeyd Bin Eslem radıyallahu anh
naklediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Namazını kılan, zekatını veren, kocasına
itaat eden ve namahrem erkekler ile görüşmeyen
Müslüman kadının misali, Allah azze ve celle
yolunda cihad eden mücahid gibidir.”227
203- Abdulaziz Bin Ravvad’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Şu üç kişinin
amellerini Allah kabul etmez; kocası kendisine
kızgın olduğu halde akşamı eden kadın, cemaat
istemediği halde onlara imam olan kimse ve
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efendisine
dönünceye kadar, firar etmiş
228
köle.”
204- Ebu Hureyre radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kocasının yatağından uzaklaşan hiçbir
kadın yoktur ki, dönünceye kadar meleklerin
lanetinde olmasın. Eğer kocası ona sinirlenirse,
Allah onun namazını, elini kocasının eline koyup
onu razı edinceye kadar kabul etmez. Eğer
kocasına haksız yere kızarsa, yedi kat yer ehli
ve yedi kat gök ehli ona gazab ederler ve bu
gazab ta arşa ulaşır.”229
205 Amr Bin el Haris’ten; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Mü’min bir kimseye
karısı eza verdiği zaman Hur-il Iyn’den olan
zevceleri ona şöyle derler; “Sana yazıklar olsun!
Ona niçin eza ediyorsun? O senin yanında bir
emanet olup, bizim yanımıza gelmesi yakındır.”230
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206- Hasen el Basri R.A.’den; “Kadın kocasına;
“senden hiç hayır görmedim” derse, Allah Teala
onun amelini boşa çıkarır.”231
207- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
ashabından bir cemaat ile otururken, Ensar’dan
Esma (binti Yezid) isimli bir kadın gelerek selam
verdi ve dedi ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Ben, benim gibi
düşünen
Müslüman
kadınlar
cemaatinin
sözcüsüyüm. Şüphesiz Allah Teala seni kadın ve
erkek bütün insanlara gönderdi. Sana iman edip
sana uyduk ve sana indirilmiş olan (Kur’an’ı) tasdik
ettik. Sonra, şüphesiz, Allah Teala, erkekleri farklı
meziyetler ile kadınlar üzerine daha üstün kılmıştır.
Sizler cum’a ve cemaate katılıyor, hasta
ziyaretinde bulunuyor, cenazeye katılıyor, hac ve
umre yapıyor, Allah yolunda nöbet tutup cihad
ediyorsunuz. Ya biz kadınlar? Çocuklarınızı
büyütüyoruz, şehvetlerinizi gideriyoruz, evlerinizi
bekliyoruz,
çocuklarınızı
terbiye
ediyoruz,
elbiselerinizi dikiyoruz, namahrem erkekler ile
konuşmuyoruz. Bizim ulaşacağımız ecir nedir ey
Allah’ın Rasulü?”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına
döndü ve buyurdu ki; “Siz hiç bu kadın gibi güzel
konuşma yapabileni işittiniz mi? Kim bu?” Dediler
ki; “Seni peygamber olarak gönderene yemin ederiz
ki, hayır ey Allah’ın Rasulü! Biz, kadınların buna akıl
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erdirebileceğini tahmin etmezdik. Onu tanımıyoruz.
(tepeden tırnağa örtülü olduğu için tanıyamadılar.)”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra
kadına dönüp buyurdu ki; “Ey kadın! Kavmine dön
ve o kadınlara bildir ki, Müslüman bir kadın,
kocasını güzel bir muamele ile karşılarsa ve
kocasını günün bir saatinde hoşnud ve razı
ederse, bu, cihada, nöbete, hacca, umreye,
cenazeye katılmaya, hasta ziyaretine, Cuma’ya
ve cemaate katılmaya bedel sevap kazandırır.
İşte kadınların ulaşacağı ecir de budur.”
O Esma isimli kadın sevincinden tehlil ve
tekbirler getirerek oradan ayrıldı. Sonra Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kadın ile
kocası, baş ile vücud gibidir. Koca baş
mesabesindedir. Nasıl ki, başsız vücutta hayır
yoksa, kocası olmayan kadında da hayır
yoktur.”232
KADININ KOCASINA İHANETİ
209- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki; “Herhangi bir kadın, şerefini
kocasından başkasına çiğnetirse (yani yabancı
erkekle konuşur, gezer, evine alırsa) , Allah onu
Kıyamet gününde ateşten iki mancınık arasında
atar.”233

232

İbni Abdilberr el İstiab(4/1788) Gunyetut
Talibin(s.143) Heytemi ez Zevacir(2/121) Tergib(3/53)
Bezzar, İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(65) İsmail Çetin
Müslime Genç Şuuru(s.83)
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benzeri için bkz.: İbni Mace(1851)
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210- Aişe radıyallahu anha dedi ki; “Herhangi
bir kadın, kocasından başkasına avretini açarsa,
Allah Teala onu kıyamet gününde çıplak ve elleri
önünde olduğu halde haşreder.”234
KADINLARIN KOCASINA HİZMETİNİN
SEVABI
215- Said Bin el Müseyyeb’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kadın hamile kaldığı zaman, Allah yolunda
cihad eden mücahidin, iftar etmeden oruç
tutanın ve dinlenmeden namaz kılanın sevabına
kavuşur. Sancısı başladığı zaman her sancısı için
köle azad etmiş gibi sevap alır. Doğurduğu zaman
ise gökten bir melek şöyle nida eder; “(kalan
ömrün için)Ameline devam et! Allah seni(n geçmiş
günahını) bağışlamıştır!”235
DUL KADININ TEKRAR EVLENMEMEYE SABRI
217- Ebu Ravvad, babasından naklediyor;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Ben ve çocuklarına şefkatli olan “asfa”
kıyamet gününde şu(iki parmağım) gibi (derce
bakımından yakın) olacağız.” Denildi ki; “Ya
Rasulullah! Asfa nedir?” buyurdu ki; “dul kalıp ta

234

Elbani Sahihu Camiis Sağir(2708)
Ebuş Şeyh, Abdurrahman Bin Avf’den; Ramuzül
Ehadis(2894) Gunyetut
Talibin(s.141) benzeri;Ebu
Ya’la’dan ve Abd Bin Humeyd’den naklen; Busayri
İthaf(3797-98) Metalibu Aliye(1720-21) Taberani’den
naklen Ramuz(2893) hasendir.
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yeniden evlenmemekte sabreden, çocuklarını güler
yüzle gözetip koruyan kadındır.”236
219- el Fezari’den; Ebud Derda, Ümmüd
Derda’ya (radıyallahu anhuma) dedi ki; “Eğer
sabreder ve benden sonra başkasıyla evlenmezsen,
cennette de benim zevcem olursun. Eğer benden
sonra evlenirsen, bil ki, kadın, son kocasına
aittir.”237
Said Bin el Müseyyeb R.a.’e “iki sefer
evlenmiş bir kadın ahirette hangisine aittir?” diye
soruldu, oda dedi ki; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu; “Kadın son kocasına aittir.”238
CENNET’E AZ SAYIDA KADININ GİRECEĞİ
220- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Cenneti
gördüm
ve
cennet
halkının
çoğunluğunu fakir Müslümanlar ve zürriyetlerinin
oluşturduğunu gördüm. Orada en az sayıda
olanlar ise zengin Müslümanlar ve kadınlar idi.
Kadınları, kocaları ile şu iki kızıl şey oyaladı;
altın ve ipek. Zenginleri ise malları oyalayıp geri
bıraktı.”239
236

İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(s.118) Şa’rani Hukukul
Uhuvvet(s.140) İsmail Çetin Müslime Genç Şuuru(s.104)
237
bkz.:Busayri İthaf(3900) Metalibu Aliye(1673)
Mecmauz Zevaid(4/270) merfu olarak da rivayet edilmiş
olup sahihtir.
238
İbnül Cevzi Ahkamun Nisa(s.119 no;107) Elbani
Sahihul Cami(2704)
239
Nesai İşratun Nisa(383) İbnül Cevzi Ahkamun
Nisa(s.69) Şa’rani Hukukül Uhuvvet(s.134) Ahmed(21729)
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222- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir
kadına buyurdu ki;
“Şüphesiz sizler cehennemde kalabalık
olacaksınız.” Kadın; “Niçin ey Allah’ın Rasulü?” diye
sordu.
Buyurdu
ki;
“Zira
sizler
belaya
uğradığınızda sabretmezsiniz, size bir şey
verildiğinde şükretmezsiniz, bir sır verildiğinde
saklamaz, etrafa yayarsınız, kocanıza nankörlük
edersiniz ve kolaylıkla güvenilmezsiniz.”240
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
ki;
“(Ey Kadınlar!) sadakayı çoğaltın. Zira
sizler, cehennemde en kalabalık olanlarsınız.”
Kadınlardan biri; “Niçin ey Allah’ın Rasulü?” dedi.
Buyurdu ki; “Şüphesiz sizler nimete karşı
insanların en nankörüsünüz. Aklınız ve dininiz
noksandır. Allah’tan korkun! Allah’tan korkun!
İşlerinde söz sahibi erkeklerin kalbini,
sizler
kadar çeviren yoktur.”
Bir adam; “Ya Rasulullah! Onların eksikliği
nedir?” diye sordu. Buyurdu ki; “Hayız oldukları
zaman namaz kılmazlar, iki kadının şahitliği bir
erkeğin şahitliğine denktir.” Adam dedi ki; “Peki
onların nimete karşı nankörlüğü nedir?” buyurdu
ki; “Onlardan biri bir adamla evlenir, adam onu
Gazali Mükaşefe(s.654) ayrıca bkz.: Buhari(nikah 88,
rikak 16, 51, bedül halk 8) Müslim(kusuf,17)
Tirmizi(cehennem,11) Ahmed(1/234, 359, 2/173, 297,
4/429,443)
240
Buhari(7/39) Müslim(80) İbni Hibban(16/521) Nesai
İşratun
Nisa(379)
Tuhfetul
Arus(373)
Busayri
İthaf(3822) Mecmauz Zevaid(4/307) sahihtir.
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yedirmek ve giydirmek için, ona iyilikte bulunmak
için hiçbir şeye sahip olmaz, şahsi mal edinmez,
sonra da kadın ona der ki; “Ben senden hiçbir
hayır görmedim!” böylece cehennem odunu olur.
Umulur ki ondan çocuk doğurmuş olsun.” 241
ERKEKLERİN KISKANÇLIĞI
224- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Kıskançlık imandan, zan ile şüphe duymak
nifaktandır.”242
225- Muaz Bin Cebel radıyallahu anh’ın hanımı
kölesine yediği elmadan verince, Muaz hanımını
dövmüştür.243
228- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Gayret (kıskançlık); Allah’ın sevdiği ve
sevmediği olmak üzere iki çeşittir; Allah’ın
sevdiği kıskançlık; kulun Allah’a isyan edildiğine
şahit olduğu zaman gösterdiği kıskançlıktır.
Allah’ın sevmediği kıskançlık ise; haksız yere
gösterilen kıskançlıktır.”244
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Benzeri;Müslim(1/86) Ebu Davud(4679) Cem’ül
Fevaid(4333) Kutul Kulub(4/324)
242
Tuhfetul Arus(1043) İbni Kayyım Ahbarun Nisa(s.119)
243
Kutul Kulub(4/328) Gazali İhya(2/122) Şa’rani
Hukukil Uhuvvet(s.153)
244
Tuhfetul Arus(1047) İbni Mace(nikah 56)
Darimi(2/149) Ebu Davud(cihad 104) Nesai(zekat 66)
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KADINLARIN KISKANÇLIĞI
229- Ebu Ubeyde Radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Cihad erkeklere, kıskançlık ta kadınlara
yazılmıştır. Kim kadınlara sabrederse, ona
mücahidin sevabı vardır.”245
KADINLAR HAKKINDA HADİSLER
244- Said Bin Ya’kup’tan; Aişe radıyallahu
anha naklediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Herhangi bir kadın kocasından başkası için
koku sürünürse o zina edicidir. Onun süslerine
bakan ve kasten kokusunu alan da zina edicidir.
Allah Teala, o tevbe edinceye kadar ondan
amellerini kabul etmez.”246
İbni
Abbas
Radıyallahu
anhuma’dan;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Herhangi bir kadın, yabancı erkeklerin
görebileceği bir yerde gözlerine sürme çekerse,
Allah meleklerine, ona lanet etmelerini emreder
ve onun hiçbir amelini kabul etmez.”247
245- Hasen Bin Ebil Hasen, İbni Abbas
radıyallahu anhuma’dan naklediyor; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
245

İbni Kayyım Ahbarun Nisa(s.119)
Nesai(8/153) Darimi(2649) Ebu Davud(4173)
Tirmizi(2786)
Ahmed(4/400,418)
Hakim(2/396)
Tergib(3/85) Heytemi ez Zevacir(2/138) bkz.: İbni Cevzi
Ahkamun Nisa(s.39) Elbani Sahihul Cami(2701)
247
bkz. Şa’rani Hukukul Uhuvvet(s.136)
246
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“Mi’rac gecesi cehennemdeki kadınları şöyle
gördüm; kadının biri saçlarından asılmış, beyni
kaynıyordu. Bir kadının dili arkasından çıkarılmış,
kaynar su başından dökülüyor ve arkasından
çıkıyordu. Bir kadın göğüslerinden asılmış,
altından tutuşturulan ateş, bedeninin etlerini
yakıp bitiriyordu. Bir kadın ayaklarından asılmış,
dilsiz, sağır ve kör edilmiş idi. Bir kadın
bacaklarından asılmış, ateş bedenini yiyordu.
Bütün cehennem halkı ateş yiyor, ateş içiyor ve
ateş giyiniyordu.
246- Fatıma radıyallahu anha ona dedi ki; “Ey
gözümün nuru, ey Allah’ın Rasulü! Allah Azze ve
Celle o kadınları neden bu azaba sokmuş, haber
verecek misin?” buyurdu ki;
Ey Fatıma!
Saçlarından asılan kadın,
saçlarını erkeklere gösteren kadındır. Dilinden
asılan kadın, diliyle kocasına eziyet veren
kadındır. Göğüslerinden asılan kadın, kocası
dışındaki erkekleri evine alan kadındır. Eğer evli
kadın zina etmişse, ateşten bir sandık içine
koyulur. Bacaklarından asılı olan kadın ise,
kocasından izinsiz evden çıkan kadındır.”248
248- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Herhangi bir kadın, kocasından izinsiz
olarak evinden çıkarsa, Allah onun her bir
adımına ateşten bir ev yapar. Herhangi bir
248

Heytemi ez Zevacir(2/148-149) Şa’rani Hukukul
Uhuvvet(s.136)
Mefatihul
Cinan
Şerhu
Şiratil
İslam(s.456) Şennavi Vesayan Nisa(s.124)
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kadın, kocasına ihanet edip (zina ederse) ona bu
ümmetin azabının yarısı vardır ve ona falcının
günahı gibi günah yazılır.”249
KADININ KOCASINA HİZMETİNİN SEVABI
254- Ali Bin Cafer Bin Muhammed’den;
“Herhangi bir kadın, bir gün kocasına hizmet için
ayakta kalsa, Allah ona cenneti vacip kılar ve ona,
on iki velinin sevabını verir. Herhangi bir kadın
kocasına bir gün, bir gece hizmet ederse, Allah
onun günahlarını bağışlar, kıyamet gününde ona yeşil
bir hulle giydirir ve vücudundaki kıllar sayısınca
şehit sevabı verir. Bedenindeki her kıl için miskten
bir şehir yapar ve o kadın cennetteki yerini
görmeden canı çıkmaz!
255- Herhangi bir kadın, kocasına bir gün
hizmet ederse, günahlardan temizlenerek anasından
doğduğu gündeki gibi olur. Allah ona bin hac sevabı,
bin umre sevabı verir ve bin melek onun için istiğfar
eder.
Herhangi bir kadın, kocasının evini süpürürse
ve üzerine kocasının oturması için gönül hoşluğuyla
halı sererse, Allah ona rahmet kapılarını açar,
kabrini kurtlardan ve akreplerden temizler, ona
arkadaşlık etmesi için yetmiş huri koyar ve kabrini
her gün bin melek ziyaret ederek ona cennet
nimetlerinden taşırlar. Allah onun kabrini genişletir.

249

ilk cümle için bkz.: Ebu Yala(2455) Bezzar(1464)
Mecmauz Zevaid(7638) Gazali Mukaşefe(s.655)
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KADININ KOCASINA GÜZEL MUAMELESİNİN
SEVABI
256- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Herhangi bir kadın, kocasının yüzüne
tebessüm eder ve yaptıklarına teşekkür ederse,
kıyamet gününde Allah ona (rahmet ile) nazar
eder. Herhangi bir kadın, kocasını bir gece
sevindirirse, kabrinden peygamber hanımları ile
beraber kalkar, sırat köprüsüne onlarla beraber
uğrar ve hesapsız olarak geçer, Allah ona,
cennette on iki veliye verilen sevabı verir.
Herhangi bir kadın kocasının yatağına
gönül hoşluğuyla uzanırsa, Allah onun göğsünü
ateşe haram kılar, ona yüz hac ve umre sevabı
verir, onun için yüz bin hasene yazılır ve
cennette yüz bin derecesi yükseltilir.
257- Herhangi bir kadın, kocasıyla beraber
bir yatağa yatarlarsa, Arş’ın altından bir melek
ona şöyle nida eder; “Ameline devam et, Allah
senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı!”
Allah ona yüz köle azad etmiş gibi sevap verir ve
her kılı için hasene yazar.
Herhangi bir kadın, gönül hoşluğuyla
kocasını öperse, on iki defa Kur’an okumuş
gibidir ve Allah ona her bir Kur’an ayeti için elli
hasene yazar ve her öpüşü için cennette bir
şehir kurar.
Herhangi bir kadın, kocasının başını öper
ve saçıyla sakalını tararsa, Allah ona her kıl için
bir hasene yazar ve her kıl için cennete onun
adına hurma dalı bitirir.
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258- Herhangi bir kadın, kocasının
saçlarını yağlar, bıyığını kırparsa, Allah onu
cennet nehirlerinden sular ve ona ölüm sekeratını
kolaylaştırır. Ona cehennem’den berat yazar,
sırattan geçiş izni verir ve ona altmış yıllık amel
sevabı verir.
Herhangi bir kadın, kocasının tırnaklarını
keserse, kabrinde cennet bahçelerinden bir
bahçe ile karşılaşır ve Allah ona cennete doğru
bir kapı açar. Her bir tırnak için yüz hasene
yazar, cennette yüz derecesini yükseltir.
259- Herhangi bir kadın, kocasına su
içirirse, o, köle azad etmiş gibidir. Allah onu
cennete girmeden önce, Kevser’den yetmiş defa
sular. Ona cennet hullelerinden bir hulle giydirir.
Herhangi bir kadın, kocasının önüne
sofra koyarsa, Allah ona bir senelik ibadet
sevabı yazar, her bir ekmek parçası için on
hasene yazılır, on dercesi yükseltilir. Başının
üzerine inci ve yakut işlemeli, nurdan bir tac
konur.
Herhangi bir kadın, kocasının elbisesini
yıkarsa, Allah ona altmış şehidin sevabını verir
ve bulunduğu yerden tüm günahları affolunmadan
kalkmaz.
Herhangi bir kadın, kocası için yemek
pişirirse, Allah ona cehennemi haram kılar.
Herhangi bir kadın, kocasına ekmek
yaparsa, kıyamet gününde ona şiddet isabet
etmez ve sırattan şimşek gibi geçer.
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261-Herhangi bir kadından kocası razı
olmuş ise, Allah ta razı olur ve onu cennete
hesapsız olarak koyar.250
Herhangi bir kadın, kocasını razı etmiş
bir
halde
uyursa,
Allah
ona
Eyyub
Aleyhisselam’ın bela anındaki sabrının sevabı gibi
sevap verir.251
Kadının, Hur-il Iyn’e olan üstünlüğü,
Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem)’in diğer
mahlukata olan üstünlüğü gibidir.252
262- Herhangi bir kadın, geceden nafile
oruca niyet eder de, sonra kocası ona orucunu
bozmasını emreder, o da bozarsa, o orucu
tutmuş gibi sevabını alır ve ayrıca kocasına itaat
sevabı da alır. Eğer; “ben orucum” diyerek
kocasıyla anlaşır, razı ederse, bunda ona günah
yoktur.
Evlilerin
birbirine
şefaati,
peygamberlerin şefaati gibidir. Kocasını razı
250

bu cümle Ümmü Seleme hadisinde variddir;
Tirmizi(1161) İbni Mace(1854) Cemül Fevaid(4294)
hasendir.
251
Başka bir hadiste şöyle geçer; “Kim kötü huylu
hanımına sabrederse, Allah Teala ona, Eyyub A.S.’ın
belalara sabrının sevabı gibi sevap verir. Hangi kadın da,
kocasının köyü huyuna sabrederse, Allah Teala ona,
Firavun’un hanımı Asiye’ye verdiği sevap kadar sevap
verir.” (Heytemi ez Zevacir(2/149) Gazali Mükaşefetul
Kulub(s.645) İhyau Ulum(2/44) Iraki el Muğni(1469)
Şa’rani Hukukül Uhuvvet(s.145) Iraki; “Aslına vakıf
olamadım” dedi.
252
Gunyetut Talibin(s.142)
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etmiş kadına müjdeler olsun! Yeryüzünde oturup
kalktıkça melekler onun için bağışlanma dilerler
ve ona haseneler yazarlar. Allah ondan razı olur
ve hesapsız olarak cennete koyar.”253
263- Enes Bin malik radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Şu üç kadına, eğer tevbe etmeden
öldülerse, cehennemden başka karşılık yoktur;
kocasının malını çalan kadın, kadın pazarlayan
kadın ve ağıtçı kadın. Eğer tevbe ederlerse,
Allah tevbelerini kabul eder. Eğer tevbe
etmeden o halde ölürlerse, cehennemdedirler.
Eğer kadın, kocasının evinden bir dirhem veya
bir parça ekmek çalsa, sonra bin sene bile
ibadet etmiş olsa bir faydasını göremez. Ancak
kocasına borcunu öderse o başka! Eğer aldığı malı
getirip kocasına getirip beyan eder ve; “bunu
helal et” derse, ve kocası ondan razı olursa,
Allah onun bütün günahlarını affeder ve hesapsız
olarak cennete koyar.”
264- Ali Bin Ziyad dedi ki; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Şu dört şey hususunda karısına itaat edeni
Allah yüzüstü cehenneme atar; ince elbise,
hamamlar, ağıt için dövünme ve düğünler.”254

253
254

bkz.:Heytemi ez Zevacir(2/146)
Tuhfetul Arus(366)
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KİTABIN SONU;
Kitabul Gaye Ven Nihaye adlı eserin
ihtisar ve tercemesi olan, “Kadınların Edepleri”
adını verdiğimiz eser burada sona erdi.
Allah’a hamd, ve Rasulüne, Ehli Beyt’e ve
ashabı kirama salat ile selamlar olsun.

Seyfullah Erdoğmuş
Çubuk / Ankara
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