
YUSUFZİYAGÖKDEMİR

EVLİLİKÖNCESİİLİŞKİLER

A.AdaylarınBirbirleriniGörmeleriyadaGörüşmeleri

-Evleneceğikişiyigörmeksadeceerkeğim değilkadınındahakkıdır.

-Görüşmetaraflarırencideetmeyecektarzdaolmasıvetaraflarınyalnız

başlarınabırakılmamasıgerekir.Yakınlarındaüçüncükişilerinolması

icabeder.Buölçüleriçerisindegörüşmekcaizdir.

-Taraflarınyalnızkalmamalarışunasslarlayasaklanmıştır.'......sakın

onlarlagizlicebuluşmakiçinsözleşmeyin(Bakara)ve'Allah'aveahiret

gününeinanankişiyanındamahremiolmayanbirkadınlabaşbaşa

kalmasın.Çünkübunuyaparsaüçüncülerişeytanolur(Buhari,Müslim)

B.NİŞANLANMA

-Namzetolmaktır.

-Nişanlanmak/sözlenmek,nikahlanmakdeğildir.

-Günahagirmemekiçinnişanınakabindeyapılandininikahlartelafisizor

sonuçlarasebepolmaktadır.Bu,doğrubiruygulamadeğildir.Çünkü

islamagörenişanlılıktaraflaraevlenmemecburiyetiyüklememektedir.

-Nişanvenikahbirbirindenbağımsızdır.Buyüzdennikahyadüğün

merasiminekadarertelenmeliyadaderhaltesciledilmelidir.

-Hukuknikahınazar-ıitibaraalır,nişanıdeğildir.Ayrıcagünümüzmedeni

hukukudininikahıdadikkatealmaz.

-Nişanıngerekçesizolarakbozulmasıahlakivedoğrubirdavranış

değildir.Bununlabirlikteherikitaraftanişanıbozmahakkınasahiptir.

-Hanefileregörenişanlılıksüresincealınanhediyelerkarşılıklıolarak

ayneniadeedilir.Değişikliğeuğrayanhediyelerdeolduklarışekliyleiade

edilir.Harcanan,yenilen,telefvsolanhediyeleriniadesorumluluğuyoktur.

-MalikiveHanbelileregöre,nişanıbozantarafverdiğihediyelerigeri

alamaz.ŞafiilerdeHanefilerebenzerbirdüşünceyesahiptirler.

-Nişanlılıkesnasındamehirkabilindenkızaverilenşeyleraynenerkeğe

iadeedilir.Kullanılmışyadaharcanmışsabedeliödenir.



YUSUFZİYAGÖKDEMİR

-Nişanlılıkesnasındataraflardanbiriölürsemehirhakkındaaynı

hükümlergeçerlidir.Ancakhediyeleriadeedilmez.

-Klasikfıkıhkaynaklarındanişanıbozantarafıntazminatödeyeceğine

dairbirkayıtbulunmamaktadır.Ancakbazıçağdaşfıkıhbilginlerizarar

doğurmasıhalindenişanıbozantaraftantazminatistenebileceği

görüşündedir.

C-DüğünMerasimi

-Nikahınetrafaduyurulmasıişlevinigörendüğünmerasimlerinindeİslami

ölçülereuygunolmasınaözengösterilmesigerekir.

-Buesaslarariayetetmekkaydıylaçeşitlioyunlarveeğlenceler

düzenlenebilir.Nitekim Hz.Peygamber'Şunikahıetrafaduyurun,onu

mescitlerdeyapınvenikahdolayısıylateflerçalın.'

NikahınHükmüNedir?

-Akdinhükmücaizolupolmamasıdeğil,akdinsonucudur.BunaMevduul

akddenir.

-Bütünbirtoplum düşünerekinsanneslinindevamınısağlamakamacıyla

evlenmefarz-ıkifayedir.Fertbazındaise,

i.Zinayadüşmekorkusuolmayankimseleriçinsünnetimüekkede,

ii.Evlenmediğitakdirdezinayadüşmekorkusutaşıyanlarafarzyada

vacip,

iii.Eşineeziyet,zulüm vehaksızlıkyapmaihtimalibulunankimselere

tahrimenmekruh;buihtimalikesinseharamdır

-Kasdenmilk-imüt'ayımüfidbirakiddir.

Nikahakdi:Birbirleriyleevlenmelerinehukukenherhangibirengel

bulunmayanbirerkekilekadıınsüreklibirhayatortaklığıkurmaküzere

aralarınıbirleştirenvebununiçinkarşılıklıhakvesorumluluklarbelirleyen

bağdır.

NikahAkdininMeydanaGelmesiİçinŞuhususlarGereklidir:

i.Cinsiyetlerifarklıikitaraf
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ii.Hayatberaberliğiiçinortakrıza

iii.İlkeolarakdevamlılık

iv.Hukukilik

EvlenmeAkdininRüknü

Evlenmeakdininrüknümezhepleregörefarklılıkarzetmektedir.

Mezhepler RÜKÜNLER

HANEFİLER İcab-Kabul ------------ ----------

------

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

MALİKİLER İcab-Kabul Erkek-

Kadın(taraflar)

Veli Mehir

ŞAFİİLER İcab-Kabul Erkek-

Kadın(taraflar)

Veli İkiŞahit

HANBELİLER İcab-Kabul Erkek-

Kadın(taraflar)

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

NikahAkdininMahiyeti

-Şeklenakid,mahiyetitibariyleibadettir.Nikah,ibadetyönüağırlıktaolan

şeklenbirakittir.dolayısıylaALLAHadınayapılmalıdır.

NİKAHAKDİNİNŞARTLARI

A-İN'İKAD(KURULUM)ŞARTLARI
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-Nikahındoğruvesağlıklıbirşekildemeydanagelebilmesiiçinin'ikad

şartlarınıntam olarakyerinegetirilmesigerekmektedir.

a-Taraflarınevlenmeehliyetinesahipolmasıgerekir

-7yaşındanküçüklervebunaklarınyapacağınikahbatıldır.

-Hanefilerindışındakidiğerüçmezhebegörekızınedaehliyetitam olsa

bilevelisininizniolmaksızınevlenemez.

-Hanefileregöreiseedaehliyetitam olankızlarvelisinedanışmadanda

(Muhammedhariç)nikahtatarafolabilir.Bunagörebaliğolmanınaltve

üstsınırlarımezhepleregöreşöyledir:

Cinsiyet Asgariyaş Azamiyaş

------------ ------- Cumhur(imameyndahil) Ebu

Hanife

Kızlar 9yaşınbitimi 15yaşınbitimi 17yaşın

bitimi

Erkekler 12yaşın

bitimi

15yaşınbitimi 18yaşın

bitimi

b-EvlenmeEngellerinindebulunmamasıgerekir.Taraflarınbirbirleriyle

evlenebilmeleriiçinaynızamandaevlenmeengellerinindeolmaması

gerekir.Kimlerleevlenemeyeceğinaslardaaçıkçaifadeedilmiştir.

' Babalarınızındahaönceevlenmişolduğukadınlarlaevlenmeyin,ama

geçmişteolanlargeçmiştekalmıştır.Bu,kesinlikleutançvericibirfiildir,

çirkinbirşeydirvekötübiryoldu.''Sizlereanalarınız,kızlarınız,kız

kardeşleriniz,halalarınız,teyzeleriniz,kardeşlerinizinkızları,kız

kardeşlerinizinkızları,siziemzirensütanneleriniz,sütkardeşleriniz,
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eşlerinizinanaları,kendileriylegerdeğegirdiğinizeşlerinizdenolup

evlerinizdebulunanüveykızlarınız-kianneleriylegerdeğegirmemişseniz

sizeengelyoktur-özoğullarınızıneşleri,veikikızkardeşibirarada

almaksuretiyleevlenmekharam kılındı.Geçmişteolanlarartık

geçmiştir.DoğrusuALLAHbağışlarvemerhameteder.Evlikadınlarlada

evlenmenizharam kılındı'NİSA22-24

-Evlenmeengelleridevamlıvegeçiciolmaküzereikiyeayrılır

a.DevamlıEvlenmeEngelleri

-Buengellerhiçbirşekildevezamandaortadankalkmaz.Bunlar,

1.DoğumdanMeydanaGelenKanHısımlığı:Bugrubagirenengellerşu

dörtderecedekendisinigösterir:

i.Usul:Ana,nine,baba,dede

ii.Furu:Oğul,kızvetorunlar

iii.Ana-babanınfuru'uvebunlarınçocukları:Kardeşlervekardeş

çocukları

iv:Dede-nineninfuru'u:Amca-hala,dayı-teyze

2.EvlenmeSebebiyleMeydanaGelenHısımlık:Aralarındaevlenmeden

doğanhısımlık(karabet-imusahera/kayınhısımlığı)şudörtgrupla,bu

hısımlıkölüm veyaboşanmailesonaermediğiiçinebediyyenevlenilmez.

i.Usulüneşleri:Babavededeninhanımlarıyaniüveyannevenineler

ii:Furu'uneşleri:Çocukveyatorunlarıneşleriyanigelinler

iii:Hanımınusulü:Kayınvalidevenineler

Buüçgruptaharamlığınmeydanagelebilmesiiçinsadecenikahakdinin

yapılmışolmasıyeterlidir.

iv:Hanımınfuru'u:Üveykızlar(rebibeler)

-Üveykızlarlaevliliğinyasakhalegelmesiiçinanneleriylenikahlanmış

olmakyeterlideğildir.Zifanınvarlığıdaşarttır.

3.SütEmzirmedenDoğanHısımlık:Sütemzirmeveemmeninbrevlilik
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engeliolduğu'...siziemzirensütanneleriniz,sütkardeşlerinizsizeharam

kılındı'ayetiiletesbitedilmiştir.Hz.Peygamber(sav)desüttendolayı

kimlerleevlenmeninharam olduğunuşöyleformüleetmiştir.'Kan

hısımlığından(nesepten)haram olanlar,süthısımlığındanda(rada)

haram olurlar.

-Hanefilerşuikisınıfınbukapsamagirmediğiniyanionlarlaevlenmenin

mümkünolduğunusöylemişlerdir:

-Sütkardeşinasılannesivekardeşi

-Sütoğulveyakızınasılkardeşi

b-GeçiciEvlenmeEngelleri

1-Dinfarkı

2-Üçdefaboşanma

3-İddetebağlıevlenmeengeli

(İddetbeklemekteolan)kadınlarlaevlenmehusundakidüşüncelerinizi

üstükapalıbiçimdeanlatmanızdaveyaonuiçinizdegizlitutmanızdasize

günahyoktur.Allahbilirkisizonlarıanacaksınız.Lakin,meşrusözler

söylemenizmüstesna,sakınonlaragizlicebuluşmasözüvermeyin.Farz

olanbeklememüddetidolmadan,nikahkıymayakalkışmayın'Bakara235

4-Çokeşliliğebağlıevlenmeengeli

5-Kadınınbaşkasıylaevliolması

6-Zevceninhısmıolma

c-EvliliğeDönükİradeBeyanıveŞartları

-Evlenmeninmeydanagelebilmesiiçinevlenecekolantarafların

iradelerinikarşılıklıvebirbirineuyguntarzdabeyanetmelerigerekir.bu

beyansözlüolabildiğigibiyazılıdaolabilir.İradebeyanlarıvekiller

aracılığıyladaolabilir.

-Beyanıngeçerliolabilmesiiçinşuşartlarınbulunmasıgerekir.

i.İcabvekabulbeyanlarıtaraflarcaişitilecekyadaanlaşılacaktarzda

açıklanmalıdırvearayafasılagirmedenbirbirinitakipetmelidir.
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-Sağırvedilsizlerbilinenişaretlerlenikahakdindebulunabilir.Eğersağır

vedilsizyazmayıbilmiyorsaözelişaretlerlenikahıittifaklakıyabilir.

ii.İradebeyanındakullanılanifadeleriyapılanişinbirevlenmeakdi

olduğunukesinveaçıkşekildegöstermelidir.Örfünaçıklıkkazandırdığı

ifadelerdekesinveaçıksayılır.

iii.İcabvekabulbeyanları,geciktiricişartabağlı(ta'likveizafegibi)

olmamalıdır.Yanisonuçlarınıdoğurmayahazırolmalı,buişierikibir

zamanabağlanmamalıdır.

-İn'ikadşartlarıeksikolanbinikahakdibatılolur.

İcab-Kabulhangilafızlarlayapılır?

-Sarihyadakinevisözlerleyapılabilir.

-Nikahvetezviclafızlarıylayapılacağındaittifakvardır.

-İmam Şafiinikahsadecebuikilafızlayapılır.ÇünküKuran'dabuikilafız

geçmektedir.

-Hanefileregörenikahakdisarih(nikahvetezvic)lafızlarlaolabileceği

gibimülkiyetinderhalnaklisonucunudoğuranhibe,sadaka,temlik,bey',

şiragibikinevilafızlarladayapılabilir.

-Rahin,kira,ibra,vasiyetvb.lafızlarlanikahyapılmaz.

-Nikahtaicabvekabulünşartabağlanmamasıvekullanılanlafzıngelecek

zamanifadeetmemesigerekir.

-Talaktata'likcaiz,nikahtacaizdeğildir.Nikahbedellibirakittir.Talakise

ıskattandır.

-İcabvekabulünmazisigasıylaolacağındaittifakvardır.Zirabu

sigasındaamacıakdioandameydanagetirmektir.

-Geçmişzamansigasıylaakitkarineyeihtiyaçolmaksızınoanda

gerçekleşir.

-Akitlerdekullanılanlafızinşaiolmakzorundadır.İhbariolamaz.

-Emirsigasıyladaakitgerçekleşir.'Benikendinenikahla!''Senikendime

nikahladım!'gibi..
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-Pozitifhukukunaksineislamihukukunikahtavekaletikabuletmiştir.

-Akityapılmadanöncekişartlarnikahakdinietkiler,ancakakityapıldıktan

sonrailerisürülenşartlarnikahıetkilemez.

NikahAkdineBitişikÖzelŞartlar

i.Akdingereğiolan,akdinniteliğiylebağdaşanveşer'ihükümle

çelişmeyenşartlardır.Senikabulederim amabanamehirvermenşartıyla

gibi..

ii.Akdingereğiolmayanakdinniteliğiylebağdaşmayanşer'ihükümlerle

çelişenşartlar.Mehirvermeksizinsenikabulederim.Sananafaka

vermem.(Kadın)senikabulederim amaevinreisibenolacağım gibi..

-Budurumdaakidsahih,şartbatılolur.

iii.Akdingereğiolmayanancakakdinniteliğiyledeçelişmeyen,dahaçok

kadınınlehineolanvehakkındadanassbulunmayanşartlar.Senikabul

ederim amaSivas'ıterketmem.Senikabulederim amaikincieş

almayacaksıngibi..

-Cumhur,akitsahihşartbatıldır.Hanefiler,bukonudahadislerolduğuiçin

akitdesahihşartdasahiholur.

NİKAHAKDİNİNGEÇERLİLİK(SIHHAT)ŞARTLARI

-SıhhatşartlarındanbirieksikolannikahHanefimezhebinegörefasid,

cumhuragörebatılolur.

i.Nikahakdiesnasındaikişahidinbulunmasıgerekir.

-Evliliğizinadanayıranaçıklık,şeffaflıktır.Evliliğinaçıklığıdaşahitlerile

sağlanır.

-Hanefileregöre1erkek2kadınınşahitliğinikahiçinyeterlidir.

-Cumhuragöreiseşahitlerinikisinindeerkekolmasışarttır.

-Akdinresmikayıtlarageçirilmesidebirtürilandır.

-Cumhurvelidışındaikierkekşahidişartkoşar.Hanefileriseveli,veli

sıfatıylakatılırsaikişahidigerekligörürler.



YUSUFZİYAGÖKDEMİR

-Evlenmedeşahidinkonumuicabvekabulüişitmekveanlamaktır.

Bundandolayışahitlerinaynıyerdeolmasıgerekir.Ayrıayrıyerlerdeveya

aynıyerdeolsalarbilebirbirininardındanicabvekabuletanıklıketseler

bugeçerlideğildir.

ŞahitlerdeArananNitelikler

a.Akilvebaliğolmalıdır

b.Şahitlerin2erkekveya1erkek2kadınolmasıgerekir.Tekşahitle

nikahgeçerliolmaz.

ii.Evlilikterızaveihtiyarınbulunmasıgerekir.Cumhuragöreikrahve

cebiraltındayapılannikahakdigeçerlideğildir.Hanefileriseikrahherne

kadarrızayıortadankaldırsadaihtiyarıkaldırmadığıiçinikrahvecebir

altındayapılannikahıgeçerlisayarlar.

-Cumhurungörüşüdahaisabetligörülmektedir.Nitekim AHKde'ikrahile

vukubulannikahfasiddir'hükmünükoyarakrızaveihtiyarınbulunmasını

sıhhatşartıolarakkabuletmiştir.

-İn'ikadvesıhhatşartlarıtam olanbirakidhukukenvarlıkkazanır.Ancak

yürürlüğegirebilmesiiçinbirtakım şartlarındamevcutolmasıgerekir.Bu

şartlarayürürlük/nefazşartlarıdenir.

NİKAHAKDİNİNNEFAZ(YÜRÜRLÜK)ŞARTLARI

-Birakdinyürürlükkazanabilmesiiçingerekliolanşartlaranefazşartları

denir.Yapıldığızamanhemenyürürlükkazanamayanevlilikçeşitleri

şunlardır:

a.Hanefileregörehür,akil-baliğerkekvekadınınnikahakdihemen

yürürlükkazanır.İmam Muhammed'egöreböylebirakdevelisiicazet

verenekadarmevkuftur.Diğeryandanmümeyyizküçüğünyapacağı

nikahakdidevelisiicazetverenekadarmevkufolur.

b.Yakınvelivarkenuzakvelievlendirinceyetkili/yakınvelionayveren

kadarakidmevkuftur.

ŞafiiveHanbelileregöreyakınvelivarkenuzakvelininyapmışolduğu

akidbatılolur.
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-Yakınveliakılhastasıysa,mahcursayadaedaehliyetitam değilsebu

durumdauzakveliakityapabilir.

c.Nikahtavelininyetkisınırınıaşmasıdurumundamüvekkilonaizin

verinceyekadarakitmevkuftur.Birerkekbellibirkızıbellibirmehirle

kendisiyleevlendirmesihususundabirkimseyevekaletverseodadaha

fazlamehirvebaşkabiriyleevlendirsemüvekkilicazetverirseakifnafiz;

vermezsebatılolur.

d.Nikahakdiyapanınfuzuliolmamasıgerekir.Fuzuli'ninyapmışolduğu

akitherikitarafınicazetinebağlıdır.İcazetverirlersenafiz;vermezlerse

batılolur.

-ŞafiiveHanbelileregörefuzulininbütüntasarruflarıgeçersizdir.

-Buşartlardanbirisieksikolursanikahmevkufolur.

D.BAĞLAYICILIK(LÜZUM)ŞARTLARI

-Buşartlarbulunmadığıtakdirdeevlilikakdininfeshedilmesigerekir.Bu

şartlaralüzum şartlarıdenir.Bununlaberaberİslam hukukubazıözel

durumlardaakdinbağlayıcıolmadığını,tektaraflıolarakbelirlişartlar

dahilindebozulabileceğinihükmebağlamıştır.

Buşudurumlardaolur(enönemlileri)

1.Eğerakılsağlığıyerindebaliğabirkadınvelisininizniolmadandengi

olmayanbirisiyleevlenmişsekadınınvelisidenkliğiilerisürerekakdifesh

edebilir.Kadınhamileisebuhakkısakıtolur.

2.Erkekkadınındengiolurancakmehrimüsemmaemsallerindenaz

olursavelibunugerekçegöstererekakdifeshedebilir.İmameynmehrin

emsallerindenazolmasınınveliyefesihhakkıvermediğigörüşündedir.

3.Kadınnikahtansonrakocasındaevliliğinyürümesineengelbirbedeni

eksiklerbulurvebunarazıolmazsaakdifeshedebilir.

4.Mümeyyizçocuklarbabavededenindışındakivelilerikendilerini

evlendirmelerihalindebuluğçağınaerdiklerindenikahıfeshedebilirler.

Bunabüluğmuhayyerliğidenir.Tarafeyn'egörebabaveyadedenin

evlendirmesidurumundamümeyyizküçüklerinfesihhaklarıyoktur.Ebu

yusufisevelilerindenkim evlendirseevlendirsinfesihhaklarınınolmadığı
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kanaatindedir.

KEFAET/DENKLİK

-Üçşeyigeciktirme:Vaktigelincenamazı,dengigelincekızı,hazırolunca

cenazeyi!

-Evlenmedeerkeğinkadınadenkliğiaranır.

-İmam Malik,öüslümanlıkveayıplardansalim olmadenklikiçinyeterlidir.

-EbuHasanel-Kerhi,EbuSevr,Hasanel-Basrideİmam Malikleaynı

görüştedirler.

-Cumhuragöredenkliklüzum şartıdır.Sıhhatşartıdeğildir.

-Hanefileregöredenklik;dindarlık,hürriyet,nesep,mal,İslam ve

meslektedenklikaranır.

-Şafiileregöredenklik;din,hürriyet,nesep,hastalıklardansalim olmaktır.

-Hanbelileregöredenklik;din,hürriyet,mal,nesepvemeslektir.

-Malikileregöredenklik;dinvemuhayyerlikgerektirenayıplardansalim

olmaktır.

-İslam,kocanınMüslümanolmasındadeğil,babasındavededesinde

aranır.

-Hürriyet,cumhuragörekölehürkadınadenkdeğildir.

-Nesep,bukonuAraplararasındageçerlidir.ZatendiğerlerininAraplara

böylebirüstünlüğüdeyoktur.

-Mal;EbuHanifeveMuhammed'egöre,erkeğinmehirvenafakadışında

evleneceğikadınınmalvarlığınadenkbirmalasahipolmasıgerekir.Aksi

haldevelinikahıfeshedebilir.

-EbuYusuf'agöremehirvenafakayısağlayanbirerkek,malıfazlaolan

kadınadenktir.

-Meslek;evlenecekkişilerinanne-babalarınınmeslekleriarasındabir

denklikolmalıdır.

-Kadınhamilekalmışveyauzunbirmüddetgeçmişseyadanikahı
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onaylayanbirdavranışsergilemişseartıkvelininfesihhakkıyoktur.

-Günümüzdedenklikşuüçnoktadaaranabilir:

i.Dindarlık

ii.İyiahlaksahibiolma

iii.Ekonomikvesosyo-kültürelseviyeyakınlığı

EvlenmeAkdindeKoşulanKişiselŞartlarınGeçerliliğiveAkdeEtkisi

-Nikahakdinivukubulacakbirolayabağlayanşartlarata'likişartlardenir.

(şuolursa..)

-Butürşartlarilerisürüldüğündegerçekleşmişsenikahsahihtir.Aksi

takdirdenikahta'likikabuletmediğiiçinnikahbatıldır.

-Taraflarınbellisorumluluklarlakayıtlayanşartlaraisetakyidişartlar

denir.(şöyleolmaküzere,şuşartlagibi..)

-Butürşartlarharamıhelal,helaliharam kılmadıkçamüslümanın

koşulanşartariayetetmesigerektiğiilkesibağlamında

değerlendirilmelidir.

-Yaniislamıngenelilkelerinetersdüşmeyenherşartınmuteberolduğu

vetaraflarıbağlayıcıbirniteliktaşıdığıkabuledilir.

-AHK,bunuesasalmıştır.Mesela'üzerineevlenmemekveevlendiği

takdirdekendisiveyaikincikadınboşolmakşartıylabirkadınıtezevvüc

sahihveşartmuteberdir.

GEÇERLİLİKBAKIMINDANEVLENMEAKDİNİNÇEŞİTLERİVE

SONUÇLARI

-Akdinsonuçlarıvehukukiniteliğiaçısındanevlenmeakdi,sahih,fasit,

batıl,mevkufvegayrılazım şeklindekısımlaraayrılmıştır.

SAHİHEVLENMEAKDİVESONUÇLARI

-Unsurveşartlarıtam olarakmevcutbulunanevlenmeakdinedenir.

Sahihnikahşusonuçlarıdoğurur.

1.Sahihnikahtansonrataraflarbirbirlerinehelalolur.
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2.Kocamehiröder.

3.Kadınınkocasınınevindekalmasıgerekir.

4.Kocanafakaöder.

5.Doğançocuklarınnesebisahihtir.

6.Biriöldüğündediğerionamirasçıolur.

7.Eşlerarasındaevlenmedendoğansıhrihısımlıkmeydanagelir.

-Sahihnikahşunlarlasonaerer:

a.Fesihb.Talakc.Lian/Mülaane d.Hulu'/muhalea e.Kendişartları

içerisindeila

f.İrtidatg.Ölümle

B.FASİTEVLENMEAKDİVESONUÇLARI

-Kurulum şartlarıtam olmaklaberabersıhhatşartlarındaeksiklikbulunan

evliliğefasitevlilikdenir.

-Hanefilerdefasid-batılayrımısözkonusudur.Cumhurisebutür

evlilikleribatılkabuletmektedir.

FasitNikahşudurumlardasözkonusudur:

1.Şahitsizolarakyapılanevlenme'Bila-Şuhudakdolunannikahfasiddir'

2.Mahremlerarasınıcem etmedeikincinikah

3.Nikahlıbirkadınlaevliolduğunubilmeksizinevlenmek

-Meselakocasıuzunsürekayıpolanbirkadınonunvefatettiğiniyada

kendisiniboşadığınıhaberalıpda,başkabirerkekleevlense,ancakdaha

sonraeskikocasınınsağolduğunuvekendisiniboşamadığısabitolsa,

ikincikocanınnikahıbozulur.Böylecekadınikincikocasındanayrılırve

yenibirnikahakdiyapılmaksızınkocasınaverilir.

4.Üçtalaklaboşanmışolupşer'itahlilyapmadantekrarkocasıyla

evlenmek.

5.Muharremattan/ebedimahremlerindenbiriylebilmedenevlenmek
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(EbuHanife'yegörefasit,imameynegörebatıldır)

6.İkrahaltındayapılanakitlerdefasittir.'İkrahilevukubulannikah

fasiddir.'

7.Hürbirkadınüzerinebaşkasınıncariyesininikahlamak.

8.Müt'avemuvakkatnikah

Mut'aveMuvakkatNikah

-Mut'a,evlenmelerihukukencaizolankişilerinbellibirücretkarşılığında

birsürebirbirlerinincinselliklerindenyararlanmakiçinyaptıklarınikah

akdinedenir.

-Mut'anikahındazamanzikredilmesişarttır.Ancakmuayyenbirzaman

zikredilmeşartıyoktur.

-Eşlerinbirbirlerindeistifadesi,zamanveücretzikredilmelidir.

-Mut'adaşahitbulundurmaşartıdayoktur.

-Muvakkatnikahise,şahitlerhuzurundabellibirsürezikredilerekyapılan

nikahtır.

-Mut'aveMuvakkatnikaharasındakifarklar:

1.Mut'anikahıcinselliktenyararlanmalafzıylayapılır.Muvakkatnikahise

zevacvenikahyadabunabenzerlafızlarlayapılır.

2.Mut'anikahındaşahitbulundurmakşartdeğildir,muvakkatnikahtaise

şarttır.

3.Mut'a nikahında zaman tayinişartdeğil,muvakkatnikahında ise

sürenintayinedilmesişarttır.

-Dörtmezhepimamınagöremut'a,muvakkatnikahvebenzerleriittifakla

batıldır.

-SadeceEbuHanifeeşlerinyaşayamacağıbirsürezikredilirse(150,200)

bumuvakkatnikahcaizdirder.

-İmam Züfer,muvakkatnikah geçerli,ancak koşulan süre şartını

geçersiz saymıştır.Böylece akid süresiz meydana gelmiştir.Normal
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nikahgibiila-nihayedir.

-Mut'anın yasaklığıkonusunda icma vardır.Zeydilerde bu icmaya

dahildir.

FasitNikahınsonuçlarışunlardır:

-Fasid evlilikte eşlerin evliliğisürdürmelericaiz değildir.Derhalakdi

feshedip ayrılmaları gerekir. Eğer kendiliğinden ayrılmazlarsa adli

makamlarbu evliliğezorlason verirler.Görüldüğü üzerefasitnikah,

talakladeğilfesihilesonaermiştir.

-Zifafolmadıkçafasidnikahhiçbirhukukisonuçdoğurmaz.Burada

halvetisahihaduhulgibideğildir.Zifafgerçekleşmişse;

1.Akittarihindenitibarenenazaltıayenfazlabiryılgeçtiktensonra

doğançocuğunnesebisabitolur.

2.Kadın konuşulmuşsa mehrimüsemma,konuşulmamışsa mehri

misildenhangisidahaaziseonualır.Çünküfesad,fasidbirşarttan

kaynaklanmışsamisilmüsemmayıgeçemez.

3.Zifafolduysahürmetimüsaherameydanagelir.

4.Eşlerinmutlakaayrılmalarıgerekir.

5.Boşanmaiddetigerekir.Kadıniddetsüresincenafakayıhakeder.

6.Fasidnikahtakihalvethüküm ifadeetmez.

7.Fasidnikaheşlerarasındamirasçılığasebepolmaz.

8. Bu ayrılık boşanma sayılmaz. Böylece talak haklarından biri

gitmez/eksilmez.

C.BATILEVLİLİKAKDİ

-Rükunveyain'ikadşartlarındanbirisieksikolursabunikahbatılolur.

Batılnikahhiçbirhukukisonuçdoğurmaz.Meselamut'anikahıböyledir.

-Batılevlilikte zifafın olup olmamasının birönemiyoktur.derhal

boşanmalarıgerekir.Ayrılmazlarsahakim ayırır.

-Ebu hanife,aralarında evlenme yasağıolan ikikişievlenmişse
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çocukların(nesebininisnadedilebilmesiiçin)babasızkalmamasıiçinbu

türbirevliliğibatıldeğilfasidkabuletmiştir.

BatılNikahAkdininSonuçları:

1.Hiçbirhukukisonuçdoğurmaz.

2.Mehir,nafaka,iddet,nesepvemirassözkonusudeğildir.

3.Birleşmezinakabuledilir.

4.Zifafolduğusürecehürmetimüsaherameydanagelir.

5.Taraflarayrılıncaiddetgerekmez.Zifafolduysaistibra(biray)gerekir.

6.Zifafolmuşsamehrimisilgerekir.

7.Çocuk olduysa nesebisahih değildir.Nesep ne şekilde tashih

edilecekseoşekildetashihedilir.

D.MEVKUFVEGAYRILAZIM EVLENMEAKDİ

-Kuruluş ve geçerlilik şartlarıtam olmakla beraber,nefaz/yürürlük

şartlarında eksiklik bulunan evlenme akdimevkuftur.Yaniyürürlük

kazanmasıbaşkalarınınonayınıgerektirmektedir.

Mevkufevlilikkapsamınagirennikahçeşitleri:

1.Velininizninigerektirdiğihaldeizinalınmadanyapılanevlilik.Mümeyyiz

sabilerin kendibaşlarına yaptıklarıevlilikböyledir.Veliicazetverirse

yürürlükkazanırvermezseakidortadankalkar.

2.Fuzulininbaşkasıadınayaptığınikahakdi

3.Vekilinyetkisiniaşarakakdettiğievlilik

-Diğerşartlarıtam olduğuhaldebağlayıcılık/lüzum şartlarıeksikolan

akidgayrılazım olur.

Bağlayıcıolmayanevliliğingerçekleştiğidurumlarşunlardır:

i.Babavedededışındabirvelininküçükleriçinyaptığınikah

ii.Akilvebaliğaolanbirkadınınvelisindenizinsizolarakdengiolmayan

biriyleyadadüşükmehirleevlenirsevelisiicazetverinceyekadarnikah
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gayrılazımdır.

MevkufveGayrılazım akdinsonuçlarışunlardır:

-Böyle akitler onay verecek kişinin onayından önce fasit nikah

hükümlerinetabidir.

1.Zifaftanöncefesihhakkıkullanılmışsainikahhiçbirsonuçdoğurmaz.

2.Zifaftansonrafeshedildiğitakdirdeboşamaiddeti,hürmetimüsahera,

mehrimisilvedoğacakçocuklarınnesebisabitolur.

3.Kadınhamileisenikahfeshedilmez.

4.Boşama,muhalea,zıhar,ila,nafakavemirasgibisahihevliliğeaitolan

sonuçlarmevkufvegayrılazım evliliklerdesabitolmaz.

EVLENME AKDİNİN SONUÇLARI VE DOĞURDUĞU HAK VE

SORUMLULUKLARI

- Adalet matematiksel eşitlik değildir.Adalet, hak ve sorumluluk

dengesidir.

A.EşlerinBirbirlerineKarşıHakveSorumlulukları

-Erkeklerinkadınlarüzerindekihaklarıgibikadınlarındaerkeklerüzerinde

bellihaklarıvardır.

1.Kocakarısınınnafakavemehrinivermekzorundadır.

2.Kadınmuaccel/peşinmehrialmadandüğünyaptırmayabilir.

3.Karı-kocamülkiyetayrımınatabidir.Birbirlerininmalınakarışmazlar

(malrejimi)

-İslam'damalayrılığıprensibivardır.Herkesinbunariayetetmesigerekir.

4.Kadınınbaşkasınaücretleişyapmasıkocanınizninebağlıdır.

5.Kocanınisteğifarzıayındansonrafarzıkifayedenöncegelir.

6.Kadınınzarurat-ıdiniyye'denolanmeseleleriöğrenmehakkıvardır.

Buradakocasınaitaatetmeyebilir.Bunailavekonulardakocanınizni

gerekir.
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7.Kocanınbirdereceyekadarkarısnıte'dibhakkıvardır.Tedi'phakkı

şiddetevesilekılınmamalıdır.

'Kadınlarıdövmeyin'EbuDavud

'Sizdenbirinizgeceleyinaynıyatağıpaylaşacağıeşiniköleyevururgibi

dövmesin(Buhari,Müslim)

B.EvlenmeAkdininMaliSonuçları

1.Mehir

-'Evlendiğinizkadınlarınmehirlerinigönüldenisteyerekvebirbağışolarak

verin'Nisa4

-Mehir,nikahsebebiyle/nikahınsonucuolarakkocanınkarısınaverdiği

yadavermeyitaahhütettiğimalveyaparayadenir.

-Mütekavvim olanhertürlümal,maddigelirivedeğeriolanhertürlü

emek/menfaatmehirolabilir.

-Mehir peşin olup olmamasıbakımından,muaccelve müeccel;

belirlenmişolupolmamasıbakımındandamisilvemüsemmaşeklinde

tasnifedilmiştir.

-Mehrinenazmiktarı,Hanefileregöre10dirhem vedeğerinden(yaklaşık

2kurbanlıkkoyun)azolamaz.ŞafiiveHanbelilergöreiseenazınasınır

yoktur.Malikilerdeiseenaz2.5dinar(3-4dirhem)dir.

-Mehrinençokmiktarıiçinsebirsınırbelirlenmemiştir.Ayette'Onlardan

birineyüklerlemehirvermişolsanızdahiondanhiçbirşeyigerialmayın'

Nisa20

Mehrinsakıtolupolmadığı(Teekküdedipetmediği)Haller

-Mehirdeynisahihtir.Yaniancakedaveibrailesakıtolanborçlardandır.

a.MehrinTamamınınTekküdEttiğiDurumlar(İttifakEdilenler)

i.Nikahakdindensonrazifafolmuşsamehirteekküdeder.(Yanikadın

mehrintamamınıalır.)
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ii.Nikahtansonrazifaftanöncetaraflardanbiriölmüşsemehirteekküd

eder.Kadınöldüysemehirondankalanmiraskabuledilirvemirasçılarına

verilir.

-HanefilerveHanbelilerbuikihaleüçüncübirdurum olarakhalvet-i

sahihayıdaeklerler.

-Hanbeliler ayrıca taraflar birbirlerinden dokunma vs ile istifade

etmişlersebudurumundamehrinteekküdedeceğinisöylemişlerdir.

-Hanbelileregörezifafolmamışsabilekadınbirseneonahizmetettiyse

mehrinteekküdedeceğiniifadeetmişlerdir.

b.MehrinYarısınınSakıtYarısınınTeekküdettiğiHaller

i.Nikahyapılmış,mehirkonuşulmuş,mehritekidedenbirhalmeydana

gelmemiş,kocasebebiyleboşanmameydanagelmişsemehrinyarısı

sakıtyarısıteekküdeder.

ii.Aynışartlarlaolupmehirkonuşulmamışsavetekidedenhallerdenbiri

olmamışvekocasebebiyleboşanmameydanagelmişse,kocamüt'a

verir.Müt'amehrimislinyarısınıgeçemez.

c.MehrinTamamınınSakıtolduğuDurumlar

i.Nikaholmuş,teekküdedenhallerdenbiriolmamışveboşanmakadın

sebebiyleolmuşsamehrintamamısakıtolur.

ii.Fasidbirnikahtazifaftanönceboşanmagerçekleşirse,erkekmehir

vermekzorundadeğildir.

iii.Kadınmuhaleayaptıysamehrintamamınıkaybeder.

iv.Kocasınıibraettiyse

HALVET

-Halvet,fıkıhtakadınveerkeğinbaşbaşakalmasıdemektir.Nikahyokken

başbaşakalmakcaizdeğildir.

-Halvet,sahihnikahtansonrahüküm doğurur.Halvetiçinhükmizifaf

kavramıdakullanılır.

HalvetinSahihNikahtanSonraHüküm doğurmasıiçin;
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i.Dışarıdanbirisihallerihakkındabilgisahibiolmayacak

ii.Yanlarındaüçünübirkişiolmayacak

iii.Şer'i(oruçlu,ihramlıvsolma)bedeni(hastalık),hükmi(ebedievlenme

engeligibi)hertürlüengeldenuzakolacaklar.

HalvetSahiha5yerdezifafgibihüküm doğurur.

1.Mehrinteekküdükonusundahalvetzifafgibidir.

2.Mehrimislinvaciboluşundahalvetzifafgibidir.

3.İddetingerekliliğikonusundahalvetzifafgibidir.

4.Nafakanıngerekliliğikonusundahalvetzifafgibidir.

5.İkincibirtalakınmeydanagelmesikonusundahalvetzifafgibidir.

-Hanefileregörebainetalakamüsaittir.

HalvetinZifafHükmündeSayılmadığıHaller

7durumdazifafhükmündesayılmaz.

1.Üveykızların(rebibe)haram oluşundahalvetzifafgibideğildir.Yani

annesiylehalvetkızınıharam kılmaz.

2.Guslünvaciboluşundahalvetzifafgibideğildir.

3.İhsanın/muhsanlığınmeydanagelişinehalvetzifafgibideğildir.

4.İrsin/mirasçığınmeydanagelişikonusundahalvetzifafgibideğildir.

5.Ric'atın vukuu konusunda halvetzifafgibideğildir.(İla'dan sonra

dönmedefiilitemasınolmasımecburdur.)

6.Tahlilintahakkukukonusundahalvetzifafgibideğildir.Yaniüçdefa

boşanmışolanbirkadınınyenievliliğindekihalvet,onueskikocasına

helalhalegetirmez.

7.Kızlarınnikahtatarafolmalarıkonusundahalvet,zifafgibideğildir.Yani

onlarındulgibikendibaşlarınanikahtatarafolmalarınısağlamaz.(Velinin

iznininikahtaşartkoşanlaragöre)

EVLENME AKDİNİN SONUÇLARI VE DOĞURDUĞU HAK VE
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SORUMLULUKLAR

-'Annelerinyiyecekvegiyeceğigücünisbetindeçocuğunbabasınaaittir.'

Bakara233

-'Onlarıgücünüzölçüsündeoturduğunuzyerinbirbölümündeoturtun,

onlarısıkıştırıp (gitmelerinisağlamak için)kendilerine zararvermey

kalkışmayın.Eğerhamile iseler,doğum yapıncaya kadarnafakalarını

verin...İmkanıgenişolan,nafakayıimkanlarınagöreversin,rızkıdaralmış

bulunandaAllah'ınkendisineverdiğikadarındannafakaödesin.Allahhiç

kimseyiverdiğiimkandanfazlasıylayükümlükılmaz.Allah,birgüçlükten

sonrabirkolaylıkyaratacaktır.'Talak6-7

2.Nafaka

-Nafaka,ailehukukuveyamülkiyetilişkisindendoğanbakım yükümlülüğü

ve bu kapsamda yapılan harcamalara denir.Aile hukuku ilişkisinden

doğannafaka,evlilikvehısımlıknafakasışeklindeikiyeayrılır.

Evliliknafakası:Birbaşkaifadeyle,evlilikiçindekocanıneşiveçocukları

içinyüklendiğigeçim masraflarınadenir.

-İslam hukukçularınafaka yükümlülüğünün evlilik akdinin hukuki

sonuçlarındanolduğuhususundahemfikirdirler.

-Evlilik süresinde bu yükümlülük devam eder;evliliğin sona ermesi

halindeiddetnafakasıödenipödenmemesievliliğisonaerdirensebebe

göredeğişiklikgösterir.

-İslam hukukçularınınbüyükçoğunluğuevliliknafakasındafakir,gaib

veyahastabileolsakocanınnafakborçlusu,kadınınzengindeolsa

nafakaalacaklısıolduğunoktasındaittifaketmiştir.

-İbnHazm'agöreisezenginolankadınkocasınınnafakasınıtemin

etmekleyükümlüdür.

-Nafakaborçlusuolankoca,karısınınnormalşekildehayatınıdevam

ettirebilmesiiçingerekliolanyiyecek,içiçekvediğerihtiyaçmaddelerini
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temin etmek,yazlık-kışlık ayrımına dikkat ederek giyim ihtiyacını

karşılamak,sosyaldurumuylamütenasipdayalıdöşelibirmeskentemin

etmekzorundadır.

-Buhususlardaeşlerinmalidurumuveçevreninörfveadetidikkatealınır.

-Kocabirlikteikametedeceklerievikarısındankiralamışsakirabedelini

ödemesigerekir.Birden fazla eşivarsa herbirinesosyalkonumuna

uygunmüstakilmeskenteminetmeklemükelleftir.

-Kadın,kocasının birbaşka evlilikten olan henüz ergenlik çağına

ulaşmamışçocuğu hariçonun hısımlarıyla aynımeskende oturmaya

zorlanamaz.Kadındakocasınınmüsaadesiolmadanküçükbileolsa

öncekikocasındanolmaçocuğunuveyabiryakınınımüşterekhanede

bulunduramaz.Malikiler,bakımıüstlenenkimsebulunmadığındakadının

daküçükçocuğunuyanınaalabileceğikanaatindedir.

KadınınEvliliknafakasınahakkazanabilmesiiçinşuüçşartınbirlikte

sağlamasıgerekir:

i.Evliliksahih birakitlekurulmuşolmalıdır.Bu yüzden fasitnikahta

kocanınnafakasorumluluğuyoktur.Ancakzifafvakiolursaozaman

iddetnafakasısorumluluğusözkonusudur.

ii.Kadınevliliğe/zifafahazırfizikiolgunluğasahipolmalıdır.Bunedenle

evliliğeelverişlibedenselgelişimesahipolmayaneşnafakaalamaz.

iii.Kadın,kocasınınistifadeedeceğibirdurum veyerdebulunmalıdır.Bu

şarttanhareketle,kocasınınevinetaşınmayanyadakocasındanizinsiz

eviterkedenkadınnafakahakkınıkaybeder.

-Buşartlarınberabercevarlığındanitibarenkocanafakailesorumluolur.

Eğerkoca,bunafakasorumluluğunukasdenyerinegetirmezsekadın,

mahkemeyemüracaatederekkendisinenafakatakdirettirebilir.

-Kocanınnafakabırakmadanyolaçıkmasıyadakaybolmasıdurumunda

damahkemebellibirnafakatayineder.

- Mahkeme,kadına takdir edilen nafakasını karşılayabilmesi için

kocasınınmülkiyetindekinakitvetemelgıdamaddelerigibinafakacinsi

mallardan harcama izni verebilir,kira gelirleri ve maaşı da bu
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kapsamdadır.

-Hanefileregörekocanın nafaka cinsinden olmayan arazi,bina gibi

taşınmazları,taşıtve ev eşyasıtüründen taşınırlarıonun gıyabında

satılamaz.Malikileregöregaibkocanıntaşınmazlarıgıyabındasatılır.

-Nafakakocanınmalvarlığındankarşılanamıyorsamahkemekadına,

kocasıadınaüçüncükişilerdenborçalmayetkisiverebilir.

-Şafiileregörenafakanın ödenmemesidurumunda hanımın talebiyle

mahkemeeşleriayırmayayetkilidir.

-Hanefilere göre ise hakim bu yetkiye sahip değildir.Ancak Şafii

mezhebiningörüşüyleameledebileceğiifadeedilmiştir.

-Kocanın ölümü halinde kadın hamile olsa bile İslam hukukçularının

çoğunluğunagöreiddetnafakasısözkonusuolmayıpmirasçısıfatıyla

kocasınınterikesindenhissesinedüşenialır.Yaniölüm iddetibekleyen

kadınnafakaalamaz.

-Hanefi,Zahiri,veCaferiler'egörekocasıölenkadınınmeskenhakkıda

bulunmazken;Maliki,ŞafiiveHanbelilerkadınabuhakkıtanımaktadır.

-Zeydilerisebu durumda kadının nafaka hakkının bulunduğu,fakat

meskenhakkınınbulunmadığıkanaatindedir.

-Ayrılıkkocanınboşamasısebebiylemeydanagelmişseric'italaktakadın

hamileolmasabileiddetnafakasınıhakeder.

-Baintalaktaisekadınınhamileolmasıdurumundafakihlerinbüyük

çoğunluğunafakayahakkazanacağıgörüşündedir.

-Hamiledeğilse;Hanefiler'egöremeskenlebirliktenafakahakkı,Maliki

veŞafiileregöresadecemeskenhakkıvardır.

-HanbeliveCaferiler'egöreisebudurumdanenafakanedemesken

hakkısözkonusuvardır.

-Zahirilerbaintalaklaboşanankadınınhamileolsunolmasınnafakave

meskenhakkıbulunmadığı,Zeydilerisesadecenafakahakkınasahip

olduğukanaatindedir.

-Evlilik kocanın irtidat etmesiveya hürmet-imüsahere meydana
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getirecek bir fiili işlemesi sebebiyle yahut kefaet şartının

gerçekleşmemesi,mehrinin emsallerinden düşük olmasıveya sağlık

gerekçelerine dayanarak yaptığı başvuru üzerine hakimin nikahı

feshetmesisuretiyle sona ermişse koca iddetnafakasıödemekle

mükelleftir.

-Kadınınirtidatıveyahürmet-imüsahereyesebebiyetvermesihalindeise

iddetnafakasıtalepedemez.

-Dinfarklılığınafakayükümlülüğünüetkilemez.Buyüzdenehl-ikitapbir

kadınlaevliolanolanmüslümankocaonunnafakasınıteminetmek

zorundadır.

-Evliliknafakasıalacakhükümlerinetabidir.

-Maliki,Şafiive Zahirilere göre evlilik nafakasının borç mahiyetini

kazanmasıiçin nafaka eşlerce veya mahkemece belirlenmiş olması

gerekmez,kadın nafaka alacaklısısıfatınıkazandığıandan itibaren

nafakakocanınborcuhalinegelir.

-Hanefi,HanbeliveZeydileregöremiktarıbelirlenmemişnafakaalacak

vasfınıkazanmadığıiçinkocanınzimmetindeborçhalinegelmez.

-Nafakaalacağıdiğeralacaklardanöncegelir,aslivetemelihtiyaçlardan

olduğuiçinhaczedilemez.

-Gerekmahkemecegereksetaraflarınrızasıylakararlaştırılannafaka

alacağıkocayaşadığısürecezamanaşımınauğramaz.

Kadınınnafakahakkışudurumlardadüşer:

i.Kadınkocasıylamüşterekmekandabulunmazsa

ii.Kadınınkocasınaitaatsizliğihalinde

iii.Evlilikbağınınsonaermesiyle

iv.İrtidatla(kadınındindençıkmasıyla)

Hısımlıknafakası,aralarındakanbağıbulunanyakınlarbakımındansöz

konusuolur;sıhrihısımlıkvesüthısımlığınafakayükümlülüğüdoğurmaz.

Bubağlamdaçocuklarınnafakalarıbabalarınaaittir.Nafakakapsamına
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çocuklarınyiyecek,giyecekvemeskenihtiyaçlarıgirer.

Babanınerkekçocuğunabakmayükümlülüğününşartları:

a.Erkekçocukbuluğçağınangelmemişolmalıdır

b.Çocukfakirolmalıdır.

c.Babaçocuklarınabakmayamuktedirolmalıdır.

d.Babaveçocuğunhürolmalarıgerekir.

Babanınkızçocuğunabakmayükümlülüğününşartları:

a.Kızçocuklarındabuluğveyaşaranmaz.Evleninceyekadargeçimleri

babayaaittir.

b.Kızfakirolmalıdır.

-Buşartlarailavetenbabanınçalışıpkazanmaya,çocuklarınabakmaya

muktedirolmasıvebabaileçocuğununhürolmalarıdagerekir.

DOĞUM VESONUÇLARI

-Nesephukukibirterim olarakçocuğuana-babasınabağlayankanvesoy

bağınıifadeeder.

-Çocuğun,doğduğukadınlanesepbağısahiptir.Bununiçinbirleşmenin

meşruyadagayrimeşruolmasınınbirönemiyoktur.Çünküdoğum

başkabirispatvasıtasınagerekkalmaksızınkadınileçocukarasındaki

bağıortayakoyar.

-Nesepkonusundaasılönemlihususçocuğunbabasıylaolanbağının

tesbitidir.İlke olarak evlilik içinde doğan çocuk,o evliliktekikocaya

bağlanır.

-Çocukyataksahibikocayaaittir.Zinaedenkimseiçinsemahrumiyet

vardır'Buhari-Müslim hadisibirtaraftanbuilkeyitespitederkendiğer

taraftan zina sonucu doğan çocuğun nesebinin zinakar erkeğe

bağlanmayacağınıaçıklamıştır.
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ÇocuğunNesebiŞuŞekillerdeBağlanır:

1.Sahihevliliktenesep:

a.Erkeğinbabaolabilecekbedenselnitelikleritaşımasıgerekir.

b.Evlilikledoğum arasındaenazaltıayıngeçmesigerekir.

c.Çocuğunevliliktenitibarenhamileliğinenazsüresiolan6aylıkbir

süredensonradoğmuşolmasıgerekir.

d.Nikahakdindensonraeşlerinbirarayagelmeimkanlarınınbulunması

şarttır.

2.FasitEvlilikteNesep:

-Nesebinsahiholmasıiçinsahihevliliktearananşartlarburadadaaranır.

Fasitnikahta akdin varlığıve eşlerin biraraya gelme imkanıyeterli

olmayıpfiilibirleşmenindebizzatolmasıgerekir.

3.İkrarveDavailesahiholanNesep

-Birkimseninbuçocukbenimdirdemesiyada'bubenim babamdır'diye

birinikendinenispetetmesiiledenesepsahiholur.

Bununiçinşuşartlarınbirliktebulunmasıgerekir:

i.Babaylaçocukarasındaiddiayauygunyaşfarkınınolmasıgerekir.

ii.Çocuğunnesebiöncedenmeçhulolmalı.

iii.Çocuğunzinasonucudoğmuşolduğusöylenmemişolmalı.

iv.Çocukmümeyyizise(çoğunlukbaliğolmasınıdaşartkoşar)buikrarı

kabuletmelidir.

-Budörtyollasabitolannesebinhukukisonuçlarıarasındafarkyoktur.

3.Beyyineileİsbat:Sağlam birdelilileisbatikrardandahakuvvetlidir.

Çünkübeyyinedelillerinengüçlüsüdür.

-Tarafeynegöre2erkekveya1erkek2kadın;Malikileregöreyalnız2

erkek;Şafii,HanbeliveEbuYusuf'agörebütünmirasçılarınşahitlikleri

beyyinekapsamındadır.
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Kaif'in(kıyafetilmibilgini)sözüneitibaredilirmi?

-Hanefiler,kaifinsözüneedilmeyeceğinisöylerler.

-Cumhurisekaifinsözüneitibaredileceğigörüşündedir.

-KaifMücezziz,Zeyd b.Harise ile oğlu Üsame hakkında 'bu ayak

sahipleribiridiğerindengelmektedir.'demiştir.

-Sahihnesebinreddikonusundateknikbilgilereitibaredilmez.Tashih

konusundaitibaredilebilir.

EvlatEdinme

İslam evlatlıkmüessesinibirnesepkaynağıolarakkabuletmemiştir.'

Allah,evlatlıklarınızısize öz oğulkılmadı.Bunlarsizin oğullarınıza

geliverensözlerdir.Allahisegerçeğisöylervedoğruyolugösterir.O

oğullarıkendiözbabalarına nisbetle çağırın!Bu Allah katında daha

doğrudur.Eğerbabalarınıbilmiyorsanızonlarsizindinkardeşlerinizve

dostlarınızdır'Ahzap 4-5 'Bile bile babasından başkasına nesep

iddiasında bulunan kimseye cennetharamdır'Buhari-Müslim hadisi

evlatlıkileevlatedinenarasındahiçbirnesepbağıolmadığını,bunabağlı

olarakaralarındamirasçılıkveevlenmeengelibulunmadığınıgösterir.

EVLENMEAKDİNİNSONAERMESİ

EvliliğiSonaErdirenHaller

Evlilikakdişuhallerdenbiriylesonaerer:

a.Talak b.Fesih/tefrik c.Muhalea/hulu d.İla e.Lian/mülaane

f.İrtidatg.Ölüm

-İslam dinineslindevamıiçintekyololanevliliğiteşviketmiş,eşlerin

evlilikbirliğini,karşılıklısevgivesaygıortamınıolabildiğincekorumalarını

istemiş,talakı da ancak evliliğin sürmesine imkan kalmadığında

başvurulabilecekbirçözüm şekliolarakmeşrusaymış,bazıdinlerdeve

hukuksistemlerindegörüldüğügibikağıtüzerindeevlikalıpgönülve

bedenceayrıyaşamayıuygungörmemiştir.

-Naslarda erkeklere eşleriyle iyigeçinmelerinive onların kusurlarını,

olumsuzyönlerinideğil,olumluvepozitifyönlerinigörmeyeçalışmalarını
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öğütlemiştir.'Onlarlaiyigeçinin.Eğeronlardanhoşlanmazsanız(bilinizki)

Allah'ın hakkınızda çok hayırlıkılacağıbirşeyden de hoşlanmamış

olabilirsiniz'NİSA19

-Bununlabirlikteİslam hukuku-aslındabirnimetvesaadetvesilesi

olduğuhaldeartıkçekilmezbiryükhalinegelenevlilikbağınıçözmekve

eşlerinanlaşabileceğiyeniaileyuvalarıkurmalarınaimkaniçintalakı

meşrusaymış,amaonungerçektesevilenvearzuedilenbirdurum

olmadığınısöylemiştir.

-'HelalşeyleriçerisindeAllah'aensevimsizgeleniboşamadır'EbuDavud

-'Evlen fakatboşanma,Allah zevk için evlenip boşanan erkek ve

kadınlarısevmez'

-Evlilik bağının önemlibirsebep bulunmadıkça keyfişekilde sona

erdirilmesinitasvipetmemeklebirliktenaslardatalakınmeşruiyetiaçıkça

ifade edilmiştir:'Ey Peygamber!Kadınlarıboşayacağınızda,onları

iddetlerinigözeterekboşayın ve iddetide sayın...İddetmüddetlerini

doldurduklarında onlarıya meşru ölçüleriçerisinde(nikahınız altında)

tutunveyaonlardanmeşruölçüleregöreayrılın'TALAK1-2

-'Boşamaikidefadır.Bundansonrasıyaiyilikletutmakyadagüzellikle

salıvermektir.Kadınlaraverdiklerinizden(boşanmaesnasında)birşey

almanızsizehelalolmaz.AncakerkekvekadınAllah'ınsınırlarındakalıp

evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum

müstesna'BAKARA229

-Eğererkekkadını(üçüncüdefa)boşarsa,ondansonrakadınbirbaşka

erkekleevlenmedikçeonualmasıkendinehelalolmaz.Eğerbukişide

onuboşarsa,(herikitarafda)Allah'ınsınırlarınımuhafazaedeceklerine

inandıklarıtakdirde,yeniden evlenmelerinde sakınca yoktur.Bunlar

Allah'ınsınırlarıdır.'BAKARA230

-Kuran'ıKerim'deaileiçianlaşmazlığınortayaçıkmasıhalindeevliliğin

devamınısağlamaya yönelikbazıönleyicitedbirlere başvurulmasının,

geçimsizliğindevam etmesidurumundaerkekvekadınınailelerinden

seçilecek hakemlerin karı-koca arasını bulmaya gayret etmesinin

istenmeside onların arasındakiuyuşmazlıkların ilk çözüm yolunun

boşanmaolmamasıgerektiğiniortayakoymaktadır.
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- 'Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin

ailesindenbirhakem vekadınınailesindenbirhakem gönderin.Bunlar

barıştırmakisterlerseAllaharalarınıbulur;şayetAllahherşeyibilen,her

şeydenhaberdarolandır.'

TALAK:

Lügatteserbestbırakmak/serbestkalmak,bağındankurtulmak/bağını

çözmekgibianlamlaragelentalakfıkıhıstılahındanikahakdiniçözmek

vekaldırmakamacıyla kullanılan bellisözlerleerkeğin evlilikbağını

ortadankaldırmasınıifadeeder.

-İslam hukukliteratüründedaranlamıylatalakevlilikbirliğininkocave

bellidurumlarda kadın tarafından tek taraflıirade beyanıyla sona

erdirilmesiniifadeeder.

-Buyönleriyletalakfesihvetefriktenfarklıdır.

-Fıkıheserlerindetalakiçin'belirlibirlafızyadaonunyerinegeçenbir

sözlehemenyadagelecektenikahbağınınortadankaldırılması've'bir

sebebe bağlıolmadan kocanın nikahısona erdiren tasarrufu'gibi

tanımlarverilmektedir.

-Kocanınkarısıylabellibirbedelkarşılığındaanlaşmasıyla(muhalea)

veya hakimin kararıyla evliliğin sona erdirilmeside (tefrik) geniş

anlamıyla talak kapsamında görülmekle birlikte çağdaş islam

hukukçularınıngeneltemayülü,talakınsadece'eşlerdenbirinintektaraflı

iradesiyle gerçekleşen boşanma' anlamında kullanılması gerektiği

yönündedir.

-Meselaşahitsizevlenmeveeşlerdenbirininirtidatetmesidurumunda

fesihsözkonusudur.

-Bununlabirlikteevliliğisonaerdirensebeplerdenbazılarınıntalakmı

fesihmisayılacağıfakihlerarasındatartışılmıştır.

TalakileFesiharasındakifarklar:
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1.Talaktaboşanmasayısıeksilir,fesihteböyleolmayabilir.

2.Talakhakiminhükmünemuhtaçdeğildir.Ancakfesihmuhtaçtır.

3.Talaktansonraiddetbekleyenkadınyenidenboşanmayamüsaittir.

Fesihteisemüsaitdeğildir.

4.Fesihherşeyiyleevliliğisonlandırır.Talakiseric'iveyabainolmasına

göresonlandırılır.

5.Fesihtedekadıniddetbekler.

-FasidnikahınerkektarafındansonaerdirilmesineHanefiler'mütareke'

adınıvermiştir.

- Kazai boşanma sebeplerinden biri olan ve kocanın 'eşiyle

münasebette(takarrub)bulunmamaküzereyaptığıyeminanlamınagelen

ila' 'kocanıncinselyöndenkarısınıannesineveyakendisineebediyyen

nikahdüşmeyecekyakınlarınabenzetmesi'anlamındakizıharvekadının

kendisinizina ile itham eden kocasıyla yeminleşmesiniifade eden

lian/mülaane dafıkıhliteratüründeevliliğisonaerdirenhallerdenolup

talakkonusualtındaelealınmaktadır.

-İslam'ınboşanmayetkisinibazıistisnalardışındailkeolarakkocaya

vermişolmasıeleştirikonusuolmuştur.İslam hukukçularıbueleştirilere

şucevaplarıvermişlerdir:

i. Boşanmayetkisininkocayaverilmişolmasıkadının hiçbirşekilde

boşanmahakkınınbulunmadığıanlamınagelmez.Tefvizü't-talakyoluyla

yadabelligerekçelerdendolayıkadınınmahkemeyemüracaatlaevliliği

sonaerdirmesalahiyyetivardır.

ii.Kadınlarruhsalözellikleriveyaradılışlarıgereğidahaduygusalve

kırılgandırlar. Kendilerine tam boşama yetkisi verildiğinde basit

sebeplerdendolayıevliliğesonverebilirler.

iii.Boşama sonrasında devreye girecek malikülfetlerle beraberaile

kurumunun bütün maddiyükü kocanın üzerinde bulunduğu için o,

boşanmakonusundadahatemkinlidavranır.

iv.Yetkininbirkişiyeverilmişolması,ikikişiyeverilmesihalindemeydana

gelecekboşanmaihtimaliniyarıyarıyaazaltacağındanyuvanındağılması
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daoorandazorlaşacaktır.

v.Boşamayetkisieşlerindışındabaşkabirisine(meselahakime)verilmiş

olsa,aileniniçindekalmasıgerekenmahrem sırlarduruşmaesnasında

ifşa edilebilir,ispatiçin haksızithamlarve uydurma delillerdevreye

girebilir.Budataraflararasınakinvedüşmanlıktohumlarıeker.

-Mutlak anlamıyla talak meşru sayılmakla birlikte fakihler,farklı

durumlardatalakınvacip,mendup,mubah,haram veyamekruhhükmünü

alabileceğikabuledilmiştir.

-Meselailayeminiedenvedörtaylıkbeklemesüresininardındaneşine

dönmeyireddeden kocanın karısınıboşamasıçoğunluğa göre vacip,

geçimsizlikyüzündenkendisiniboşamasınıisteyenkarısınıboşaması

mendup,huyundanhoşlanmadığıeşiniboşamasımubah,sebepsizyere

boşamasımekruhveyaharam,ayrıcabid'italakharam sayılmıştır.

-Hanefiler'egöretalakıntemelunsuru(rükün)sigadır.Rüknüdahageniş

anlamdakabuledendiğermezhepleregöreisesigadaaslolansözdür,

ancakbazıdurumlardayazıveişaretdesözyerinegeçebilir.

-Tek başına talak niyetitalak sayılmaz.Boşama sarih veya kinayeli

sözlerle gerçekleşir.Sarih talak,boşama iradesikendisinden açıkça

anlaşılanveörfenbuanlamdakullanılansözlerleolur.

-Fakihlertalakınveaynıköktentüreyenkelimelerinsariholduğunda

ittifaketmiştir.ŞafiiveHanbeliler'fırak've'serah'kökündentüreyen

kelimeleridesarihkapsamındasayar.

BOŞAMAEHLİYETİVEİLGİLİBAZIÖZELDURUMLAR

BoşamaEhliyeti

-Boşamayetkisininkullanılabilmesikocanınbellinitelikleritaşıması

gerekir.Talakınmuteberolabilmesiiçinkocanınboşamaehliyetine

kadınındaboşanmaehliyetininbulunmasıgerekir.

-Kocanınkarısınıboşayabilmesiiçineda/fiilehliyetinesahip(akil-baliğ)

olmasıgerekir.Bununlabirlikteboşamafillibizzatkocadanyada

boşamavekaletiniverdiğivekiliyadaelçisindensadırolmalıdır.

-Büluğaermeyençocukların,akılhastasıvebunakların,baygınların,uyur
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haldeolanların,boşamavekaletibulunmayankimselerinboşamaları

hukukengeçersizdir.

-Boşanmayamuhatapolan(talakınmahalli)kadınınboşayanın/kocanın

karısıolmasıgerekir.

-BukonudaHz.Peygamber(as)'Nikahtanöncetalakyoktur'BUHARİ'

İnsanoğlusahipolmadığıbirşeyiadar,azadederveboşarsabunlar

hükümsüzdür'EBUDAVUDbuyurmuştur.

BoşamaEhliyetiyleİlgiliBazıÖzelDurumlar

a.SarhoşunTalakı

i.Helalolanbirşeyialaraksarhoşolanlarıntalakımuteberdeğildir.

ii.Tenavülüharam olanşeyialaraksarhoşolanıntalakı;

-Ahmetb.Hanbel,Zeydiler,Caferiler,Zahiriler,Tahavi,Kerhi,Şafii'ninbir

görüşünegöre,talakımuteberdeğildir.

-Hanefilerinmüftabihgörüşü,Şafii'inbirgörüşüveMalikileringörüşü,

talakımuteberdir.

-İbnTeymiyye,oharam olanşeyialmadanöncekiniyetinebakarız.

-HAK'Sarhoşuntalakımuteberdeğildir'

-Sarhoşidiysehükmü.....budurdemeklazım.

b.MükrehinTalakı(İkrah-ıMülci)

-Cumhuragöremükrehintalakımuteberdeğildir.

-Hanefilerisemükrehintalakınımutebersaymışlardır.

-HAKdeCumhurungörüşünükanunlaştırmıştır.'İkrahilevukubulan

talakmuteberdeğildir.'

c.Gadbanın/Mehduşun(sinirlikişinin)Talakı

-Sinirkrizigeçirenkişinintalakıgeçerlideğildir.BukonudaHz.

Peygamber(sa)'İğlakhalindeboşamayoktur'BUHARİ.Burada'iğlak'
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ifadesiaşırısinirlilikvekızgınlıkhalidemektir.Bukonudaicmavardır.

-Nesöylediğinineyaptığınıhatırlamayankişiböyledir.Ancakmantıklı

düşünmeyiengellemeyenkızgınlıkhalindekiboşamageçerlidir.

d.HataEdeninTalakı

-Hanefilerdebusarihbirsözisetalakgeçerlidir.Diğerlerindesarihlafzı

hataensöylediysetalakgerçekleşmez.

e.Hazilin(Ciddiolmayanın)Talakı

-Boşamaniyetiolmaksızınsırfşaka,oyunveeğlenceolsundiyeyapılan

ciddiyettenuzakboşamalarıngeçerliolupolmadığıkonusunda

hukukçulararasındaihtilafvardır.

-HanefiveŞafiiler'Üçşeyvardırkibunlarınciddisciddi;şakasıda

ciddidir.Evlenme,boşamaveric'at'hadisinedayanarakhazilintalakını

geçerlisaymışlardır.

-MalikiveHanbelileriseboşamanıngeçerliolabilmesiiçinniyetve

kastınbulunmasınışartkoşarlar.Hazilintalakıiseciddiyettenuzak

olduğuiçinböylebirniyetvekasdıbarındırmaz.Dolayısıyladageçersiz

olduğunusöylerler.

f.Ölüm Hastasının(marazımevt)Talakı

-Marazımevt,kişiyidışarıdakiihtiyaçlarınıkendibaşınagöremeyecek

kadarevebağımlıkılanveneticedeölüm getirenhastalığadenir.

-Aklıbaşındaölüm hastasınınboşaması(talakıfarr)geçerlidir.İhtilafa

konuolanmeselebutürboşamalardakadınınmirasçıolup

olamayacağıdır.Çünkükocahanımınımirastanmahrum etmekiçinbu

yolabaşvurmuşolabilir.

-Ric'italaklaboşandıysamirasçıolur.Baintalaklaboşandıysamirasçı

olamaz.Fakatölüm hastasıykenbaintalaklaboşadıysa,

-Şafiiler,mirasçıolamaz;

-Hanefiler,iddetdolmadanölüm vukubulursamirasçıolur;sonrasında

olamaz.
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-Ahmedb.Hanbelbukadınbaşkasıylaevlenmediğisürecemirasçıolur.

-İmam Malikevlensedemirasçıolur.

TALAKÇEŞİTLERİ

-Talak,evliliğisürdürebilmekiçinyeniakdeihtiyaçbulunupbulunmaması

açısından'ric'ivebain';KuranveSünnet'euygunlukaçısından'sünnive

bid'i'kısımlarınaayrılır.

1.Ric'iTalak:Erkeğinyeninikahakdinegerekkalmadaniddetsüresi

içindeeşinedönebildiğiboşamadır.

Boşamanınric'isayılabilmesiiçin;

i.Birinciveyaikincitalakolması,

ii.Taraflarınfiilenkarı-kocahayatıyaşamışolmaları,

iii.Boşamanınbirbedelkarşılığındayapılmaması,

iv.Hanefiler'egöresarihyadasariheyakınbellilafızlarlagerçekleşmesi

gerekmektedir.

-Sariheyakınsayılanbazıistisnalardışındakinayelilafızlarlayapılan

talakHanefiler'egörebainsayılırken;

-Diğerüçmezhebegöreistersarihisterkinayelilafızlayapılsıntalak

kuralolarakric'idir.Ric'italaktakocaiddetsüresiiçindekadının

bulunmasadasözleveyaevlilikhayatınıfiilensürdürerekeşinedönebilir;

ancaksözleyapılmasıvebuesnadaşahitlerinbulundurulması,

dolayısıylainsanlarınbuolaydanhaberdaredilmesimenduptur.

-İddetsüresiiçinderic'atedilmemesihalindeayrılıkbainedönüşür.Evlilik

bağıdevam ettiğindenric'italaksebebiylebeklenileniddetsüresiiçinde

eşlerdenbirininvefatetmesihalindediğeriölenemirasçıolur.

-Ölüm veyatalakhadisesinebağlananmüeccelmehirric'italakla

muacceliyetkesbetmez;fakatiddetinbitimindemuaccelhalegelir.

-MehirfakihlerinçoğunluğuncanikahakdininbirsonucuveMalikiler'ce

nikahınşartlarındanbirikabuledildiğindenmehirbelirlenmemişolsaveya

belirlenenmehirbirsebeplegeçersizsayılsabilekadınamisilmehir,zifaf
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olmadanboşamadurumundadakararlaştırılanmehrinyarısının

ödenmesigerekir.

-Mehirbelirlenmedenevlenenkadının(müfevviza)zifaftanönce

boşanmasıdurumundaiseonamisilmehrinyarısıdeğil,müt'aadıylabir

ödemeyapılır.

-Biraradabulunmanınevliliğindevamınısağlayacağıümidiyleric'italakla

boşanankadınıniddetsüresincekocasınınevindeveyaonungösterdiği

evdekalması(sükna)gereklikılınmıştır.

2.Baintalak:Taraflarıntekrarbirarayagelebilmesiiçinyenibirnikah

akdiningereklisayıldığıboşamadır.Buşekildegerçekleşenboşamaya

'ibane'denir.

-ZifaftanönceveyabedelkarşılığındagerçekleşmesiveHanefiler'egöre

kinayelilafızlarınkullanılmasıdurumundabaintalakolur.

-Talaksayısınınbirveyaikiolmasıhalindebunaküçükayrılık(el

beynunetü's-suğra)denirvetaraflar,isteriddetsüresiiçindeisteriddet

bitimindeyeninikahakdiyletekrarbirarayagelebilir.

-Talaksayısınınüçeulaşmasıdurumundameydanagelenayrılığabüyük

ayrılık(el-beynunetü'l-kübra)adıverilirvekadınbaşkabirerkekleevlenip

boşanmadaneskikocasıylayenidennikahlanamaz.

Hülle

-Üçtalaktansonraeskikarıkocanıntekrarevlenmesinisağlamak

amacıylakadınınbaşkabirerkekleyaptığıhilelievlilikvebuhilenin

taraflarıHz.Peygambertarafındanlanetlenmiştir.Üçtalaktansonra

kadınevlendiğibaşkabirerkektenboşanıptekrareskieşinedönerse

kacanınyenidenüçtalakhakkınasahipolacağındaihtilafyoktur.

-Ancakikincievlilikbirveyaikitalaklaboşanankadıniçinsözkonusu

edildiğinde,

-EbuHanifeveEbuYusuf'agörekocayenidenüçtalakhakkınıeldeeder.

-İmam Muhammedilediğerüçmezhebegöreyalnızilkevliliktengeriye

kalantalakhakkınasahipolur.



YUSUFZİYAGÖKDEMİR

-Baintalakveyafesihsebebiylebekleneniddetsüresiiçindegerçekleşen

yenidenboşamanıngeçerliliğihakkındafarklıgörüşlerbulunmaktadır.

Hanefiler,beynunet-isuğrailebazıfesihdurumlarındabekleneniddet

süresizarfındavakiolantalakıgeçerlisayarkendiğermezhepleraksi

görüşbeyanetmektedir.

3.SünniTalak:Erkeğinkarısınıcinselilişkininbulunmadığıtemizlik

dönemindeboşamasıdır.

-ButürtalakınKur'anveSünnet'euygunsayılarakbuisimleanılması

özellikle,'Kadınlarıboşayacağınızdaonlarıiddetlerinigözeterekboşayın'

ayetiyle(Talak1)karısınıhayızhalindeboşayanoğlunundurumunusoran

Hz.Ömer'eResul-iEkrem'inverdiğişucevabadayandırılır:'Onaemret,

karısınadönsün;karısıtemizleniphayızgörünceyevetekrar

temizleninceyekadaronunikahındatutsun.Bundansonradilerseonu

tutar,dilersecinselilişkidebulunmadanboşar.İşteAllah'ınkadınların

boşanmasındagözetilmesiniemrettiğiiddetbudur'(Buhari)

-Talaktaböylebiryolizlenmesiniistemeninsebebihakkındayapılan

açıklamalarşöyleceözetlenebilir:Kadınınregl/hayızdöneminde

genelliklemeydanagelenbedenselveruhsaldeğişikliklereşler

arasındakigeçimsizliğietkileyebileceğindenboşamagibiciddisonuçları

olanvesoğukkanlılıkladüşünülüpkararlaştırılmasıgerekenbirtasarrufun

budevredegerçekleştirilmesiuygundeğildir.

-Sünnütalakanlıköfke,arıziduyguvedüşüncelerinetkisialtında

sonradanpişmanlıkduyulacakadımlaratılmasınıveaileyuvasının

dağılmasınıönlemekiçinalınantedbirlerdenbiridir.Birdefadaüçtalakla

boşamaHanefiveMalikiler'egöresünneteaykırıdır,Şafiiler'egöre

değildir;Hanbelimezhebindeherikiyöndegörüşbelirtilmiştir.

4.Bid'italak:Erkeğin,karısınıhayızlıyahutnifaslıikenveyacinselilişkide

bulunduğutemizlikdönemindeboşamasıdır.Fakihlerinçoğunluğuna

göreisteraynımeclisteisterayrımeclislerdeolsunaynıtemizlikdönemi

içindebirdenfazlatalakdabid'isayılır.

-Bid'italakfakihlerinçoğunluğunagöre-sünneteaykırısayılmaklabirlikte

-ehlindensadırolduğuiçinhukukisonuçdoğurur;ancakboşayankişibu

husustakiemreuygunhareketetmediğindengünahişlemişolur.
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-Ancakbid'italakıgeçerlisayanfakihleregöreric'italaksözkonusuise

kocakarısınadönmelidir.Hanefiler'inçoğunluğubununvacipolduğunu,

ŞafiiveHanbeliler'leKudurigibibazıHanefilersünnetveyamüstehap

olduğunusöyler.

-Malikilerisehayızveyanifashalindeboşamanınharam,cinselilişkide

bulunulantemizlikdönemindeboşamanınisemehruhsayıldığını,

dolayısıylabirincidurumdakocanıneşinedönmekzorundaolduğunu,

ikincidurumdabununzorunlugörülmediğinibelirtmiştir.

-Saidb.MüseyyebgibibazıtabiinalimleriyleMuhammedEbuZehregibi

çağdaşalimler,dinenöngörülenşekleuyulmadığıvebuşeklinhedeflediği

amaçlarıihlalettiğigerekçesiylebid'italakıngeçerlisayılmadığı

görüşündedir.

BOŞAMADAKULLANILANTALAKLAFIZLARI

TALAKLAFIZLARI:

SarihLafızlar:Boşsun,şartolsunsözüTürkçe'desarihlafızdır.Başka

manayagelmeyenlafızsarihtir.

KineviLafızlar:Niyetsoruluryadahalindelaletiniyetibelirler.

-Kişininiçindebulunduğuhalniyetinibelirler.

-'HanefiveHanbelilerdelaletihalimutebersayarlar.MalikiveŞafiilerise

delaletihalietkiligörmezler.

-Hanbelilerkinevilafızlarıvehalleriüçeayırmışlardır:

Haller:Rızahali(Kavga,talakvsyok),GazaphaliveTalakımüzakere

(konuşma)hali

Buüçhalegörelafızlar:

i.Talaktalebinekarşıolumlugibidüşünebilen,kadınıazarlamayada

talebineredgibianlamınagelmeyenlafızlar.

Mesela:Kadın,'Beniboşa';erkek'iddetbekle'gibisözler

-Butürsözlergazabvetalakımüzakerehalindeniyetisorulmaksızın

talakadelaleteder.
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ii:Talaktalebinekarşıolumlucevapdaazarlamadaolancümleler.

Mesela:kadın'Beniboşa'erkek'Senbainsin'gibisözler

-Rızavegazabhalindeniyetisorulur.Müzakerehalindeniyetsorulmaz

talakayorumlanır.

iii:Talaktalebineolumluyadaolumsuzanlamınagelebilenlafızlar

Meselakadın'beniboşa'erkek'kalkçıkgit'gibisözler.

-Butürlafızlardaüçtürlüniyetsorulur

RIZA GAZAP TALAKI

MÜZAKERE

1 Niyetsorulur ------------- ----------

2 Niyetsorulur Niyetsorulur -----------

3 Niyetsorulur Niyetsorulur Niyetsorulur

-Sorugelirse:Mutlakaniyetsorulur.Butalaktırdenince,kişicevap

veremiyorsabukesintalaktır.Eğermakulbiraçıklamagelirsebukabul

edilir.

TALAKINUMUMİŞARTLARI

1.Kocaboşamaehilolacak

2.Kadınboşanmayaehilolacak.

-Birkişi'birkadınlaevlenirseboşolsun'dese,

-ŞafiiveHanbelilerevlenmedentalakolmaz

-Malikilerbütünkadınlarladeğilbellibirkadınlasınırlarsa
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-Hanefilerherkimleevlenirsenikahlandığındaboşolur

3.Talaksözüsöylenmişolmalıdır.İcmayayakıngörüşvardır.Zihninden

geçirmesiolmaz.

-Mukatebemuhatabagibidir.(mecelle)

-Talaksözünükadınınduymasışartıyoktur.

-Dilsizinişaretima'hudesilisanilebeyangibidir.(Mecelle)

-Dilsizlerinnikahıkıyılırkenokur-yazarolupolmadığınısormaklazımdır.

İşaretleolmaz.

4.Talaklafzıinşaiolacakhaberilafızlarlatalakolmaz.

5.Talakparçalanma(tecezzi)kabuletmez.

-Mütezecciolmayanşeyincüz'ünüzikirküllünüzikirdir.(mecelle)

6.Talaksözününkarıyayöneltilmişveokarınınkastedilmişolması

gerekir.

KARŞILIKLIRIZAİLEBOŞANMA(MUHALEA/HUL'U)

-Boşamahakkıilkeolarakkocayaverilmişolmaklabirliktebazıhallerde

kadınıngirişimiyledetalakgerçekleşebilir.ButürboşanmalardaMuhalea

hulu'dur.

-HUL:Fıkıhta;kadınınbellibirbedelvermesikarşılığındakocanın

ayrılmayarazıolmasıüzerineevlilikbağındankurtulmasınıifadeeder.

Karşılıklıanlaşmaylagerçekleştiğiiçinbuişlememuhaleaadıverilir.

-Önemlibirsebepolmaksızınkocasındanayrılmakisteyenkadınacennet

kokusuharam olurEBUDAVUD

-Hiçbirmazeretolmaksızınboşanmakisteyenkadınlarmünafıktır.

Tirmizi

-SahabedenSaidb.Kaysb.Şemmas'ınkarısıkocasınınçirkinliğinden,

başkabirrivayettekendisinidövdüğündenşikayetleHz.Peygamber'e
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gelirvekocasındanayrılmayıtalepeder.Rasulullahkadınamehirolarak

aldığıbahçeyiSabit'egerivermesinisöyler;kadınayrıcabaşkabirmal

vermeyiteklifedersedeRasulullah,Sabittenyalnızcabahçeyigerialıp

karısınıboşamasınıister.Buolay,cahiliyedevrindedebilinenHul'un

islamidönemdeilkuygulamasıolarakkabuledilir.

-Hanefi,ŞafiiveHanbelileregörealım satım,nikahvebenzeriişlemlerde

olduğugibihul'undahakim huzurundayapılmasışartdeğildir.

-Saidb.Cübeyr,İbnsiringibiTabiinfakihlerihul'ungeçerlisayılmasıiçin

hakiminhuzurundayapılmasışarttır.

-Malikifakihleriisebununhem mahkemedehem mahkemedışında

olabileceğikanaatindedir.

-Hanefifakihlerindenserahsideihtiyaçhalindemuhalea'nınhakim

huzurundayapılabileceğiniifadeetmiştir.

-Muhalea'nınhakim huzurundaolmasışartınınilerisürülmesieşlerin

birbirlerinehaksızlıkyapmasınıönlemek,hulişlemlerinidisiplinaltına

almakvekeyfiuygulamalarınönünegeçmektir.

MUHALEA'NINRÜKUNVEŞARTLARI

-Hanefileregöremuhalea'nınhükmüicabvekabuldenibarettir.Onların

sıhhatşartısaydığıtaraflarvehul'bedelidecumhuragörerükundür.

1.İRADEBEYANI(icabvekabul)

-Hul'işlemininicabvekabul,yanikarıkocanınkarşılıklıiradelerini

birbirineuygunolarakaçıklamalarındameydanageldiğihususunda

fakihlergörüşbirliğiiçindedir.İcabkocatarafındanyapılmışsaebu

Hanife'yegöretalakıkarısınınkabulünebağlamış(talik)sayılır.

Dolayısıylakocakadınınkabulündenöncedesonradabuteklifinden

dönemez,onukabuldendemenedemez.Kendilehinemuhayyerlikşartı

koymasıgeçerliolmadığındahul'ufeshetmesidemümkündeğildir.

-İcabınsonuçdoğurmasıiçinkadınınicabınyapıldığımecliste,orada

hazırdeğilsebununkendisinehaberverildiğimeclisteteklifedilenbedeli

kabulettiğinedairiradesinihemenaçıklamasıgerekir.
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-EbuHanife'yegörekadıntarafındanyapılanicab,nikahbağından

kurtulmasıkarşılığındakocasınabellibirbedelödemeyitaahhütve

iltizam etmesidemektir.

-Kadınkocasınınkabulündenönceicabınıgerialabilir.Teklifidesadece

omeclisiçingeçerlidir.Kocanınmuhalea'yıilerdegerçekleşecekbirşarta

bağlamasıveyagelecekzamanaizafeetmesigeçerliolduğuhaldekadın

açısındanbunlargeçerlideğildir.

-Kadınınmuhayyerlikşartıilerisürmesisahihtir.Meselakadınüçgün

veyadahafazlabirsüremuhayyerolmaküzerekocasıylamuhalea

yapabilir.

-Taraflarmuhaleaiçiniradelerinisözveyayazıylaaçıklayabilirler.

Dilsizlerinmalum işaretleriyledemuhaleayapılabilir.

-MuhaleatehditveyabaskıaltındayapılmışsaHanefileregöretalakvaki

olur,fakatbaskıkadınauygulanmışsahul'bedelinivermesigerekmez.

-Diğermezheplerdeisebaskıgörenintalakıgibihul'udageçersizdir.

2.TARAFLAR

-Hulişlemindetaraflararalarındasahihnikahbağıbulunankarıve

kocadır.

-Fasidbirnikahsözkonusuolduğundamuhaleaişlemimuteberdeğildir;

çünkütaraflarınzatenayrılmalarıgerekir,dolayısıylabirbedelkarşılığında

evliliğisonaerdirmeyeihtiyaçyoktur.

-Aynışekildebaintalaklaboşanmışbirkadınmuhalea'nıntarafıolamaz,

ziranikahbağıortadankalkmıştır.Ric'italaklaboşanmışbirkadının

muhalea'yatarafolmasımümkündür.

-Muhaleadakocanıntalakehliyetinesahipolmasıolmasışarttır.

-Maliki,ŞafiiveHanbelileriflasveyasefehsebebiylehacraltınaalınmış

kocanındahul'yapabileceğikanaatindedir.

-Muhaleabedeliningeçerliolmasındakadınınakıl,baliğ,muhaleanın

anlamınavakıfvemallarındaivazlıolarakveyateberrumahiyetinde

tasarrufayetkilibulunmasışarttır.
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-Sefehsebebiylemahcurolanveyamuhaleanınanlamınıbilmeyenbir

kadınınmuhaleasıgeçerlideğildir.Budurumdatalakvakiolur,ancak

kadınınbedelödemesiicapetmez.

-Fiil(eda)ehliyetinesahipolmayanveyaeksikehliyetlikişilerhakkında

kanunitemsilcilerinceyetkitanınandurumlardabedelinivelininkendi

malındanödemesişartıylamuhaleayapabilir.

3.BEDEL

-Kadınınsürdürmekistemediğinikahbağındankurtulmasıkarşılığında

kocasınaverdiğimuayyenmaddideğeredenir.

-Nikahakdininsonucundaalınanveyahakedilenmehir,birikmişnafaka

alacağı,iddetnafakasımuhaleabedeliolabileceğigibimehirverilebilen

hermalvemenfaat,hattamehirolupolmayacağıtartışmalıbirkısım mal

vemenfaatlerdemuhaleabedeliolarakbelirlenebilir.

-Bunagörealım satımımeşruolanveekonomikbirdeğertaşıyan

menkulvegayrimenkulmallarlabazımenfaatlermuhaleadabedel

olabilir.Meselakoca,küçükçocuklarınmasraflarınınbellibiryaşakadar

karısıtarafındankarşılanmasışartıylamuhaleayapabilir.

-Mehirdeolduğugibimuhaleadadabedelinpeşinödenmesişartdeğildir.

Ancakkadınınzimmetindesabitolanbedel-ihul'onunölümüveyaiflası

halindedüşmez.

-Hanefilerhul'bedelininmehirmiktarındanfazlaolamayacağını,

alındığındaisedünyeviaçıdangeçerlisayılacağınıkaydetmişlerdir.

-Hanbelilerdehul'bedelininmehirmiktarındanfazlaolamayacağı

görüşündedir.

-ŞafiiveMalikilerisehul'bedelininmehirmiktarındanfazlaolabileceğini,

ancakmehirdenfazlaalınmasınıngüzelahlaklabağdaşmayacağınıifade

etmişlerdir.

-Muhaleadabedelinkadınınmalındanverilmesişartolmayıpbubedel

üçüncübirşahıstarafındandakarşılanabilir.

Muhaleanınsonuçları
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-Eğerhul'talakkelimesiyleveyatalakniyetiyleyapılmışsabunatalak

hükümlerininuygulanacağındaihtilafyoktur.Ancaktalakkelimesi

kullanılmadanvesariholarakyahutkinayeyoluylatalakaniyetedilmeden

yapılanhul'unisetalakmıyoksafesihmisayılacağıtartışmalıdır.

-FetvayaesasolanHanefigörüşüyleMalikiler'e,Şafiinsongörüşüneve

Ahmedb.Hanbel'dengelenmeşhurrivayetegöreisefesihhükümleri

uygulanır.

-Muhaleayıtalaksayanlaragörekarı-kocaarasındameydanagelen

ayrılıkbaintalakhükmündeoluptalakadedieksilir.Muhaleayıfesih

olarakkabuledenleregöreiseevlilikbağısonaermeklebirliktetalak

adedindebireksilmemeydanagelmez.

-Herikianlayışagöremuhaleayoluylaayrılankadıntalakyoluyla

boşanankadıngibiiddetbekler,bedelolarakbelirlenmişsekocasından

iddetnafakasıalır,iddetmüddetiiçindekarı-kocadanbiriölsediğeriona

mirasçıolmaz.

TEFVİZÜ'TTALAK

-Tefviz,kişininkendineaithukukibiryetkiyibaşkasınınkullanmasınaizin

vermesinedenir.

-Talakta,kocanınboşamayetkisinikarısınaveyabaşkakişiye

devretmesine'tefvizü-ttalak'denir.

-Buhakkınkendisinedevredildiğikişi'müfevvez/müfevveza'diye

nitelenir.Fakihlertalaktatefvizincaizolduğundaittifaketmiştir.

-Hz.Peygamber'den,eşlerinearzuederlersekendileriniserbest

bırakacağınısöylemesiniisteyenayetbuhusustakidelillerarasındayer

alır.

-Nikahakdininkuruluşuesnasındatefvizşartıilerisürülebileceğigibi

evlilikdevam ederkendekocatefviztasarrufundabulunabilir.

-Tefviz,kocanıntalakhaklarınıortadankaldırmazveeksiltmez.

-Kadıntefvizhakkınıkullandıktansonratalaktanrucuedemez.Kadının

buhakkıkullanmasındanönceerkeğinverdiğiyetkiyigerialıp

alamayacağıisetartışmalıdır.
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-Tefviz,talakyükününkadınayüklenmesidir.(YÜK)

-Tefviztemlikmidiryoksatevkilmidir?

-Tefvizyerinegöretevkilyerinegöretemlikdir.

-Hanefileregöretefvizkarıyaverildiğizamanbuhakortadadurur,karıda

kocadakullanabilir.

-Hanefilerdetevkilevliliğinömrünüuzatanbirolaydeğil,evlilikten

kurtulmakisteyenkadınabirimkangibidir.Diğermezheplertemlikiöne

çıkarmışlardır.

-Tefvizintemlikolmayönüağırlıktadır/isabetlidir.Hz.Peygamberin

hanımlarınaboşamateklifitevkildir.Ortayakoyduğubiryetkidir.

-Tefvizdekocatamamenyetkisizhalegelmiyor.BuyüzdenHanefilerin

uygulamasıHz.Peygamber'inuygulamasınadahauygundur.

-Hanefilerdetefvizinvekaletsayıldığıyerlerdevardır.Kocanın,bunu

verdiktensonrabirdahageridönememesiitibariyletemlikebenziyor.

-İmam Şafii'ninsongörüşüdeHanefilerdeolduğugibitevkildir.

-Şafii'nineskigörüşünegöreisetefvizicap,boşamakabul

mahiyetindedirvetemlikişlemindekarşıtarafınkabuletmesindenönce

icaptanvazgeçilebileceğikuralıgereğitefvizdenrücumümkündür.

-Malikiler,kullanılanlafızlarınanlamınagöretefvizi'tefviz-itevkil','tefviz-i

temlik've'tefviz-itahyir'şeklindeüçeayırırlarvebunlardanyalnızca

birincisindetefvizdenrücuimkanınınbulunduğunukabulederler.

-Fakihlertalaktaolduğugibitefvizdesarihvekinayeliifadelerarasında

farkgözetmişler,talakkelimesikullanılmışsatefvizisarih,

kullanılmamışsakinayelikabuletmişlerdir.

-Buayırım,talaktaolduğugibisarihlafızlardaniyetebakılmamasıve

kinayelafızlardaniyetinşartkoşulması,sariholanlarınric'ivekinayeli

olanlarınbaintalakhükmündekabuledilmesigibihükümleriberaberinde

getirmektedir.

-Çağdaşfakihlerineğilimiisekinayelilafızkullanımınınağırsonuçlarını

hafifletmeveiradebeyanlarınınhukukitasarrufunmahiyetiniaçık
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biçimdeortayakoymasınıesasalmayönündedir.

TefvizileTevkilArasındakiFarklar

1.Kocatefvizdendönemez,tevkildendönebilir.

2.Tefvizkocanıntasarrufkabiliyetinikaybetmesiylebatılhalegelmez.

3.Kadınıntefvizdeakilolmasışartdeğildir,tevkildeehliyetşartıvardır.

4.Tefvizmeclislemukayyedolabilir,amatevkilmukayyedolmaz.

TefvizÇeşitleri

i.MutlakTefviz

-Tefvizzamanlailgilidir,mekanlailgilideğildir.Mutlaktefviz,herhangibir

zamankaydıolmadanyapılanyetkivermedir.Bumeclislesınırlıdır.

Meclisdeğişincehakbiter.(Meselakendiniboşayabilirsingibi)

-Muhayyerbırakılmışkadınınmuhayyerliğidir.Bundanmutlaktefviz

kastedilir.

ii.MuayyenZamanlaMukayyedTefviz

-Kocaburadabellibirzamankoymuştur.Meselakendinibirhafta

içerisindeboşayabilirsingibi.Kocanınbusüreiçerisindevazgeçmehakkı

yoktur.

iii.TefviziAmm

-Bütünzamanlarıkapsayıcıtefvizdir.Mesela'kendininezamanistersen

boşayabilirsin'gibi.Budurumdakadınhernezamanistersekendini

boşamahakkınıkullanabilir.

-Malikimezhebinde,tefviziçinbelirlilafızlarınkullanılmasınıngerekli

sayılmasıgibiözelhükümleryeralır.Erkeğinbirdefadabirdenfazlatalak

hakkınıkullanmasınıngeçerlisayılıpsayılmayacağıtartışmalarının

benzeritefvizkonusundadagörülür.

-Fukahaarasındageneleğilim tefvizdedebirdefadabirdenfazlatalak

hakkınınkullanılabileceğiyönündedir.

-Ancakbuyaklaşım,KitapveSünnet'teyeralantalakhaklarının
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kullanımınailişkindüzenlemelerinamacıylaveaileninolabildiğince

korunmasıilkesiylebağdaşmadığıilerisürülerekeleştirilmiş,özellikle

kadınınhissiveacelekararvermeyedahayatkınolduğunadikkat

çekilmiştir.

TefvizinHükümleri

-Tefvizhem vasıf(ric'i-bain)hem deadet(1-2-3)itibariylekocanındediği

kadargeçerlidir.

-Erkek,'Kendiniric'iyyenboşa'dese;Kadın'Kendimibainenboşadım'

dese,tekric'italakmeydanagelir.

-Erkek'Kendinitektalaklaboşa'dese;Kadın'Kendimiüçtalakla

boşadım'dese,tekric'italakmeydanagelir.

-Erkek'Kendinibainenboşa'dese;Kadın'Kendimiric'iyyenboşadım'

dese,buradabirbaintalakmeydanagelir.Çünküric'italakbaininbir

parçasıgibidüşünülebilir.

-Erkek'Kendiniüçdefaboşa'dese,Kadın'Kendimibirdefaboşadım'

dese,

-EbuHanifeburadakocanın3defademesinerağmen,kadınınise1'i

kullanmasındandolayıtalakmeydanagelmez.

-İmameyn,birric'italakmeydanagelir.

-Tefviz'inşartatalikivezamanizafesisahihtir.

TEFRİK(HAKİM KARARIYLAEVLİLİĞESONVERİLMESİ)

TEFRİK

-Tefrik,fıkıhtakadınınmahkemeyebaşvurmasıüzerinehakim kararıyla

evliliğesonverilmesiniyanikazaiboşanmayıifadeeder.Kuran-ıKerim de

'ferreka'fiilivetürevleribirçokyerdesözlükmanasıyla,biryerdede'eşleri

birbirindenayırmayaçalışmak'anlamındageçer.(Bakara102)

-Hadislerdetefrikkelimesivetürevlerilianyapaneşleriayırmavesözlük

manasıylapekçokyerdekullanılır.

-Fıkıhkitaplarındatefrikkelimesi'kazaiboşanma'anlamındayaygın
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biçimdegeçmektedir.

TefrikSebepleri

-Fıkıhtatalak,geneldekocanıntektaraflıiradebeyanıylaevlilikbirliğine

sonvermesişeklindeanlaşıldığındanvebuhakkınkullanımınayasal

anlamdaciddibirengeldegetirilmediğindenmahkemehükmüyleevlilik

birliğininsonaermesiniistemekadınaaitbirhakolarakgörülür.

-Evliliğiniradiolaraksonaerdirilmesindekadınavehakimesözhakkı

tanınmasıbirbakımatalakyetkisininkocayatanınmasıilkesiyleçeliştiği

içinkadınınhangidurumlardatefrikisteyebileceğivehakimintefrike

yetkiliolupolmadığıİslam hukukçularıarasındatartışılmıştır.

-HanefilervekısmenŞafiiler,talakınkocayaaitbirhakolduğuilkesine

ağırlıkvererekkadınıntefrikistemevehakimintefrikehükmetme

imkanınıepeycesınırlıtutmuşlardır.

-MalikiveHanbelimezheplerindeisekadınınmağduriyetiniönlemek

amacıylabukonudakadınavehakimeoldukçagenişyetkiverildiği

görülür.

-HAKdeMaliliveHanbelimezhebiningörüşütercihedilmişveuygulama

dahaçokbuyöndeolmuştur.

-Fakihlerinüzerindedurduğutefriksebeplerişunlardır:

1.Hastalıkvebedenikusurlar:Buçerçevedecinselilişkiyeengel

olabilecekhastalıklarlaeşlerarasındanefretesebebiyetverecekayıplar

elealınmaktadır.

-İbnHazm veŞevkani'yegöreKuranvesünnet'tedelilbulunmadığından

kadınevlilikakdindenöncemevcutolsunveyaolmasıneşindekihastalık

vekusurlarsebebiyletefriktalepedemez.

-Çoğunluğagörebuhakbelirlihastalıklarvefizyolojikkusurlarlasınırlıdır

vecinselilişkiyeengelolanhastalıklarbunlarınbaşındagelir.

-Erkeğiniktidarsızlığıhalindebudurumundüzelebileceğidüşüncesiyle
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kocayabiryılsüreverilir.Busüreiçerisindedüzelmegerçekleşirsedava

düşer;aksitakdirdekocadaneşiniboşamasıistenir.Kocabundan

kaçınırsakadınıntalebiüzerinehakim eşleriayırır.

-Kadındacinselilişkiyeengelhastalıklarınbulunmasıdurumunda;

-Hanefiler'egöreerkekkarısınıboşamaksuretiylemaruzkaldığızararı

gidermeimkanınasahiptir,dolayısıylahakimdentefriktalepedemez.

-Şafii,MalikiveHanbeliler'egöreiseeşindekusurbulunanerkekde

hakimdentefrikisteyebilir.

-Birlikteliğeolmamaklaberabereşlerinbirbirindennefretetmesineyol

açabilecekcüzzam veakılhastalığıgibidurumlarınkocadabulunması

halindeEbuHanifeveEbuYusuf'agörekadınayrılmaisteğinde

bulunamaz,İmam Muhammed'egörebulunabilir.

-Buhastalıklaryüzündenkadınboşanmatalepettiğindehastalığın

geçmesiümidivarsahakim biryılsüretanır.Busüreiçerisindehastalık

iyileşirsetefrikemahalkalmaz.

-Hastalıkiyileşmediği,kocadaboşamayayanaşmadığıtakdirdekadın

talebindeısraredersehakim eşleriayırır.İyileşmesiumulmayan

hastalıktandolayıisehemeneşlerayrılır.Körlük,sağırlıkvetopallıkgibi

kusurlardanbirininkocadabulunmasıtefrikigerektirmez.

-İmam Muhammedakılhastalığı,barasvecüzzamınyanındakadının

tefriktalebindebulunabileceğihastalıklaraaklivecinselhastalıklarlacilt

hastalıklarınıdailaveetmektedir.Bugörüş1917tarihiHAKde

benimsenmiştir.

-Şafii,MalikiveHanbeliler'egöreeşlerdenbirindecüzzam,akılhastalığı

vb.ningörülmesihalindedilerlerseevliliğidevam ettirirlerveyaerkek

kenditasarrufuyla,kadınhakimebaşvurarakayrılmayolunutercih

edebilirler.Ancakkadınınakidesnasındaayıplarınmevcudiyetini

bilmemesiveöğrendiktensonrabunarazıolmamasıgerekir.

2.Gaiplik:Kocanınuzunsürekendisindenayrıkalmasındandolayızarar

görenveyaiffetinikorumaendişesiiçinegirenkadınHanefi,Şafii,Zahiri,

Caferileregörehakimdentefriktalepedemez.
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-Eğerkocanınyeribiliniyorsahakim obeldeninhakimineyazıyazarak

kocayınafakavermeyemecbureder,bilinmiyorsaemsalleriölünceye

kadarbeklenilmesigerekir.

-Malikimezhebinde,kocanınilim veticaretgibimeşrubirsebepleve

nafakayıkarşılayacakmalbırakarakdaolsaeviterketmesihalinde

kadınıntefriktalebindebulunabileceğikabuledilir.

-Hanbeliler'egörekocailim tahsili,ticaret,çalışma,askerlikvecihadgibi

meşrumazeretlerdolayısıylaevindenayrılmışsakadıntefriktalep

edemez,buayrılıkbirmazeretedayanmıyorsataleptebulunabilir.

-Tefrikisteyebilmekiçingerekliasgarigaipliksüresihususundaihtilaf

vardır.

-Malikimezhebindetercihedilengörüşegörebiryıl,Hanbeliler'egörealtı

aykocasındanayrıkalankadıntefrikisteyebilir.

-Hanefiler'ingörüşlerininkadınazararvereceğidüşüncesindenhareketle,

HAKdakocanınaltıayveyadahafazlasürenafakabırakmadangaipolan

kadınatefrikhakkıtanınmıştır.

-Fakihler,hayattaolupolmadığıbilinmeyenkişininsavaşvetehlike

şartlarınınbulunmadığıdurumlarda-akranlarınınyaşortalamasınaveya

62ile120arasındadeğişenyaşkriterinegöre-hayatındanümit

kesilmedikçehükmenölümünekararverilemeyeceğihususunda

birleşmiş,ancakkarısınınböyleuzunsürebeklemesindendoğabilecek

zararlarıelalırkenikieğilim ortayaçıkmıştır:

-Hanefiler'intemsilettiğieğilimegörebudönemdenikahınfeshinekarar

vermekevliliğindevamınıkabuletmektendahaazsakıncalıdeğildir.

-Malikiler'intemsilettiğieğilimegöreisemakulbirsürebeklemenin

ardındaneşintalebiüzerinehakim tarafındanevliliksonaerdirilebilir.

3.Hapis:Mahkum olankimseninkarısı,hapismüddetiuzundaolsa

HanefiveŞafiileregörehakimdentefriktalebindebulunamaz.Zirabu

husustadelilyoktur.Kadınınzarargörmemesiilkesinedayananve

hapisliklegaiplikarasındabenzerlikkuranMalikiler,İbnTeymiye'yegöre

üçyılveyadahafazlabirsürehüküm giyenerkeğinkarısıbiryılgeçtikten

sonratefriktalebindebulunabilir.
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4.NafakaSağlayamama:Kocaekonomikgücününzayıflığısebebiyle

karısınınnafakasınısağlayamıyorsaHanefiler'egörekadınhakimden

tefriktalebindebulunamaz.HAK'debukonuyuEbuHanife'ningörüşüne

uygunbiçimdedüzenlemiştir.

-Maliki,ŞafiiveHanbelileregörekocanınnafakavermektenacizkalması

halindekadınhakimdentefriktalebindebulunabilir.Hakim,gerekli

tahkikatıyaptıktansonragerçektennafakaborcununtamamenyerine

getirilmediğiveyatahsilindegüçlükçekildiğisonucunavarırsaboşamaya

hükmederveeşlerinarasınıayırır.

-KadınnikahakdiesnasındakocanınfakirliğinibiliyoridiyseMaşlikiler'e

göretefriktalepedemez.

-ŞafiiveHanbeliler'egörenafakayaihtiyaçzamanagöredeğişiklikarz

ettiğindenbirvakittefakirliğerazıgösterilmesibununbütünvakitlerde

geçerliliğinikoruduğuanlamınagelmez.

5.ŞiddetliGeçimsizlik:Kocanınkötüsözvedavranışlarıylakarısınazarar

vermesi,haksızyereondanayrıyaşaması,onuAllah'ınyasakladığıbirfiili

yapmayazorlaması,içkiyevekumaradüşkünlükgibikötüalışkanlıklara

sahipolmasıdurumundakadınHanefilere,Şafiilerinikigörüşündenbirine

veAhmedb.Hanbel'denyapılanikirivayettenbirinegörehakimdentefrik

talepedemez.Zirakadın,hakimdenkocasınıncezalandırılmasınıveonu

arzuedilmeyendavranışlarındanvazgeçirmesiniisteyebilir.

-Sonuçalınamamasıhalindehukukenyapılabilecekbirşeyyoktur.

-Malikilere,Şafiilerindiğergörüşüne,Ahmedb.Hanbel'dengelendiğer

rivayetegörebudurumlardakadınkocasınıncezalandırılmasınıveya

aralarınınayırmasınıisteyebilir.Kadınınbuyöndekiiddialarınıikişahitle

ispatetmesiveyakocasınınikraretmesihalindehakim aralarınıayırır;

aksitakdirdedavareddedilir.Kadınzararauğradığınıispatedememekle

birlikteyenidenmahkemeyebaşvuruptefriktalebindeısraredersehakim

ikitarafınailesindenbirerkişiyihakem tayineder.Hakemlergerekli

araştırmayıyaparakeşleriuzlaştırmayaçalışırlar.

-Bumümkünolmazsavekocanınkadınazararverdiğinekanaat

getirirlerseboşamaya,kadınkusurlugörülürsemuhaleayahükmederler;

geçimsizliğinherikisindenkaynaklandığısonucunaulaşırlarsamehrinbir
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kısmıkarşılığındaaralarınıtefrikederler.Hakemlerittifakedemezse

hakim birbaşkahakem heyetibelirler.Hukuk-iAileKararnamesieşler

arasındageçimsizliğinvarlığıdurumundahakemlerinboşamayetkisini

kabuletmiştir.

-TefrikkararıylaHanefiveMalikiler'egörebirbaintalakmeydanagelmiş

olur.Zirahakim kocaadınaboşamaişlemiyapmışsayılır;ayrıcatefrikten

maksatmevcutzararıönlemeolduğundanbuamaçancakbaintalakla

gerçekleşebilir.

-Şafii'yeveAhmedb.Hanbel'egörekadınınisteğiylegerçekleştiğiiçinbu

ayrılıktalaksayılmayıpfesihkabuledilir.Bugörüşayrılığınönemitalak

sayısınıneksilipeksilmemesindegörülür.

LİAN/MÜLAANE

-Sözlüktela'n'kovmak,Allah'ınrahmetindenuzaklaşmak'manasınagelir.

Naslardabukelimesözlükanlamındakullanılmıştır.Bukökün

türevlerindenolanlianvemülaanede'karşılıklılanetleşme'demektir.

-Fıkıhterimiolaraklian,karısınınzinaettiğiniveyadoğan/doğacak

çocuğunzinaürünüolduğunuiddiaedenkocanınhakim huzurundabunu

yeminleteyitetmesi,kadınındakocasınınyalansöylediğinevekendisinin

masum olduğunaaynıtarzdayeminetmesidir.

-Birkimseyizinasuçuylaitham edenkişiiddiasınıdörtşahitleispat

etmekmecburiyetindedir.Bunuyapmadığıtakdirdezinaiftirası(kazf)

suçunuişlemişolur.

-Bununtekistisnası,karısınızinayaparkengörenveyaevlilikiçinde

doğan/doğacakçocuğunkendisindenolmadığınıbilenkocanın

durumudur.

-Koca,hakim huzurundadörtdefaaçıkbiryeminlekarısınınzina

yaptığınıilerisürerveyadoğan/doğacakçocuğunkendisinden

olmadığınısöyler.Budurumdakocayakazfcezasıverilmez.Kadınise

aynışekildezinaisnadınıdörtyeminlereddederveodazinaedenkimse
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içinöngörülmüşolancezadankurtulmuşolur.

-Uveymirel-Aclani'nin/Hilalb.Ümeyye'ninkarısınınzinaettiğiniileri

sürmesiveHz.Peygamber'in'Dörtşahitgetir,yoksasenizina

iftirasındancezalandırırım'demesiüzerinenazilolanayettebu

durumdakikocanınlianyoluylakazf,kadınınzinacezasındankurtulacağı

hükmügetirmiştir.

-'Eşlerinezinaisnadındabulunupdakendilerindenbaşkaşahitleri

olmayanlaragelince,onlarınherbirininşahitliği,kendisinindoğru

söyleyenlerdenolduğunadairdörtdefaAllahadınayeminederekşahitlik

etmesi,beşincidefada,eğeryalansöyleyenlerdeniseAllah'ınlanetinin

kendiüzerineolmasınıdilemesidir.Kadının,kocasınınyalan

söyleyenlerdenolduğunadairdörtdefaAllahadınayeminveşahitlik

etmesi,beşincidefada,eğer(kocası)doğrusöyleyenlerdeniseAllah'ın

gazabınınkendiüzerineolmasınıdilemesikendisindencezayıkaldırır'

NUR/6-9

-Liankadınınzinaetmesidurumundabaşvurulanbirişlemdir.Kocanın

zinaetmesihalindelianabaşvurulmazvekocasınızinaylaitham eden

kadınancakbunudörtşahitleispatederekkazfcezasındankurtulabilir.

-Lianişlemininyapılabilmesiiçinzinaisnadıanındakadınlaerkek

arasındageçerlibirevliliğinmevcutolmasıgerekmektedir.Belirtilenanda

evliliklerigeçersizhalegelmişveyasonaermişsebudurumdalian

yapılmaz,erkekispatedemediğibirzinaisnadınıncezaisorumluluğunu

üstlenir.

-AncakŞafiiveHanbeliler'egörelian,zinasonucuolançocuğun

nesebininreddimaksadıylayapılmaktaysabudurumdafasitevliliktede

lianabaşvurulur,buyollaçocuğunnesebireddedilir.Ric'italakla

boşanmışkadındaiddetbeklerkenevlikabuledilir.Lianıngerçekleşmesi

içinkocanınkarısınınzinaettiğinigörmesi,ancakbunuşahitlerleispat

edememesigerekir.

-Dörtşahitleispatimkanınınbulunmasıhalindeböylebirişlem yapılmaz;

isnatedilensuçşahitlerintanıklığıylasabitolur.Şahitlerleispat

durumundakadınınsuçsuzluğunayönelikmukabilyeminlerlecezai
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sorumluluktankurtulmasımümkündeğildir.

-Hanefiler'egöreliankazffiilininyerineikameedilebilenbirişlemdirve

birtürşahitliktir;busebeplehangikimselerekarşıkazfsuçu

işlenebiliyorsaancakokimselerekarşıliansözkonusuolabilirvelianda

şahitliktearananşartlararanır.

-Diğermezhepleregöreiseliankazftenbağımsızbirişlemdirveşahitlik

değilbiryeminsayılır;dolayısıylakazfsuçununoluşmasıiçingerekliolan

şartlararanmadığıgibişahitlikleilgilihükümleredebağlıdeğildir.

-Buayrımınönemlisonuçlarıvardır:

-Hanefiler'egöredahaöncezinaettiğisabitolankadına-bukadın

muhsansayılmayacağıiçin-kocasıtarafındanyöneltilenböylebiritham

lianişleminibaşlatmaz.

-Kadınınköleveyagayrimüslim olmasıdurumundadaliansözkonusu

değildir.Budurumlardaispatşartınıyerinegetirmedenkarısınazinaisnat

edilenkocayata'zircezasıverilir.

-Kocanınkazfsuçundandahaöncemahkum olmasıhalindedeşahitlik

ehliyetinikaybettiğiiçinlianabaşvurulmaz.

-Ancakbusondurumdakocaikincidefakazfsuçunuişlemişsayılırve

busuçiçinöngörülenhadcezasıylacezalandırılır.

-Cumhuragöreiselianbaşlıbaşınabirişlem olduğundankadının

müslümanveyahürolmasışartdeğildir.

-Kocanındahaöncekazfsuçundanmahkum olmasıdasonucu

etkilemez,lianişleminebaşvurulur.

-Öteyandanlianınyapılabilmesiiçinzinaiftirasınauğradığınıve

onurununzedelendiğiniiddiaedenkadınınmahkemedenlian

prosedürününuygulanmasınıtalepetmesigerekir;mahkemeninre'sen

böylebirişlemibaşlatmasısözkonusudeğildir.

-LianİşlemişuŞekildeYapılır:

-Lianişleminehakim huzurundaöncekocabaşlarvedörtdefa,'Allah'ı

şahittutarım kibenzinaisnadındadoğrusöylüyorum'dervebeşinci
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olarakda,'Eğerzinaisnadındayalancıisem Allah'ınlanetibenim üzerime

olsun'sözüyleyemininitamamlar.Ardındankadındörtdefa,''Allah'ışahit

tutarım kikocam banazinaisnadındayalansöylemektedir'dervebeşinci

olarakda,'EğerdoğrusöylüyorsaAllah'ıngazabıbenim üzerimeolsun'

sözüylelianıtamamlar.Eğerzinaürünüolançocuğunnesebininreddi

sözkonusuiseyeminleşmeesnasındabudaaçıkçabelirtilir.

-Kocakarısınazinaisnatettiktensonraliandankaçınırsaveyakadın

kocasınınzinaisnadınıreddeder,fakatyemineyanaşmazsabudurumda,

-HanefilerveHanbelileregörekocayakazfvekadınahemenzinacezası

uygulanmasınagidilmeyipliandankaçınankocakarısınaiftiraettiğini

kabuledinceyeveyalianişleminebaşlayıncayakadar,kadındakocasını

tasdikedinceyeveyalianişleminebaşlayıncayakadarhapsedilir.

-Hanefileregörekadınkocasınıtasdikedersekendisineyinedezina

cezasıverilmez.Zirabutasdikdörtdefaayrıayrı,zinaettiğiniaçıkça

itirafetmedikçesuçunsabitolmasıiçinyeterlideğildir;buradabirşüphe

durumusözkonusudurvecezanınverilmesineengelolur.

-Diğermezhepleregöreisekarıkocadanhangisiliandankaçınırsa

suçunukabuletmişsayılırvegereklicezayaçarptırılır.

-LianişleminintamamlanmasındansonraEbuHanifeveHanbelilere

görehakim eşleribirbirindenayırır.

-İmam Malik'egöremahkemekararınagerekolmaksızınevlilik

kendiliğindensonaerer.

-İmam Şafiiiseevliliğinsonaermesiiçinsadecekocanınlianyapmasını

yeterligörür.

-Ayrılığınkendiliğindenolacağınısöyleyenleregörebubirfesih,hakim

hükmüyleolacağınısöyleyenleregöreisebaintalaktır.

-Bazıfarklıgörüşlerolmaklabirliktehukukçularınçoğunluğunagöreeşler

artıkebediyyenbirbirlerineharam olur.

-Bunda,lianişlemindensonraeşlerinbirbirlerineolangüvenduygusunun

vekarşılıklısaygınınyokolmasınınpayıvardır.



YUSUFZİYAGÖKDEMİR

-Liannesebinreddinideiçeriyorsalianlabirliktesözkonusuçocuğun

kocaylanesepbağıkesilir,sadeceannesinebağlanır.

-Budurumdaçocuklanesebinireddedenbabaarasındamirasçılık,

nafakayükümlülüğüilişkilerisonaerer.Ancakaile,yargılamaveceza

hukukuaçısındanbazıilişkilerdevam etmektedir.Meselalianyaparak

nesebinireddettiğiçocuklaonureddedenbabaveonunyakınları

arasındakan,sıhrihısımlıkvesüthısımlığındandoğanevlilikengelleri

geçerliliğinikorur.

-Buihtiyat,birgünlianyapanınyalansöylediğiniitirafetmesivetekrar

nesepilişkisininkurulmasıihtimalinedayanmaktadır.

İLA

-Sözlükte'yeminetmek'kelimesiterim olarak'kocanınyemin,adakveya

birşartabağlamaksuretiyleeşiylecinselilişkidebulunmayıkendisine

yasaklamasınıifadeeder.

-İslamdanönceCahiliyeAraplarıilayıkadınıbaskıaltınaalmak,onazarar

vermekiçinkullanılıyordu.Kocaherhangibirsebepleeşinekızdığındabir

ikiyılveyadahauzunsüreyleonayaklaşmamayayeminediyor,süre

bitimindegerektiğindeyeniyeminlesüreyiuzatıyordu.İlanınsonuna

kadarevlilikakdidevam ettiğindenkadınyenibirevlilikyapmaimkanı

bulamıyordu.

-İslamiyet,eşlerarasındameydanagelenanlaşmazlıklarıncinselaçıdan

diğeriniterkboyutunavarmasıhalindebudavranışınözelliklekadını

mağduretmemesiiçinbelirlibirsınırgetirmiştir.Eşlerinbirlikteyaşayıp

yaşamayacaklarınakararverebilmeleriamacıylayeterlibirdenemesüresi

olandörtaylıkbirzamaniçindedönüşolmamasıayrılıkkonusundabir

kararlılığaişaretettiğindensüreninbitimindeevliliğesonverilerekeşin

serbestbırakılmasısağlanmıştır.

-Nitekim Kuran-ıKerim'deşöylebuyurulmaktadır:'Kadınlara

yaklaşmamayayeminedenlerdörtaybeklerler.Eğerbusüreiçinde

yeminlerindendönerlerseşüphesizkiAllahherşeyiçokbağışlayanve

çokmerhametedendir.EğerboşamayıkastederlersemuhakkakkiAllah

herşeyiçokiyiişiten,çokiyibilendir'Bakara226-227
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-Hz.Aişe'dennakledilenbirrivayetşöyledir:'Rasulullaheşlerineilayaptı

vekendisinehelaliharam kıldı.Arkasındandaharamıhelalyaptıve

yemindendolayıkefaretverdi'Buhari,Tirmizi

-İla,kocanıneşineyaklaşmamaküzereAllah'aveyaOnunörfenyemin

içinkullanılabilensıfatlarınayeminetmesiylegerçekleşir.

-Koca,cinsitemastanuzakkalmayıkendisineağırgelebilecekbiradağa

yahutboşamagibibirşartabağlamaksuretiyledeilayapabilir.Mesela'

Allah'ayeminederim kidörtay(altıayveyabundansonrahayatta

oldukçavb.)seninlecinsitemastabulunmayacağım';'seninletemasta

bulunursam üzerinehac(yahutbirayoruçtutmak)farzolsun';'Seninle

ilişkiyegirersem evliliğimizsonaermişolsun'gibisözlerleilameydana

gelir.

-Bunlar,boşamadaolduğugibiniyetebağlıolmaksızınsonuçdoğuran

açıkifadelerdir.İlaniyetibulunmasıhalindekinayeliifadelerledeila

yapılabilir.Eşiyleilişkisinikesmeyikastedereksöylediği,'Bundansonra

seninlebiryastığabaşkoymam'gibisözlerbuniteliktekiifadelerdir.

-Hanefiler,Malikiler,ŞafiivebirrivayetegöreAhmedb.Hanbel,ilanın

yeminlebirlikteadakveşartabağlıolarakdagerçekleşeceğini

belirtmektedir.

-HanbelimezhebindemeşhurolanrivayetegöreilaancakAllah'ayemin

etmeksuretiyleyapılabilir,ziraşartabağlamanedildenediniaçıdan

yeminanlamındakullanılır.

-Hanefilervediğerfakihlerisekişininbirdavranışıkendisinezorgelecek

birşartabağlanmasının,onubudavranıştanalıkoymadakietkisi

sebebiyleörfbakımındanyeminsayıldığınısöylemişlerdir.

-Kocanınyeminetmeksizineşindenuzakdurmasıilasayılmamakla

birliktebazıhukukçularagörekadıntarafındanboşanmatalebiyle

mahkemenezdindeşikayetkonusuyapılabilir.

İlanınŞartlarıŞunlardır:

-İlanınhukukisonuçdoğurmasıiçinilasözü(siga),kocaileeşiveila
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süresibakımındanbazışartlarınvarlığıaranır.

-İlanınrüknü,kocanıneşiylebirsüretemastabulunmayacağınayemin

etmesiolupbudaaçıkveyakinayeliifadeler,yazıvedilsizinanlaşılabilir

işaretiylegerçekleşir.

-Sariholsunkineviolsunbütünifadelerinşüpheyemahalbırakmayacak

şekildeilayadelaletetmesi,Maliki,ŞafiiveHanbelifakihlerinegöre

tasarruflargibiiladageçersizdir.

-AncakHanefilerrızaşartınıaramamışlar,dolayısıylaikrahsonucuvuku

bulanilayışakayla,gayriciddibirşekildeyapankimsenin(hazil)ilasına

kıyaslageçerlisaymışlardır.

-Hazilinilasınıngeçerliolduğundaisebütünmezheplergörüşbirliği

içindedir.Ziranikahtaveköleazadındaolduğugibibukonudadafiilin

sonucununkastedilmesişartolmayıpsözünşakasıdaciddisigibidir.

-İlaveilgilisözünhataensöylenmesihalindeHanefiler'egörediyaneten

olmasabilekazaengeçerlisayılır.Diğerüçmezhebegöreiseheriki

bakımdandasonuçdoğurmaz.

-İlayapankocanınerginvetemyizgücünesahipolmasıgerekir.

-Küçükveyaakılhastasıolankocanınilasıgeçerlideğildir.

-SarhoşunboşamasınıgeçerlisayanHanefiler'inçoğunluğuileİmam

Malik,ŞafiivebirrivayetegöreAhmedb.Hanbelonunilasınıdageçerli

saymış,başkabirrivayetteAhmedb.Hanbelilasınıdageçersizkabul

etmiştir.

-Nikahakdininyagerçektensürmesiveyakadınınric'italaksebebiyle

iddetbeklemekteolmasıvedolayısıylahükmendevam etmesigerekir.

-Kadınüçtalakveyabirbaintalaklaboşamaileboşanmışsaartıkilaya

yerkalmaz.

-EşindenayrıkalmasüresimutlakolmalıveyaHanefiler'egöreenazdört

ay,Şafii,MalikiveHanbeliler'egöreisedörtaydançokolarakbelirlenmiş

olmalıdır.

-Dörtaydankısasürelibirilasonuçdoğurmaz.Budurumdakocasüre
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dolmadanönceeşinedönerseyemininibozmuşsayılacağıiçinsadece

yeminkefaretigerekir.Süretamamlandıktansonradönerseyemin

bozulmadığıiçinkefaretödemesidegerekmez.

-İlanındörtayvedahafazlabirsüreyikapsamasıdurumundakocadört

aydolmadanönceheraneşinedönebilir.Butakdirdeyemininiboşmuş

sayılacağındankendisineyeminkefaretigerekir.

-Eşlerinbirbirinedönmesiveevlilikhayatınındevam ettirilmesiayetteki,'

EğerhanımlarınadönerlerseşüphesizAllahyargılayıcıveçok

bağışlayıcıdır.'Bakara126ayetiyleteşvikedilmiştir.'Kim birşeyeyemin

ederdebaşkabirdavranışıondandahahayırlıgörürsehayırlıolanıyapsın

veyeminiiçinkefaretödesin.'Müslim hadisideböyledir.

İDDET

-Sözlükte'saymak,sayılanşeyinmiktarı,adet'anlamınagelir.

-İslam hukukunda,evliliğinherhangibirsebeplesonaermesidurumunda

kadınınyenibirevlilikyapabilmekiçinbeklemekzorundaolduğusüreyi

ifadeeder.Bununiçindeiddetevliliğinsonaermesininbellibaşlı

sonuçlarıarasındayeralır.

-Evliliğinsonaermesininardındankadıniçingetirileniddetyükümlülüğü,

ilkplandakadınınöncekikocasındanhamileolupolmadığınınanlaşılması

veböylecenesebininkarışmasınınönlenmesiamacınayönelikbirtedbir

gibigörünür.

-Ancakiddetric'italaktakocaya,baintalaktaikitarafabirdenyeniden

düşünmeimkanıvermesi,kadınıetrafındaoluşabilecekkötüzanve

niyetlerekarşıkoruması,evliliğinkocanınölümüylesonaermesihalinde

ölenkocanınhatırasınasaygıveyuvayabağlılığısimgelemesi,kendini

hazırlamasınaimkanvermesigibibaşkaönemliamaçvehikmetlerde

taşır.İddetailebağınıkoruyucu,evlilikkurumununöneminihatırlatıcı

işlevedesahiptir.İddetinamacınınsadecehamileliğintesbitivenesebin

karışmasınınönlenmesiamacıylasınırlandırılmasıdoğruolmazvebu

konudaKuran'daöngörülensürelerdinintaabbüdinitelikte

hükümlerindensayılır.

-Dolayısıylakadınınhamileolupolmadığınıntıbbenanlaşılabildiği
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belirtilerekiddetbeklemeyeartıkgerekbulunmadığıilerisürülemez.

-İddetesasitibariyleevliliğisonaerenkadınlailgilibiryükümlülüktür.

Bununlabirliktedörtkarısıolupdabunlardanbiriniboşayanveya

boşadığıkarısınınkızkardeşi,halasıveteyzesigibikendisiyleteknikah

altındabirleştirilemeyecekderecedeyakınbirakrabasıylaevlenmek

isteyenerkekdeevlenmedenönceboşadığıkarısınıniddetininbitmesini

beklemekzorundadır.

İddetÇeşitleri

1.Ölüm iddeti:Kocasıölenkadınhamiledeğilsebeklemesigerekensüre

dörtayongündür.

-Buhüküm Kuran'ınkocasıölenkadınlarıniddetiyleilgiligenelvesarih

ifadesinedayanır.'Sizdenvefatedenleringeridebıraktıklarızevceleri

evlenmedendörtayongünbeklerler.'Bakara234.Diğerbirçokfıkhi

ahkamdaolduğugibiburadadaaydanmaksatkameriaydır.Hamile

olmayaneşric'iboşamaiddetibeklerkenkocaölürseboşanmaiddetini

terkederekölüm iddetibeklemeybaşlar.Baintalakiddetibekleyenkadın

iseölüm iddetibeklemez;başlamışolduğuboşanmaiddetinitamamlar.

Kocasıölenkadınhamileiseonuniddetidoğumlabiter;istersebudoğum

kocanınölümündençokkısabirsüresonragerçekleşsin.'Hamile

olanlarınbeklemesüresiisedoğum yapmalarıdır.'Talak4

2.BoşanmaveyaFesihİddeti:Boşanmışveyabireksikliksebebiyle

nikahıfeshedilmişolankadınlarınbeklemelerigerekeniddethamileolup

olmamalarınavebazıfizyolojiközelliklerinegöredeğişmektedir.Hamile

olanlarıniddetidoğumlasonaerer.

-Hamileolmayıphayızgörenkadınlar,Hanefiler'eveHanbelimezhebinde

ağırlıkkazanangörüşegöreüçhayızsüresinceiddetbeklerler.Kadın

hayızlıikenboşanırsabuhayızhesabakatılmaz.Üçüncühayzınsona

ermesiyleiddettamamlanmışolur.Maliki,Şafii,Zahiriler'egörebu

durumdakikadınlarınbeklemelerigerekensüreüçtemizlikmüddetidir.

-Buüçdönemintamamlandığınıtesbittekadınınbeyanıesastır.

-Yaşınınküçüklüğüsebebiylehayızgörmeyenveyayaşlılığıdolayısıyla

hayızdankesilmişkadınlarıniddetiisetalak,fesihveyatefriktarihinden



YUSUFZİYAGÖKDEMİR

itibarenüçkameriaydır.'Kadınlarınıziçindeadettenkesilmişolanlarla

henüzadetgörmeyenleriniddetlerindetereddüdedüşersenizonların

iddetiüçaydır'denilir.Talak4

-İddettenDoğanHakveSorumluluklar:İddetintaraflaravetopluma

yüklediğientemelsorumlulukkadınıniddetsüresinceevlenmesinin

yasakoluşudur.

-Kuran'dakocasıölüpdeiddetbekleyenkadınlarlailgiliayettegeçen,'

Farzolanbeklememüddetidolmadanonlarlaevlenmeyekalkışmayın'

Bakara235şeklindekiyasak,bukonudagenelbirhüküm içerdiğiiçinne

türolursaolsuniddetbekleyenkadınlayabancıbirerkeğinevlenmesi

dinenharam vehukukendegeçersizsayılır.Buyasağariayetedilmeyip

evlenilirsearalarıayrılır.

-'Kadınlarlaevlenmehususundakidüşünceleriniziüstükapalıbiçimde

anlatmanızdaveyaonuiçinizdegizlitutmanızdabirgünahyoktur.Allah

sizinonlardansözedeceğinizibilmektedir.Lakinmeşrusözler

söylemenizmüstesnasakınonlarlagizlicebuluşmasözüvermeyin.'

Bakara235

-İddetinikinciönemlihükmü,kadınıniddetsüresinceboşayanveyaölen

kocasınınevindeoturmasıilkesidir.Kadıniçinbirhakolanveliteratürde

süknahakkıolarakadlandırılmaklabirliktebuhükmünbellişartlarda

kadıniçinbiryükümlülükolduğudagörülür.

-Kuran'daboşanmışkadınlardansözedilirken,'Apaçıkbirhayasızlık

yapmalarıhalibiryanaonlarıevlerindençıkarmayın,onlardaçıkmasınlar'

Talak2

-'Onlarıgücünüzölçüsündeoturduğunuzyerinbirbölümündeoturtun.

Onlarısıkıştırıp-gitmelerinisağlamakiçin-kendilerinezararvermeye

kalkışmayın'Talak6

-İddetintaraflaraçısındanüçüncütemelsonucuiseiddetnafakasıdır.

Ancakiddetbekleyenkadınınnafakahakkıherdurumdaaynıolmayıp

iddetesnasındaevliliğinhükmibağınınvekocanınvelayetininneölçüde

devam ettiğihususukadınınnafakahakkınınçerçevesinidebelirler.

Meselabuhakric'iboşamadaçokgüçlüikenfasidevlilikveyahataen

cinsiilişkidendoğaniddettekadınınnafakahakkıbulunmaz.
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BOŞAMAEHLİYETİVEİLGİLİBAZIÖZELDURUMLAR

BoşamaEhliyeti

-Boşamayetkisininkullanılabilmesikocanınbellinitelikleritaşıması

gerekir.Talakınmuteberolabilmesiiçinkocanınboşamaehliyetine

kadınındaboşanmaehliyetininbulunmasıgerekir.

-Kocanınkarısınıboşayabilmesiiçineda/fiilehliyetinesahip(akil-baliğ)

olmasıgerekir.Bununlabirlikteboşamafillibizzatkocadanyada

boşamavekaletiniverdiğivekiliyadaelçisindensadırolmalıdır.

-Büluğaermeyençocukların,akılhastasıvebunakların,baygınların,uyur

haldeolanların,boşamavekaletibulunmayankimselerinboşamaları

hukukengeçersizdir.

-Boşanmayamuhatapolan(talakınmahalli)kadınınboşayanın/kocanın

karısıolmasıgerekir.

-BukonudaHz.Peygamber(as)'Nikahtanöncetalakyoktur'BUHARİ'

İnsanoğlusahipolmadığıbirşeyiadar,azadederveboşarsabunlar

hükümsüzdür'EBUDAVUDbuyurmuştur.

BoşamaEhliyetiyleİlgiliBazıÖzelDurumlar

a.SarhoşunTalakı

i.Helalolanbirşeyialaraksarhoşolanlarıntalakımuteberdeğildir.

ii.Tenavülüharam olanşeyialaraksarhoşolanıntalakı;

-Ahmetb.Hanbel,Zeydiler,Caferiler,Zahiriler,Tahavi,Kerhi,Şafii'ninbir

görüşünegöre,talakımuteberdeğildir.

-Hanefilerinmüftabihgörüşü,Şafii'inbirgörüşüveMalikileringörüşü,

talakımuteberdir.

-İbnTeymiyye,oharam olanşeyialmadanöncekiniyetinebakarız.

-HAK'Sarhoşuntalakımuteberdeğildir'

-Sarhoşidiysehükmü.....budurdemeklazım.
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b.MükrehinTalakı(İkrah-ıMülci)

-Cumhuragöremükrehintalakımuteberdeğildir.

-Hanefilerisemükrehintalakınımutebersaymışlardır.

-HAKdeCumhurungörüşünükanunlaştırmıştır.'İkrahilevukubulan

talakmuteberdeğildir.'

c.Gadbanın/Mehduşun(sinirlikişinin)Talakı

-Sinirkrizigeçirenkişinintalakıgeçerlideğildir.BukonudaHz.

Peygamber(sa)'İğlakhalindeboşamayoktur'BUHARİ.Burada'iğlak'

ifadesiaşırısinirlilikvekızgınlıkhalidemektir.Bukonudaicmavardır.

-Nesöylediğinineyaptığınıhatırlamayankişiböyledir.Ancakmantıklı

düşünmeyiengellemeyenkızgınlıkhalindekiboşamageçerlidir.

d.HataEdeninTalakı

-Hanefilerdebusarihbirsözisetalakgeçerlidir.Diğerlerindesarihlafzı

hataensöylediysetalakgerçekleşmez.

e.Hazilin(Ciddiolmayanın)Talakı

-Boşamaniyetiolmaksızınsırfşaka,oyunveeğlenceolsundiyeyapılan

ciddiyettenuzakboşamalarıngeçerliolupolmadığıkonusunda

hukukçulararasındaihtilafvardır.

-HanefiveŞafiiler'Üçşeyvardırkibunlarınciddisciddi;şakasıda

ciddidir.Evlenme,boşamaveric'at'hadisinedayanarakhazilintalakını

geçerlisaymışlardır.

-MalikiveHanbelileriseboşamanıngeçerliolabilmesiiçinniyetve

kastınbulunmasınışartkoşarlar.Hazilintalakıiseciddiyettenuzak

olduğuiçinböylebirniyetvekasdıbarındırmaz.Dolayısıyladageçersiz

olduğunusöylerler.

f.Ölüm Hastasının(marazımevt)Talakı

-Marazımevt,kişiyidışarıdakiihtiyaçlarınıkendibaşınagöremeyecek

kadarevebağımlıkılanveneticedeölüm getirenhastalığadenir.
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-Aklıbaşındaölüm hastasınınboşaması(talakıfarr)geçerlidir.İhtilafa

konuolanmeselebutürboşamalardakadınınmirasçıolup

olamayacağıdır.Çünkükocahanımınımirastanmahrum etmekiçinbu

yolabaşvurmuşolabilir.

-Ric'italaklaboşandıysamirasçıolur.Baintalaklaboşandıysamirasçı

olamaz.Fakatölüm hastasıykenbaintalaklaboşadıysa,

-Şafiiler,mirasçıolamaz;

-Hanefiler,iddetdolmadanölüm vukubulursamirasçıolur;sonrasında

olamaz.

-Ahmedb.Hanbelbukadınbaşkasıylaevlenmediğisürecemirasçıolur.

-İmam Malikevlensedemirasçıolur.

TALAKÇEŞİTLERİ

-Talak,evliliğisürdürebilmekiçinyeniakdeihtiyaçbulunupbulunmaması

açısından'ric'ivebain';KuranveSünnet'euygunlukaçısından'sünnive

bid'i'kısımlarınaayrılır.

1.Ric'iTalak:Erkeğinyeninikahakdinegerekkalmadaniddetsüresi

içindeeşinedönebildiğiboşamadır.

Boşamanınric'isayılabilmesiiçin;

i.Birinciveyaikincitalakolması,

ii.Taraflarınfiilenkarı-kocahayatıyaşamışolmaları,

iii.Boşamanınbirbedelkarşılığındayapılmaması,

iv.Hanefiler'egöresarihyadasariheyakınbellilafızlarlagerçekleşmesi

gerekmektedir.

-Sariheyakınsayılanbazıistisnalardışındakinayelilafızlarlayapılan

talakHanefiler'egörebainsayılırken;

-Diğerüçmezhebegöreistersarihisterkinayelilafızlayapılsıntalak

kuralolarakric'idir.Ric'italaktakocaiddetsüresiiçindekadının

bulunmasadasözleveyaevlilikhayatınıfiilensürdürerekeşinedönebilir;

ancaksözleyapılmasıvebuesnadaşahitlerinbulundurulması,
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dolayısıylainsanlarınbuolaydanhaberdaredilmesimenduptur.

-İddetsüresiiçinderic'atedilmemesihalindeayrılıkbainedönüşür.Evlilik

bağıdevam ettiğindenric'italaksebebiylebeklenileniddetsüresiiçinde

eşlerdenbirininvefatetmesihalindediğeriölenemirasçıolur.

-Ölüm veyatalakhadisesinebağlananmüeccelmehirric'italakla

muacceliyetkesbetmez;fakatiddetinbitimindemuaccelhalegelir.

-MehirfakihlerinçoğunluğuncanikahakdininbirsonucuveMalikiler'ce

nikahınşartlarındanbirikabuledildiğindenmehirbelirlenmemişolsaveya

belirlenenmehirbirsebeplegeçersizsayılsabilekadınamisilmehir,zifaf

olmadanboşamadurumundadakararlaştırılanmehrinyarısının

ödenmesigerekir.

-Mehirbelirlenmedenevlenenkadının(müfevviza)zifaftanönce

boşanmasıdurumundaiseonamisilmehrinyarısıdeğil,müt'aadıylabir

ödemeyapılır.

-Biraradabulunmanınevliliğindevamınısağlayacağıümidiyleric'italakla

boşanankadınıniddetsüresincekocasınınevindeveyaonungösterdiği

evdekalması(sükna)gereklikılınmıştır.

2.Baintalak:Taraflarıntekrarbirarayagelebilmesiiçinyenibirnikah

akdiningereklisayıldığıboşamadır.Buşekildegerçekleşenboşamaya

'ibane'denir.

-ZifaftanönceveyabedelkarşılığındagerçekleşmesiveHanefiler'egöre

kinayelilafızlarınkullanılmasıdurumundabaintalakolur.

-Talaksayısınınbirveyaikiolmasıhalindebunaküçükayrılık(el

beynunetü's-suğra)denirvetaraflar,isteriddetsüresiiçindeisteriddet

bitimindeyeninikahakdiyletekrarbirarayagelebilir.

-Talaksayısınınüçeulaşmasıdurumundameydanagelenayrılığabüyük

ayrılık(el-beynunetü'l-kübra)adıverilirvekadınbaşkabirerkekleevlenip

boşanmadaneskikocasıylayenidennikahlanamaz.

Hülle

-Üçtalaktansonraeskikarıkocanıntekrarevlenmesinisağlamak

amacıylakadınınbaşkabirerkekleyaptığıhilelievlilikvebuhilenin
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taraflarıHz.Peygambertarafındanlanetlenmiştir.Üçtalaktansonra

kadınevlendiğibaşkabirerkektenboşanıptekrareskieşinedönerse

kacanınyenidenüçtalakhakkınasahipolacağındaihtilafyoktur.

-Ancakikincievlilikbirveyaikitalaklaboşanankadıniçinsözkonusu

edildiğinde,

-EbuHanifeveEbuYusuf'agörekocayenidenüçtalakhakkınıeldeeder.

-İmam Muhammedilediğerüçmezhebegöreyalnızilkevliliktengeriye

kalantalakhakkınasahipolur.

-Baintalakveyafesihsebebiylebekleneniddetsüresiiçindegerçekleşen

yenidenboşamanıngeçerliliğihakkındafarklıgörüşlerbulunmaktadır.

Hanefiler,beynunet-isuğrailebazıfesihdurumlarındabekleneniddet

süresizarfındavakiolantalakıgeçerlisayarkendiğermezhepleraksi

görüşbeyanetmektedir.

3.SünniTalak:Erkeğinkarısınıcinselilişkininbulunmadığıtemizlik

dönemindeboşamasıdır.

-ButürtalakınKur'anveSünnet'euygunsayılarakbuisimleanılması

özellikle,'Kadınlarıboşayacağınızdaonlarıiddetlerinigözeterekboşayın'

ayetiyle(Talak1)karısınıhayızhalindeboşayanoğlunundurumunusoran

Hz.Ömer'eResul-iEkrem'inverdiğişucevabadayandırılır:'Onaemret,

karısınadönsün;karısıtemizleniphayızgörünceyevetekrar

temizleninceyekadaronunikahındatutsun.Bundansonradilerseonu

tutar,dilersecinselilişkidebulunmadanboşar.İşteAllah'ınkadınların

boşanmasındagözetilmesiniemrettiğiiddetbudur'(Buhari)

-Talaktaböylebiryolizlenmesiniistemeninsebebihakkındayapılan

açıklamalarşöyleceözetlenebilir:Kadınınregl/hayızdöneminde

genelliklemeydanagelenbedenselveruhsaldeğişikliklereşler

arasındakigeçimsizliğietkileyebileceğindenboşamagibiciddisonuçları

olanvesoğukkanlılıkladüşünülüpkararlaştırılmasıgerekenbirtasarrufun

budevredegerçekleştirilmesiuygundeğildir.

-Sünnütalakanlıköfke,arıziduyguvedüşüncelerinetkisialtında

sonradanpişmanlıkduyulacakadımlaratılmasınıveaileyuvasının

dağılmasınıönlemekiçinalınantedbirlerdenbiridir.Birdefadaüçtalakla
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boşamaHanefiveMalikiler'egöresünneteaykırıdır,Şafiiler'egöre

değildir;Hanbelimezhebindeherikiyöndegörüşbelirtilmiştir.

4.Bid'italak:Erkeğin,karısınıhayızlıyahutnifaslıikenveyacinselilişkide

bulunduğutemizlikdönemindeboşamasıdır.Fakihlerinçoğunluğuna

göreisteraynımeclisteisterayrımeclislerdeolsunaynıtemizlikdönemi

içindebirdenfazlatalakdabid'isayılır.

-Bid'italakfakihlerinçoğunluğunagöre-sünneteaykırısayılmaklabirlikte

-ehlindensadırolduğuiçinhukukisonuçdoğurur;ancakboşayankişibu

husustakiemreuygunhareketetmediğindengünahişlemişolur.

-Ancakbid'italakıgeçerlisayanfakihleregöreric'italaksözkonusuise

kocakarısınadönmelidir.Hanefiler'inçoğunluğubununvacipolduğunu,

ŞafiiveHanbeliler'leKudurigibibazıHanefilersünnetveyamüstehap

olduğunusöyler.

-Malikilerisehayızveyanifashalindeboşamanınharam,cinselilişkide

bulunulantemizlikdönemindeboşamanınisemehruhsayıldığını,

dolayısıylabirincidurumdakocanıneşinedönmekzorundaolduğunu,

ikincidurumdabununzorunlugörülmediğinibelirtmiştir.

-Saidb.MüseyyebgibibazıtabiinalimleriyleMuhammedEbuZehregibi

çağdaşalimler,dinenöngörülenşekleuyulmadığıvebuşeklinhedeflediği

amaçlarıihlalettiğigerekçesiylebid'italakıngeçerlisayılmadığı

görüşündedir.

BOŞAMADAKULLANILANTALAKLAFIZLARI

TALAKLAFIZLARI:

SarihLafızlar:Boşsun,şartolsunsözüTürkçe'desarihlafızdır.Başka

manayagelmeyenlafızsarihtir.

KineviLafızlar:Niyetsoruluryadahalindelaletiniyetibelirler.

-Kişininiçindebulunduğuhalniyetinibelirler.

-'HanefiveHanbelilerdelaletihalimutebersayarlar.MalikiveŞafiilerise

delaletihalietkiligörmezler.

-Hanbelilerkinevilafızlarıvehalleriüçeayırmışlardır:
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Haller:Rızahali(Kavga,talakvsyok),GazaphaliveTalakımüzakere

(konuşma)hali

Buüçhalegörelafızlar:

i.Talaktalebinekarşıolumlugibidüşünebilen,kadınıazarlamayada

talebineredgibianlamınagelmeyenlafızlar.

Mesela:Kadın,'Beniboşa';erkek'iddetbekle'gibisözler

-Butürsözlergazabvetalakımüzakerehalindeniyetisorulmaksızın

talakadelaleteder.

ii:Talaktalebinekarşıolumlucevapdaazarlamadaolancümleler.

Mesela:kadın'Beniboşa'erkek'Senbainsin'gibisözler

-Rızavegazabhalindeniyetisorulur.Müzakerehalindeniyetsorulmaz

talakayorumlanır.

iii:Talaktalebineolumluyadaolumsuzanlamınagelebilenlafızlar

Meselakadın'beniboşa'erkek'kalkçıkgit'gibisözler.

-Butürlafızlardaüçtürlüniyetsorulur

RIZA GAZAP TALAKI

MÜZAKERE

1 Niyetsorulur ------------- ----------

2 Niyetsorulur Niyetsorulur -----------

3 Niyetsorulur Niyetsorulur Niyetsorulur

-Sorugelirse:Mutlakaniyetsorulur.Butalaktırdenince,kişicevap

veremiyorsabukesintalaktır.Eğermakulbiraçıklamagelirsebukabul

edilir.
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TALAKINUMUMİŞARTLARI

1.Kocaboşamaehilolacak

2.Kadınboşanmayaehilolacak.

-Birkişi'birkadınlaevlenirseboşolsun'dese,

-ŞafiiveHanbelilerevlenmedentalakolmaz

-Malikilerbütünkadınlarladeğilbellibirkadınlasınırlarsa

-Hanefilerherkimleevlenirsenikahlandığındaboşolur

3.Talaksözüsöylenmişolmalıdır.İcmayayakıngörüşvardır.Zihninden

geçirmesiolmaz.

-Mukatebemuhatabagibidir.(mecelle)

-Talaksözünükadınınduymasışartıyoktur.

-Dilsizinişaretima'hudesilisanilebeyangibidir.(Mecelle)

-Dilsizlerinnikahıkıyılırkenokur-yazarolupolmadığınısormaklazımdır.

İşaretleolmaz.

4.Talaklafzıinşaiolacakhaberilafızlarlatalakolmaz.

5.Talakparçalanma(tecezzi)kabuletmez.

-Mütezecciolmayanşeyincüz'ünüzikirküllünüzikirdir.(mecelle)

6.Talaksözününkarıyayöneltilmişveokarınınkastedilmişolması

gerekir.

KARŞILIKLIRIZAİLEBOŞANMA(MUHALEA/HUL'U)

-Boşamahakkıilkeolarakkocayaverilmişolmaklabirliktebazıhallerde

kadınıngirişimiyledetalakgerçekleşebilir.ButürboşanmalardaMuhalea

hulu'dur.

-HUL:Fıkıhta;kadınınbellibirbedelvermesikarşılığındakocanın
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ayrılmayarazıolmasıüzerineevlilikbağındankurtulmasınıifadeeder.

Karşılıklıanlaşmaylagerçekleştiğiiçinbuişlememuhaleaadıverilir.

-Önemlibirsebepolmaksızınkocasındanayrılmakisteyenkadınacennet

kokusuharam olurEBUDAVUD

-Hiçbirmazeretolmaksızınboşanmakisteyenkadınlarmünafıktır.

Tirmizi

-SahabedenSaidb.Kaysb.Şemmas'ınkarısıkocasınınçirkinliğinden,

başkabirrivayettekendisinidövdüğündenşikayetleHz.Peygamber'e

gelirvekocasındanayrılmayıtalepeder.Rasulullahkadınamehirolarak

aldığıbahçeyiSabit'egerivermesinisöyler;kadınayrıcabaşkabirmal

vermeyiteklifedersedeRasulullah,Sabittenyalnızcabahçeyigerialıp

karısınıboşamasınıister.Buolay,cahiliyedevrindedebilinenHul'un

islamidönemdeilkuygulamasıolarakkabuledilir.

-Hanefi,ŞafiiveHanbelileregörealım satım,nikahvebenzeriişlemlerde

olduğugibihul'undahakim huzurundayapılmasışartdeğildir.

-Saidb.Cübeyr,İbnsiringibiTabiinfakihlerihul'ungeçerlisayılmasıiçin

hakiminhuzurundayapılmasışarttır.

-Malikifakihleriisebununhem mahkemedehem mahkemedışında

olabileceğikanaatindedir.

-Hanefifakihlerindenserahsideihtiyaçhalindemuhalea'nınhakim

huzurundayapılabileceğiniifadeetmiştir.

-Muhalea'nınhakim huzurundaolmasışartınınilerisürülmesieşlerin

birbirlerinehaksızlıkyapmasınıönlemek,hulişlemlerinidisiplinaltına

almakvekeyfiuygulamalarınönünegeçmektir.

MUHALEA'NINRÜKUNVEŞARTLARI

-Hanefileregöremuhalea'nınhükmüicabvekabuldenibarettir.Onların

sıhhatşartısaydığıtaraflarvehul'bedelidecumhuragörerükundür.

1.İRADEBEYANI(icabvekabul)

-Hul'işlemininicabvekabul,yanikarıkocanınkarşılıklıiradelerini
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birbirineuygunolarakaçıklamalarındameydanageldiğihususunda

fakihlergörüşbirliğiiçindedir.İcabkocatarafındanyapılmışsaebu

Hanife'yegöretalakıkarısınınkabulünebağlamış(talik)sayılır.

Dolayısıylakocakadınınkabulündenöncedesonradabuteklifinden

dönemez,onukabuldendemenedemez.Kendilehinemuhayyerlikşartı

koymasıgeçerliolmadığındahul'ufeshetmesidemümkündeğildir.

-İcabınsonuçdoğurmasıiçinkadınınicabınyapıldığımecliste,orada

hazırdeğilsebununkendisinehaberverildiğimeclisteteklifedilenbedeli

kabulettiğinedairiradesinihemenaçıklamasıgerekir.

-EbuHanife'yegörekadıntarafındanyapılanicab,nikahbağından

kurtulmasıkarşılığındakocasınabellibirbedelödemeyitaahhütve

iltizam etmesidemektir.

-Kadınkocasınınkabulündenönceicabınıgerialabilir.Teklifidesadece

omeclisiçingeçerlidir.Kocanınmuhalea'yıilerdegerçekleşecekbirşarta

bağlamasıveyagelecekzamanaizafeetmesigeçerliolduğuhaldekadın

açısındanbunlargeçerlideğildir.

-Kadınınmuhayyerlikşartıilerisürmesisahihtir.Meselakadınüçgün

veyadahafazlabirsüremuhayyerolmaküzerekocasıylamuhalea

yapabilir.

-Taraflarmuhaleaiçiniradelerinisözveyayazıylaaçıklayabilirler.

Dilsizlerinmalum işaretleriyledemuhaleayapılabilir.

-MuhaleatehditveyabaskıaltındayapılmışsaHanefileregöretalakvaki

olur,fakatbaskıkadınauygulanmışsahul'bedelinivermesigerekmez.

-Diğermezheplerdeisebaskıgörenintalakıgibihul'udageçersizdir.

2.TARAFLAR

-Hulişlemindetaraflararalarındasahihnikahbağıbulunankarıve

kocadır.

-Fasidbirnikahsözkonusuolduğundamuhaleaişlemimuteberdeğildir;

çünkütaraflarınzatenayrılmalarıgerekir,dolayısıylabirbedelkarşılığında

evliliğisonaerdirmeyeihtiyaçyoktur.

-Aynışekildebaintalaklaboşanmışbirkadınmuhalea'nıntarafıolamaz,
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ziranikahbağıortadankalkmıştır.Ric'italaklaboşanmışbirkadının

muhalea'yatarafolmasımümkündür.

-Muhaleadakocanıntalakehliyetinesahipolmasıolmasışarttır.

-Maliki,ŞafiiveHanbelileriflasveyasefehsebebiylehacraltınaalınmış

kocanındahul'yapabileceğikanaatindedir.

-Muhaleabedeliningeçerliolmasındakadınınakıl,baliğ,muhaleanın

anlamınavakıfvemallarındaivazlıolarakveyateberrumahiyetinde

tasarrufayetkilibulunmasışarttır.

-Sefehsebebiylemahcurolanveyamuhaleanınanlamınıbilmeyenbir

kadınınmuhaleasıgeçerlideğildir.Budurumdatalakvakiolur,ancak

kadınınbedelödemesiicapetmez.

-Fiil(eda)ehliyetinesahipolmayanveyaeksikehliyetlikişilerhakkında

kanunitemsilcilerinceyetkitanınandurumlardabedelinivelininkendi

malındanödemesişartıylamuhaleayapabilir.

3.BEDEL

-Kadınınsürdürmekistemediğinikahbağındankurtulmasıkarşılığında

kocasınaverdiğimuayyenmaddideğeredenir.

-Nikahakdininsonucundaalınanveyahakedilenmehir,birikmişnafaka

alacağı,iddetnafakasımuhaleabedeliolabileceğigibimehirverilebilen

hermalvemenfaat,hattamehirolupolmayacağıtartışmalıbirkısım mal

vemenfaatlerdemuhaleabedeliolarakbelirlenebilir.

-Bunagörealım satımımeşruolanveekonomikbirdeğertaşıyan

menkulvegayrimenkulmallarlabazımenfaatlermuhaleadabedel

olabilir.Meselakoca,küçükçocuklarınmasraflarınınbellibiryaşakadar

karısıtarafındankarşılanmasışartıylamuhaleayapabilir.

-Mehirdeolduğugibimuhaleadadabedelinpeşinödenmesişartdeğildir.

Ancakkadınınzimmetindesabitolanbedel-ihul'onunölümüveyaiflası

halindedüşmez.

-Hanefilerhul'bedelininmehirmiktarındanfazlaolamayacağını,

alındığındaisedünyeviaçıdangeçerlisayılacağınıkaydetmişlerdir.
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-Hanbelilerdehul'bedelininmehirmiktarındanfazlaolamayacağı

görüşündedir.

-ŞafiiveMalikilerisehul'bedelininmehirmiktarındanfazlaolabileceğini,

ancakmehirdenfazlaalınmasınıngüzelahlaklabağdaşmayacağınıifade

etmişlerdir.

-Muhaleadabedelinkadınınmalındanverilmesişartolmayıpbubedel

üçüncübirşahıstarafındandakarşılanabilir.

Muhaleanınsonuçları

-Eğerhul'talakkelimesiyleveyatalakniyetiyleyapılmışsabunatalak

hükümlerininuygulanacağındaihtilafyoktur.Ancaktalakkelimesi

kullanılmadanvesariholarakyahutkinayeyoluylatalakaniyetedilmeden

yapılanhul'unisetalakmıyoksafesihmisayılacağıtartışmalıdır.

-FetvayaesasolanHanefigörüşüyleMalikiler'e,Şafiinsongörüşüneve

Ahmedb.Hanbel'dengelenmeşhurrivayetegöreisefesihhükümleri

uygulanır.

-Muhaleayıtalaksayanlaragörekarı-kocaarasındameydanagelen

ayrılıkbaintalakhükmündeoluptalakadedieksilir.Muhaleayıfesih

olarakkabuledenleregöreiseevlilikbağısonaermeklebirliktetalak

adedindebireksilmemeydanagelmez.

-Herikianlayışagöremuhaleayoluylaayrılankadıntalakyoluyla

boşanankadıngibiiddetbekler,bedelolarakbelirlenmişsekocasından

iddetnafakasıalır,iddetmüddetiiçindekarı-kocadanbiriölsediğeriona

mirasçıolmaz.

TEFVİZÜ'TTALAK

-Tefviz,kişininkendineaithukukibiryetkiyibaşkasınınkullanmasınaizin

vermesinedenir.

-Talakta,kocanınboşamayetkisinikarısınaveyabaşkakişiye

devretmesine'tefvizü-ttalak'denir.

-Buhakkınkendisinedevredildiğikişi'müfevvez/müfevveza'diye

nitelenir.Fakihlertalaktatefvizincaizolduğundaittifaketmiştir.
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-Hz.Peygamber'den,eşlerinearzuederlersekendileriniserbest

bırakacağınısöylemesiniisteyenayetbuhusustakidelillerarasındayer

alır.

-Nikahakdininkuruluşuesnasındatefvizşartıilerisürülebileceğigibi

evlilikdevam ederkendekocatefviztasarrufundabulunabilir.

-Tefviz,kocanıntalakhaklarınıortadankaldırmazveeksiltmez.

-Kadıntefvizhakkınıkullandıktansonratalaktanrucuedemez.Kadının

buhakkıkullanmasındanönceerkeğinverdiğiyetkiyigerialıp

alamayacağıisetartışmalıdır.

-Tefviz,talakyükününkadınayüklenmesidir.(YÜK)

-Tefviztemlikmidiryoksatevkilmidir?

-Tefvizyerinegöretevkilyerinegöretemlikdir.

-Hanefileregöretefvizkarıyaverildiğizamanbuhakortadadurur,karıda

kocadakullanabilir.

-Hanefilerdetevkilevliliğinömrünüuzatanbirolaydeğil,evlilikten

kurtulmakisteyenkadınabirimkangibidir.Diğermezheplertemlikiöne

çıkarmışlardır.

-Tefvizintemlikolmayönüağırlıktadır/isabetlidir.Hz.Peygamberin

hanımlarınaboşamateklifitevkildir.Ortayakoyduğubiryetkidir.

-Tefvizdekocatamamenyetkisizhalegelmiyor.BuyüzdenHanefilerin

uygulamasıHz.Peygamber'inuygulamasınadahauygundur.

-Hanefilerdetefvizinvekaletsayıldığıyerlerdevardır.Kocanın,bunu

verdiktensonrabirdahageridönememesiitibariyletemlikebenziyor.

-İmam Şafii'ninsongörüşüdeHanefilerdeolduğugibitevkildir.

-Şafii'nineskigörüşünegöreisetefvizicap,boşamakabul

mahiyetindedirvetemlikişlemindekarşıtarafınkabuletmesindenönce

icaptanvazgeçilebileceğikuralıgereğitefvizdenrücumümkündür.

-Malikiler,kullanılanlafızlarınanlamınagöretefvizi'tefviz-itevkil','tefviz-i

temlik've'tefviz-itahyir'şeklindeüçeayırırlarvebunlardanyalnızca
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birincisindetefvizdenrücuimkanınınbulunduğunukabulederler.

-Fakihlertalaktaolduğugibitefvizdesarihvekinayeliifadelerarasında

farkgözetmişler,talakkelimesikullanılmışsatefvizisarih,

kullanılmamışsakinayelikabuletmişlerdir.

-Buayırım,talaktaolduğugibisarihlafızlardaniyetebakılmamasıve

kinayelafızlardaniyetinşartkoşulması,sariholanlarınric'ivekinayeli

olanlarınbaintalakhükmündekabuledilmesigibihükümleriberaberinde

getirmektedir.

-Çağdaşfakihlerineğilimiisekinayelilafızkullanımınınağırsonuçlarını

hafifletmeveiradebeyanlarınınhukukitasarrufunmahiyetiniaçık

biçimdeortayakoymasınıesasalmayönündedir.

TefvizileTevkilArasındakiFarklar

1.Kocatefvizdendönemez,tevkildendönebilir.

2.Tefvizkocanıntasarrufkabiliyetinikaybetmesiylebatılhalegelmez.

3.Kadınıntefvizdeakilolmasışartdeğildir,tevkildeehliyetşartıvardır.

4.Tefvizmeclislemukayyedolabilir,amatevkilmukayyedolmaz.

TefvizÇeşitleri

i.MutlakTefviz

-Tefvizzamanlailgilidir,mekanlailgilideğildir.Mutlaktefviz,herhangibir

zamankaydıolmadanyapılanyetkivermedir.Bumeclislesınırlıdır.

Meclisdeğişincehakbiter.(Meselakendiniboşayabilirsingibi)

-Muhayyerbırakılmışkadınınmuhayyerliğidir.Bundanmutlaktefviz

kastedilir.

ii.MuayyenZamanlaMukayyedTefviz

-Kocaburadabellibirzamankoymuştur.Meselakendinibirhafta

içerisindeboşayabilirsingibi.Kocanınbusüreiçerisindevazgeçmehakkı

yoktur.

iii.TefviziAmm
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-Bütünzamanlarıkapsayıcıtefvizdir.Mesela'kendininezamanistersen

boşayabilirsin'gibi.Budurumdakadınhernezamanistersekendini

boşamahakkınıkullanabilir.

-Malikimezhebinde,tefviziçinbelirlilafızlarınkullanılmasınıngerekli

sayılmasıgibiözelhükümleryeralır.Erkeğinbirdefadabirdenfazlatalak

hakkınıkullanmasınıngeçerlisayılıpsayılmayacağıtartışmalarının

benzeritefvizkonusundadagörülür.

-Fukahaarasındageneleğilim tefvizdedebirdefadabirdenfazlatalak

hakkınınkullanılabileceğiyönündedir.

-Ancakbuyaklaşım,KitapveSünnet'teyeralantalakhaklarının

kullanımınailişkindüzenlemelerinamacıylaveaileninolabildiğince

korunmasıilkesiylebağdaşmadığıilerisürülerekeleştirilmiş,özellikle

kadınınhissiveacelekararvermeyedahayatkınolduğunadikkat

çekilmiştir.

TefvizinHükümleri

-Tefvizhem vasıf(ric'i-bain)hem deadet(1-2-3)itibariylekocanındediği

kadargeçerlidir.

-Erkek,'Kendiniric'iyyenboşa'dese;Kadın'Kendimibainenboşadım'

dese,tekric'italakmeydanagelir.

-Erkek'Kendinitektalaklaboşa'dese;Kadın'Kendimiüçtalakla

boşadım'dese,tekric'italakmeydanagelir.

-Erkek'Kendinibainenboşa'dese;Kadın'Kendimiric'iyyenboşadım'

dese,buradabirbaintalakmeydanagelir.Çünküric'italakbaininbir

parçasıgibidüşünülebilir.

-Erkek'Kendiniüçdefaboşa'dese,Kadın'Kendimibirdefaboşadım'

dese,

-EbuHanifeburadakocanın3defademesinerağmen,kadınınise1'i

kullanmasındandolayıtalakmeydanagelmez.

-İmameyn,birric'italakmeydanagelir.

-Tefviz'inşartatalikivezamanizafesisahihtir.
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TEFRİK(HAKİM KARARIYLAEVLİLİĞESONVERİLMESİ)

TEFRİK

-Tefrik,fıkıhtakadınınmahkemeyebaşvurmasıüzerinehakim kararıyla

evliliğesonverilmesiniyanikazaiboşanmayıifadeeder.Kuran-ıKerim de

'ferreka'fiilivetürevleribirçokyerdesözlükmanasıyla,biryerdede'eşleri

birbirindenayırmayaçalışmak'anlamındageçer.(Bakara102)

-Hadislerdetefrikkelimesivetürevlerilianyapaneşleriayırmavesözlük

manasıylapekçokyerdekullanılır.

-Fıkıhkitaplarındatefrikkelimesi'kazaiboşanma'anlamındayaygın

biçimdegeçmektedir.

TefrikSebepleri

-Fıkıhtatalak,geneldekocanıntektaraflıiradebeyanıylaevlilikbirliğine

sonvermesişeklindeanlaşıldığındanvebuhakkınkullanımınayasal

anlamdaciddibirengeldegetirilmediğindenmahkemehükmüyleevlilik

birliğininsonaermesiniistemekadınaaitbirhakolarakgörülür.

-Evliliğiniradiolaraksonaerdirilmesindekadınavehakimesözhakkı

tanınmasıbirbakımatalakyetkisininkocayatanınmasıilkesiyleçeliştiği

içinkadınınhangidurumlardatefrikisteyebileceğivehakimintefrike

yetkiliolupolmadığıİslam hukukçularıarasındatartışılmıştır.

-HanefilervekısmenŞafiiler,talakınkocayaaitbirhakolduğuilkesine

ağırlıkvererekkadınıntefrikistemevehakimintefrikehükmetme

imkanınıepeycesınırlıtutmuşlardır.

-MalikiveHanbelimezheplerindeisekadınınmağduriyetiniönlemek

amacıylabukonudakadınavehakimeoldukçagenişyetkiverildiği

görülür.

-HAKdeMaliliveHanbelimezhebiningörüşütercihedilmişveuygulama

dahaçokbuyöndeolmuştur.

-Fakihlerinüzerindedurduğutefriksebeplerişunlardır:
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1.Hastalıkvebedenikusurlar:Buçerçevedecinselilişkiyeengel

olabilecekhastalıklarlaeşlerarasındanefretesebebiyetverecekayıplar

elealınmaktadır.

-İbnHazm veŞevkani'yegöreKuranvesünnet'tedelilbulunmadığından

kadınevlilikakdindenöncemevcutolsunveyaolmasıneşindekihastalık

vekusurlarsebebiyletefriktalepedemez.

-Çoğunluğagörebuhakbelirlihastalıklarvefizyolojikkusurlarlasınırlıdır

vecinselilişkiyeengelolanhastalıklarbunlarınbaşındagelir.

-Erkeğiniktidarsızlığıhalindebudurumundüzelebileceğidüşüncesiyle

kocayabiryılsüreverilir.Busüreiçerisindedüzelmegerçekleşirsedava

düşer;aksitakdirdekocadaneşiniboşamasıistenir.Kocabundan

kaçınırsakadınıntalebiüzerinehakim eşleriayırır.

-Kadındacinselilişkiyeengelhastalıklarınbulunmasıdurumunda;

-Hanefiler'egöreerkekkarısınıboşamaksuretiylemaruzkaldığızararı

gidermeimkanınasahiptir,dolayısıylahakimdentefriktalepedemez.

-Şafii,MalikiveHanbeliler'egöreiseeşindekusurbulunanerkekde

hakimdentefrikisteyebilir.

-Birlikteliğeolmamaklaberabereşlerinbirbirindennefretetmesineyol

açabilecekcüzzam veakılhastalığıgibidurumlarınkocadabulunması

halindeEbuHanifeveEbuYusuf'agörekadınayrılmaisteğinde

bulunamaz,İmam Muhammed'egörebulunabilir.

-Buhastalıklaryüzündenkadınboşanmatalepettiğindehastalığın

geçmesiümidivarsahakim biryılsüretanır.Busüreiçerisindehastalık

iyileşirsetefrikemahalkalmaz.

-Hastalıkiyileşmediği,kocadaboşamayayanaşmadığıtakdirdekadın

talebindeısraredersehakim eşleriayırır.İyileşmesiumulmayan

hastalıktandolayıisehemeneşlerayrılır.Körlük,sağırlıkvetopallıkgibi

kusurlardanbirininkocadabulunmasıtefrikigerektirmez.

-İmam Muhammedakılhastalığı,barasvecüzzamınyanındakadının

tefriktalebindebulunabileceğihastalıklaraaklivecinselhastalıklarlacilt

hastalıklarınıdailaveetmektedir.Bugörüş1917tarihiHAKde
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benimsenmiştir.

-Şafii,MalikiveHanbeliler'egöreeşlerdenbirindecüzzam,akılhastalığı

vb.ningörülmesihalindedilerlerseevliliğidevam ettirirlerveyaerkek

kenditasarrufuyla,kadınhakimebaşvurarakayrılmayolunutercih

edebilirler.Ancakkadınınakidesnasındaayıplarınmevcudiyetini

bilmemesiveöğrendiktensonrabunarazıolmamasıgerekir.

2.Gaiplik:Kocanınuzunsürekendisindenayrıkalmasındandolayızarar

görenveyaiffetinikorumaendişesiiçinegirenkadınHanefi,Şafii,Zahiri,

Caferileregörehakimdentefriktalepedemez.

-Eğerkocanınyeribiliniyorsahakim obeldeninhakimineyazıyazarak

kocayınafakavermeyemecbureder,bilinmiyorsaemsalleriölünceye

kadarbeklenilmesigerekir.

-Malikimezhebinde,kocanınilim veticaretgibimeşrubirsebepleve

nafakayıkarşılayacakmalbırakarakdaolsaeviterketmesihalinde

kadınıntefriktalebindebulunabileceğikabuledilir.

-Hanbeliler'egörekocailim tahsili,ticaret,çalışma,askerlikvecihadgibi

meşrumazeretlerdolayısıylaevindenayrılmışsakadıntefriktalep

edemez,buayrılıkbirmazeretedayanmıyorsataleptebulunabilir.

-Tefrikisteyebilmekiçingerekliasgarigaipliksüresihususundaihtilaf

vardır.

-Malikimezhebindetercihedilengörüşegörebiryıl,Hanbeliler'egörealtı

aykocasındanayrıkalankadıntefrikisteyebilir.

-Hanefiler'ingörüşlerininkadınazararvereceğidüşüncesindenhareketle,

HAKdakocanınaltıayveyadahafazlasürenafakabırakmadangaipolan

kadınatefrikhakkıtanınmıştır.

-Fakihler,hayattaolupolmadığıbilinmeyenkişininsavaşvetehlike

şartlarınınbulunmadığıdurumlarda-akranlarınınyaşortalamasınaveya

62ile120arasındadeğişenyaşkriterinegöre-hayatındanümit

kesilmedikçehükmenölümünekararverilemeyeceğihususunda

birleşmiş,ancakkarısınınböyleuzunsürebeklemesindendoğabilecek

zararlarıelalırkenikieğilim ortayaçıkmıştır:
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-Hanefiler'intemsilettiğieğilimegörebudönemdenikahınfeshinekarar

vermekevliliğindevamınıkabuletmektendahaazsakıncalıdeğildir.

-Malikiler'intemsilettiğieğilimegöreisemakulbirsürebeklemenin

ardındaneşintalebiüzerinehakim tarafındanevliliksonaerdirilebilir.

3.Hapis:Mahkum olankimseninkarısı,hapismüddetiuzundaolsa

HanefiveŞafiileregörehakimdentefriktalebindebulunamaz.Zirabu

husustadelilyoktur.Kadınınzarargörmemesiilkesinedayananve

hapisliklegaiplikarasındabenzerlikkuranMalikiler,İbnTeymiye'yegöre

üçyılveyadahafazlabirsürehüküm giyenerkeğinkarısıbiryılgeçtikten

sonratefriktalebindebulunabilir.

4.NafakaSağlayamama:Kocaekonomikgücününzayıflığısebebiyle

karısınınnafakasınısağlayamıyorsaHanefiler'egörekadınhakimden

tefriktalebindebulunamaz.HAK'debukonuyuEbuHanife'ningörüşüne

uygunbiçimdedüzenlemiştir.

-Maliki,ŞafiiveHanbelileregörekocanınnafakavermektenacizkalması

halindekadınhakimdentefriktalebindebulunabilir.Hakim,gerekli

tahkikatıyaptıktansonragerçektennafakaborcununtamamenyerine

getirilmediğiveyatahsilindegüçlükçekildiğisonucunavarırsaboşamaya

hükmederveeşlerinarasınıayırır.

-KadınnikahakdiesnasındakocanınfakirliğinibiliyoridiyseMaşlikiler'e

göretefriktalepedemez.

-ŞafiiveHanbeliler'egörenafakayaihtiyaçzamanagöredeğişiklikarz

ettiğindenbirvakittefakirliğerazıgösterilmesibununbütünvakitlerde

geçerliliğinikoruduğuanlamınagelmez.

5.ŞiddetliGeçimsizlik:Kocanınkötüsözvedavranışlarıylakarısınazarar

vermesi,haksızyereondanayrıyaşaması,onuAllah'ınyasakladığıbirfiili

yapmayazorlaması,içkiyevekumaradüşkünlükgibikötüalışkanlıklara

sahipolmasıdurumundakadınHanefilere,Şafiilerinikigörüşündenbirine

veAhmedb.Hanbel'denyapılanikirivayettenbirinegörehakimdentefrik

talepedemez.Zirakadın,hakimdenkocasınıncezalandırılmasınıveonu

arzuedilmeyendavranışlarındanvazgeçirmesiniisteyebilir.

-Sonuçalınamamasıhalindehukukenyapılabilecekbirşeyyoktur.
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-Malikilere,Şafiilerindiğergörüşüne,Ahmedb.Hanbel'dengelendiğer

rivayetegörebudurumlardakadınkocasınıncezalandırılmasınıveya

aralarınınayırmasınıisteyebilir.Kadınınbuyöndekiiddialarınıikişahitle

ispatetmesiveyakocasınınikraretmesihalindehakim aralarınıayırır;

aksitakdirdedavareddedilir.Kadınzararauğradığınıispatedememekle

birlikteyenidenmahkemeyebaşvuruptefriktalebindeısraredersehakim

ikitarafınailesindenbirerkişiyihakem tayineder.Hakemlergerekli

araştırmayıyaparakeşleriuzlaştırmayaçalışırlar.

-Bumümkünolmazsavekocanınkadınazararverdiğinekanaat

getirirlerseboşamaya,kadınkusurlugörülürsemuhaleayahükmederler;

geçimsizliğinherikisindenkaynaklandığısonucunaulaşırlarsamehrinbir

kısmıkarşılığındaaralarınıtefrikederler.Hakemlerittifakedemezse

hakim birbaşkahakem heyetibelirler.Hukuk-iAileKararnamesieşler

arasındageçimsizliğinvarlığıdurumundahakemlerinboşamayetkisini

kabuletmiştir.

-TefrikkararıylaHanefiveMalikiler'egörebirbaintalakmeydanagelmiş

olur.Zirahakim kocaadınaboşamaişlemiyapmışsayılır;ayrıcatefrikten

maksatmevcutzararıönlemeolduğundanbuamaçancakbaintalakla

gerçekleşebilir.

-Şafii'yeveAhmedb.Hanbel'egörekadınınisteğiylegerçekleştiğiiçinbu

ayrılıktalaksayılmayıpfesihkabuledilir.Bugörüşayrılığınönemitalak

sayısınıneksilipeksilmemesindegörülür.

LİAN/MÜLAANE

-Sözlüktela'n'kovmak,Allah'ınrahmetindenuzaklaşmak'manasınagelir.

Naslardabukelimesözlükanlamındakullanılmıştır.Bukökün

türevlerindenolanlianvemülaanede'karşılıklılanetleşme'demektir.

-Fıkıhterimiolaraklian,karısınınzinaettiğiniveyadoğan/doğacak

çocuğunzinaürünüolduğunuiddiaedenkocanınhakim huzurundabunu

yeminleteyitetmesi,kadınındakocasınınyalansöylediğinevekendisinin

masum olduğunaaynıtarzdayeminetmesidir.
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-Birkimseyizinasuçuylaitham edenkişiiddiasınıdörtşahitleispat

etmekmecburiyetindedir.Bunuyapmadığıtakdirdezinaiftirası(kazf)

suçunuişlemişolur.

-Bununtekistisnası,karısınızinayaparkengörenveyaevlilikiçinde

doğan/doğacakçocuğunkendisindenolmadığınıbilenkocanın

durumudur.

-Koca,hakim huzurundadörtdefaaçıkbiryeminlekarısınınzina

yaptığınıilerisürerveyadoğan/doğacakçocuğunkendisinden

olmadığınısöyler.Budurumdakocayakazfcezasıverilmez.Kadınise

aynışekildezinaisnadınıdörtyeminlereddederveodazinaedenkimse

içinöngörülmüşolancezadankurtulmuşolur.

-Uveymirel-Aclani'nin/Hilalb.Ümeyye'ninkarısınınzinaettiğiniileri

sürmesiveHz.Peygamber'in'Dörtşahitgetir,yoksasenizina

iftirasındancezalandırırım'demesiüzerinenazilolanayettebu

durumdakikocanınlianyoluylakazf,kadınınzinacezasındankurtulacağı

hükmügetirmiştir.

-'Eşlerinezinaisnadındabulunupdakendilerindenbaşkaşahitleri

olmayanlaragelince,onlarınherbirininşahitliği,kendisinindoğru

söyleyenlerdenolduğunadairdörtdefaAllahadınayeminederekşahitlik

etmesi,beşincidefada,eğeryalansöyleyenlerdeniseAllah'ınlanetinin

kendiüzerineolmasınıdilemesidir.Kadının,kocasınınyalan

söyleyenlerdenolduğunadairdörtdefaAllahadınayeminveşahitlik

etmesi,beşincidefada,eğer(kocası)doğrusöyleyenlerdeniseAllah'ın

gazabınınkendiüzerineolmasınıdilemesikendisindencezayıkaldırır'

NUR/6-9

-Liankadınınzinaetmesidurumundabaşvurulanbirişlemdir.Kocanın

zinaetmesihalindelianabaşvurulmazvekocasınızinaylaitham eden

kadınancakbunudörtşahitleispatederekkazfcezasındankurtulabilir.

-Lianişlemininyapılabilmesiiçinzinaisnadıanındakadınlaerkek

arasındageçerlibirevliliğinmevcutolmasıgerekmektedir.Belirtilenanda

evliliklerigeçersizhalegelmişveyasonaermişsebudurumdalian

yapılmaz,erkekispatedemediğibirzinaisnadınıncezaisorumluluğunu
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üstlenir.

-AncakŞafiiveHanbeliler'egörelian,zinasonucuolançocuğun

nesebininreddimaksadıylayapılmaktaysabudurumdafasitevliliktede

lianabaşvurulur,buyollaçocuğunnesebireddedilir.Ric'italakla

boşanmışkadındaiddetbeklerkenevlikabuledilir.Lianıngerçekleşmesi

içinkocanınkarısınınzinaettiğinigörmesi,ancakbunuşahitlerleispat

edememesigerekir.

-Dörtşahitleispatimkanınınbulunmasıhalindeböylebirişlem yapılmaz;

isnatedilensuçşahitlerintanıklığıylasabitolur.Şahitlerleispat

durumundakadınınsuçsuzluğunayönelikmukabilyeminlerlecezai

sorumluluktankurtulmasımümkündeğildir.

-Hanefiler'egöreliankazffiilininyerineikameedilebilenbirişlemdirve

birtürşahitliktir;busebeplehangikimselerekarşıkazfsuçu

işlenebiliyorsaancakokimselerekarşıliansözkonusuolabilirvelianda

şahitliktearananşartlararanır.

-Diğermezhepleregöreiseliankazftenbağımsızbirişlemdirveşahitlik

değilbiryeminsayılır;dolayısıylakazfsuçununoluşmasıiçingerekliolan

şartlararanmadığıgibişahitlikleilgilihükümleredebağlıdeğildir.

-Buayrımınönemlisonuçlarıvardır:

-Hanefiler'egöredahaöncezinaettiğisabitolankadına-bukadın

muhsansayılmayacağıiçin-kocasıtarafındanyöneltilenböylebiritham

lianişleminibaşlatmaz.

-Kadınınköleveyagayrimüslim olmasıdurumundadaliansözkonusu

değildir.Budurumlardaispatşartınıyerinegetirmedenkarısınazinaisnat

edilenkocayata'zircezasıverilir.

-Kocanınkazfsuçundandahaöncemahkum olmasıhalindedeşahitlik

ehliyetinikaybettiğiiçinlianabaşvurulmaz.

-Ancakbusondurumdakocaikincidefakazfsuçunuişlemişsayılırve

busuçiçinöngörülenhadcezasıylacezalandırılır.

-Cumhuragöreiselianbaşlıbaşınabirişlem olduğundankadının

müslümanveyahürolmasışartdeğildir.
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-Kocanındahaöncekazfsuçundanmahkum olmasıdasonucu

etkilemez,lianişleminebaşvurulur.

-Öteyandanlianınyapılabilmesiiçinzinaiftirasınauğradığınıve

onurununzedelendiğiniiddiaedenkadınınmahkemedenlian

prosedürününuygulanmasınıtalepetmesigerekir;mahkemeninre'sen

böylebirişlemibaşlatmasısözkonusudeğildir.

-LianİşlemişuŞekildeYapılır:

-Lianişleminehakim huzurundaöncekocabaşlarvedörtdefa,'Allah'ı

şahittutarım kibenzinaisnadındadoğrusöylüyorum'dervebeşinci

olarakda,'Eğerzinaisnadındayalancıisem Allah'ınlanetibenim üzerime

olsun'sözüyleyemininitamamlar.Ardındankadındörtdefa,''Allah'ışahit

tutarım kikocam banazinaisnadındayalansöylemektedir'dervebeşinci

olarakda,'EğerdoğrusöylüyorsaAllah'ıngazabıbenim üzerimeolsun'

sözüylelianıtamamlar.Eğerzinaürünüolançocuğunnesebininreddi

sözkonusuiseyeminleşmeesnasındabudaaçıkçabelirtilir.

-Kocakarısınazinaisnatettiktensonraliandankaçınırsaveyakadın

kocasınınzinaisnadınıreddeder,fakatyemineyanaşmazsabudurumda,

-HanefilerveHanbelileregörekocayakazfvekadınahemenzinacezası

uygulanmasınagidilmeyipliandankaçınankocakarısınaiftiraettiğini

kabuledinceyeveyalianişleminebaşlayıncayakadar,kadındakocasını

tasdikedinceyeveyalianişleminebaşlayıncayakadarhapsedilir.

-Hanefileregörekadınkocasınıtasdikedersekendisineyinedezina

cezasıverilmez.Zirabutasdikdörtdefaayrıayrı,zinaettiğiniaçıkça

itirafetmedikçesuçunsabitolmasıiçinyeterlideğildir;buradabirşüphe

durumusözkonusudurvecezanınverilmesineengelolur.

-Diğermezhepleregöreisekarıkocadanhangisiliandankaçınırsa

suçunukabuletmişsayılırvegereklicezayaçarptırılır.

-LianişleminintamamlanmasındansonraEbuHanifeveHanbelilere

görehakim eşleribirbirindenayırır.

-İmam Malik'egöremahkemekararınagerekolmaksızınevlilik

kendiliğindensonaerer.
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-İmam Şafiiiseevliliğinsonaermesiiçinsadecekocanınlianyapmasını

yeterligörür.

-Ayrılığınkendiliğindenolacağınısöyleyenleregörebubirfesih,hakim

hükmüyleolacağınısöyleyenleregöreisebaintalaktır.

-Bazıfarklıgörüşlerolmaklabirliktehukukçularınçoğunluğunagöreeşler

artıkebediyyenbirbirlerineharam olur.

-Bunda,lianişlemindensonraeşlerinbirbirlerineolangüvenduygusunun

vekarşılıklısaygınınyokolmasınınpayıvardır.

-Liannesebinreddinideiçeriyorsalianlabirliktesözkonusuçocuğun

kocaylanesepbağıkesilir,sadeceannesinebağlanır.

-Budurumdaçocuklanesebinireddedenbabaarasındamirasçılık,

nafakayükümlülüğüilişkilerisonaerer.Ancakaile,yargılamaveceza

hukukuaçısındanbazıilişkilerdevam etmektedir.Meselalianyaparak

nesebinireddettiğiçocuklaonureddedenbabaveonunyakınları

arasındakan,sıhrihısımlıkvesüthısımlığındandoğanevlilikengelleri

geçerliliğinikorur.

-Buihtiyat,birgünlianyapanınyalansöylediğiniitirafetmesivetekrar

nesepilişkisininkurulmasıihtimalinedayanmaktadır.

İLA

-Sözlükte'yeminetmek'kelimesiterim olarak'kocanınyemin,adakveya

birşartabağlamaksuretiyleeşiylecinselilişkidebulunmayıkendisine

yasaklamasınıifadeeder.

-İslamdanönceCahiliyeAraplarıilayıkadınıbaskıaltınaalmak,onazarar

vermekiçinkullanılıyordu.Kocaherhangibirsebepleeşinekızdığındabir

ikiyılveyadahauzunsüreyleonayaklaşmamayayeminediyor,süre

bitimindegerektiğindeyeniyeminlesüreyiuzatıyordu.İlanınsonuna

kadarevlilikakdidevam ettiğindenkadınyenibirevlilikyapmaimkanı

bulamıyordu.

-İslamiyet,eşlerarasındameydanagelenanlaşmazlıklarıncinselaçıdan

diğeriniterkboyutunavarmasıhalindebudavranışınözelliklekadını
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mağduretmemesiiçinbelirlibirsınırgetirmiştir.Eşlerinbirlikteyaşayıp

yaşamayacaklarınakararverebilmeleriamacıylayeterlibirdenemesüresi

olandörtaylıkbirzamaniçindedönüşolmamasıayrılıkkonusundabir

kararlılığaişaretettiğindensüreninbitimindeevliliğesonverilerekeşin

serbestbırakılmasısağlanmıştır.

-Nitekim Kuran-ıKerim'deşöylebuyurulmaktadır:'Kadınlara

yaklaşmamayayeminedenlerdörtaybeklerler.Eğerbusüreiçinde

yeminlerindendönerlerseşüphesizkiAllahherşeyiçokbağışlayanve

çokmerhametedendir.EğerboşamayıkastederlersemuhakkakkiAllah

herşeyiçokiyiişiten,çokiyibilendir'Bakara226-227

-Hz.Aişe'dennakledilenbirrivayetşöyledir:'Rasulullaheşlerineilayaptı

vekendisinehelaliharam kıldı.Arkasındandaharamıhelalyaptıve

yemindendolayıkefaretverdi'Buhari,Tirmizi

-İla,kocanıneşineyaklaşmamaküzereAllah'aveyaOnunörfenyemin

içinkullanılabilensıfatlarınayeminetmesiylegerçekleşir.

-Koca,cinsitemastanuzakkalmayıkendisineağırgelebilecekbiradağa

yahutboşamagibibirşartabağlamaksuretiyledeilayapabilir.Mesela'

Allah'ayeminederim kidörtay(altıayveyabundansonrahayatta

oldukçavb.)seninlecinsitemastabulunmayacağım';'seninletemasta

bulunursam üzerinehac(yahutbirayoruçtutmak)farzolsun';'Seninle

ilişkiyegirersem evliliğimizsonaermişolsun'gibisözlerleilameydana

gelir.

-Bunlar,boşamadaolduğugibiniyetebağlıolmaksızınsonuçdoğuran

açıkifadelerdir.İlaniyetibulunmasıhalindekinayeliifadelerledeila

yapılabilir.Eşiyleilişkisinikesmeyikastedereksöylediği,'Bundansonra

seninlebiryastığabaşkoymam'gibisözlerbuniteliktekiifadelerdir.

-Hanefiler,Malikiler,ŞafiivebirrivayetegöreAhmedb.Hanbel,ilanın

yeminlebirlikteadakveşartabağlıolarakdagerçekleşeceğini

belirtmektedir.

-HanbelimezhebindemeşhurolanrivayetegöreilaancakAllah'ayemin

etmeksuretiyleyapılabilir,ziraşartabağlamanedildenediniaçıdan

yeminanlamındakullanılır.
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-Hanefilervediğerfakihlerisekişininbirdavranışıkendisinezorgelecek

birşartabağlanmasının,onubudavranıştanalıkoymadakietkisi

sebebiyleörfbakımındanyeminsayıldığınısöylemişlerdir.

-Kocanınyeminetmeksizineşindenuzakdurmasıilasayılmamakla

birliktebazıhukukçularagörekadıntarafındanboşanmatalebiyle

mahkemenezdindeşikayetkonusuyapılabilir.

İlanınŞartlarıŞunlardır:

-İlanınhukukisonuçdoğurmasıiçinilasözü(siga),kocaileeşiveila

süresibakımındanbazışartlarınvarlığıaranır.

-İlanınrüknü,kocanıneşiylebirsüretemastabulunmayacağınayemin

etmesiolupbudaaçıkveyakinayeliifadeler,yazıvedilsizinanlaşılabilir

işaretiylegerçekleşir.

-Sariholsunkineviolsunbütünifadelerinşüpheyemahalbırakmayacak

şekildeilayadelaletetmesi,Maliki,ŞafiiveHanbelifakihlerinegöre

tasarruflargibiiladageçersizdir.

-AncakHanefilerrızaşartınıaramamışlar,dolayısıylaikrahsonucuvuku

bulanilayışakayla,gayriciddibirşekildeyapankimsenin(hazil)ilasına

kıyaslageçerlisaymışlardır.

-Hazilinilasınıngeçerliolduğundaisebütünmezheplergörüşbirliği

içindedir.Ziranikahtaveköleazadındaolduğugibibukonudadafiilin

sonucununkastedilmesişartolmayıpsözünşakasıdaciddisigibidir.

-İlaveilgilisözünhataensöylenmesihalindeHanefiler'egörediyaneten

olmasabilekazaengeçerlisayılır.Diğerüçmezhebegöreiseheriki

bakımdandasonuçdoğurmaz.

-İlayapankocanınerginvetemyizgücünesahipolmasıgerekir.

-Küçükveyaakılhastasıolankocanınilasıgeçerlideğildir.

-SarhoşunboşamasınıgeçerlisayanHanefiler'inçoğunluğuileİmam

Malik,ŞafiivebirrivayetegöreAhmedb.Hanbelonunilasınıdageçerli

saymış,başkabirrivayetteAhmedb.Hanbelilasınıdageçersizkabul
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etmiştir.

-Nikahakdininyagerçektensürmesiveyakadınınric'italaksebebiyle

iddetbeklemekteolmasıvedolayısıylahükmendevam etmesigerekir.

-Kadınüçtalakveyabirbaintalaklaboşamaileboşanmışsaartıkilaya

yerkalmaz.

-EşindenayrıkalmasüresimutlakolmalıveyaHanefiler'egöreenazdört

ay,Şafii,MalikiveHanbeliler'egöreisedörtaydançokolarakbelirlenmiş

olmalıdır.

-Dörtaydankısasürelibirilasonuçdoğurmaz.Budurumdakocasüre

dolmadanönceeşinedönerseyemininibozmuşsayılacağıiçinsadece

yeminkefaretigerekir.Süretamamlandıktansonradönerseyemin

bozulmadığıiçinkefaretödemesidegerekmez.

-İlanındörtayvedahafazlabirsüreyikapsamasıdurumundakocadört

aydolmadanönceheraneşinedönebilir.Butakdirdeyemininiboşmuş

sayılacağındankendisineyeminkefaretigerekir.

-Eşlerinbirbirinedönmesiveevlilikhayatınındevam ettirilmesiayetteki,'

EğerhanımlarınadönerlerseşüphesizAllahyargılayıcıveçok

bağışlayıcıdır.'Bakara126ayetiyleteşvikedilmiştir.'Kim birşeyeyemin

ederdebaşkabirdavranışıondandahahayırlıgörürsehayırlıolanıyapsın

veyeminiiçinkefaretödesin.'Müslim hadisideböyledir.

İDDET

-Sözlükte'saymak,sayılanşeyinmiktarı,adet'anlamınagelir.

-İslam hukukunda,evliliğinherhangibirsebeplesonaermesidurumunda

kadınınyenibirevlilikyapabilmekiçinbeklemekzorundaolduğusüreyi

ifadeeder.Bununiçindeiddetevliliğinsonaermesininbellibaşlı

sonuçlarıarasındayeralır.

-Evliliğinsonaermesininardındankadıniçingetirileniddetyükümlülüğü,

ilkplandakadınınöncekikocasındanhamileolupolmadığınınanlaşılması

veböylecenesebininkarışmasınınönlenmesiamacınayönelikbirtedbir

gibigörünür.

-Ancakiddetric'italaktakocaya,baintalaktaikitarafabirdenyeniden
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düşünmeimkanıvermesi,kadınıetrafındaoluşabilecekkötüzanve

niyetlerekarşıkoruması,evliliğinkocanınölümüylesonaermesihalinde

ölenkocanınhatırasınasaygıveyuvayabağlılığısimgelemesi,kendini

hazırlamasınaimkanvermesigibibaşkaönemliamaçvehikmetlerde

taşır.İddetailebağınıkoruyucu,evlilikkurumununöneminihatırlatıcı

işlevedesahiptir.İddetinamacınınsadecehamileliğintesbitivenesebin

karışmasınınönlenmesiamacıylasınırlandırılmasıdoğruolmazvebu

konudaKuran'daöngörülensürelerdinintaabbüdinitelikte

hükümlerindensayılır.

-Dolayısıylakadınınhamileolupolmadığınıntıbbenanlaşılabildiği

belirtilerekiddetbeklemeyeartıkgerekbulunmadığıilerisürülemez.

-İddetesasitibariyleevliliğisonaerenkadınlailgilibiryükümlülüktür.

Bununlabirliktedörtkarısıolupdabunlardanbiriniboşayanveya

boşadığıkarısınınkızkardeşi,halasıveteyzesigibikendisiyleteknikah

altındabirleştirilemeyecekderecedeyakınbirakrabasıylaevlenmek

isteyenerkekdeevlenmedenönceboşadığıkarısınıniddetininbitmesini

beklemekzorundadır.

İddetÇeşitleri

1.Ölüm iddeti:Kocasıölenkadınhamiledeğilsebeklemesigerekensüre

dörtayongündür.

-Buhüküm Kuran'ınkocasıölenkadınlarıniddetiyleilgiligenelvesarih

ifadesinedayanır.'Sizdenvefatedenleringeridebıraktıklarızevceleri

evlenmedendörtayongünbeklerler.'Bakara234.Diğerbirçokfıkhi

ahkamdaolduğugibiburadadaaydanmaksatkameriaydır.Hamile

olmayaneşric'iboşamaiddetibeklerkenkocaölürseboşanmaiddetini

terkederekölüm iddetibeklemeybaşlar.Baintalakiddetibekleyenkadın

iseölüm iddetibeklemez;başlamışolduğuboşanmaiddetinitamamlar.

Kocasıölenkadınhamileiseonuniddetidoğumlabiter;istersebudoğum

kocanınölümündençokkısabirsüresonragerçekleşsin.'Hamile

olanlarınbeklemesüresiisedoğum yapmalarıdır.'Talak4

2.BoşanmaveyaFesihİddeti:Boşanmışveyabireksikliksebebiyle

nikahıfeshedilmişolankadınlarınbeklemelerigerekeniddethamileolup

olmamalarınavebazıfizyolojiközelliklerinegöredeğişmektedir.Hamile

olanlarıniddetidoğumlasonaerer.
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-Hamileolmayıphayızgörenkadınlar,Hanefiler'eveHanbelimezhebinde

ağırlıkkazanangörüşegöreüçhayızsüresinceiddetbeklerler.Kadın

hayızlıikenboşanırsabuhayızhesabakatılmaz.Üçüncühayzınsona

ermesiyleiddettamamlanmışolur.Maliki,Şafii,Zahiriler'egörebu

durumdakikadınlarınbeklemelerigerekensüreüçtemizlikmüddetidir.

-Buüçdönemintamamlandığınıtesbittekadınınbeyanıesastır.

-Yaşınınküçüklüğüsebebiylehayızgörmeyenveyayaşlılığıdolayısıyla

hayızdankesilmişkadınlarıniddetiisetalak,fesihveyatefriktarihinden

itibarenüçkameriaydır.'Kadınlarınıziçindeadettenkesilmişolanlarla

henüzadetgörmeyenleriniddetlerindetereddüdedüşersenizonların

iddetiüçaydır'denilir.Talak4

-İddettenDoğanHakveSorumluluklar:İddetintaraflaravetopluma

yüklediğientemelsorumlulukkadınıniddetsüresinceevlenmesinin

yasakoluşudur.

-Kuran'dakocasıölüpdeiddetbekleyenkadınlarlailgiliayettegeçen,'

Farzolanbeklememüddetidolmadanonlarlaevlenmeyekalkışmayın'

Bakara235şeklindekiyasak,bukonudagenelbirhüküm içerdiğiiçinne

türolursaolsuniddetbekleyenkadınlayabancıbirerkeğinevlenmesi

dinenharam vehukukendegeçersizsayılır.Buyasağariayetedilmeyip

evlenilirsearalarıayrılır.

-'Kadınlarlaevlenmehususundakidüşünceleriniziüstükapalıbiçimde

anlatmanızdaveyaonuiçinizdegizlitutmanızdabirgünahyoktur.Allah

sizinonlardansözedeceğinizibilmektedir.Lakinmeşrusözler

söylemenizmüstesnasakınonlarlagizlicebuluşmasözüvermeyin.'

Bakara235

-İddetinikinciönemlihükmü,kadınıniddetsüresinceboşayanveyaölen

kocasınınevindeoturmasıilkesidir.Kadıniçinbirhakolanveliteratürde

süknahakkıolarakadlandırılmaklabirliktebuhükmünbellişartlarda

kadıniçinbiryükümlülükolduğudagörülür.

-Kuran'daboşanmışkadınlardansözedilirken,'Apaçıkbirhayasızlık

yapmalarıhalibiryanaonlarıevlerindençıkarmayın,onlardaçıkmasınlar'

Talak2
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-'Onlarıgücünüzölçüsündeoturduğunuzyerinbirbölümündeoturtun.

Onlarısıkıştırıp-gitmelerinisağlamakiçin-kendilerinezararvermeye

kalkışmayın'Talak6

-İddetintaraflaraçısındanüçüncütemelsonucuiseiddetnafakasıdır.

Ancakiddetbekleyenkadınınnafakahakkıherdurumdaaynıolmayıp

iddetesnasındaevliliğinhükmibağınınvekocanınvelayetininneölçüde

devam ettiğihususukadınınnafakahakkınınçerçevesinidebelirler.

Meselabuhakric'iboşamadaçokgüçlüikenfasidevlilikveyahataen

cinsiilişkidendoğaniddettekadınınnafakahakkıbulunmaz.


