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ÖNSÖZ 

Kur’ân-ı Kerim Allah   tarafından, kulu ve elçisi Hz.Muhammed aracılığı ile  

alemlere rahmet, şifa ve doğru yol kılavuzu olarak  gönderilen mesajlar bütünüdür.  

(Yunus 10/45,57,    Kamer  54/ 32, 41,  Müddesir  74/54,   Abese  80/11,   Tekvîr, 

81/27,28). O, ilâhi vahyin genel yapısında var olan    aşkın gerçekliklerin insanlara 

bildirilmesi  işlevinde;  nazil olduğu ortamın olgularını, problemlerini, genel 

kabullerini,  geleneklerini ve inanışlarını,  kısaca  muhatap olduğu ilk insanların 

dünyasını  arka planda işleyerek, insanlığı ilgilendiren  bir çok konuda,  geniş açılım 

imkânları   taşıyan evrensel prensipler,  tavsiyeler, örnek  hüküm ve  çözümler içerir. 

 Bu işlevsel yapısıyla Kur’ân-ı Kerim, insanlığın varlığı ile ilgili temel 

problemlerin yanı sıra, günlük hayatın içinde var olan sıradan pratikler ile de,  ahlâki  

rehberlik yaparak ilgilenmektedir. Bu kapsamda İslâm öncesi Arap toplumunda 

varlık bulan bozuk yapı üzerinde köklü değişiklikler yaparak insanları hak ettikleri 

konuma ulaştırmıştır.   İçeriğinin yapısı itibarıyla hem ontolojik,  hem de pratik 

düzeyde,  önemli  sorunlar içeren kadın konusu da,  Kur’ân-ı Kerim’in ilgi alanı 

içinde yer almıştır.  Cahiliye döneminin çizmiş olduğu kadın portresi kendi içinde bir 

çok alt sorunu içermekteydi. Bunlardan biri olan  kadının aile içindeki konumu ve  

dolayısıyla anneliği diğer bir çok sorunu da beraberinde getirmekteydi. Sahip olduğu 

bu önem sebebiyle, İslâm’ın ailenin merkezinde bulunan kadının annelik konumunda 

yaptığı düzenleme üzerinde  çalışmaya karar  verdik.   

Konuya geçmeden önce araştırmam süresince fikirleriyle bana yol gösterip, 

benden hiçbir desteğini esirgemeyen değerli hocam   Prof. Dr. Mehmet Paçacı’ya, 

ayrıca bu süre içinde sonsuz hoşgörü ve sabır gösterip, bana her zaman destek olan 



 3 

aileme teşekkürü bir borç bilirim.  Çalışmamızın konuyla ilgili bundan sonra 

yapılacak daha kapsamlı çalışmalar için faydalı olabilmesi dileklerimle… 

                                                                                                               

                                                

                                                                                                                   Safa DEMİR       
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GİRİŞ   
 

 İslâm, Hz.Âdem’den beri mevcut olan Tevhîd Dîni’nin adıdır. Allah, 

buyruklarını Hz.Âdem’den itibaren seçtiği peygamberleri aracılığıyla  insanlara 

bildirmiştir. Hz.Âdem’den itibaren gönderilen bu Tevhîd Dîni, zamanla 

dejenerasyona uğrayarak aslî özelliğini yitirmiş,  ancak kullarına  son derece 

merhametli olan Allah, bu  buyruklarını  zaman zaman seçtiği peygamberleri 

aracılığıyla yenilemiş,  vahyine muhatap olan insanoğlunun anlayışına göre dinini 

yeniden ihya etmiştir. Bu yüzden  Tevhîd Dini,  kendisine Kitâb ve Şeriat verilen 

Hz.Âdem,  Nûh,  İbrahim, Mûsa,  İsa, gibi peygamberlerden Hz.Muhammed’e  

kadar,  zaman zaman Allah tarafından yeniden ihya edilerek  devam etmiştir.  

Dolayısıyla bu sürecin son halkasını Hz. Muhammed(s.a.v.)  ve onunla insanlara 

ulaştırılan Kur’ân-ı Kerim oluşturmuştur.  

Kur’ân-ı Kerim, insan hayatının bütününü kuşatan ve insanlara en doğru yolu 

gösteren  ilahi bir rehberdir. Yüce Allah ile insanlar arasında ve insanların birbirleri 

arasındaki  ilişkileri düzenleyen bu eşsiz sistem getirmiş olduğu ilahi kuralları ile 

insanları ve toplumları terbiye eder, onları yüceltir, iyi davranışlarda bulunan  

mü’minlere büyük mükafatlar müjdelerken, inanmayan kafirlere de şiddetli bir 

azabın varlığını haber verir. Ancak  Kur’ân-ı Kerim tüm bunları yaparken genel 

olarak   kendinden önceki  tüm inanış, davranış ve kuralları,  örf ve adetleri tamamen 

kaldırmadığı gibi onu istisnasız olarak kabul de etmemiştir.  Cahiliye toplumundaki 

fikir ve eylem kalıplarının bir kısmını reddetse bile, toplam birikimi bir hammadde 

olarak kullanmış, ona farklı bir fonksiyon kazandırmıştır. Kur’ân-ı Kerim’in, 

dolayısıyla İslâm’ın  bu alandaki başarısı da bu birikimi  kökten reddetmesinde değil,   

onunla mevcut kültür üstü yeni sentezlere ulaşmasındadır.  
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 Kur’ân ayetlerini incelediğimizde de metod olarak ayetlerin, bu amacı 

gerçekleştirmek için,  nüzulü öncesindeki Cahiliye toplumunun ortamı ile  uyumlu 

olarak indirildiğini görürüz.  Bilindiği gibi Kur’an ayetleri bir defada değil, parça 

parça indirilmiştir.  Bu sayede de Kur’ân’ın ilk muhatapları, her geçen gün canlı 

örnekler ve derslerle, Kur’ân ayetlerinin mantığını kalplerinde derinden 

hissedebilmişlerdir.
1
 Cahiliye toplumunun mevcut ortamı ile uyumlu ayetlerin 

indirilmesi, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere ayetlerle pratik çözümlerin 

getirilmesi, onların mevcut kültürlerinin üzerine yeni kuralların işlendiğinin bir 

göstergesidir. İşte bu yönüyle Kur’ân, kısa bir sürede çok geniş bir coğrafyada etkili 

hale gelmiştir. 

 Kur’ân-ı Kerim bu üslubuyla toplumu yeniden inşa ederken, onu oluşturan 

aileye de çok önem vermiş, çok sayıda ayetle aile kurumuna, mevcut kültürün 

yapısını gözeterek çeşitli düzenlemeler getirmiştir.  Bu konuda ilk olarak   “ Ey 

Adem! Sen ve eşin cennette kalın”
2
  ayetiyle de Hz.Adem’ in eşiyle beraber bir aile 

oluşturduğuna işaret etmiştir. Ailenin merkezinde bulunması itibarı ile kadın 

konusunda da önemli düzenlemeler yapmıştır. Bilindiği gibi Cahiliye toplumunda 

kadın erkeğin kendisinden yararlandığı, hayatta herhangi bir hakkı bulunmayan bir 

varlık olarak kabul edilirdi.  Kadının velileri eğer kendilerine bir hak tanırlarsa ancak 

o zaman hak sahibi olabilirdi. Aileye dahil edilmesi ise ancak çocuk sahibi 

olduğunda söz konusu olabilirdi.  Onun dışında çocuk sahibi olmayan kadın aileden 

sayılmazdı.  

Kadının muhatap edildiği bu haksız uygulamalar Kur’ân-ı Kerim tarafından ele 

alınarak,  kısa  sürede  onun hak ettiği  değere kavuşması sağlanmış,  kendisine bir 

                                                
1
 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzul’ün Rolü, Şule Yay., İstanbul, 1994, 

s.70. 
2
 A’raf  7/19. 
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şahsiyet atfedilmiş ve aile içinde hak ettiği konuma getirilmiştir.   Buna bağlı olarak 

da kadının annelik konumunda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 

Araştırmamız sırasında bu konudaki mevcut düzenlemeleri tam anlamıyla ortaya 

koyabilmek için Cahiliye toplumundaki düzenlemelerle Kur’ân-ı Kerim’deki 

düzenlemeleri bir araya getirebilmeye özen gösterdik. Konuyla ilgili bu ayrıntılara 

çalışmamızın sonraki aşamalarında yer verilecektir. Ancak ayrıntılara geçmeden 

önce araştırmanın konusu, amacı, önemi ve metodu hakkında bilgi vermemiz 

çalışmamızın mahiyetini ortaya koyabilmemiz açısından önem kazanmaktadır. 

 

 I. ARAŞTIRMANIN KONUSU :  

Kur’ân’ın nüzul süreci başlamadan önce Cahiliye döneminde kadının 

muhatap edildiği uygulamalar ile nüzul süreciyle birlikte başlayan dönemde Kur’an-ı 

Kerim’in kadın konusunda yaptığı düzenlemelerin, onun annelik rolü bağlamında 

incelenmesi araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

 

II. ARAŞTIRMANIN AMACI : 

İslâm sonrasında kadının toplum içindeki  yerinin ne olduğunu anlamanın,  

dolayısı ile objektif olarak  değerlendirmenin en güzel ölçülerinden  birisi de 

İslâm’dan önce ve özellikle Cahiliye döneminde kadının toplum içindeki  yerini  

bilmek,  onun bu iki farklı  ortamdaki  durumunu  karşılaştırmaktır. Cahiliye 

döneminde  kadınların hak ve hukukuna pek riayet edilmezdi. Çok evlilikte bir sınır 

yoktu,  durumu müsait olan herkes  istediği kadar  kadınla evlenebilirdi.  Boşanma 

konusunda da  hiçbir düzenleyici prensip  yoktu.  Bu dönemde kadınların miras 

hakkı da yoktu. Onların temel hak ve  hürriyetlerinden bahsetmek imkansızdı.  Kız 
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çocukları aile  içinde hor görülür,  hatta bazı kişiler utandıklarından dolayı kendi öz 

kızlarını canlı olarak toprağa gömerlerdi. 

Genel olarak kadınları bu  şartlar içinde  bulan İslâm, onlara Kur’ân-ı Kerim 

ayetleriyle bir çok konuda düzenlemeler getirerek çeşitli haklar tanımıştır. Onların 

her şeyden önce  insan olduğunu ve başta yaşama  hakkı olmak üzere bir çok temel 

haklarının bulunduğunu    Rasulullah(s.a.v.) “Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en 

hayırlı olanınızdır”  buyurarak ifade etmiştir.    

İslâm’ın, Kur’ân-ı Kerim ayetlerinde ve sünnette yerini bulan kadın hakkında 

düzenleme getirdiği  konulardan biri, aile içindeki konumu kapsamında onun 

anneliğidir.  Biz de araştırmamızda  İslâm’ın getirdiği yenilikler kapsamında, onun 

prensiplerini yazılı olarak içeren Kur’ân’da ve sünnette kadının annelik konumunu   

ele aldık.   Bu anlamda Cahiliye toplumunda kadının annelik konumunu   -o dönemle 

ilgili bilgi veren rivayetleri de dikkate alarak- imkânlar nispetinde ortaya koyduktan 

sonra, Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin onun bu konumunda yaptığı düzenlemeleri somut 

bir şekilde  belirlemeyi çalışmamızın amacı olarak belirledik. 

 

III. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ:               

İslâm’dan önce  dünyanın her yerinde toplumlar,  sosyal, dinî, hukukî ve 

kültürel  alanda çöküntü yaşamakta, bir çok insan çeşitli zorlamalarla, insan dışı 

uygulamalarla karşı karşıya kalmaktaydı. Bu durum, İslâm’ın doğduğu yer olan Arap 

yarımadasında da benzer  şekilde hüküm sürmekteydi. Öyle ki sonraki dönemlerde 

İslâm öncesi Arap toplumunun dinî ve sosyal hayat tarzını nitelemek üzere, 

bilgisizlik, barbarlık anlamına gelen ‘Cahiliye’ kelimesi kullanılmıştır.  Sözü geçen 

bu toplumda; putperestlik dini hayata egemen olmuş,  ahlak, cömertlik ve şeref gibi 
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olgular tam bir gösterişe ve kaba kuvvete dönüşmüş,  içki, kumar ve fuhuş 

yaygınlaşmış, aile olgusu adeta yok olmuştu.  Kabile asabiyeti,  zorbalık, zulüm, 

haksızlık, barbarlık, insanların soylarından dolayı ayıplanması ya da üstün görülmesi, 

çocuk öldürme, kan davası gütme gibi davranışlar yaygınlaşmıştı.  

Böyle bir toplumda araştırmamıza konu ettiğimiz kadın da son derece aşağı 

bir konuma itilmekte, erkekler tarafından herhangi bir eşya muamelesi görmekteydi. 

Bu durumda kadın bir mal gibi alınıp satılabiliyor, sahibinin isteği doğrultusunda her 

türlü iş için kullanılabiliyor, kendisinin hiçbir hukuki muamele hakkı bulunmuyordu. 

Buna bağlı olarak aile içi konumu düşünüldüğünde zaten aile mefhumunun yok 

olduğu bir toplumda, kadın gerek bir eş olarak, gerekse de anne olarak, eşi ve 

çocukları üzerinde herhangi bir hakka da  sahip değildi.  

İşte böyle bir ortamda Allah,  Kur’ân ayetleriyle diğer bir çok alanda olduğu 

gibi aile üzerinde,  özelde de kadın konusuyla ilgili birçok düzenleme yapmış, kadını 

Cahiliye döneminde bulunduğu konumdan alıp, toplum içinde bir birey olarak hak 

ettiği  konuma getirmiştir. Ancak günümüzde Kur’ân’ın kadın konusunda getirdiği 

düzenlemeler, çoğu zaman sadece ayetler ve hadisler bağlamında ele alınıp 

incelenmiş, Kur’ân öncesi dönemin incelenmesi ise gerektiği kadar önemli 

görülmemiştir. Bu durumda Kur’ân ayetleri incelenirken, dönemin sosyal ortamı 

hakkında edinilen bilgiler oldukça yetersiz kalmış, bu yüzden de ayetlerle yapılan 

düzenlemeler zaman zaman insanlar tarafından tam olarak anlaşılamamıştır. Bu da 

günümüzde  Kur’ân-ı Kerim’in diğer birçok konuda olduğu gibi, kadın konusunda da 

yanlış yorumlanmasına, dolayısıyla da İslâm’ın  ve biz Müslümanların  önemli 

ölçüde zarar görmesine sebep olabilmiştir. 
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Tüm bu yanlış anlaşılmaları engelleyebilmek için bugün  öncelikle biz 

Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlamaya çalışmalı ve onu sahip olduğu gerçek anlamıyla 

etrafımıza anlatabilmeliyiz. Bunun için de O’nun ilk muhataplarının yaşadığı 

dönemin sosyal, dinî, kültürel ve hukukî yapısını, ele aldığımız konu kapsamında 

derinlemesine incelemeli, zihnimizde canlandırabildiğimiz bu yapının üzerinde 

Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin getirdiği uygulamaları anlamlandırmaya çalışmalıyız. 

Ancak bu durumda biz Kur’ân-ı Kerim’i,  dolayısıyla gerçek İslâm’ı anlayabilir ve 

bu şekliyle onu anlatabiliriz. Tüm bunları dikkate aldığımızda araştırmamız bu 

doğrultuda yapılan ve de ileride yapılacak olan  çalışmaların küçük bir cüzünü teşkil 

etmesi açısından önem taşımaktadır.  Bu anlamda çalışmamızın kadınla ilgili tüm 

konularda olmasa da aile içinde sahip olduğu annelik konumunun,  Kur’ân’dan 

önceki durumu  incelendikten sonra, Kur’ân’da konuyla ilgili düzenlemeleri 

mümkün olduğu ölçüde ortaya koyabilmiş olmasını ümit ediyoruz 

 

IV. ARAŞTIRMANIN METODU:  

1. Kapsam ve Sınırlılıklar: 

 Araştırmamızda, Arap yarımadasında Kur’ân öncesinde kadının aile içindeki 

konumu ile  Kur’ân’da kadının aile içindeki konumuna getirilen düzenlemeleri ele 

aldık. Bu anlamda  kadın konusunu merkeze alırken, onunla ilgili  Kur’ân’da 

düzenleme yapılan diğer çok eşlilik, kadının şahitliği, dövülmesi, mirası, örtünmesi,  

sosyal konumu… gibi konular araştırmamızın sınırlılıklarından dolayı kapsam 

dışında bırakılmıştır.  Genel olarak aile içinde kadının konumundan kastımız ise 

onun anneliği olmuştur.  Kur’ân’a göre çocuk sahibi olan bir kadının gerek eşinin,  

gerekse de çocuklarının ona karşı uygulaması gereken ahlâki ve hukukî muameleleri,  
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dolayısıyla da kadının annelik konumunda sahip olduğu hakları farklı başlıklarda ele 

almaya çalıştık. Bunu yaparken Kur’ân ayetlerinin gerçek anlamlarının 

anlaşılabilmesi için Cahiliye toplumunda kadınların anne olarak tabi tutuldukları 

uygulamaları da elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık.  Kur’ân ile gerçekleşen 

değişimi net olarak belirleyebilmek için de Kur’ân öncesini ve sonrasını ele alarak 

her iki dönem arasında anlamsal bağlantı kurmaya çalıştık. Bu anlamda iki ayrı 

bölümde kullandığımız konu başlıklarını aynı ya da  birbirine benzer olarak 

belirledik. 

 Araştırmamız bir giriş, iki bölüm ve bir değerlendirmeden oluşmaktadır.  

Giriş bölümünde araştırmamızın konusu, amacı, önemi ve kapsamı üzerinde durduk.  

Birinci bölümde  Kur’ân öncesi Cahiliye toplumunda  kadının anne olduğunda 

muhatap edildiği uygulamaları konularına göre ilgili başlıklar altında inceledik.  

İkinci bölümde ise konuyla ilgili ayetlerin kastettikleri anlamları  konularına göre 

ayırarak açıklamaya çalıştık. Bunu  yaparken de Kur’ân ayetlerinin pratikteki 

uygulamalarından yani sünnetten de önemli ölçüde faydalandık.  

Değerlendirme bölümünde ise araştırmamızın amacı olarak  Kur’ân öncesindeki  ve 

sonrasındaki durumunu bir arada ele alıp kıyaslayarak, Kur’ân’ın ve dolayısıyla da 

İslâm’ın, kadına anne olduğunda verdiği hakları elimizden geldiğince açıklamaya 

çalıştık. Sonrasında bibliyografya ve  özet  bölümlerini de ekleyerek  araştırmamızı 

tamamlamış olduk. 

2. Veri Toplama Tekniği ve Kaynaklar: 

 Araştırmamızda kaynak tarama yöntemiyle veri topladık.  Kur’ân ayetlerinin 

doğru anlaşılabilmesi için O’nun nüzul ortamı olan Cahiliye toplumunun tarihî 

şartlarının bilinmesi gerekir. Tefsir ilmi Kur’ân ayetlerinin gerçek anlamlarına 
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ulaşabilmek için farklı kaynakların yardımına başvurur.  Konumuz açısından 

baktığımızda ise, ele aldığımız  ayetlerin gerçek anlamlarına ulaşmak için farklı tefsir 

kaynakları başta olmak üzere, konuyla ilgili mevcut hadislerden de önemli ölçüde 

faydalandık. Ayetlerin inmiş oldukları ortam ve buna bağlı olarak kastettikleri 

anlamlar ile ilgili en doğru bilgiyi Hz.Peygamber’in sözleri vermektedir.  Çünkü 

Hz.Peygamber ve ashabı Kur’ân’ın indiği şartları ayetlerin müdahalesiyle birlikte 

yaşamışlar, ayetlerin nüzulüne sebep olan olayları bizzat kendileri tecrübe 

etmişlerdir.
3
  Araştırmamızda hadisleri genelde ele aldığımız ayetleri açıklayıcı 

mahiyette kullansak da kadının anneliği ile ilgili ayetlerde bahsi geçmeyen bazı 

konuları açıklamak için ayetler olmaksızın sadece hadisleri merkeze aldığımız 

başlıklara da yer verdik. Bu yüzden   Kur’ân’dan sonra ikinci önemli kaynağımız 

hadisler oldu.  Bundan başka  Arap Tarihi kitapları, İslâm öncesi Arapları hakkında 

bilgi veren İslâm Tarihi kitapları, sahabe hayatlarını anlatan ya da  kadın konusunu 

ele alan kitaplar, tezler ve makaleler araştırmamız sırasında sıkça başvurduğumuz 

diğer kaynak türleri oldu. 

 Tüm bunlar  bize önemli ölçüde kaynaklık etmekle birlikte  çalışmamızın ana 

kaynağı tabiki de Kur’ân-ı Kerim oldu. Ayetlerin Türkçe karşılıklarını verirken 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan meali kullandık. Karşılığını 

bulduğumuz ayetleri açıklamak için de ilk dönemden son döneme kadar çeşitli 

müfessirlerin tefsirlerine başvurduk. Bunlar arasında  ilk dönem tefsir kaynakları;  

Hz.Peygamber ve  sahabenin Kur’ân ayetlerini nasıl anladığına dair rivayetleri 

aktaran ve sonrasında müfessirlerin görüşlerini de ifade eden  en önemli 

kaynaklarımız oldu.  Bunlar arasında Taberî (310/923)’nin tefsiri  araştırmamızın ana 

                                                
3
 Mehmet Paçacı, Esra Gözeler, “Kur’ân İlimleri ve Tefsirin Kullandığı İlimler”,  Kur’ân ve Hadis 
İlimleri, Ankuzem Yay., Ankara, 2006, s.29. 
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tefsir kaynağıdır. Bundan başka Fahruddin Razî(606/1209), İbn Kesîr(774/1373),  

M.Hamdi Yazır(1358/1942), Seyyid Kutub(1382/1966), Mevdudî (1394/1978),  

Sabunî ve Süleyman Ateş’in tefsirleri farklı zamanlarda yazılan ve de farklı yorumlar 

içeren tefsirler olarak çalışmamız süresince yararlandığımız kaynaklardan oldu. 

 Kullandığımız hadis kaynaklarından da bahsedecek olursak, 

Buhârî(256/870)’nin ‘Sahih’i  çalışmamızda en çok yararlandığımız hadis eseri oldu. 

Ayrıca Tirmizî, Müslim, Ebû Davud, Nesâî  ve İbn Mâce’nin rivayetleri topladıkları 

eserler de başvurduğumuz diğer hadis kaynaklarıdır. 

 Neşet Çağatay ile Şemseddin Günaltay’ın ilgili kitapları ve diğer birçok İslâm 

Tarihi kitapları  ise İslâm öncesi Arap Tarihi hakkında önemli ölçüde bilgi 

edindiğimiz eserlerdir. Bunların dışında özellikle de son dönemlerde  “İslâm’da 

Kadın” ya da “Kur’ân’da Kadın” konularıyla ilgili yazılmış çok sayıda eser, kadın 

konusunda hazırlanan pek çok araştırmada olduğu gibi bu araştırma için de zengin 

bir literatür oluşturmuştur. Biz de bu karakterdeki eserler arasından az miktarda da 

olsa kadının anneliği ile ilgili bölümleri içerenleri  kaynak edinmeye çalıştık.  

Sonuç olarak ulaşabildiğimiz tüm bu kaynaklar ile  Kur’ân’da kadının 

anneliği ile ilgili olan hükümleri tarihi arka planı ile birlikte ele alarak, Kur’ân’ın 

nüzulü öncesinde ve sonrasında kadının annelik konumunun geçirdiği değişimi izah 

etmeye çalıştık.  
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A. CAHİLİYE TOPLUMUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ 
 

1. Kavram Olarak ‘Câhiliye’ : 

Kelime olarak ‘Cahiliye’, ‘cehl’  kökünden türetilmiş olup eski sözlüklerde 

bu kelimeye ilmin zıddı olarak genellikle ‘bilgisizlik’  anlamı verilir.
4
  Râgıb el-

İsfahânî ise  ‘nefsin bilgiden yoksun olması’nın kelimenin asıl anlamı olduğunu, 

bunun dışında da ‘bir konuda doğru olanın tersine inanma’  ve  ‘bir konuda yapılması 

gerekenin tersini yapma’  olmak üzere  toplam üç anlamının olduğunu belirtmiştir.5  

Pratik açıdan incelendiğinde  zaman ve mekân bakımından, geniş ve dar anlamda 

cahiliyenin iki ayrı şekli olduğundan bahsedebiliriz. Buna göre geniş anlamda 

Cahiliye İslâm öncesi (gerçekten uzak olan) tüm zaman ve mekânların kültürleridir.  

Dar anlamda ise daha çok Hicaz bölgesinin, İslâm’dan önceki yaklaşık ikiyüz yıllık  

(müşrik)  kültürüdür.
6
 

 İslâmi dönemde ortaya çıkmış olan bu terim, sıradan bir ‘bilgisizliği’ ifade 

etmemektedir.  Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde Araplar’ın İslâm’dan önceki inanç, 

tutum ve davranışlarını İslâmî devirdekinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu 

sebeple genellikle Araplar’ın İslâm’dan önceki dönemine ‘Câhiliye’ veya  ‘Câhiliye 

çağı’  (asrü’l-câhiliyye) denilmiştir.  İslâmî dönemde sahabeler Câhiliye kelimesiyle 

İslâm öncesini, yani Kur’ân ayetlerinin inmeye başlamasından önce yaşadıkları devri 

kastediyorlardı. Onlar Müslüman olduktan sonra bu devirle ilgili yaşadıklarını 

anlatırken, ya da o devirle ilgili  yaptıkları işlerin hükmünü sorarken  çoğunlukla bu 

kelimeyi kullanmışlardır.
7
 

                                                
4
 Cevherî, es-Sıhâh, “chl” md.;İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “chl” md.; Tâcü’l-Arûs. “chl” md. 

5
 Ragıp el-İsfahânî, el- Müfredât,  “chl” md. 

6
 Mustafa Aydın, İlk Dönem İslâm Toplumunun Şekillenişi,  Pınar  Yay., İstanbul, 1991, s.54. 

7
 Mustafa Fayda, T.D.V. İslâm Ans., “Cahiliye” md.,  VII/17. 
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Cahiliye kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de de söz konusu edildiği için, bu 

kelimenin geçtiği ayetleri ele alıp kısaca incelememiz, ondan kastedilenin ne 

olduğunu anlamamız açısından faydalı olacaktır: 

Kur’ân-ı Kerim’i incelediğimizde Mekke devrinde nâzil olan ayetlerde 

câhiliye  kavramı kullanılmamaktadır.  Bu durum bize Mekke devrinde Câhiliye 

kavramının henüz yerleşmemiş olduğu fikrini verebilir. Buna karşılık Medine 

döneminde inen dört ayette Câhiliye kelimesi geçmektedir. Bunlardan ilki  Uhud 

Savaşı’ndan bahsedilen Al-i İmrân Sûresi 3/154. ayette geçmektedir: 

“Bir grup da (münafıklardı). Canları sevdasına düşmüşlerdi. Allah’a karşı 

cahiliyet zannı gibi hakkın dışında bir zan  besliyorlardı.  (Ve bu) işten  (galibiyet ve 

zafer va’dinden)  bize bir şey (nasib) var mı’  diyorlardı.” 

Bu ayette,  yapılan bir işten menfaat  beklemek Allah’a karşı haksız  bir zan 

olarak vasıflandırılmakta;  böyle davranmanın Cahiliye zannına benzer  bir davranış 

olduğu belirtilmektedir. Böyle bir tutum, toplum hayatının gerekliliklerinden  olan  

müşterek menfaat  kaygısına aykırı bir tutumdur. Buna bağlı olarak  Kur’an-ı Kerim,  

Uhud Savaşı’ndaki   okçulardan bir kısmının  yanlış   bir düşünceye kapılarak 

yerlerinden  ayrılmasını ve savaşın seyrini bir anda değiştiren ters bir zihniyeti 

Cahiliye zamanına benzetirken, o devir insanına hakim olan çıkarcılık ve yağmacılık  

zihniyetini de açıklamış olmaktadır.
8
 

Nüzul sırasına göre câhiliye teriminin geçtiği ikinci ayet de Ahzab Sûresi 

33/33. ayettir: 

                                                
8
 Mücteba Uğur,  Hicrî Birinci Asırda İslâm Toplumu, Çağrı Yay., İstanbul, 1980, s.4. 
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“Evlerinizde oturun, eski Cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. 

Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah 

sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” 

İkinci ayetteki Hz. Peygamber’in ailelerine hitap, aynı zamanda  toplumun 

mühim bir unsuru olan  kadının Cahiliye devrindeki yaşayışına gayet veciz bir 

şekilde  temas etmiş olmaktadır.  Bu ayetten anlaşıldığına göre Cahiliye devrinde 

kadının toplum içindeki mevkiine uygun davranışı  yoktur.  O devirde kadın,  her 

zaman insanlık haysiyetine ters  düşen hareketleri görülebilen bir varlıktır. Ayette 

kadınların açılıp süslenerek dışarıda dolaşması Cahiliye adeti olarak gösterilmekte ve 

Cahiliye’ye ait bu tür davranışlar yasaklanmaktadır. 

 Konuya ilgili ele alacağımız üçüncü ayet ise Fetih Sûresi  48/26 ayettir: 

“O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, Cahiliye taassubunu 

yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi, onların 

takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her 

şeyi bilendir.” 

Bu ayette Cahiliye taassubu üzerinde durulmaktadır. Hudeybiye Antlaşması 

sırasında  müşriklerin ve Hz.Peygamber’le Müslümanların içinde bulundukları farklı 

ruh halleri tasvir edilmiş,  Cahiliye çağının taassup ve barbarlığına,  müşrik toplumun 

hayatına hakim olan şiddet, kin ve nefrete işaret edilmiştir.    

Cahiliye kelimesinin geçtiği son ayet ise Mâide Sûresi  5/50. ayettir: 

“Yoksa onlar (İslâm öncesi) cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir 

topluma göre, hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır?” 

Bu ayette Allah gerek Müslümanların, gerekse de Müslümanların idaresi 

altında bulunan gayr-ı müslimlerin  mutlaka Allah’ın koymuş olduğu hükümlerle 
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idare olunmalarını emrettikten sonra, bunu böyle kabul etmeyenlerin, Cahiliye 

dönemindeki şirk kanunlarını istediklerini ifade ederek Hz.Peygamber’i uyarıyor.
9
  

Burada İslâm öncesi devredeki  hukuki tatbikatların doğru olmadığına  işaret 

edilmektedir.  Bu duruma göre denilebilir ki,  Cahiliye dönemi düzenli ve sistemli bir 

hukuka sahip değildir. 

Görülmektedir ki;  ‘Cahiliye’ kelimesinin Kur’an’da kullanıldığı yerlerdeki 

malumat,  İslâm öncesi devir Arap toplumunun ana karakterlerini açıklayıcı 

mahiyettedir. Buradan anlaşıldığına  göre   İslâm’dan  önce  Arap toplumunda  genel 

olarak    menfaat düşüncesi,  şiddet ve barbarlık hakimdir. Toplum yaşayışının barış 

ve huzur içinde devam etmesini sağlayacak bir  hukuk sistemi  yoktur.  Şiddete 

dayanan   bu ortamda toplum hayatının  önemli bir parçası olan kadın da  insan şeref 

ve haysiyetiyle  bağdaşmayan bir durumdadır.  

Konuyla ilgili hadislerde de oldukça fazla malumat verilmektedir.  Bunlardan 

birinde Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:  “İz ve yara bırakacak şekilde dayak atıp,  

Cahiliye davası güdenler,  bizden değildir.”
10

 

 Buna göre başkasına kaba kuvvet kullanıp, işkence yapmak Cahiliye davası 

gütmek anlamına gelmektedir. Yine  Rasulullah başkalarına sövmeyi, hakaret edip 

onları rencide etmeyi de Cahiliye hareketi saymıştır. Nitekim bir adamın annesine 

söven Ebû Zerr’e; “Ya Ebû Zerr, sen adamın annesine mi sövdün; sen halâ 

kendisinde Cahiliye olan birisin!”  buyurmuştur.
11

   

Araştırmacılar  Araplar’ın İslâm’dan önceki dönemlerinin Câhiliye kelimesi 

ile nitelendirilmesini araştırırken onların hayat tarzlarına bedevîliğin hakim olması, 

                                                
9
 İhsan Süreyya Sırma,  İslâm Öncesi Mekke Dönemi ve Hz.Muhammed, Beyan Yayınları,  İstanbul, 

1995, s.14. 
10

 Buhârî, Cenâiz, 36. 
11

 Buhârî, İmam, 22. 
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medeniyet bakımından  geri kalmış olmaları, bilgisizlik ve gaflet içinde  göçebe 

hayatı yaşayan  kabile topluluklarından oluşan, önemli bir tarihe sahip olmayan, puta 

tapan, kötülük yapmalarını önleyen semavî bir dine sahip bulunmayan insanlar 

olmaları üstünde durmuşlardır.  Bunun sonucunda Cahiliye devri Arapları’nın gerçek 

anlamda Allah’ı bilmedikleri ve dolayısıyla şirk olmadan O’na iman etmedikleri,  

ferdî ve ictimâî hayatlarında bilgiden, barış ve huzur ortamından uzak oldukları ve 

adaletten  yoksun bir hayat yaşadıkları için bu döneme Cahiliye denildiği sonucuna 

ulaşmışlardır.
12

 

İslâmî değerlerin  oluşumunda  tarihin rolünü belirleyebilmek için, İslâm 

Tarihi’nin  ilk dönemleri kadar Cahiliye toplumunun genel özelliklerini de bilmek 

gerekir. Çünkü İslâm’ın, içinde doğduğu coğrafyadan ve zamandan bağımsız 

incelenmesi mümkün değildir.
13

 Bu durumun önemine karşılık,  Câhiliye 

toplumunun sosyal ve kültürel değerlerini, hayat tarzını, hukuki ve beşeri 

münasebetlerini  tanımada ve bu maksatla yapılacak araştırmalarda ciddi engellerle 

karşı karşıya kalınmaktadır.  Bilindiği gibi o dönemde kabile birliğine dayalı göçebe 

yaşam hakimdi ve yazı çok az kullanılmaktaydı.  Buna bağlı olarak yazılı olmayan 

örf ve adetin egemen olması, sonraki kuşaklara güvenilir bilgi kaynaklarının 

kalmasını engellemiştir. Ancak,  Kur’an’ın edebî icazı öteden beri şiir ve edebiyata 

düşkün Arapların dikkatini çekmiş, bunun da etkisiyle Cahiliye dönemine ait olduğu  

sanılan bir çok şiir ve edebiyat ürünü günümüze kadar gelebilmiştir. Bu nedenle 

şifahi olarak nesilden nesile aktarılmış bu şiir ve hitabelerin, efsane,  menkıbe ve 

                                                
12

  Fayda, a.g.m., VII/17. 
13

 Adnan Demircan, “Cahiliye ve Hz.Peygamber Döneminde Çok Kadınla Evlilik”, İstem, sayı:2, 

2003, s.9. 
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atasözlerinin, belli bir yanılma payı olmakla birlikte, o dönemi tanımada  başta gelen 

kaynaklar olduğu söylenebilir.
14

 

 

2.Sosyal Hayat: 

İslâm öncesi Arap toplumu ya göçebe(bedevî) ya da yerleşik(hadarî) hayat 

sürerdi. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göçer olarak yaşayan bedevilerin 

sosyal hayatını kendi gelenek ve görenekleri, ahlâk ve inanç esasları düzenlerken, 

köy, kasaba ve şehirlerde kerpiçten yapılmış evlerde yerleşik hayat yaşayan Araplar 

da ‘site devleti’ ne benzer bir düzen kurmuşlardı.
15

 Ancak genel olarak bu iki grup 

arasında önemli farklılıklar bulunmazdı. 

O dönemde Araplar ictimâî, idarî ve sosyal açıdan birlik halinde değillerdi.
16

 

Çeşitli ailelerden oluşan aşiretlerin meydana getirdiği kabileler halinde yaşarlardı. 

Kabile; aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı olan büyük insan topluluğu 

şeklinde tanımlanabilir. Bu yapı millete göre daha küçük ve etnik merkezlidir. 

Kabile üyeleri, siyasal özerklik duygusuyla birlikte, aile ekseninde gerçekleşen 

toplumsal uyumu paylaşırlar.
17

 Bu yapıda töreler, örf ve adetler kabile mensupları 

için çok önemli olduğundan sosyal değişim çok yavaştır. 

Arapların o dönemde çöl şartlarında yaşayabilmesi için kabile hayatı bir 

zorunluluktu. Onlar geçimlerini sağlamak için çapulculuk ve kervancılık yaparlardı. 

Bunun için yapılan uzun yolculuklarda her an bir saldırıya uğrayabiliyorlardı. Bu tür 

saldırılara karşı güvende olabilmek için  topluluklar halinde yaşamak  

                                                
14

 Ali Bardakoğlu, “Câhiliye Döneminde Kadın”, Sosyal Hayatta  Kadın, Ensar Neşriyat, İstanbul, 

1996, s.9. 
15

 Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, Yeni Çizgi Yay, Ankara, 1995, s.51. 
16

 Uğur, a.g.e., s.5. 
17

 Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, (çev: Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yay,  

İstanbul, 1999, s.372. 
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zorundaydılar. Bunun için Araplar o dönemde mevcut bulunan ataerkil aile 

yapılarına uzaktaki akrabalarını da dahil etmişler ve böylece kabile denen sosyal 

yapıyı oluşturmuşlardır. Bu sosyal yapı yakınlık derecesine göre farklı isimler ile 

anılan gruplardan oluşmuştur. Bu grupların çekirdeği ailedir. Ailelerin 

birleşmesinden fasileler, fasilelerin birleşmesinden ammareler, ammarelerin 

birleşmesinden fahzlar, fahzların birleşmesinden batınlar, batınların da 

birleşmesinden kabileler ortaya çıkmıştır.18
 

Görüldüğü gibi kabile toplumunda kan bağı önemlidir. Bu kan bağı asabiyeti 

doğurmuştur.
19

 Asabiyet; aralarında kan bağı bulunan topluluğun bütün fertlerini 

birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı koymak veya saldırıda 

bulunmak söz konusu olduğunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini 

sağlayan birlik ve dayanışma ruhunu ifade etmektedir. Aynı soydan olanlar arasında 

nesep açısından yakınlık arttıkça asabiyet de güçlenir, buna karşılık aileden 

başlayarak aşirete, kabileye doğru yayıldıkça asabiyet de zayıflardı. Düzenli bir 

siyasi birlikten ve hukuki yapıdan mahrum olan Cahiliye döneminde, bir kabilenin 

veya kabileden bir kişinin başka kabile tarafından herhangi bir haksızlığa 

uğramasını önleyen ya da herhangi bir tecavüz olduğunda doğan maddî ve manevî 

zararın telafisini sağlamaya sevkeden en önemli sebep asabiyet kanunu idi.
20

 Bir 

Arap ancak kan bağına bağlı bir iradeyi kabul ederdi. 

Kültürel açıdan bakıldığında Cahiliye toplumunda bir bütünlük olmadığı 

görülmektedir. Çok iyi geliştirdikleri dil  ve edebiyat dışında kültürel gelişimlerini  
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 Şemseddin Günaltay, İslâm Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1997, s.31. 
19

 Abdülkerim Özaydın, T.D.V.İslâm Ans, “Arap” md., III/321. 
20

 Mustafa Çağrıcı,  T.D.V.İslâm Ans, “Asabiyet” md., III/453. 
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sağlayacak bir unsura  sahip değillerdi.  Ayrıca insanlar ferdî olarak da farklı  

fikirlere sahip olup,  ortak amaçlara uzak bir şekilde yaşıyorlardı.
21

 

          
 3.Kabile Yönetimi:  

 
İslâm öncesi Arap toplumunda her kabile kendi içinde eşitlik ve hürriyet 

esasına dayanan bir sistemle idare ediliyordu. Bu sistem ise bir reisi gerektiriyordu. 

Meziyetli olan biri halkın rızasına dayalı bir şekilde seçiliyordu.
22

 Genel 

toplantılarda bu seçilen reisin  sözü dinlense  de, onun özel bir hakkı yoktu. Buna 

rağmen   görev ve  sorumlulukları çok ağırdı. Kabile onun adıyla anılırdı ve onun 

ailesi olurdu. Reis(şeyh), kabile menfaatlerini kendi menfaatlerinden ayırmazdı. 

Savaşlarda herkes ondan hayatını, barışta ise servetini ortaya koymasını beklerdi. 

Reisin başlıca endişesi  her zaman tehdit altında olan kabile birliğini muhafaza 

etmekti.
23

 

O dönemde Arapların kitapları ve yazılı bir kanunları yoktu. Herkesin saydığı 

kutsal gelenekler, her türlü saldırıdan korunmuş halk inançları, yazılı kaynaklardan 

daha da önemli bir nüfuza sahipti.
24

 Hukukî meselelerde yegâne düzenleyici ilke 

kısas olup,  diyet ve hakem usulü de bunu  tamamlayıcı nitelikteydi.
25

  

Kabileler arası ilişkiler konusunda söz konusu kabileler, aralarındaki sosyal 

dayanışma ilkelerini doğrudan belirlerdi. Kabilelerin ortak yapması gereken işler ve 

yükümlülükler de vardı. Bunları  kabilelerin reislerinden oluşan bir heyet belirlerdi.
26
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 Amiran Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1985, s.385. 
22
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 Kabile içindeki kural ve geleneklerin dışına çıkan ve kabilenin şerefine leke 

sürenler cezalandırılır, aile ve kabilesiyle bağları koparılırdı. ‘Hal’ denilen bu büyük 

ceza kişinin başka bir kabile, aile veya şahıs tarafından himaye altına alınmasına 

kadar sürerdi. Bu kişiler bazen belirli yerlere sürülür, bazen de kabilesinden kovulan 

ve himaye altına alınmayan fakir kimseler, çete kurarak yağma ve baskınlar 

yaparlardı.
27

 

 

4.Toplumsal Sınıflar:  
 

İslâm öncesi Arap toplumu hürler, esirler ve mevâlîler olmak üzere üç 

sınıftan oluşuyordu.  

 -Hürler: 

 Bu sınıfı aynı tarzda yaşayan, kabilenin ortak ismini taşıyan, aynı hukuka 

sahip aile ve kabileler  oluşturuyordu. Bunlar beraber göç eder, savaşlara beraber 

katılır, her hususta ortak ve eşit hayat yaşarlardı.
28

  Hürler, eşraf ve avam olmak 

üzere ikiye ayrılıyordu. Reisler, kumandanlar, muharipler, tüccarlar, sanatkârlar, 

çiftçiler, kahinler diğerlerine göre toplumda itibarlı kişiler olarak görülürlerdi.
29

 

Ancak sahip oldukları haklar ve yaşam biçimi olarak diğerlerinden farkları olmazdı. 

Yalnız Mekke’de Kusay b. Kilâb’ın soyundan gelenler hürlerin üstünde bir sınıf 

teşkil ederlerdi.
30

 

 -Esirler: 

 Bu sınıf kölelerden  ve cariyelerden oluşmaktaydı. Esirler savaş esirlerinden 

olurdu ya da satın alınırdı. Esir tüccarları, Habeşistan’dan ve komşu ülkelerden 

getirdikleri köle ve cariyeleri belli mevsimlerde kurulan panayırlara götürerek 
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 Günaltay, a.g.e., s.114. 
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satarlardı. Esirler bir eşya gibi alınıp satılabilir, miras yoluyla varise verilebilir, 

hediye edilebilir ya da gelin mehri olarak verilebilirdi. Köleler zanaat, ticaret ve 

savaşta da kullanılırlardı. Aralarında ‘kan’ denilen bir sınıf vardı ki bunlar ziraatle 

uğraşırlar, toprakla beraber alınıp satılırlardı. O dönemde köle ve cariyeler, aşağı bir 

sınıf olarak görüldüklerinden işledikleri suçların cezaları, hürlerin cezalarının yarısı 

olarak kabul edilirdi.  

Köle ve cariyelerin yaşam koşulları çok ağırdı. Kendilerine vahşice muamele 

edilir, hayvandan aşağı tutulurlardı. Efendileri hayatlarında mutlak söz sahibi olurdu. 

Sahibi isterse köle ve cariyesini öldürene kadar döver, vücudunun belli uzuvlarını 

keser, hatta öldürürdü. Bu kişiye hiçkimse, hiçbir şekilde sorumluluk 

yükleyemezdi.
31

 

Yine o dönemde cariyelerden doğan çocuklar esir veya cariye sayılırdı. 

Aralarından zeki ve kabiliyetli olanları babaları isterlerse kendi neseplerine  alıp, 

evlat ilan edebilirlerdi.
32

 

-Mevâlî: 

Esirler ile hürler arasında orta bir sınıf olan bu sınıf Arap toplumunda azad 

edilmiş köle ve cariyelerden oluşmaktaydı. Herhangi bir köleyi veya esiri sahibi azad 

ederse o, azad edenin mevlâsı olur, onun kabilesine mensup sayılır ve akraba 

niteliğini kazanırdı. Köleler gibi alınıp satılamazlar, hür bir kadınla evlenemezlerdi. 

Mevlânın diyeti hürün diyetinin yarısı idi. Kısaslarda da hürlerinin cezasının yarısı 

ile cezalandırılırlardı. Itk, akd ve rahm mevlâsı olarak üç gruba ayrılırlardı.
 33

 

Tüm bunları düşündüğümüzde  Câhiliye toplumunun  en belirgin özellikleri 

şu şekilde özetlenebilir: Din ve inanışta putperestliğin yaygın hale geldiği  bu 
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toplumda ahlâk, mürüvvet, cömertlik ve şeref gibi olgular tam bir gösterişe ve kaba 

kuvvete dönüşmüş, kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, haksızlık, adaletten,  barış ve 

huzur ortamından yoksunluk, çapulculuk, insan haklarını çiğnemek, insanların 

soylarından dolayı ayıplanması veya üstün görülmesi, kan davası gibi olağan dışı 

davranışlar bu dönemin insanına hakim olmuştur. Bunlara karşılık Araplar’ın  

Faziletleri  (Fedâilü’l-Arab)  olarak bilinen bağımsızlık ve özgürlüklerine düşkünlük, 

yiğitlik,  cömertlik,  ahde vefa, misafirperverlik, kanaatkârlık ve sabır gibi  

davranışlar da bu dönemde  görülmekteydi
34

  ancak bu toplumda  baskın olan sözünü 

ettiğimiz olumsuz  özelliklerdi. 

Son olarak  hem Câhiliye toplumunda, hem de İslâmî dönemde  yaşamış olan 

Câfer b.Ebî Tâlib’in Cahiliye yaşamını Habeşistan’a hicretinden sonra Habeş Kralı 

Necaşî’ye nasıl betimlediğini görmek konuyu anlamamız açısından  yararlı olacaktır: 

“Ey Hükümdar! Biz Câhiliye zihniyetine sahip bir kavimdik; putlara tapar, 

ölü hayvan  eti yer, fuhuş yapardık; akrabalık bağlarına riayet etmez, komşuluk 

haklarını tanımazdık.  Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. Uzun müddet bu halde 

yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini  ve 

namusluluğunu bildiğimiz bir Peygamber gönderdi. O bizi Allah’ın birliğini 

tanımaya ve O’na ibadet etmeye çağırdı. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık 

bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten 

sakınmayı bildiriyor; fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira 

etmekten menediyor….”
35
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5.Aile: 

Arapların Cahiliye dönemine ait aile yapısının incelenmesi,  konumuz 

açısından büyük bir öneme sahiptir. İslam’ın kadın konusunda gerçekleştirdiği büyük 

ve esaslı   düzenlemeyi etraflıca kavrayabilmek için  Arapların toplum yapısının ve 

aile kurumlarının İslâm öncesi  yapısını kesinlikle  bilmek  gerekir. Bu durumda  

incelemeye toplum yapısının temelini teşkil eden aile ile başlamak zorunlu hale 

gelmektedir.
36

 

Cahiliye devri Arapları’nda ailenin müstakil bir varlığı olduğunu söylemek 

güçtür.  Gerçekte aile mensubu bulunduğu kabilenin  bir parçasıdır.  Çünkü bu 

toplumda bir ailenin üyesi  olmaktan çok bir kabilenin üyesi olmak değer 

taşımaktadır.  Kabile adeta  büyük bir aile gibidir.  O dönemde  aile,  koca, eş veya 

eşler,  çocuklar ve kölelerden oluşmaktaydı.  Akrabalık ilişkisi erkek akrabalar  

(asabe)  yoluyla kurulurdu.  Bu yönüyle eski Arap ailesi  ataerkil bir aile yapısı 

arzetmekteydi.
37

 

Daha açık belirtmek gerekirse; Cahiliye döneminde Arap ailesi, toplumsal 

aile  ve tabiî aile şeklinde ikiye ayrılıyordu. Klan toplumsal aileyi oluşturuyordu  ve   

dinî, hukukî bir mahiyete sahipti. Klan sadece yakın akrabalardan ibaretti. Bir çeşit 

ortak mülkiyete sahip bir zümre halindeydi. Beraber konup göçen bu zümreye ‘hay’ 

denirdi. Hay’ın içerisinde ‘âl’, âl’in içinde de ‘îyâl’ adıyla anılan küçük aileler 

bulunurdu. ‘Hay’ otlağı, su kaynağı ve tanrısı ortak olan bir gruptu. ‘Âl’ aynı ev veya 

çadırda oturan dede, oğullar, torunlar ve bunların çocuklarından oluşmaktaydı. ‘İyâl’ 

ise eşler ve çocuklardan oluşan dar ailelerdi. Âl ve iyâl toplumsal bir aile özelliği 
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taşımazdı. Diğer aile türü olan tabiî aileyi evlenme yoluyla oluşan âl ve iyâl 

oluşturmaktaydı.  

Müşterek ataların erkek tarafından olan soylarının aile kümelerine 

istılhak(katılma), kardeşlik(muahat) ve hılf yoluyla yabancılar da katılırdı.  Bir 

adamın istediği bir yabancıyı kendi nesebine katarak ailesinden saymasına istilhak,  

yabancı bir şahısla kardeşlik anlaşması yaparak onu öz kardeşi sayıp, kendisine varis 

olma hakkı vermesine muahat(kardeşlik) denilirdi. İslâm öncesi Arap toplumunun 

son dönemlerinde klanlık bu şekilde kabileye sonradan katılma, anlaşma ve kardeşlik 

yoluyla kabileye yabancı bireylerin sokulmasıyla oluşmaktaydı. Eski çağlarda ise 

böyle bir durum söz konusu olmayıp, klan sadece yakın akrabalardan oluşmaktaydı.
38

 

Görüldüğü gibi Cahiliye döneminde Arapların sahip olduğu  aile anlayışı bugün 

bizim sahip olduğumuz aile anlayışından farklıdır. Onlarda geniş aileler olan boylar, 

değişmiş birer klandan başka bir şey değildir. Fakat boylar, üyelerinin ilişkileri, ortak 

bir atanın varlığına olan inançları,  boya özgü olan  put için yapılan dini ayinlere 

katılımları itibariyle  klanlıklarını korumuşlardır.  Kan bağı olmaksızın  

istilhak(kabileye sonradan katılım),  hilf(anlaşma), muahat(kardeşlik)  yoluyla fasile 

ve boya alınan fertlerin  kabilenin gerçek bireyi olarak tanınmalarında klanlık ortaya 

çıkmaktadır.
39

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Kur’ân ayetleri gelinceye kadar olan dönemde 

Arap yarımadasında düzenli bir aile müessesesinin olduğunu söylemek oldukça 

güçtür.   Cahiliye devri Arap topluluklarının  sistemli bir aile müessesesine sahip 

olmayışları,  bir bakıma ictimaî hayatlarının  tabiî bir neticesi sayılabilir.  Çünkü 
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dağınık bedevî hayatı  İslâm öncesi devir Araplarına,  diğer konularda  olduğu  gibi  

aile konusunda da düzenli bir müessese kurma imkanı sağlayamamıştır.40
 

 
 
B. ANNELİK BAĞLAMINDA KADININ AİLE İÇİNDEKİ DURUMU: 

 
İslâm öncesi Arap toplumunda kadının sahip olduğu hukuku ve ailedeki 

konumunu açık bir şekilde belirlemeye yarayacak o döneme ait yazılmış eserler çok 

azdır. Bu dönemle ilgili özellikle kadın konusundaki bilgileri Cahiliye dönemine ait 

şiirlerden, az sayıda yazılmış tarih kitaplarından,  İslâm’ın ilk döneminde yaşamış 

bazı kadınlar hakkında verilen bilgilerden ve dönemin özelliklerinden bahseden hadis 

rivayetlerinden  edinebilmekteyiz. 

Bilindiği gibi  bu dönemde aile,  sevgi ve saygı temelinden yoksun olduğu 

için hukukî bir dengeden de mahrum bulunuyordu.  Ailede, üyeler arasında bir hak 

ölçüsü olmayan,  erkeğin ön planda yer aldığı bir yapı mevcuttu. Bunun için de 

çocuklar ve özellikle kadınların hiçbir önemi ve rolü  yoktu.  Savaşçı bir toplum 

olmaları sebebiyle  eli silah tutmayan çocuklar ve  kadınlar mirastan pay bile 

alamıyorlardı. Kadın çocuk  doğurmamışsa aileden bile sayılmaz, öldüğünde 

kocasına başsağlığı dilenmezdi.
41

 Bunun yanında son derece hakir görüldükleri için 

kadınlar adet halinde evlere bile sokulmazlardı.
42

  Konuyla ilgili Hz.Ömer’in şu sözü 

kadınların o dönemdeki durumunu ifade etmektedir: “Vallahi biz doğrusu Câhiliye 

zamanında kadınlar için bir emir sayıya almazdık, ta ki   Allah onlar için  indirdiğini 

indirinceye  ve haklarında verdiği payı verinceye kadar.”
43
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Sosyal hayat içinde fonksiyonlarına bakıldığında ise; hayvancılık ve kısmen 

de ziraatle geçinen  göçebe ve bedevî Arapların  yaşadığı vaha ve kırlarda  kadının 

erkeğe göre daha aktif bir çalışma ortamında olduğu söylenebilir. Hayvanların 

sağılması, evin bakımı, ev ve çevre temizliği, yün eğirme, kumaş örme, çocuklarla 

ilgilenme, yemek hazırlama, süt sağma, yakacak toplama gibi evin günlük işleri 

tamamen kadınlara ait olup, erkekler bu işlerle ilgilenmeyi utanç vesilesi olarak 

görürlerdi.  Bunun için de, çok sıradan ve basit görünen bu işler, kadınların günlük 

hayatının önemli bir kısmını işgal etmekteydi. Ticaret ve ziraatin yaygın olduğu  

şehir hayatında ise kadınların, bedevî hayat yaşayanlara göre  daha hafif bir çalışma 

yükü  altında olması doğal bir sonuç olarak görünmektedir.
44

 

Yine bu dönemde herhangi bir konuda karar alırken kadının görüşüne itibar 

edilmez, ona danışılmazdı.  Kınamak istedikleri zayıf ve yanlış bir söz ve görüşe de 

‘kadınların görüşü’(re’yu’n nisa) adını verirlerdi. Arapların kadınlar hakkında   

‘onlara danışın fakat aksini yapın’ sözü de meşhurdur. Hatta zaman zaman kadınların 

görüş ve aklının olmadığı yolunda sözler de söylenirdi.
45

 Kadının mevcut bu 

konumuna binaen kadına uğursuzluk da atfedilmekteydi.  Bununla ilgili Buhârî’de 

geçen bir rivayete göre  Âişe’nin huzuruna Benû Âmir’den iki kişi gelerek: 

 -“Ey Mü’minlerin Anası! Ebu Hureyre, Rasulullah’ın   “Kadında,  evde, atta 

uğursuzluk  vardır”  dediğini  haber veriyor,  siz ne dersiniz? diye  sormuşlar. 

 Bunu işitince  Hz.Aişe son derece öfkelenerek: 
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-“Kur’an’ı  Muhammed’e  gönderen Allah’a yemin ederim ki, kat’iyyen  

Rasulullah böyle bir şey söylememiştir. O, yalnız Cahiliyet ahalisinin  kadında, evde, 

atta uğursuzluk i’tikad ettiklerini bildirmiştir”  demiştir.46
 

Tüm bu olumsuz kanaate rağmen Arap dilinde kadınları değişik iyi  

vasıflarıyla ifade eden hatta en küçük ayrıntıya kadar kadınları tasnif ve tavsif eden 

birçok kelime de bulunmaktadır.  Bunlardan  bazıları kadınların anneliğiyle 

bağlantılıdır: 

Muhsana:  İffet, hürriyet ve evlilikle  koruma altına alınan hatunlardır. 

Âkir:  Çocuk doğurmayan, kısır hatunlara âkir denir. Sâmi toplumunda âkir 

olan kadınlar bedbaht olarak nitelendirilirdi. 

Nezûr:  Az çocuk dünyaya getiren kadınlara verilen isimdir. 

Nesûr:  Rahmi bereketli olan, çok çocuk doğuran kadınlara denir. Bu tür 

kadınlara mehir olarak bol miktarda altın verildiği için bu isim verilmiştir. Bu 

kadınların toplumsal değeri  bütün kadınlardan fazla görülmektedir.  

Muncibe: Doğurup yetiştirdiği çocukları güç ve kuvvet bakımından üstünlük 

kazanmış  olan kadınlara denir. Gerek Bedevî Araplarda,   gerekse de Medenî 

Araplarda  bir kadın için  muncibe olmak hürmet ve kemâlin en büyük amacı ve en 

büyük makamıdır.
47

 

Bu nitelendirmeleri incelediğimizde  az da olsa kadının,  Câhiliye toplumunda 

belli şartlara bağlı olarak değerli hale gelebildiğini görmekteyiz.  İşte bu şartlardan 

biri de üzerinde durduğumuz  annelik vasfına sahip olmasıdır.  Câhiliye dönemi 

evlenme ve nikâh şekilleri ile ilgili bilgi verirken  de ele alacağımız, kadının nikâhlı 

olduğunda bile kocasının ailesinden sayılmaması, ancak çocuk doğduğunda aileye 
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dahil olabiliyor olması bahsettiğimiz değer kazanmanın şartlarından biri olan annelik 

olgusu ile örtüşmektedir.  Buna göre anlıyoruz ki;  farklı nedenlerle de olsa  çocuk 

sahibi olmak istenilen bir şeydi. Çünkü Câhiliye döneminde erkekler, kabilenin temel 

gücünü oluşturuyorlardı. Erkek çocuk sayısının fazla olması onlara siyasî bakımdan  

güçlülük getirdiği gibi, sözü dinlenir biri haline gelmek için de gerekliydi.  Ayrıca 

erkek çocukların fazlalığı, ekonomik bakımdan  güçlü olmanın sebeplerindendi.
48

 

Ancak yine de normal haline göre anne olduğunda değer kazanabilen kadının, tam 

anlamıyla hak ettiği muameleyi gördüğünü söyleyemeyiz. Bu durumu daha iyi ifade 

edebilmek için çeşitli başlıklar altında kadının annelik konumunda muhatap olduğu 

düzenlemeleri incelemek durumundayız. 

 

1-Evlenme ve Nikâh Şekilleri : 

Cahiliye dönemiyle ilgili tasvirler göstermektedir ki,  İslâm’dan hemen 

önceki dönemde ataerkil aile şekli  hakimdi. O dönemde Araplar sadece aile 

topluluğu şeklindeki akrabalığa önem verirlerdi. Evlenme yoluyla oluşan akrabalığın 

ise önemi yoktu.  Dolayısıyla evliliği doğuran nikâh, dini bir özellik taşımazdı. Bu 

yüzden kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil olurdu.
49

 Kadın çocuk 

doğurmadan önce ölürse, kocasına başsağlığına gelinmezdi.  Kocanın mutlak 

hakimiyetine dayanan basit bir aile hayatı vardı.
50

  Çocuksuz kadın diyet vermeye 

mahkum olursa diyeti kocası değil, kadının mensup olduğu klan öderdi. Araplar 

yalnız klan yakınlığına önem verdiklerinden onlara göre evlilik sonucu ortaya çıkan  

akrabalığın bir değeri yoktu. Hatta aralarında bu  akrabalarla evlenme yasağı da 
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mevcut değildi. Bu nedenden dolayı bir baba ölünce oğlu, üvey anneleri ile 

evlenebiliyordu.
51 

Burada konumuz açısından dikkat edilmesi gereken nokta kadının doğurduğu 

çocukla biraz olsun değer kazanmasıdır. Ancak söz konusu değer çocuğun 

varlığından, yani onların anlayışlarına göre  soylarını güçlendirmesine sebep 

olmasından kaynaklanmaktadır.  Yani kadının aile içinde kendi kişiliği ile ya da 

çocuk dünyaya getirmek için katlandığı sıkıntılar ile kazanabilmiş olduğu bir değer 

ya da konum  yoktur. Kısacası çocuk doğurarak kadın, Araplar’ın kendilerine  göre 

değer verdikleri olgulara katkısı olması sebebiyle, hayatında fazla bir değişikliğe 

sebep olmayacak derecede de olsa aile içinden sayılabilmektedir. 

Cahiliye  Arapları’nın  kadın ve evlilikle  ilgili anlayışları, mülkiyet 

anlayışlarıyla da ilgiliydi. Kadın  hak sahibi olmaktan ziyade,  hakka ve mülk 

edinmeye konu teşkil edebilen bir eşya durumundaydı. Evlenme, bilhassa  göçebe 

Araplar arasında  karı-koca arası bir hayat ortaklığı kurma fikrinden çok, mehir 

karşılığı erkeğin kadına sahip olması şeklinde anlaşılır, bunun için de  bir nevi satım 

akdi gibi düşünülürdü. Evlenen kadın babanın hakimiyetinden çıkıp, mehir karşılığı  

kocanın hakimiyetine girmiş olurdu. Mehir velinin hakkı sayılır, nikâh 

gerçekleştirilirken de taraf olarak kız adına velisi bulunurdu. Bu anlayışın sonucu 

olarak erkek, mehir vererek sahip olduğu karısını  istediği zaman boşayabilir veya 

boşamadan vazgeçerek onu tekrar sahiplenebilirdi.  Erkek, mehrini vermeyi ve 

geçindirmeyi göze aldığı sürece, istediği sayıda kadınla evlenebilirdi.
52

    

Bu durum çok kadınla evliliğin bir sebebiydi ancak  başka sebepler de 

mevcuttu. O dönemde  aile kurumunun ortaya çıkma sebebi olan evlilik ya da diğer 
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bir deyimle nikâh olgusunun tek bir kuralı yoktu.  Hem çok karılılık (poligami),  hem 

de çok erkeklilik (poliandri) mevcuttu. Bunlardan yaygın olan çok karılılıktı. Çok 

erkekliliğin mahiyeti daha sonra nikâh çeşitleri ile ilgili bilgi verilirken 

açıklanacaktır. Ancak daha önce erkeklerin birden fazla kadınla evlenme 

sebeplerinden bahsedip, kadının annelik konumuyla bağlantı kurmak daha doğru 

olacaktır. 

Câhiliye toplumunda evlilik,  -her ne kadar şartları olması gerekenin çok 

altında olsa da-   bulundukları ortam içinde himaye altına alınmalarını sağladığı için 

kadınların en önemli sosyal güvencelerinden biriydi. Bir kadın ya evlilikle, ya da 

ailesinin himayesi altında korunmaya sahip oluyordu. Kocası vefat eden ya da 

boşanan bir kadın, kısa sürede başka bir erkekle evlenir ve bu durum kadının 

çocukları ya da yakınları tarafından doğal karşılanırdı. Bekâr bir erkeğin, genç bir kız 

yerine dul bir kadınla evlenmesi olağan bir durum olmadığı için, dul kadınlar ikinci 

eş olarak evlenmek durumundaydılar.  Ayrıca babası  vefat eden çocukların baba 

sevgisi ve eğitimi ile büyümeleri için, aynı zamanda da kısıtlı olan ekonomik 

imkânları açısından kendilerini güvence altına almaları için  bazen annelerin  

evlenmesi gerekirdi.
53

 Buradan kadının Cahiliye döneminde bulunduğu olumsuz 

şartlar karşısında sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı sonucu çıkarılabilir.  

Döneme hakim olan bozuk yapının, kadını annelik görevini yerine getirirken zor 

durumda  bırakmış olmasına rağmen, o kendi sorumluluklarını yerine getirmede 

mevcut ortama paralel bir tutum sergilemeyerek çocukları için elinden geleni 

yapmaya çalışmıştır. 
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 Erkeklerin çok eşli olmasına sebep olan bir başka durum da yine kadının 

annelik vasfını öne çıkarmaktadır. O dönemde kadının çocuk doğuramaması, 

erkeklerin çocuk doğurabilecek ikinci bir eşle evlenmesine sebep olmuştur.  Bu 

durumda da daha önce bahsettiğimiz kadının çocukla, yani annelik vasfı ile değer 

kazanması ya da kaybetmesi olgusu ön plana çıkmaktadır.  Ancak tekrar etmek 

gerekir ki bu değer kendi kişiliği ile bağlantılı değil, çocuk doğurup eşinin gücüne 

güç katması ile bağlantılıdır. 

Cahiliye döneminde evliliği vücuda getiren nikâh akdinin tek bir kuralı yoktu. 

Kişiler menfaatlerine paralel olarak çeşitli nikâh çeşitleri uygulamaktaydılar. Bu 

nikâh çeşitlerini Hz.Âişe (r.a.) bir rivayette şu şekilde ifade etmiştir: 54
 

“Cahiliye zamanında  nikah dört nevi idi: Bunlardan biri, bugün insanların 

yapmakta oldukları nikahtır. Şöyle ki; erkek,  diğer bir erkekten velâyetindeki kadını 

yahut kızını ister, akabinde o kadının mehrini tayin edip miktarını belirler. Sonra da o 

kadını  nikâh eder.  

Diğer bir nikah şekli şudur: Erkek, hayızdan temizlendiği zaman karısına: 

“Kendini (şeriflerden)  falan  kimseye gönder de, ondan seninle cinsi münasebet 

yapmasını iste!” der ve kadının o cinsî münasebet yapmasını istediği erkekten hamile 

kaldığı belli olana kadar  kocası asla  kadınına dokunmayıp, ondan ayrı durur. 

Kadının hamileliği belirince isterse  kendi kocası o hamile kadınla birleşir. Kocası bu 

başka erkekle cinsi münasebet işini  ancak çocuğun necipliğine, asaletine rağbet 

ettiği için yapar. İşte bu nikah,  “Nikahu’l-istibda”  (yani başkasından cinsi 

münasebet isteme nikahı) olur. 
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 Diğer bir nikah  nevi de şudur: On kişiden  az bir cemaat toplanırlar da 

bunların hepsi bir kadının yanına girerler ve her biri  ayrı ayrı kadınla birleşir. 

Neticede kadın bundan  hamile kalıp da çocuğu  doğurduktan sonra birkaç gece 

geçtiğinde o erkeklere haber gönderir. Artık o erkeklerden hiçbiri gelmemezlik 

edemez. Nihayet hepsi kadının  yanında toplanırlar. Kadın onlara hitaben: 

 -“İşinizden meydana gelip de doğurmuş bulunduğum  çocuğu tanıdınız. Bu 

çocuk,  senin oğlundur ya Fulân!” der. 

 Ve kadın, onlardan arzu ettiği kimsenin ismini söyler. Böylece kadının 

çocuğu, o adamın nesebine katılır. İsmini söylediği o erkek, bu çocuktan çekinmeye, 

yani onu kabul etmemeye muktedir olamaz. 

 Dördüncü nevi nikâh şöyledir: Birçok insanlar toplanırlar da bir kadının 

yanına girerler. O kadının yanına gelen erkeklerden  hiçbiri çekinmez. Bu kadınlar 

birtakım fâhişelerdir ki, bunlar kendi  kapıları üzerine bir alamet olsun diye bayrak 

dikerlerdi. Artık kim isterse bu bayraklı kadınların yanına girer. Bunlardan biri 

hamile  kalıp da çocuğunu doğurduğu zaman, o erkekler kadın için toplanırlar ve 

kendileri için birkaç kaif, yani iz sürmekte maharetli kimseler çağırırlar. Sonra bu 

kaifler  o kadının çocuğunu , karar verdikleri kimsenin nesebine katarlar. Böylece 

çocuk onun soyuna katılır ve o şahsın oğlu diye çağrılır.  O zat bundan çekinmez. 

 Nihayet Muhammed(s.a.v.) hakk ile Peygamber gönderilince  insanların 

bugünkü nikahı müstesna olmak üzere, bu Cahiliye nikahlarının hepsini yıktı.” 

 Rivayeti incelediğimizde sözü geçen nikâh şekillerinden son üç tanesi 

konumuzla ilgili ipucu vermektedir.  İlk nikâh türü meşru özelliklere sahip, bilinen 

nikâh şeklidir.  İkinci nikâh türü ise  ifade edildiği üzere asâlete,  soya verilen önem 

sonucu uygulanmış bir nikâh türüdür. Burada odaklanılan iki unsur vardır. İlki 
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soyluluk, diğeri ise çocuk sahibi olmaktır.  Cahiliye toplumunda asil bir kadınla 

evlenmeye, onun ailesiyle akrabalık kurmaya  ve onların kanını taşıyan  çocuklara 

sahip olmaya özellikle önem verilir, ayrıca kişinin kızını asil bir erkekle evlendirmesi 

de saygınlığın ifadesi olarak değerlendirilirdi.
55

  Güçlü  ve saygın bir kabileye 

mensup bir kadınla evlenmek, erkeğin saygınlığını artırırdı.
56

  Bu durumda kadının, 

erkeğin soylu bir çocuk sahibi olabilmesi için adeta bir araç olarak görüldüğünü 

söyleyebiliriz. Çocuğun durumu da anneninkinden çok farklı değildir. Aslına 

bakılırsa her ne kadar erkek kendi soyunu asil hale getirdiğini düşünse de söz konusu 

çocukla hiçbir kan bağı bulunmamaktaydı. Bu durumu kabul etmesi de  o dönem 

toplumunun kan bağı ile oluşan akrabalık değil de, kabile bağıyla oluşan akrabalığa 

önem vermesi ile açıklanabilir. Buna göre hem kadın hem de çocuk,  erkeğe dönemin 

kalıp yargılarına göre asalet kazandırma  fonksiyonuna sahiplerdi. Bu şekilde kurulan 

aile, duygusal bir birliktelik olmaktan çıkarak  kabile içinde statü sağlama vazifesi 

gören  anlamsız bir kurum haline gelmektedir.  

 Müşterek Nikâh olarak adlandırılan üçüncü nikâh türü  ise açık bir şekilde 

nesep karışıklığını doğurmakta,  toplumun bozuk yapısını daha da ileri seviyeye 

götürebilmekteydi.  Bu şekilde dünyaya gelen çocuğun hem nesebi şüpheli hale 

gelmekte, hem de  gerçek bir aileden  mahrum edilmesine sebep olunmaktaydı. 

Ayrıca bu durumda aile çatısı altında çocuğunu dünyaya getirmeyen kadın da tam 

olarak annelik vasfını almaya  hak kazanamamaktadır. Her ne kadar çocuk dünyaya 

getirmiş olsa da  bulunduğu ortamda, diğer ahlâki vasıflara sahip olmaması sebebiyle  

o dönemde annelik fonksiyonlarını yerine getirebilmesi mümkün gözükmemektedir. 
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Son ifade edilen Biğa Nikâhı da Müşterek Nikâh’tan çok farklı 

gözükmemektedir.  Çünkü bu nikâhta da çocuğun nesebi belli olmamakta, kadın 

gayrı meşru bir ilişki sonucunda  çocuk sahibi olmaktadır. Tek farkı çocuğun ait 

olduğu erkeği asılsız yöntemlerle  belirleyen,  kadının kendisi değil bilirkişi olarak 

çağırdıkları kimseler olmaktadır.  Burada dikkat çeken başka bir nokta da erkeğe 

çocuğun nesep  aidiyeti verildiğinde karşı çıkmıyor olmasıdır.  Halbuki söz konusu 

çocuğun asıl babası bir başkası olabilir. Bu durumda erkeğin kendisine  ait olduğu 

söylenen çocuğu kabullenmesini, dönemin ahlâki açıdan bozuk oluşuyla ve kan 

bağına  değil de kabile bağlarına önem verilen anlayışın hakim olmasıyla 

açıklamamız  yanlış olmayacaktır. 

 

2.Doğan Çocuğun Nesebi: 

Cahiliye toplumunda soy ve asabiyet önemli olduğu için,  erkeklerin normal 

şartlarda eşlerinden ya da cariyelerinden bir çocukları olduğunda  nesebi kendilerine 

ait olurdu. Bu durum ataerkil bir toplum olmaları ile de bağlantılıydı. Çocuğun 

nesebinin kendine ait olduğu belirlenen kimse, çocuğu üzerinde her türlü tasarrufa 

sahipti. 

Konuyla ilgili olarak Cahiliye döneminde hür kadınların ve cariyelerin zina 

yapmaları sonucu doğan çocukların nesebinin belirlenmesi ile ilgili problemlerin 

olduğu bilinmektedir.  Genel kural olarak doğan çocuğun erkeğe ait olduğu 

düşüncesi yaygınsa da, hangi erkeğe nispet edileceği zaman zaman tartışılır hale 

gelmiştir.  Haklı olma payları olmakla birlikte erkekler zina ettikleri kadınların 

kendilerine ait olduğunu söyledikleri çocukları, başkasından olabileceği endişesiyle 

kabul etmek istemezlerdi.  Kadınlar bazen başkalarından olan çocuklarını zina 
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ettikleri farklı bir erkeğe nispet etme çabasında olurlardı. Konuyla ilgili 

Hz.Peygamber(s.a.v.)’in mülâane(lanetleşerek  boşanma)  ayeti indiğinde şöyle 

buyurduğu bilinmektedir:
57

 

 “Hangi kadın, bir kavme, onlardan olmayanı dahil edecek olursa,  hiçbir 

hususta Allah’la irtibatı  kalmamıştır.  Artık  Allah  onu asla cennete koymayacaktır. 

Hangi erkek de göre göre evladını inkâr ederse,  Allah kıyamet  günü onunla kendi 

arasına perde koyar ve erkeği öncekilerin ve sonrakilerin önünde rezil eder.” 

 Bu buyruğuyla Hz.Peygamber(s.a.v.),  bir başka erkekten gayr-ı meşru surette 

edindiği çocuğu kocasına nispet etmek suretiyle,  o aileye dahil eden kadını  

uyarmaktadır. Açıkça görünüyor ki  o dönemde bozuk ahlâka sahip olan kadınlar 

annelik konumunu fırsat bulduklarında menfaatleri icabı kötüye de 

kullanabilmekteydiler. Aynı zamanda erkekler de çocuklarıyla ilgili şüphe etmekte  

haklılık payları olsa dahi, genelde menfaatleri icabı kendilerine ait olan çocukları 

kabul etmeyebiliyorlardı. 

Nesep konusunda çoğu zaman  erkeğin bu şekilde reddetme eğiliminde 

olmasıyla birlikte, bazen de aynı kadınla ilişkiye giren iki erkeğin kendi aralarında 

çocuğun nesebine sahiplenmek için mücadele ettiği bilinmektedir. Nitekim   

Hz.Ömer’in halifeliği döneminde böyle bir olay gerçekleşmiş, Hz.Ömer çocuğun 

kimden olduğunu tespit edemeyince tercihi çocuğa bırakmayı  son çare olarak 

görmüştür. Burada bizi daha çok ilgilendiren çocuğun nesebinin kadına değil de 

erkeğe nispet edilme çabası olmaktadır.  Genel olarak bu şekilde erkeğe nispet 

edilme kural haline gelmiş olsa da bazı istisnaî durumlarda  çocuğun nesebi annesine 

de nispet edilebilmekteydi.  Nitekim Buhârî’de nakledilen bir hadise göre; 
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Hz.Peygamber(s.a.v.) bir  adamla  karısı arasında lanetleşme yaptırmıştır. Adam 

kadından doğacak çocuğu reddetmiş,  bunun üzerine  Hz.Peygamber(s.a.v.),  o karı-

kocanın  arasını ayırıp,  çocuğu da  kadının nesebine katarak çözüm bulma yoluna 

gitmiştir.58
  

Nesebin babaya değil de anneye nispet edildiği diğer bir durum da Câhiliye 

döneminde uygulandığı bilinen Mut’â Nikâhı sonucu dünyaya gelen çocukla ilgilidir.  

Bilindiği gibi bu nikâh velilerin onayına gerek görülmeksizin belli bir süre için 

yapılırdı. Mut’a nikahında kadın kendi klanında kalırdı.  Kocasına bir mızrakla bir 

çadır verirdi. Evlilik sürdüğü müddetçe erkek bu karısının klanı ile hareket ederdi. 

Kadın mut’aya son vermek istediğinde çadırın kapısını daha önce bulunduğu yönün 

tersine çevirirdi. Kocası bunu görünce kendi klanına dönerdi. Bu evlilikten meydana 

gelen çocuklar kadına ait olur,  falanca kadının çocukları diye anılırlardı.
59

   Bu 

açıklamadan anlıyoruz ki diğer nikâh şekillerinden farklı olarak erkek kadının 

ailesine mensup oluyor ve  erkek kadına bağlı hareket ediyor,  kadın anne olduğunda 

ise  çocuk kendisine ait oluyordu. Diyebiliriz ki meşru olmayan bir nikâh sonucunda 

da olsa kadın bu durumda anne olarak ailenin odak noktası haline gelebiliyordu. 

Doğurdukları çocukların nesebi konusunda Cahiliye döneminde hür kadınlar 

ve cariyeler aynı muameleye tabi tutulmuyorlardı.  Bu konuyla ilgili cariyelerin  

“Ümmü Veled” olmalarından bahsedilirken  daha detaylı bilgi verilecektir. 

 

3. Toplumsal Sınıf Ayrımında Hür Kadınlar ve Cariyeler :  
 
Arap toplum yapısında hürlerin yanında mevâlilerin ve kölelerin de 

bulunduğundan  daha önce bahsetmiştik.  O dönemde köle sınıfına mensup olan  

                                                
58

 Buhârî, Talâk 34. 
59

 Günaltay, a.g.e., s.124. 



 39 

kadınlara  ‘Cariye’ ismi verilirdi. Var olan bu sınıfların  doğal bir sonucu olarak 

kadınlar da,  hür kadınlar ve cariyeler olmak üzere ikiye ayrılırdı.  Bu iki sınıf 

arasında  önemli farklılıklar bulunmaktaydı. Her birinin tabi tutulduğu ayrı bir statü 

vardı.  

Hür kadınlar hukukça erkeklere denk  tutulmamakla birlikte  cariyeler gibi de 

kabul edilmezlerdi.  Cariye için çok tabi görülen, hatta teşvik edilen bir hareket, hür 

kadın için utanç nedeni veya ölüm vesilesi olabilirdi.
60

  Özellikle Mekke, Medine, 

Taif gibi yarı medenî bölgelerdeki eşraf kızları toplum içinde oldukça mevki 

sahibiydiler. Hatta bazı şerefli  kabile başkanlarının yetenekli olan  kızlarının  kabile 

içinde birçok erkekten nadiren de olsa daha önemli oldukları görülürdü.
61

 

Cariyeler ise Araplar’a göre  neredeyse  dişi develerle aynı statüye sahipti.  

Onlarla ilişki kurmak yaygın bir gelenek halini almıştı. Kişinin ilişki kurabileceği 

cariyelerin sayısında bir sınır yoktu. Erkekler  cariyeleri  ile  evlenmeden, mehirsiz  

olarak  diledikleri kadar ilişki kurabilirlerdi. Çünkü cariyeleri kendi malları olarak 

görürlerdi.  Eğer kendisinden bir çocuğu  olmamışsa onları başkasına  bağlayabilir, 

ya da onunla ilişkiye kurabilecek birine  satabilirlerdi. Bunun için  cariyeleri 

boşamaları gerekmezdi.
62

 O dönemde cariyelerden  doğan çocuklar da esir sayılırdı.
63

 

Cariyelerin dünyaya getirdikleri bu çocuklar annelerinin konumları sebebiyle 

insanlar  tarafından  ayıplanmaktaydılar. Konuyla ilgili olarak Buhârî’de  geçen bir 

rivayete göre Ebu Zerr bir kölesine küfretmiş, köle olan annesinden dolayı onu 

ayıplamıştır. Bunun üzerine Hz.Peygamber(s.a.v.), “Ya Ebu Zerr!  Onu sen 

anasından dolayı mı  ayıplıyorsun? Demek ki sen, içinde henüz Cahiliye (ahlâkı)   
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bulunan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin öyle kardeşlerinizdir ki, Allah onları sizin 

ellerinizin altına emânet etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa, ona 

yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin.  Onlara güçleri yetmeyecek zahmetli bir 

iş yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz, onlara yardım ediniz” buyurmuştur.
64

 Bir  

rivayete göre, küfredilen  kişinin  Bilal Habeşî olduğu bilinmektedir. Ebû Zerr  O’na   

“Ey Kara Kadının Oğlu” diye hitap etmiş, Bilâl’in  şikayeti üzerine  Hz. 

Peygamber’in tenbihi gerçekleşince,  Ebu Zerr yanağını yere koyup:  “Bilâl ayağı ile 

basmadıkça yanağımı yerden kaldırmayacağım.”  diyerek kusurunun affını istemiştir. 

 Rivayetten de anlaşıldığı üzere annelerinin köle olmaları sebebiyle çocukları 

da köle sayılmakta ve toplum içinde bu konumları sebebiyle ayıplanabilmekteydiler.   

Hz.Peygamber’in böyle bir davranışı,  Cahiliye  ahlâkı ile bağlantılandırmış olması 

bizi  bu sonuca götürmektedir.   Cariyelerin çocuklarının nesep aidiyetleri konusu 

mevcut ortama paralel olarak bir sorun haline gelebilmekteydi.  O dönemde bu 

çocukları zeki ve seçkin olmaları durumunda, babaları isterlerse kendi neseplerine  

kabul ederek evlat ilan edebilirlerdi.  Ancak aksi bir durumda cariyeler doğurdukları 

çocukları sahiplenmek durumunda kalabiliyorlardı.   

Ayrıca bazı sahiplerin cariyelerini başkalarıyla ilişkiye zorlamaları sonucu 

doğan çocukların nesebinin belirlenmesi de önemli bir sorun haline gelmişti.  Gerek 

efendilerinin zorlamaları, gerekse de kendi istekleri sebebiyle zina yapan cariyeler 

aynı zamanda efendileriyle de yaşardı.  Bu  câriyelerden  birisinin çocuğu  

olduğunda, onun nesebi sahibi ile,  zinâ  yaptığı  kimse  arasında  tartışma konusu 

olurdu.  Cariyenin sahibi,  çocuğun kendisinden olduğunu  iddia  veya  inkâr 

etmeden ölürse,  iddia  hakkı veresesine intikal ederdi.  Verese de çocuğun kendine 
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istilhakını talep edebilirdi.
65

  Nitekim Zem’a  isimli bir şahsın  Yemenli câriyesi de  

hem efendisi Zem’a  ile,  hem de  Utbe ile münasebette bulunmuştu. Utbe ölürken 

kardeşi Sa’d’a,  bu cariyenin doğurduğu  çocuğun istilhakını vasiyet etmişti. Sa’d’da 

Hz.Peygamber’e başvurmuştu.  Hz.Peygamber Cahiliye devrinin   bu neseb davasını 

ilgâ ederek, çocuğun yatak sahibine ait olmasına, zina yapanın da cezalandırılmasına 

hükmetmiştir.66
  Ayrıca bir adam  Hz.Peygamber e: “Ey Allah ın Rasulü! Filan benim   

oğlumdur. Câhiliye devrinde  annesi ile zina yapmıştım”  deyince, Hz.Peygamber:  

“İslâm’da neseb davası yoktur,  Cahiliye işi bitmiştir. Çocuk yatak sahibinindir, zinâ 

edene  de ceza gerekir.”
67

 buyurmuştur. 

 İlk rivayetten anladığımıza göre daha önce de geçtiği gibi cariyeler isteyerek 

ya da zorla zina yapıyorlar,  bunun sonucunda doğan çocuklar üzerinde herhangi bir 

yetkileri de olmuyordu. Mevcut kölelik konumlarının devam ettirilmesiyle birlikte, 

annelik konumları da hiçe sayılmaktaydı.  Doğan çocuğun nesebini belirlemede bir 

keyfiyet söz konusu idi.  Devam eden bu  duruma Hz.Peygamber(s.a.v.)’in müdahale 

etmiş olması  önceki uygulamalardaki bozukluğu  gözler önüne sermektedir.  O’nun 

konuyla ilgili getirdiği düzenleme nesep karışıklığını önlemekle kalmamış, Cahiliye 

döneminde yaygın olan zinayı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.  Bu anlamda da 

cariyelerin mağduriyetini önlemek için bir adım atmış olmuştur. 

 

4.Miras Hakkı ve Üvey Anneye Varis Olma: 

 Cahiliye devri Araplarında hakim bulunan göçebelik ve çapulculuğun diğer 

bir çok konuda olduğu gibi  verâset sistemine de etkisi  olduğu bilinmektedir.  O 
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dönemde insanların varis olabilmek için bazı şartları taşımaları gerekiyordu. Bunlar;  

erkek olmak,  kuvvetli olmak,  ergenlik çağına ulaşmış olmak ve silah taşıma gücüne 

sahip olmaktı.  Bu sebeple silah taşımayan  çocuklarla kadınlar,  vârisler arasında yer 

almıyordu.
68

  

Bu durum Cahiliye toplumunun savaşçı bir toplum olması ile toplum içinde 

kadına değer verilmemesinin ortak sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Kadınların 

erkekler gibi tam ehliyete sahip bir birey sayılmadığı bir toplumda kadınların miras 

alma haklarının olmaması da doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta 

kadınlar  eşya gibi  verâset yoluyla  varislere intikal  ettirilebiliyordu.
69

  Mevcut 

düzenleme içinde bir Arap devesini nasıl miras bırakabiliyorsa, aynı şekilde karısını 

da miras bırakabiliyordu.  Bir  şahıs  öldüğü zaman,  en büyük oğlu üvey annesinin  

üzerine bir örtü  atar,  babasının malına sahip olduğu gibi,   karısını  mehirsiz  

nikâhlama  veya mehrini alarak   başkasına verme  hakkına da sahip olur,  eğer 

büyük  oğul istemezse, diğerleri  üvey annelerini nikâhlayabilirlerdi.
70

  Câhiliye 

devrinde,  üvey annelerle yapılan  bu nikâha  “Nikâh-ı Makt”  denilirdi.
71

             

Kureyş  kabilesinde,  varis olan kişinin  böyle bir hakka sahip olması mübah,  

Evs ve Hazrec kabilelerinde  mecburî sayılırdı. Eğer kadın,  çabuk davranıp   kendi 

kabilesine kaçarsa kurtulabilirdi.  Vâris  daha çabuk davranarak,  örtüsünü ya da 

elbisesini üvey annesinin üzerine atarsa  artık kadın  nişanlanmış sayılırdı.  Bu 

şekilde üvey annesiyle evlenenlere   “Dayzen”  denilirdi.
72

  O  dönemde varis olan 

kişilerin asıl amaçları,  eşlerinin daha önce kadınlara  verdiği mehre bir şekilde sahip 
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olmaktı. Eşi ölünce eğer kadın kaçıp kurtulamazsa  mehrini vermeksizin  üvey 

oğluna, eğer o istemezse yine mehrinin kadının varislerine verilmesi şartıyla  başka 

erkeklere verilirdi. Eğer ölenin oğlu küçükse,   kadın o çocuk büyüyünceye kadar 

bekletilirdi. Bu durum karşısında eğer kadın mutlaka kurtulmak istiyorsa ve daha 

önce bahsettiğimiz gibi kaçamamışsa, ikinci bir seçenek olarak kocasının kendisine 

verdiği mehri varisine,  yani üvey oğluna geri vererek ailesinin yanına dönebilirdi.  

Aksi taktirde varis  eğer üvey annesini nikâhına almak da istemiyorsa, mehri zorla 

elinden  alana kadar kadını hapsederdi ve  mehrini  vermediği müddetçe ölene kadar 

onu serbest bırakmazdı. Bu uygulama ölen  kimsenin arkada  bıraktığı cariyelerine  

de yapılmaktaydı.
73

   

 

5.Süt Anneliği: 

Arap yarımadasında  şehir merkezlerinde etkili olan  sıcak ve bunaltıcı hava, 

çocukların sağlıklı ve güçlü yetişmelerine elverişli değildi. Çölün  ise havası güzel, 

suyu temiz,   iklimi  de yaşamaya elverişliydi. Ayrıca çölde yaşayan bazı kabilelerin 

dilleri de çok daha düzgündü. Özellikle Kureyş’in ileri gelenleri daha sağlıklı 

yetişmeleri ve de düzgün, aslına uygun Arapça öğrenip konuşabilmeleri için  

çocuklarını ücretle emzirmek üzere Mekke’nin dışında çölde yaşayan kabile 

kadınlarına teslim etmeyi bir adet haline getirmişlerdi.  Bu şekilde verilen çocuklar, 

bebeklik yılarından genellikle sekiz-on yaşlarına gelinceye kadar süt annenin yanında 

kalırlardı.
74

 Hz.Muhammed(s.a.v.)’in doğduktan sonra süt annesi Halime’ye verilip, 

dört yaşına kadar onunla birlikte kalmış olması, bu geleneğin varlığına bir örnektir.  
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6. Kız Çocuklarının Öldürülmesi: 

Cahiliye döneminde, Araplar arasında kız çocuğuna karşı davranışlar sosyal 

bir problem haline gelmiş ve hatta cinayet şeklini almıştı. Kız çocuğu ailede maddi 

bakımdan  bir  yük,  sosyal  bakımdan da bir utanç kaynağı kabul edilmekteydi.
75

  

Araplar için erkek çocuğa sahip olmak savaşlarda sayı çokluğu, refah ve servet 

sağlaması sebebiyle iftihar vesilesiydi. Erkek çocuğu olan Arap bundan şeref duyar 

ve günlerce ziyafet verirdi. Kız çocukları doğduğunda ise utanırlar,  bu haberi 

üzülerek saklarlar, bir-iki yaşındayken de çocuğu gizlice çöle götürüp gömerek 

ölüme terk ederlerdi. Bir Arap için, kız çocuğunun adı ile çağrılması ona 

yapılabilecek en büyük hakaretti.
76

   

Kız çocuklarının öldürülmesinin çeşitli sebepleri vardı. Bunlardan ilki 

kadınların toplumdaki durumu sebebiyle  bir utanç vesilesi olmalarıydı. Çünkü  

kadınlara yapılan muamele çok kötüydü. Bu yüzden bazı aileler kızlarının 

cemiyetteki kızların durumuna  düşmelerini istemedikleri için onları küçük yaşta  

öldürmeyi tercih ediyorlardı.
77

 Ayrıca çok evlilikten dolayı  bekâr erkekler  artmış, 

fuhuş yaygınlaşmış, kadınlar da birden çok erkek ile evlenebilir hale gelmişlerdi. 

Kadınların bu evlilikler sonucu  doğan çocuklarını evlendiği eşlerinden istediği 

herhangi birine ait kabul etmeleri gibi olaylar,  o kadınların mensup olduğu kabileler 

için büyük bir şerefsizlik sayılıyor  ve onlar tarafından bu duruma engel olunmak 

isteniyordu.
78

 Ayrıca Araplar birbirlerine yaptıkları baskınlarda kızları kaçırıp  

köleleştiriyorlardı. Kızın babası fidye vererek kızını kurtarmak istediğinde  kız 

serbest bırakılıyor, o da babasını ya da efendisini tercih edebiliyordu.  Bu durum 
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baba için büyük bir utanç vesilesi sayılıyordu.  Bu utançla mağdur olmamak için de 

erkekler  kız çocuklarını öldürebiliyorlardı.  

 Toplumda yaygın kabul görmüş olan bu eylemin ikinci bir sebebi ise ailelerin 

yaşadığı ekonomik zorluklardı. Çölde yiyecek darlığı ve geçim sıkıntısının olması, 

evlat yetiştirme meselesini  çok zor hale getirmişti. Erkek çocuklar kısa bir süre 

sonra çapulculuğa katılabildiklerinden onların bakılıp  büyütülmesi babalar için zor 

olarak görülmüyordu. Fakat kız çocukları böyle değillerdi. Fakirlik ve zorluğa düşme 

ihtimali dahilinde anne ve babalar genellikle kız çocuklarını diri diri gömerek 

öldürüyorlardı.
79

   

 Bu meselenin araştırmamızı asıl ilgilendiren kısmı kız çocuklarını öldürme 

eyleminde  annelerin rolünün ne olduğudur. Çöl ortamında yaygın olan bu gelenek, 

belli ki sadece babanın kontrolünde   değildi. Araştırdığımız kaynaklarda öldürülen 

çocuklara annelerinin itiraz ettiğine dair bir bilgiye rastlanmamıştır.  Muhakkak ki  

meşru olmayan bir olay karşısında bunu kabullenmeyenler, bu gelenekten rahatsız 

olanlar olmuştur. Ama konuyla ilgili güçlü tepkilerin olmadığı açıkça ortadadır.  

Mevcut durum gelenek haline geldiği için İslam gelene kadar ciddi bir tepki 

olmamıştır.  Hatta belki de  çocukların anneleri isteyerek ya da istemeyerek bu olaya 

katkıda bulunabilmekteydiler. Bilindiği gibi Kur’ân-ı  Kerim Cahiliye toplumunda  

bozuk olan kurumları düzeltmiştir. Bu kapsamda Mümtehine Sûresi 12. ayette de  

Hz.Peygamber’e biat eden kadınların uymayı kabul ettikleri fiillerden biri  “çocukları 

öldürmemek” olarak geçmektedir.  Kadınlara bu konuda bir uyarının gelmesi, onların 

da çocuklarını öldürdüklerine bir delil olmaktadır.  Söz konusu bu ayet ikinci 

bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
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A. KUR’ÂN’DA  AİLE KURUMU: 

Toplumsal hayatın en temel birimi, sosyal yapının çekirdeği olan aile insanlık 

tarihiyle  yaşıt  bir kurumdur. Aile kurumunun kökeniyle ilgili çeşitli  açıklamalar 

bulunsa da Kur’ân’a göre ilk insan Hz.Adem yalnız bırakılmamış, Hz. Havva’da 

yaratılmıştır.80
 Devamında Allah “Ey Adem! Sen ve eşin  cennette kalın”

81
 buyurarak 

Hz.Adem’in eşiyle birlikte bir aile oluşturduğuna da işaret etmiştir. 

 

1. Kur’ân’ın Aile’ye Bakışı: 

Kadın ile erkek, yeryüzünde  kendilerinde bulunan kabiliyetleri 

gerçekleştirmek, insanlık medeniyetinin temelini oluşturan  aileyi kurmak ve devam 

ettirmek suretiyle birbirlerine bağımlı olarak,  bu görevi yerine getirmek için 

yaratılmışlardır. Her iki cins de birbirinden ayrı olduklarında tam manası ile huzurlu 

bir hayat yaşayamazlar.
82

  İnsanlık medeniyetinin güçlü hale gelerek ilerlemesinin 

asıl kaynağı ailedir. Aile ve dolayısıyla medeniyet varlığını evliliğe borçludur. 

Evlilik olmaksızın  insanlığın değişik üyelerini birleştiren akrabalık bağları ve aile 

olmayacaktır. İnsanları bir araya getirip medeniyetin oluşmasını sağlayan ailedir. 

Ailenin söz konusu bu öneminden dolayı İslâm ve dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim 

toplumun en küçük  birimini oluşturan  aileye çok önem vermiş, onun sağlam bir 

temel üstüne kurulması için  büyük bir  çaba göstermiştir.83
  

Çok kadınla evliliğin  yaygın olduğu Cahiliye toplumunda,  kadının  statüsü 

erkeklere göre çok aşağıda olmasına rağmen aile kurumu  varlığını sürdürüyordu.
84

  

Ancak, Kur’an’da aile kurumu ve bununla ilgili hukukî düzenlemelere yer veren çok 
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sayıda ayet olması, bu kurumun çok iyi işlemediğinin göstergesidir.  Ayrıca 

Kur’an‘ın bu problemlere ciddiyetle yaklaşıp, zaman zaman detaylara kadar inen 

düzenlemeler yapması, konunun önemini de vurguluyordu.
85

  Bu ifadeleri 

destekleyici olarak Cahiliye dönemi toplum yapısı ile ilgili ulaşılan bilgiler de, o 

dönemde toplum içinde sistemli bir aile düzeninin olmadığını göstermektedir. Buna 

bağlı olarak insanlar, evliliğin asıl amaç ve hedefini unutmuşlar, bu konuda insan 

doğasına uymayan sapık yollara girmişlerdi. Kadınlara hak ettikleri değer 

verilmemiş, aksine onlara erkeklerin meşru olmayan istekleri için faydalanılan bir 

nesne muamelesi yapılmıştır. Daha önce de geçtiği gibi meşru olmayan nikâh 

şekilleri ile birliktelik kurulabilmekte ve kadın mağdur edilmekteydi. Bu tür 

birliktelikler sonucu doğan çocuklar ve oluşturulan aileler de sağlam bir yapıdan 

uzak olmaktaydılar. 

Böyle bir ortamda gelen İslâm, ailenin sağlam bir şekilde  kurulup devam 

ettirilmesine  son derece önem vermiştir.  O döneme ait birçok bozuk kurumda 

olduğu gibi aile kurumunda da çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Buna bağlı olarak   

İslâm’ın ilk tebliğ yıllarından  itibaren inanç ve diğer konularla ilgili ayetlerin 

yanında, aile ile ilgili de çok sayıda ayet  nazil olmuştur.
86

  Tüm bu ayetlerde  aileyi 

bozan, zarar veren, sürtüşme ve ayrılmaya sebep olan bütün hareketler 

yasaklanmıştır. Bu anlayışla aile haklarına yönelik ihlallere karşı  İslâm,  doğru, 

esaslı ve ayrıntılı kurallar  koymuştur.
87

   Tüm bunlar ailenin tevhid inancını 

taşıyacak bir toplumun alt yapısı olduğu düşüncesinden hareketle yapılmıştır. 

Kur’ân’ın farklı ayetlerinde belirtildiği gibi aile kurumunun en temel amacı, bedenen 

ve zihnen sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devam etmesine 
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katkıda bulunmaktır. Örnek vermek gerekirse Allah; “Ey insanlar! Sizi bir tek 

nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar 

üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını  kullanarak birbirinizden dilekte 

bulunduğunuz  Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz 

Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”
88

  buyurarak ailenin insan neslinin devamının 

kaynağı olduğuna vurgu yapmıştır.  

Kur’ân ayetlerine paralel olarak Hz.Peygamber’de aile hayatı ve ona verdiği 

değer ile  bütün insanlığa örnek olmuştur. Ona göre İslâm’ın da özüne uygun olarak 

aile toplumun temel taşıdır ve sağlıklı toplumların meydana gelmesinde de merkezi 

teşkil etmektedir. Çünkü insanın gelişmesi ve kişilik edinmesi aile içinde başlar. 

Yine inançlar, değerler, gelenek ve göreneklerle faydalı alışkanlıklar ilk olarak en 

sağlam şekliyle aile içinde kazanılır. Bu nedenle Hz.Peygamber sağlam bir toplum 

düzeni oluşturmak için evlenip aile kurmayı kolaylaştırmış, insanları aile kurmaya 

teşvik etmiştir.89
   

Sonuç olarak diyebiliriz ki; İslâm fıtratın bir gereği olarak evlenmeyi, yeni  

nesiller yetiştirmeyi  ve toplumsal hayatın vazgeçilmez birimi olan aileyi gerekli ve 

önemli saymış, Kur’ân’ın emirleri, ve Hz.Peygamber’in uygulamalarıyla, karşılıklı 

sevgi ve saygı esasına dayanan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olunan bir 

ailenin oluşturulmasını hedeflemiştir.90
  Ailenin oluşumunu sağlam ve sarsılmaz 

temellere dayandırmış, bu şekilde onun korunmasını toplumun korunması olarak 

kabul etmiş dolayısıyla  aileye yatırımı, insanlığa yatırım olarak değerlendirmiştir. 
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2. Aile İçinde Kadının Yeri: 

 Cahiliye toplumunda bozuk olan aile kurumuna İslâm tarafından getirilen 

düzenleme hakkında bilgi verdikten sonra aile içinde özel olarak kadının konumunu 

incelemek çalışmamız açısından faydalı olacaktır. Birinci bölümde de ayrıntılı olarak 

ele aldığımız gibi, Arap yarımadasında kadın mağdur durumdaydı. Çünkü Arap 

toplumu tamamen  erkeklerin hakim olduğu bir yapıya sahipti. Kadınlar erkeklerin 

hakimiyeti altında, adeta onların bir eşyası haline gelmişlerdi. Hukukî anlamda 

kendilerine ait herhangi bir hakka sahip değillerdi. 

İslâm çeşitli uygulamalarıyla kadını aile içinde saygıdeğer bir konuma 

getirmiştir.  Aileyi oluşturan iki unsurdan biri olan kadın,  Cahiliye toplumunda 

ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil edilirken, İslâm’la birlikte nikâh akdi ile 

dahil edilir olmuştur.  

Toplum içinde olduğu gibi, aile içinde de mevcut sorumlulukların yerine 

getirilmesi için ailede kadın ve erkeğin birbirlerine göre konumunun belirlenmesi 

ihtiyacına cevaben  Kur’ân’da  kadın ile erkek arasındaki hukuk şu şekilde tespit 

edilmektedir: “Erkeklerin kadınlar üzerinde bazı meşru hakları olduğu gibi,  

kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler,  onlar üzerinde daha 

üstün bir dereceye mâliktirler.”
91

 Bu ayete göre erkekle kadının birbirleri üzerinde 

karşılıklı hakları  olduğu gibi erkeğin kadından farklı, üstün bir durumu da söz 

konusudur. Bu üstünlüğün sebebi başka bir ayette şu şekilde açıklanır:  “Allah’ın 

insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama 

yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha 

kadınlar itaatkârdır...”
92

  Bu ayet, aile reisliğinin yetki ve sorumluluğunun, Kur’ân’ın 
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belirlediği genel ahlâk ve adalet ilkeleri çerçevesinde erkeğe verildiğine delil 

olmaktadır. Bakara Sûresi’nde geçen erkeğin kadından üstün olan yönüyle kastedilen 

de budur. Erkeğin kadına karşı sahip olduğu bu üstünlük ayette de belirtildiği üzere 

iki sebebe bağlanmaktadır: Bunlardan ilki; yaratılış itibariyle erkeğin kadından daha 

kuvvetli ve dayanıklı olması sebebiyle kadınları koruyabilecek kapasiteye sahip 

olmaları, kadınların ise fıtraten bu korumaya muhtaç olmalarıdır. İkincisi ise; erkeğin 

evlilikte gerek verdiği mehir ile, gerekse de sonraki süreçte ailesinin nafaka sağlama 

görevini üstlenmiş olması sebebiyle girdiği maddî sorumluluktur.
93

 Buna biz bir 

anlamda nimet-külfet dengesi de diyebiliriz. Ailede erkek manevî karaktere sahip 

koruyuculuk sorumluluğu ile, maddî sorumluluğu olan ailesinin nafakasını sağlama 

sorumluluğu ayette geçen erkeğin üstünlüğüne açıklama getirmektedir.  

Buradaki üstünlük görüldüğü üzere kadının insan olma onuru ve şerefi 

açısından değil, erkeğin bedensel ve ruhsal yapısının aile reisliğine daha uygun 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda biz anlıyoruz ki erkeğin kadına karşı 

üstünlüğü belli bir alanla sınırlı kalmaktadır. Bu alan aile geçimi ve 

koruyuculuğundan öteye geçmemektedir. Kadının kişiliği ile ilgili diğer konulardaki 

tercihleri, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da kişinin kendisine aittir. Aile 

reisliğinin İslâm’a göre erkeğe verilmiş olması, ona her ne suretle olursa olsun kadın 

üzerinde baskı ve zulüm yapma yetkisini vermemektedir.
94

  Ayrıca kadının kocasına 

karşı duyduğu saygısı da zorlamayla olan bir saygı değil, ahlâkî bir saygıdır.  Bu 

anlamda Kur’ân’da ve sünnette yer alan birçok ifade kadının erkek karşısında saygın 
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bir konuma sahip olmasını sağlayıcı niteliktedir. Kur’ân’daki  “Kadınlarla iyi 

geçininiz”
95

 ifadesi buna bir örnektir. 

Konuyla ilgili Hz.Peygamber’in bir çok uygulaması, kadının İslâm’la 

edindiği bu konumun toplum anlayışına yerleşmesini sağlamış, “İnsanların en 

iyisinin eşlerine karşı iyi davrananlar olduğunu”
96

 belirterek  O, Müslümanları eşler 

arasındaki hak ve hukukun korunmasına teşvik etmiştir.  Asr-ı Saadet’te eşleri 

tarafından kötü muamele gören kadınların  durumlarını Hz.Peygamber’e şikayet 

etmeleri üzerine Hz.Peygamber (s.a.v.); “Kadınlarını dövenler  hayırlılarınız 

değildir.”  buyurmuştur.  

Cahiliye döneminde kadınlara yapılan haksız muameleye alışkın olan 

Araplar, İslâm’a girdikten sonraki ilk dönemlerde konuyla ilgili düzenlemeyi 

kabullenmekte zorlanmışlar, kadınlara verilen haklardan bazılarına tahammül 

edememişlerdir. Bunlardan biri olan Hz.Ömer,  bir defasında kadınların kendilerine 

karşı geldiklerini  söyleyerek  hanımlarını  dövmek için Hz.Peygamber’den izin 

istemiştir. 97
  

Aile içinde kadın, eşine karşı özgür bir kişiliğe sahip olduğu gibi ekonomik 

olarak da bağımsızdır. Kadın kendine ait mal edinme ve bu mal üzerinde İslâmî 

ölçüler çerçevesinde istediği gibi tasarrufta bulunabilme hakkına sahiptir. 

Hz.Peygamber kadınları erkeklerin mülkiyetinde olan bir mal ve köle olarak 

görmemiş, onları erkeklerle aynı haklara sahip bireyler olarak kabul etmiştir.98
  Daha 

sonra ayrıntılı olarak ele alınacak olan miras konusunda kadının hak sahibi haline 

gelmesi buna örnek gösterilebilir. 
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Aile konusunun kapsamında olan çok evlilik konusunda da İslâm, kadınların 

mağdur edilmesini engellemiştir. İslâm’dan önce sınırsız sayıda kadınla evlenmek 

serbest iken, İslâm erkeklerin evlenebileceği kadın sayısını sınırlandırmış, aileyi esas 

itibariyle tek eşlilik üzerine kurmuş, belirli şartlarda erkeğe en fazla dört kadınla 

evlenme ruhsatını tanımıştır. Ancak bu durumda eşler arasında adaletin gözetilmesini 

şart koşmuştur.
99

     

Sonuç olarak diyebiliriz ki; İslâm, Kur’ân ve sünnet yoluyla kadının Cahiliye 

toplumunda aile içinde gördüğü muameleyi yasaklayarak, ona erkek karşısında 

hukukî ve ahlâkî alanda çeşitli haklar vermiş, kişilik açısından onu erkekle eşit 

konuma getirmiştir. Erkeğin ona olan üstünlüğü ise her iki cinsin fıtratları gereği aile 

reisliği konusunda tanınmıştır.  Bunun dışında aile içi ilişkilerde kadın ile  erkek 

sevgi bağı ve dayanışma ile problemlere çözüm bulmaya sevkedilmiş, böylece 

birbirlerinin eksiklerini tamamlamalarını sağlayacak bir yapı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

 
B. KUR’ÂN’DA KADININ ANNELİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  

 

1.Kadının Doğurganlığına Verilen Önem: 

Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde de geçtiği üzere çocuk doğurma işlevi, yaratılış 

itibariyle kadınlara hasredilmiştir. Kadın,  anne babasına karşı çocuk olma,  evlendiği 

erkeğe karşı eş olma konumlarını elde ettikten sonra, çocuk doğurma özelliğine sahip 

olması sebebiyle de annelik konumunu kazanabilmektedir. Konuyla ilgili Kur’ân-ı 

Kerim’den şu ayetleri örnek verebiliriz:    
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 “Allah sizi (önce) topraktan,  sonra bir damla sıvıdan(meniden) yarattı. Sonra 

sizi çiftler kıldı.  O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır, ne de doğurur.”
100

   

“Sizi bir tek neftsen yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye  eşini (zevc)  

yaratan O’dur. O(erkek)  eşi ile birleşince eşi hafif bir yük yüklendi.”
101

  

“Her dişinin neye gebe kalacağını Allah bilir.” 
102

 

Bu ayetlerle Kur’ân-ı Kerim çocuk doğurma fonksiyonu ile kadınlar  

arasındaki bağlantıya dikkat çeker. Fakat çocuk bakımı ve büyütülmesi  ile ilgili  

diğer işler  kesinlikle sadece kadınlara özgü özellikler  olarak tanımlanmaz.  O halde 

Kur’ân-ı Kerim’de kadının anneliğinin başlangıcı yani çocuk doğurma işlevi 

vurgulanmaktadır. Her ne kadar bugün biz anneliğin  psikolojik ve kültürel 

algılanışına yoğunlaşıyor olsak da Kur’ân-ı Kerim ilk olarak anneliğin biyolojik 

yönüne vurgu yapmıştır.103
  Hz.Peygamber’de evlenilecek kadını seçerken kadının 

anneliğinin biyolojik yönüne, yani doğurgan olmasına  önem vermiştir. Nitekim   bir 

adamın  Hz.Peygamber (s.a.v.)e gelip: “Ey Allah’ın Rasulü! Ben soylu ve güzel bir 

kadın buldum;  fakat o doğurgan değil onunla evleneyim mi?”  diye sorması üzerine 

Hz.Peygamber  “Hayır” cevabını vermiş,  adam ikinci kez gelip sorduğunda yine 

aynı cevabı vermiş, üçüncü kez gelip  sorduğunda ise;  “Sevimli ve doğurgan bir 

kadınla evlenin!  Çünkü (diğer) milletlere karşı ben sizin (çokluğunuz) ile iftihar 

edeceğim”  buyurmuştur.
104

         

 Cahiliye döneminde ekonomik güç kazanmak ve dolayısıyla da güvenliği 

sağlamak erkeklere ve onların sayısal çokluğuna bağlı olduğundan kadınların 

kendilerine erkek çocuk doğurmaları onlar için çok önemliydi. Kadınların doğurgan 
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olmaları bu açıdan hayati önem arzetmekteydi. İslam ile birlikte gerek Kur’ân-ı 

Kerim ayetlerinde gerekse de örnek olarak verdiğimiz rivayette kadınların 

doğurganlığına verilen bu önem varlığını sürdürmüştür. Ancak rivayetten de 

anlaşıldığı üzere kadının doğurganlığına, yani anneliğinin biyolojik yönüne verilen 

önem, Hz.Peygamber’in getirdiği ümmet bilinci ile açıklanabilir.  Böylece 

Müslüman kadınların doğurgan olmaları sayesinde İslâm ümmetinin gitgide 

büyümesi hedeflenmektedir. Bu anlamda,  kadının çocuk doğurması  onun temel 

vasfı olarak kabul edilmektedir ki, bu bakımdan kusurlu  görülen bir  kadının  pek 

makbul karşılanmaması anlaşılır bir durumdur. İşte yukarıda belirttiğimiz ayetlerde 

anneliğin biyolojik yönüne vurgu yapılması ve Hz.Peygamber’in doğurgan kadınlarla  

evlenilmesini   tavsiye etmesi, bu doğrultuda bir teşvik olarak   görülebilir.
105

 

 

2. Hamile Kadına Tanınan Kolaylıklar: 

İslam kadının doğurganlığına vurgu yapmakla kalmamış,  gerek hamilelik 

döneminde, gerekse de doğumdan sonra kadının bu yönüyle ilgili olarak çeşitli 

hukukî düzenlemeler getirmiştir.  Bu düzenlemeler kendisini Hz.Peygamber’in 

pratiklerinde açıkça göstermiştir.  Konuyla ilgili ilk olarak hamile kadınların oruç 

tutup tutmamalarıyla ilgili söz konusu  uygulamayı örnek verebiliriz. Bir rivayete 

göre Hz.Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  “Allah,  yolcudan namazın yarısını 

kaldırdı,  orucu da tutmama hususunda ruhsat tanıdı. Ayrıca çocuk emziren ve  

hamile kadınlara,  çocukları hususunda endişe ettikleri takdirde,  oruç tutmama 

ruhsatı  tanıdı.”
106
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Bu hadis ramazan ayında oruç yemelerine ruhsat verilenlerden bazıları olarak 

yolcuları, çocuk emziren  ve hamile olan kadınları zikrederek çocuk emziren 

kadınlara  ve hamilelere   oruç tutmama ruhsatı verildiğine delil olmaktadır. Bu 

durumda hamileliğin sebep olduğu sağlık şartları altında  anne adayı olan kadının 

mağduriyeti  engellenmeye çalışılmıştır.  Yine doğumdan sonra  çocuğunu 

emzirirken kadının sık beslenme ihtiyacına karşılık ona Ramazan ayında oruç tutup 

tutmama konusunda serbestiyet tanınmıştır.  

Konuyla ilgili olarak bir rivayette geçen  zina sonucu hamile olan kadına 

uygulanacak had cezasının uygulamasıyla ilgili düzenleme  ise bir diğer örneği teşkil 

etmektedir. Bu rivayete  göre,  Ğâmid  kabilesinden  bir kadın gelip; “Ya Rasulallah!  

Ben zinâ  ettim,  beni temizle”,  dedi. Allah  Rasulü  de onu geri gönderdi.  Ertesi 

gün olunca kadın,  “Ya Rasulallah! Beni  niye geri  gönderiyorsun.  Herhalde sen 

beni de  Mâiz’i  geri  çevirdiğin gibi  çevirmek istiyorsun.  Vallahi  ben  (zinadan)  

gebe kaldım”   dedi.  Rasulullah(s.a.v.) da;   “Ama şimdi hayır,  doğuruncaya kadar 

şimdi  git”  buyurdu. Kadın çocuğunu doğurunca bir çaput parçasına sardığı   

çocuğunu  Rasulullah’a  getirdi  ve  “İşte onu doğurdum”  dedi.  Bunun üzerine 

Rasulullah(s.a.v.)  de; “Git çocuğu  sütten kesene  kadar  emzir” buyurdu. Kadın  

çocuğu  sütten kesince elinde ekmek  parçası  tutabilen çocuğunu Rasulullah’a  

getirip;  “İşte Ya  Rasulullah!  Onu ayırdım.  Yemeğini de kendi  yiyebiliyor”   dedi. 

Bunun üzerine  Efendimiz  çocuğu  Müslümanlardan  birine vererek  kadının recmini  

emretti.  Bunun üzerine kadının göğsüne  kadar bir çukur  kazıp onu recmettiler.
107

    

 Bu rivayeti destekleyici bir başka rivayete göre de Rasulullah(s.a.v.)  şöyle 

buyurmuştur:  “Kadın teammüden    (bir kimseyi)  öldürdüğü  zaman,  hâmile olursa, 
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hamlini bırakıp bebeğini bir bakıcıya teslim edinceye kadar öldürülmez ve hâmile 

kadın zina ederse, doğum yapıp bebeğini bir bakıcıya teslim edinceye kadar 

recmedilmez.”
108

 

 İlk rivayette hamile olan kadının  recm cezası  doğuracak olduğu çocuğun 

canına zarar gelmemesi amacıyla  ertelenmiştir.  Doğumdan sonra da çocuğun 

emzirilme süresinin geçmesi beklenmiştir. Son rivayette ise bir kimseyi öldüren 

kadının ölüm cezasının uygulanması  için çocuğunu doğurması beklenmiştir. Burada 

kadının cezasının ertelenmesi kendisiyle ilgili olmaktan çok hamile olmasıyla, başka 

bir canlı  hayatının söz konusu olması ile ilgilidir.  Emzirmeyi tamamlamasının 

beklenmesi ise İslâm’da çocuk bakımının önemine işaret etmektedir.   

Ayrıca çocuk sahibi cariyelerin satılarak çocuklarından ayrı bırakılmaları, 

gerek Hz.Peygamber’in, gerekse de Hz.Ömer’in uygulamalarında görüldüğü üzere 

yasaklanmıştır.109
  

 Bu uygulamayla birlikte hem  annenin çocuğundan ayrılarak mağdur olması 

önlenmiş, hem de çocuğun anne sevgisinden ve bakımından mahrumiyeti 

engellenmiş olmaktadır. Yine daha önce bahsettiğimiz hamile kadınlar ile çocuk  

emziren kadınların oruç tutmama ruhsatına sahip olması ile de annelerin sağlık 

açısından zarar görmesi engellenmiştir. Recm cezasına çarptırılma konusu ile ilgili 

olarak da söylediğimiz gibi daha çok annenin değil,  doğacak olan çocuğun 

mağduriyeti engellenmeye çalışılmıştır. 
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3. Anne-Babaya İyilik ve İtaat: 

Kur’ân-ı Kerim’in  kadına annelik konumunda getirdiği düzenlemelerin 

başında ona iyilik ve itaat edilmesi  emri gelir. Ancak annelere getirilen bu 

düzenleme Kur’ân ayetlerinde  “anne-babaya iyilik” şeklinde geçmiştir. Bununla  

ilgili Kur’ân’da  açık ifadelerin geçtiği ayetleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

Lokman  31/14-15: 

“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası 

onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte 

bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. 

Dönüş ancak banadır. 

Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak 

koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana 

yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış 

olduklarınızı haber veririm.” 

 

Ahkâf  46/15-16:    

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle 

taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet 

insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama 

verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için 

de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben 

Müslümanlardanım. 
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İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız 

bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu, kendilerine verilen doğru bir sözdür.” 

 

Ankebut 29/8: 

“Biz, insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar, 

seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için 

zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış 

olduklarınızı haber vereceğim.” 

 

İsra 17/23-24: 

 “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı 

kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, 

kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. 

Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! 

Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet 

et!" diyerek dua et.” 

 

En’âm 5/151: 

“De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir 

şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı 

öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine 

de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar 

Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.” 
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Nisa 4/36: 

“Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, 

yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi 

davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” 

 

Bakara 2/83:  

“Vaktiyle biz, İsrailoğullarından : Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-

babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve 

"İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diye de emretmiştik. 

Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz.” 

 

Ayetleri ayrı ayrı ele alıp incelediğimizde konuyla ilgili farklı  vurgular 

yapıldığı görülmektedir. Lokman Sûresi 14. ayette, Ahkâf Sûresi 15.  ayette ve 

Ankebut Sûresi 8. ayette anne-babaya iyilik ifadesi en başta yer almaktadır.  Lokman 

Suresi 13. ayette Lokman(a.s.)’ın oğluna öğütleri yer aldıktan sonra  14.  ayette anne-

babaya iyilik tavsiye edilmektedir ki İslâm alimleri bunun kesin bir emir olduğunu 

ifade etmişlerdir. Sonrasında özel olarak annenin çocuğu için katlandığı zorluklardan 

bahsedilmektedir.
110

 Zira çocuk doğmadan önce annesi onu aylarca karnında 

taşımakta,  çocuğuyla birlikte iki vücut aynı kişinin bedeninden beslenmektedir. 

Mücahid bu ayeti izah ederken şöyle demiştir: “Annesi çocuğu  taşırken hem çocuk 

zayıf bir durumdadır hem de annesi. Böylece iki zayıf varlık bir arada 

bulunmaktadır.”
111

  Yine ayette çocuğun annesinden ayrılıp emmeyi bırakmasının iki 
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yıl içinde olacağı ifade edilmektedir. Çocuk emzirme konusu daha sonra ayrı bir 

başlıkta ele alınacağı için burada üzerinde durulmayacaktır.  Bu ayette Allah,  anne 

ve babanın, çocuğunu yetiştirmek için çeşitli zorluklara katlandığını hatırlatarak, 

çocukların anne ve babalarına iyi davranıp, saygılı olmalarını emretmiştir. Ayetin 

başında anne-babaya iyilik ifadesinden sonra annenin çocuğu için katlandığı 

zorluklardan bahsedilmesi de bazı alimler tarafından annenin çocuğu üzerindeki 

hakkının, babanınkinden fazla olduğuna   delil olarak görülmüştür.  

 Ayetin sonundaki  “önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede 

bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.”  ifadesi ile de insana, iman ve lütuf nimetine 

karşılık Allah’a, büyütüp besleme nimetine karşılık da anne-babasına şükretmesi 

tavsiye edilmiştir. 
112

  

Anne-babaya iyiliğin emredildiği diğer bir ayet Ahkâf Sûresi 15.ayettir: 

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle 

taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet 

insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama 

verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için 

de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben 

Müslümanlardanım. 

16.İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını 

bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu, kendilerine verilen 

doğru bir sözdür.” 

 Ahkâf Sûresi’nin 15. ayetinde de Lokman Sûresi’ndeki ayete benzer ifadeler 

kullanılmıştır. Yine ilk olarak  anne-babaya iyilik edilmesi tavsiye edildikten sonra, 
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annenin  hamilelik döneminde çocuğunu taşırken,  doğum yaparken ve çocuğu 

emzirirken katlandığı zorluklara, kısacası  çocuğunu dünyaya  getirip, yetiştirmek 

için çektiği zahmete işaret edilmiştir. Ayete göre çocuk, annesi onu çeşitli sıkıntılarla  

büyüttükten sonra,  belli bir yaşa geldiğinde eğer salih bir kul ise  Allah’a ibadet, 

anne-babasına hizmet etmek ve Allah’ın rızasına uygun işler yapmak için kendisine  

yardım etmesini,  kendi çocuklarını da iyi insanlar yapmasını Allah’tan diler.         

16. ayette ise; Allah böyle insanların yaptıkları işleri güzel şekliyle yapmışlar gibi 

kabul edeceğini ve onları cennetliklerin arasına koyacağı sözünü verir.
113

   

 İlk ayetin başına baktığımızda  anne-babaya iyilik ifadesi ile başlanmış, sonra 

özel olarak annenin katlandığı meşakkatler ön plana alınmış ve en sonunda da 

ebeveynine iyi davranıp, Allah’a  dua edenlerin cennete girecekleri ifade edilmiştir. 

Ayetin başıyla sonuna baktığımızda genelde anne-babaya  ama özelde anneye iyilik 

olgusuyla cennete girme, yani insanoğlunun asıl hedefi arasında açık bir bağlantı 

kurulduğu görülmektedir.  

Öncekilerle aynı ifadeyi içeren diğer bir ayette  Ankebut Sûresi 8. ayettir: 

“Biz, insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar, 

seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için 

zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış 

olduklarınızı haber vereceğim.” 

Bu ayette de daha önceki ayetlerde olduğu gibi “anne-babaya iyilik” tavsiye 

edilmektedir.  Bu tavsiyeden sonra kişinin anne-babasına itaat etmemesi gereken tek 

konudan bahsedilmiştir.  Bu istisnaî durum konunun sonunda  ele alınacaktır.  

                                                
113
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Buraya kadar ele aldığımız üç ayrı ayette de anne-babaya iyilik en başta 

zikredilmekte, sonrasında da konuyla ilgili açıklamalar yer almaktaydı. Bundan sonra 

ele alacağımız ayetlerde ise anne-babaya itaat ve iyilik konusu Allah’a kulluk ve 

itaatten sonra zikredilmektedir. Bunlardan ilk olarak İsra Sûresi 23. ve 24. ayetleri 

örnek verebiliriz: 

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı 

kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, 

kendilerine "öf!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. 

Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! 

Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet 

et!" diyerek dua et.” 

Bu ayette Allah’ın insana yalnız kendisine tapmasını, anne ve babasına da 

ihsanda bulunmasını emretmesi, diğer ayetlerle karşılaştırıldığında dikkat çekicidir. 

Daha önce örnek verdiğimiz ayetlerde  anne-babaya iyilik İslâm alimleri tarafından  

emir olarak algılansa da lafzen tavsiye edilmiştir. Ancak bu ayette kesin bir şekilde 

emredilmektedir.  Allah anne-babaya ihsanı emrettikten sonra,  bu ihsanın nasıl 

olacağını belirleyip açıklamak üzere evlatlara beş emir vererek, onları bu emirleri 

yerine getirmekle sorumlu kılar. 

Bunlardan ilki, anne babaya “öf” bile denmemesidir. Tefsir ve ahlâk alimleri 

iç sıkıntısını ifade eden bu kelimenin her türlü saygısızlık ve isyankârlığa işaret 

ettiğini ifade ederler.
114

  Ayete baktığımızda bu kelimenin kullanılması; en düşük 

kelimenin zikredilmesiyle en aşırının yapılmaması gerektiği konusunda bir uyarıdır.  

‘Öf’ gibi  basit bir kelime ile anne-babaya sıkıntı etmek haram olunca, bundan daha 
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kötü sözlerle onların kalplerini kırmak, hakaret etmek  gibi fiillerle anne-babaya 

eziyet etmenin kesin bir şekilde haram olacağı apaçık ortadadır. 

İkinci emir ise; ‘onları azarlama’dır. Bu ifade ile işaret edilmek istenen ise; 

anne-baba çocuklarından bir şey istediklerinde, çocuklara ağır gelse bile güçleri 

yettiği kadar onu yerine getirmeye çalışmaları, onları  bu yüzden kırıp  

azarlamamaya dikkat etmeleri gerektiğidir. 

Üçüncü bir emir; ‘onlara güzel söz söyle’dir. Bu emir, bir önceki emir ile 

bağlantılıdır. Güzel söz söylemek, bir bakıma azarlamanın zıddı olmaktadır. Allah 

burada ebeveyni azarlamayı yasakladıktan sonra, bunun yerine yapılması uygun olan 

davranışın güzel söz söylemek olacağını belirtmiştir. 

Dördüncü emir  olan ‘Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat 

ger’ ifadesi  24. ayetin başında yer almaktadır. Bu emir de bir önceki emrin 

devamında yerine getirilecek bir şeydir. 23.ayette de geçtiği gibi yaşlılık döneminde 

anne-babası yanında olan kişi daha önceki emirlerle birlikte, onları şefkatle koruma, 

kol-kanat germe emrini de yerine getirmek durumundadır.  

Son emir ise kişinin anne babası küçükken nasıl merhamet ederek  onu 

yetiştirmişlerse, Allah’ın da onlara  merhamet etmesi için dua etmesidir. Burada aynı 

zamanda insanlara anne-babalarının çocuklarına merhamet edip, zorluklarla onları 

yetişirmiş olmaları da hatırlatılmaktadır.
115

  

Genel olarak 24. ayete baktığımızda merhamet duygusuyla himaye altına 

alınarak dua edilmesi istenmiştir.  Bu duada anne-babaya saygının temel sebebi 

olarak merhametten söz edilmesi ve böylece anne-baba ile çocuk arasındaki  

duygusal bağın önemi de vurgulanmış olması önemlidir.  Çünkü merhamet duygusu  
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çocuklarla anne-baba arasındaki maddî ve manevî ilginin temelidir. Allah’ın nimet 

vermesi de onun merhameti sebebiyle olduğu için,   Allah’tan anne-babaya 

merhamet dilemek,  Allah’ın vereceği bütün nimetleri dilemek anlamına 

gelmektedir.
116

 

Söz konusu bu ayetlerin öncesinde, İsra Sûresi’nin 19. ayetinde Allah,   “Kim 

de mümin olarak ahireti diler, onun için bir gayretle çalışırsa,  işte onların çalışmaları 

makbul olur.” buyurmuş, bunun peşinden  de sayesinde  ahiret mutluluklarının elde 

edileceği amelleri kapsayan bir dizi ayet göndermiştir.  Bu ameller ilk olarak 23. 

ayetle bildirilmiştir. Buna göre Allah başta kendisine kulluk ve ibadeti emrettikten 

sonra,  ikinci olarak anne-babaya iyilikte bulunmayı da  bu amellerden birisi olarak 

zikretmiştir ki, bu ana babaya itaatin ahiret mutluluklarını kazandıran  temel 

davranışlardan olduğuna bir işarettir.
117

 

Kur’an-ı Kerim’de bu ayetlerin dışında Allah’a kulluk ve ibadetten hemen 

sonra anne-babaya itaatin emredildiği üç ayet daha mevcuttur. Bunlardan biri En’am 

Sûresi 151. ayettir. Bilindiği gibi En’âm Sûresi 151. ve 152. ayetlerde  haram olan on 

eylemden bahsedilmektedir.  151. ayette yer alan “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri 

haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik 

edin…”  ifadesinde Allah’a şirk koşmanın yasaklanmasından hemen sonra anne-

babaya iyiliğin emredilmesi, onun şirkten sonra günahların en büyüğü olduğunu 

göstermektedir. Çünkü çocukların  anne-babalarına karşı gelmeleri, onlara ilgi 

göstermemeleri çocuk doğurma ve terbiye etme duygusunun yok olmasına sebep 
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olur. Bu durumda kimse anne-baba olmak istemeyeceği için zamanla bozuk bir 

toplum yapısı  ortaya çıkar.
118

 

Aynı ifadelerin söz konusu olduğu diğer bir ayet ise Nisa Sûresi 36. ayettir: 

“Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, 

ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; 

Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”   

          Ayette Allah’a kulluk ve ibadetten hemen sonra  ve de iyilik yapılacakların 

başında anne-babanın geçiyor olması onlara iyilik ve itaatin ne derece önemli 

olduğunu bir kez daha bize göstermektedir. 

 Konuyla ilgili son ayet;   Bakara Sûresi’nin 83. ayetidir: 

“Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-

babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve 

"İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diye de emretmiştik. 

Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz.”   

 Bu ayet ve sonrasında gelen 84. ayette Yahudilere verilmiş olan on emir ve 

Hz.Musa aracılığı ile bu emirlere uyacakları hakkında onlardan alınan kesin söz 

anılmaktadır.  Bu emirler içinde de Allah, anne-babaya iyiliği,  kendisine ibadetle 

birlikte anmıştır.  Bu ayette konuyla ilgili dikkati çeken diğer bir nokta da 

İsrailoğullarına, yani Kur’ân-ı Kerim’in nüzulünden önce yaşamış olan bir topluluğa 

yine Allah  tarafından Hz.Musa(a.s.)  vasıtasıyla gönderilen on emir arasında anne-

babaya iyiliğin geçiyor olması,  Cahiliye dönemi öncesi kadının annelik konumu 

hakkında bize ipuçları vermektedir. Cahiliye döneminde kadınlara anne olarak 
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uygulanan muamelenin benzeri, eğer İsrailoğullarında da uygulanıyor olmasa, 

mevcut on emir arasında ‘anne-babaya iyilik’  geçmezdi. Anlaşılıyor ki Cahiliye 

döneminde annelerin muhatap oldukları haksız uygulamalar, o döneme özgü bir  

sorun değil, daha önceki milletlerin de yaşadığı ortak bir sorundu. Hz. 

Muhammed(s.a.v.) vasıtasıyla  kadının annelik konumunda düzenlemeler yapıldığı 

gibi,  Hz.Musa vasıtasıyla da İsrailoğulları’nda  düzenleme yapılması amaçlanmıştır.  

Bu  ayetin Kur’ân’da yer alması hem İsrailoğulları hakkında bilgi edinmemizi 

sağlamakta, hem de İslâm’ın anne-babaya iyilik emrini, özelde de kadının annelik 

konumuna getirdiği düzenlemeyi pekiştirmektedir.  

 Ele aldığımız ayetlerden ilk üçünde anne-babaya iyilik ayetin başında geçmiş, 

bunlardan iki tanesinde de, anne ve babalar birlikte anılmışsa da, vazifeleri 

anlatılırken sadece annelere yer verilmiş, hiç birinde babalar anılmamıştır.  Hatta 

Kur’ân-ı Kerim’in bir çok ayetinde Hz.Meryem, Hz. İsa ve Hz.Musa gibi çocukların 

terbiye edilmelerinde sadece annelerin  çabaları ve zahmetleri detaylı olarak 

anlatılırken, babalar Bakara Sûresi  233. ayette de geçen “…emzirmenin 

tamamlanmasını isteyen baba için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler…” gibi 

ifadelerle, sadece nafakayı sağlama konusunda söz konusu edilmişlerdir.
119

  Daha 

önce de ifade ettiğimiz gibi alimler annelerin bu şekilde özel olarak anılmalarını, 

çocukların üzerinde babalara göre daha fazla hak sahibi olduklarına delil olarak 

görmüşlerdir. 

Bu ayetlerden sonra da incelediğimiz dört ayrı ayette anne-babaya iyiliğin 

Allah’a kulluk ve ibadet  emrinden hemen sonra gelmesi,   anne-babanın haklarının 
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yalnızca Allah hakkından sonra geldiğinin ve tüm diğer insanî haklar karşısında 

önceliği olduğunun açık bir kanıtıdır.
120

 

Allah’a şirkin yasaklanmasından hemen sonra anne-babaya iyiliğin 

emredilmesi, sadece ayetlerde değil çok sayıda hadiste de farklı varyantlarıyla 

geçmektedir.  Bunlardan en yaygın olarak bilinen rivayet şöyledir: Rasulullah  bir 

gün  “Büyük günahların  en büyüğünü size haber vereyim mi?”  sorusunu sahabelere 

yöneltip “Evet” cevabını aldıktan sonra;   “Allah’a ortak koşmak, anaya-babaya 

isyan  ve  eza  etmektir”  buyurmuştur.  Ve daha sonra gelen günah olarak da “yalan 

yere şahitlik etme” yi zikretmiştir.121
  Bu hadisin Abdullah b. Amr’dan rivayet edilen 

başka bir varyantında yalan yere şahitlik yerine yeminu’l-kamus geçmektedir.
122

 

Nesâî’de geçen rivayet ise şu şekildedir: 

Enes r.a. dan: Rasulullah (s.a.v.)  “Büyük günahlar, Allah a şirk koşmak, ana-

babaya asi olmak, adam öldürmek ve yalan yere şahitlik etmektir”  buyurdu.
123

 

Fahreddin Râzî ve daha başka bir çok müfessir gerek Kur’ân’da, gerekse de 

hadislerde Allah’ın birliğine inanmak ve itaat etmekten sonra anne-babaya itaatin 

peşpeşe anılmasını başlıca şu sebeplere bağlamaktadırlar: 

-İnsanın maddî  ve manevî gelişimi için en değerli katkı, Allah’ın 

nimetlerinden sonra anne babanın fedakârlıklarıdır. Çünkü anne-baba çocuğun hem 

var olmalarının görünen sebebidir, hem de yetişmelerini sağlayan kişilerdir. 

Başkaları ise çocuğun dünyaya gelmesinde pay sahibi olmayıp sadece eğitimine 

katkıda bulunurlar. 
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-Çocuğun varlık alanına çıkmasının asıl ve gerçek sebebi Allah, görünen 

sebebi de anne-babadır. 

-Allah nimetlerini karşılıksız verdiği gibi anne-baba da çocuklarının 

ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden istekle yerine getirirler. 

-Allah kuluna günahkâr kullarına dahi nimetler verdiği gibi anne-baba da asi 

bile olsa çocuklarına desteklerini sürdürürler. 

-Allah kullarının iyiliklerinden memnun olduğu ve fazlasıyla karşılığını 

verdiği gibi anne-baba da çocuklarının sahip olduğu imkân ve değerleri koruma, 

geliştirme çabası içinde olurlar.
124

 

Anne-babaya itaat ile ilgili hadisler sadece Allah’a itaatten hemen sonra 

anılan şekliyle sınırlı değildir. Amellerin fazileti ile ilgili hadislerde de “anne-babaya 

itaat” geçmektedir. Bunlardan birinde Rasulullah’a; “Ya  Rasulallah!  Amellerin 

hangisi  daha faziletlidir? diye sorulmuş, Rasulullah’da; “Vaktinde kılınan namazdır”  

buyurmuştur. “Sonra hangi amel?” diye sorulduğunda Rasulullah; “Sonra ana-babaya  

itaat ve iyi muamele etmektir” buyurduktan sonra, devamında hangisi olduğu 

sorulduğunda ise Rasulullah; “Allah yolunda cihad  etmektir” buyurmuştur.
125

 

Bu rivayet daha önce örnek verdiğimiz ayetlerin tefsirinde de çeşitli 

müfessirler tarafından kullanılmıştır.126
  Anne-babaya iyilik, dinin direği olan 

namazla, kişinin canıyla ve malıyla yaptığı cihad ile birlikte anılmaktadır. Ancak 

anne-babaya iyilik ve itaatin  cihaddan önce olması sebebiyle ona üstünlüğü 

olmaktadır. Nitekim Hz.Peygamber ile savaşa katılmak isteyen bir sahabeden, anne 

babasının yanına dönmesini,  ilk olarak onların rızalarını kazanmaya çalışması 
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gerektiğini söylemiş ve sahabeyi geri döndürmüştür. Yine Hz.Peygamber(s.a.v.)’e  

gelip cihad etmek istediğini söyleyen bir sahabeye,  ana-babasının olup olmadığını 

sorduktan sonra, ona anne-babasının yanına gidip, onların rızalarını kazanmaya 

çalışmasını söylemiştir.127
 

Şarihlere göre cihad yapmak isteyen Muaviye bin Cahime’dir. Aile yuvası 

anne-baba ile kurulduğu,  aile düzeninin   temeli bunlar  olduğu için  İslâm dini,  

anne-baba rızasına üstün bir yer vermiştir.  Ancak hadislerde geçen cihadın devlet 

tarafından çağrılan genel bir seferberlik veya   farz olan   bir cihad olmadığı,  bunun 

isteğe bağlı olan   bir seriyye  cihadı  olduğu   ifade edilmiştir. O yüzden selef  

alimlerinden pek çoğu devletçe bir zaruret  görülmedikçe  anne-babadan izin istenir,    

zaruret  görüldüğünde ise  cihada katılmak vacip olur demişlerdir.
128

 

Anne-babaya iyilik söz konusu edildiğinde her ikisinin de bir arada  anıldığı 

başka rivayetler de mevcuttur. Bir hadisinde Hz.Peygamber (s.a.v.);  “Üç şey vardır, 

bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesine açar ve onu cennete koyar:  

Zayıflara rıfk,   anne-babaya şefkat,  kölelere ihsan.” buyurmuştur.
129

  Başka bir 

rivayette geçtiğine göre   Rasulullah’a; “Çocuğu üzerinde baba ve ananın hakkı 

nedir?”  sorusunu yönelten bir adama  Hz.Peygamber (s.a.v.); “Onlar  (yâni baban ve 

anan) senin Cennet’in ve Cehennem’indir.”  şeklinde cevap vermiştir.130  

 Taberî tefsirinde geçen bir rivayete göre de Hz.Peygamber: “Kim anne-babası 

ya da onlardan birine ulaşır da sonra da cehenneme girerse Allah onu kahretsin”  

buyurmuştur.
131

 Bu ifadeden anne-babaya iyiliğin kolaylıkla cennete girmeyi 

sağladığı  gerçeği ortaya çıkmaktadır. Nitekim hadisin başka bir varyantında da 
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Hz.Peygamber “İhtiyar anne-babasından biri, ya da her ikisi yanında bulunduğu 

halde onların rızasını kazanarak cennete giremeyenin  burnu yerde sürtünsün!” 

buyurmuştur.
132

     

Buraya kadar incelediğimiz  rivayetlerde anne-baba birlikte anılmıştır. Bunlar 

dışında özellikle anneye iyilik ve itaate vurgu yapılan rivayetler de mevcuttur. Ebu 

Hureyre’den nakledilen bir rivayete göre Hz.Peygamber’e; “Benim  güzel hizmet ve 

ülfet etmeme insanlar içinde  en layık ve en haklı olan  kimdir?”   diye  soran bir 

adama Hz.Peygamber; “Annendir”  cevabını vermiş,  “Daha sonra kimdir?” diye iki 

kere üst üste sorduğunda Hz.Peygamber yine aynı cevabı tekrarlamıştır. Adam 

üçüncü defa “Annendir”  cevabını aldıktan sonra dördüncü defa aynı soruyu sorunca 

“Babandır” cevabını  almıştır.133
 

  Bu ve benzeri hadisleri  yorumlayan alimlerden bazıları anneyi üç kere 

tekrardan maksadın, çoğu durumlarda evlatların  annelerini  babalarına nazaran ikinci 

plana  atmalarından,  annelerinin hukukunu hafife almalarından  ileri  geldiğini, bunu 

önlemek için  Hz.Peygamber’in tekrarlara  yer vererek  anne hakkının önemine vurgu 

yapmak istediğini  söylemişlerdir.  Bazıları da Ahkâf Suresi 15. ayette geçen 

hamilelik,  doğum,  emzirme olan üç hizmetiyle annenin babaya nispetle evlatta üç 

kat fazla hakkı  bulunduğunu söylemişlerdir.
134

 

 Sahabe dönemindeki uygulamalara bakıldığında Müslümanlar “anne-babaya 

iyilik” emrini  anneleri öldükten sonra da devam ettirmişlerdir. Öyle ki annelerinin 

oruç borçlarını yerine getirmişler, onlar adına hacca gitmişler ve sadaka vermişlerdir. 

İbn Abbas’ın rivayet ettiği bir hadiste annesi vefat eden bir kadının Hz.Peygamber’e 

gelip, annesinin nezir orucu borcunu kendisinin tutup tutamayacağını soran bir 
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kadına,  Hz.Peygamber  tutabileceğini söylemiştir.135
 Yine  İbn Abbas’ın rivayetine 

göre  Hz.Peygamber’in çocuğun, ölen annesi adına sadaka vermesinin ona faydası 

olduğu ifade etmesi üzerine bir sahabenin annesi adına bir meyvelik tasadduk ettiği 

bilinmektedir.
136

 

Bunların dışında çocukların annelerine saygı duymalarını gerektiren fiiller de 

Hz.Peygamber tarafından emredilmiştir. Nitekim Hz.Peygamber, annesinin yanına 

girerken izin istemesi gerekip gerekmediğini soran Ata bin Yesâr’ın itirazına rağmen,  

ısrarla annesinden izin alması gerektiğini söylemiştir.137
  

Kur’ân-ı Kerim’de “anne-babaya iyilik ve itaat” emri sadece onlardan 

Müslüman olanları değil, gayr-ı Müslim olan ebeveyni de kapsamaktadır. Kişinin 

annesi gayrı Müslim  olsa bile ona iyi davranması, itaat etmesi gerekir. Bir annenin 

Müslüman olmaması Allah’ın emrettiği anneye iyilik ve itaat emrini çiğnemeyi 

gerektirmez.
138

 Bununla ilgili ulaşabildiğimiz rivayetlerden biri konuya şu şekilde 

açıklık getirmektedir: 

Esma binti Ebu Bekr şöyle demiştir:  “Rasulullah zamanında müşrike olan  

annem bana  (birtakım hediyelerle)   gelmişti. Ben Rasulullah’tan fetva istedim ve 

“Annem bana sokulmak ve karşılık görmek istiyor. Anneme ilgi ve iltifat edebilir 

miyim?”  diye sordum. Rasulullah: “Evet,  annene   ilgi ve iltifat eyle!”  buyurdu.
139

 

Rivayet incelendiğinde  anne  ve baba kafir  bile olsa onlara karşı evlatlık 

görevlerinin yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.  Hatta  alimler bu hadisten 
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kafir  bile olsa  anne ve babaya  nafaka  vermenin   vacip olduğu  hükmünü  

çıkarmışlardır.
 140

  

 Bu hadis üzerine Mümtehine Sûresi 8. ayet inmiş ve mesele Kur’ân’da da 

hükme bağlanmıştır: “Sizinle din hususunda   muharebe  etmemiş,  sizi  

yurtlarınızdan da  çıkarmamış olanlara iyilik,  onlara adalet(le muamele)  etmenizden   

Allah sizi menetmez.  Çünkü  Allah  adalet  yapanları sever.” 

 Daha önce sıkça ifade ettiğimiz gibi, Kur’ân-ı Kerim’de söz konusu ayetlerde 

anne-babaya iyilik ve itaat emri yer almaktadır. Buna göre çocukların ebeveynlerine 

itaatleri esastır. Ancak bu durumun tek bir istisnası vardır. Bu da Kur’ân-ı Kerim’de 

Ankebut Sûresi  8. ayetle sabittir:  

“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar, 

seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için 

zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır, o zaman size yapmış 

olduklarınızı haber vereceğim.” 

Konuyla ilgili ikinci bir ayet de Lokman Sûresi 15. ayettir. 14. ayette anne-

babaya iyiliği emredilip, ardından annenin çocukları için katlandığı zorluklardan 

bahsedildikten sonra,  15. ayette “Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi 

(körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada 

iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman 

size, yapmış olduklarınızı haber veririm" buyrulmuştur.  

Bu iki ayetin  de Sa’d b. Ebî Vakkas ile annesi hakkında indiği rivayet edilir. 

Ankebut Suresi’ndeki ayeti açıklarken  Taberî, tefsirinde şu rivayete yer verir: 

                                                
140

 İlgili hadisin açıklaması için bkz. Canan, Kütüb-i Sitte Tercemesi ve Şerhi,  I/352. 



 74 

“Sa’d b. Ebî Vakkas, Müslüman olup hicret edince  annesi ona kızmış ve 

şöyle demiştir: “Allah’a yemin olsun ki sen geri dönmedikçe hiçbir evin gölgesi 

altına girmeyeceğim.”
141

 Bunun üzerine Allah bu ayeti indirmiş, insanın anne-

babasına itaat etmesini emretmiş,   bununla beraber anne ve babası, Allah’a ortak 

koşmaya ve inkârcılığa  zorlarlarsa o zaman onlara itaat edilmemesi  gerektiğini 

bildirmiştir.  

Taberî tefsirinde Lokman Sûresi 15. ayetin açıklamasında da  bu ayetin Sa’d 

b. Ebî Vakkas ve annesi Hamne binti Ebu Süfyan  hakkında nâzil olduğu ifade 

edilmektedir:  İlgili rivayete göre Sa’d b.Ebî Vakkas;  “Bu ayet benim hakkımda 

nâzil oldu. Ben Müslüman olunca annem, ben dinimden dönmedikçe bir şey 

yemeyeceğine yemin etti. Ben ilk gün ona ısrar ettim yemedi. İkinci gün olunca  yine 

ısrar ettim o yine diretti. Üçüncü gün olunca ona yine ısrar ettim yine diretti. Bunun 

üzerine  dedim ki: “Allah’a yemin olsun ki senin yüz canın bulunsa ve ben dinimden 

dönmedikçe onların hepsi çıkacak olsa ben yine dinimden dönmem.”  Annem bunu 

duyunca dinimden ayrılmayacağımı anladı ve yemek yedi.” 
142

 demiştir. 

İslâm alimleri hem bu ayetleri, hem de Hz.Peygamber’in  “Allah’a isyanın 

söz konusu olduğu yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak iyiliktedir.”
143

 hadisini esas 

alarak anne-babanın haram olduğu kesin olarak bilinen  konulardaki isteklerine  

uymanın caiz olmadığını,  bununla birlikte  dinen haram olmayan başka isteklerine 

itaat etmenin gerekli olduğunu belirtmişlerdir.
144

  

Konunun başından bu yana ele aldığımız ayet ve hadisleri düşündüğümüzde,  

İslâmî dönemde kadının annelik konumunun Cahiliye dönemindeki konumuna 
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kıyasla büyük bir değişiklik gösterdiği gözlemlenmektedir.  Cahiliye döneminde 

normal insan statüsünde bile sayılmayan kadın, anne olduğunda da kendi kişiliği 

açısından hiçbir kazanım elde edemezken, Kur’ân ayetleriyle birlikte, Allah’a kulluk 

ve itaatten sonra  annelik konumu, insanlar içinde itaat edilmesi gereken en önemli 

konum haline gelmiştir. Bu ayetlerin dışında konuyla ilgili hadislerin bir kısmında 

babalar ile birlikte itaat edilmesi gerektiği ifade edilirken, bir kısmında da annelere 

itaatin amellerin en faziletlisi olduğundan bahsedilmiş, Hz.Peygamber de her fırsatta 

anneye saygı, itaat ve iyiliği emretmiştir. Sonuç olarak her ne kadar Cahiliye 

döneminde kadının her konuda olduğu gibi annelik konusunda da aşağı bir durumda 

olduğunu biliyor olsak da, İslâmî dönemde kadının annelik konumuna yapılan bu 

açık vurgu, bizim Cahiliye dönemi hakkında edindiğimiz bilgileri pekiştirmektedir. 

 

4. Hamilelik ve Emzirme Süresi: 

Kur’an’a  göre,   çocuğun terbiye ve bakımında en önemli  devrelerden biri  

süt devresidir. Süresi kısa olan bu dönemle ilgili zahiren ehemmiyetsiz ve kısa olan  

bu dönem ile alakalı çeşitli  hükümler vazedilmiş,   konu  farklı  ayetlerde   tekrarla  

ele alınmıştır.145
 

İlk olarak Ahkâf  Sûresi 15. ayette “Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle 

doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer.” buyrularak hamilelik ile 

çocuk emzirme süresinin toplam otuz ay olduğu bildirilir. 

İkinci olarak bu  ayette  belirsiz kalan süt emzirme süresi Lokman Sûresi 14. 

ayette;  “Annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl 

içinde olur.”  buyrularak iki yıl ile sınırlandırılmıştır. 
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Son olarak Bakara  Sûresi 233. ayette   tekrar ele   alınan  bu devre, 

“Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl 

emzirirler.” buyrularak,  babanın isteğine  bağlı bir şekilde,  “tam iki yıl”    olarak 

kesin hükme bağlanır.  

Bahsi geçen iki yıl süt emzirme süresinin üst sınırıdır. İsteğe göre çocuk  en 

fazla iki yıl emzirilebilir.
146

 İbn Abbas ve bazı imamlar bu ayetlerden hamilelik 

süresinin en azının altı ay olduğu sonucunu çıkarmışlardır.
147

 Yine Hz.Ali de  Ahkâf 

Sûresi’ndeki  “Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer”  ifadesini  zikredilen 

diğer iki ayetle birlikte düşününce bu ayetleri hamilelik süresinin en az altı ay 

olduğuna delil getirmiş ve altı ay içinde doğum yapan evli kadından zina cezasını 

düşürmüştür.  Muhammed  b. İshak’ın rivayetine göre bir adam,  Cüheyne 

kabilesinden aldığı karısı altı ay sonra çocuk doğurunca durumunu Halife Osman’a 

anlatmış, Hz.Osman da kadını zinâ ile suçlayarak recmetmek için çağırmıştır. 

Meseleyi öğrenen Hz.Ali,  Osman’a gelip: 

-Ne yapıyorsun? Sen Kur’ân okuyor musun? Allah’ın: “Karında taşınması ve 

sütten kesilmesi otuz ay sürdü”, “Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler” 

buyurduğunu işitmedin mi? Süt emme süresi olan iki yıl çıkarılınca gebelik süresi 

için altı ay kalıyor, demiş.  Bunun üzerine Hz.Osman; “Bunu hiç düşünmedim, 

kadını hemen bana getirin!” demiştir. Ancak kadın o ana kadar recmedilmiştir. Daha 

sonra kadının doğurduğu çocuğun da aynen babasına benzediği görülmüştür.”
148

  

Bu rivayet bir yandan bize ilgili ayetlerin pratikteki uygulamasını gösterirken, 

bir  yandan da Kur’ân öncesi dönemde kadının annelik konumuyla ilgili ipuçları da 

vermektedir. Hz.Osman’ın ilgili Kur’ân ayetlerinin dikkatinden kaçmış olması 
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sebebiyle uygulanmasını istediği ceza Kur’ân öncesi dönemde kadınların anne 

olacakken bu şekilde mağdur edilebildiklerini göstermektedir.  Kur’ân bu ayetlerle 

hamileliğin en az süresini altı ay, süt emzirme süresinin en çoğunu ise iki  yıl olarak 

belirleyerek kadına zarar verecek bu tarz uygulamaları  kaldırmayı amaçlamış, 

kadınları fuhuş  vb. suçlamalardan uzak tutmaya çalışmıştır.   

 

5. Annenin ve Çocuğun Nafakası: 

Cahiliye döneminde kadının özellikle hukukî açıdan mevcut durumu ile  ilgili 

birinci bölümde geniş açıklamalara yer vermiştik.  O dönemde kadın hukukî açıdan 

kendi şahsına ait hiçbir hakka sahip olmamaktaydı. Onun sahip olduğu bu genel 

durum özelde anne olarak da küçük farklılıklar dışında herhangi bir değişime 

uğramamaktaydı.  Sözgelimi kadın kendisi hiçbir hukukî tasarrufta bulunamamakta, 

çocuğu üzerinde herhangi bir yaptırıma sahip olmamaktaydı.  Sadece  çocuğu  

olmadan önce eşinin ailesine dahil edilmezken, doğumdan sonra çocuğunun varlığına 

binaen eşinin ailesine dahil edilebilmekteydi. Ancak bu durum onun kendi şahsına 

bir kazanç sağlamamaktaydı. Erkek  eşine ve çocuğuna nafaka sağlama konusunda 

herhangi bir yaptırıma ya da hukukî bir müeyyideye tabi tutulmamaktaydı. 

Edindiğimiz bilgilerle oluşturduğumuz mevcut portre bizi, erkeğin eşi ve çocuğuna 

karşı olan muamelesinde kendi insiyatifinin yönlendirici olduğu sonucuna 

götürmüştür.   

 Kur’ân-ı Kerim’in Cahiliye dönemine ait yanlış ve bozuk uygulamaları  

düzeltici mahiyette ayetleri içerdiği gerçeğinden hareketle, erkeğin eşinin ve 

çocuğunun nafakasını sağlaması ile ilgili Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin getirdiği 
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düzenlemeleri  göz önüne aldığımızda bu konuda Cahiliye döneminde haksız  

uygulamaların olduğunu anlamaktayız. 

 Kadının annelik konumunu ilgilendirmesi açısından nafaka ile ilgili Kur’ân-ı 

Kerim’deki  Bakara Sûresi 233. ayet ve Talâk Sûresi 6.-7. ayetler ilgili düzenleme 

konusunda bize ışık tutmaktadır: 

   

Bakara Sûresi 233. ayet: 

“Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl 

emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir 

insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne, çocuğu sebebiyle, hiçbir 

baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri (nafaka temini) 

vâris üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak 

çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı (süt 

anne tutup) emzirtmek istediğiniz taktirde,   süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle 

teslim etmeniz şartıyla, üzerinize günah yoktur. Allah'tan korkun. Bilin ki Allah, 

yapmakta olduklarınızı görür.” 

 

Talâk Sûresi 6.-7. ayet: 

“Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun, onları 

sıkıştırıp (gitmelerini sağlamak için) kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer 

hâmile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu 

emzirirlerse onlara ücretlerini verin, aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer 

anlaşamazsanız çocuğu, başka bir kadın emzirecektir. 
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 İmkânı geniş olan, nafakayı imkânlarına göre versin; rızkı daralmış bulunan 

da Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği 

imkândan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık 

yaratacaktır” 

  Bu ayetlerde annenin ve çocuğun nafakasının sağlanma görevinin erkeğe ait 

olduğu çocuğun emzirilmesi ile ilgili açıklamalarla birlikte ifade edilmiştir. Biz 

burada ilk olarak çocuğun emzirilmesi meselesi ile ilgili ayetlerdeki ayrıntıları ele 

alıp, daha sonra da çocuğun emzirilmesini de kapsayan, kadının ve çocuğunun genel 

anlamda nafakasının sağlanması meselesini  yine söz konusu ayetler ve onları 

destekleyici mahiyetteki hadisler yardımı ile açıklamaya çalışacağız.   

Tefsirlerin bir çoğunda Bakara Sûresi 233. ayetin boşanmış kadınlar hakkında 

indiği ifade edilmiştir. Çünkü bu ayet boşanma ayetlerinden hemen sonra 

gelmektedir. Buna göre boşanmış olan anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Bu 

süre içinde çocuğun babası, ya da babası yoksa onun varisi de annenin nafakasını ve 

giyimini temin eder. Emzirme süresi içinde  annenin geçiminin sağlanması 

emredildiğine göre ayetin boşanmış anneler hakkında olduğu düşünülebilir.  Ancak 

çoğunluğun görüşüne göre bu ayet, boşanmış kadınlar hakkında olmakla birlikte, 

diğer boşanmamış tüm anneleri de kapsamaktadır. Süleyman Ateş’in ayetle ilgili 

yorumuna göre; annenin çocuğunu emzirmesi  ve ona bakması sebebiyle kocasına 

hizmette kusur edebileceği, bu yüzden de  kocasının onun nafakasından 

kaçınabileceği ihtimali üzerine Allah, özellikle çocuk emziren annelerin 

nafakalarının sağlanmasını emretmektedir. “Emzirmeyi tamamlamak isteyen için” 

ifadesinden de anlaşılacağı üzere çocuğun iki yıl emzirilmesi vacip değildir. Bu 

“çocuğunu tam emzirmek isteyen iki yıl emzirir” demektir. “Eğer anne-baba 
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birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, 

kendilerine günah yoktur.” ifadesine göre anne-baba anlaşarak çocuklarını iki yıl 

dolmadan sütten kesebilirler. Bunda bir günah yoktur. Ancak bunun çocuğun 

sağlığına zarar getirmeyeceğinden emin olmaları  gerekmektedir. 
149

   

Bu süre içinde annenin ve çocuğun nafakasını temin etmek babanın görevidir. 

Bununla birlikte baba bu görevi  gücü ölçüsünde yetecek miktarda yerine getirmeye 

çalışmalıdır. Nitekim ayetin devamında da “Ne anne, ne de baba çocuğu sebebiyle 

zarara uğratılmamalıdır” buyrularak anne ve babanın mağdur edilmeleri 

engellenmektedir. Buna göre erkek imkânları yettiği ölçüde kadının ihtiyaçlarını 

karşılar. Bu konuda kadın ondan gücünün üstünde bir şey yapmasını talep edemez. 

Anne ise boşandığında,   çocuğunu emzirmek istediği halde, baba onu çocuğundan 

ayıramaz. Ancak anne, çocuğun babasının verdiği ücretle emzirmek istemezse, baba 

bir süt anne bulup çocuğunu emzirtebilir. Eğer anne süt annenin emzireceği ücretle 

emzirmeyi kabul ederse, emzirmede öncelik annededir.   

Yine ayete göre eğer çocuğun babası yoksa onun ya da çocuğun varisi 

durumunda olan kişi annenin geçimini sağlamakla mükelleftir. Baba vefat ettikten 

sonra geride mal bırakmışsa varisi, o maldan annenin nafakasını temin eder.  Mal 

bırakmaması durumunda ise babanın ya da çocuğun varisi olan kişi, annenin 

geçimini sağlar.  Emzirme konusunda varisler bunu yapmazlarsa  ve de anneden 

başka çocuğu emzirecek biri bulunamazsa,   çocuğun yaşamını devam ettirmesi için 

annesi onu emzirmek zorundadır.
150

 Ayetin sonunda ise çocuğunu süt anneye 

emzirtmek isteyen babanın,  süt annenin ücretini  vermesi gerektiği ifade edilmiştir. 
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Mealini verdiğimiz Talâk Sûresi 6.ayet de meseleyle ilgili benzer ifadeler 

içermektedir.  Ayette erkeklerin boşadıkları hanımlarının mesken ihtiyaçlarını ve 

nafakalarını iddet süreleri dolana kadar temin etmeleri gerektiği, hamile olduklarında 

ise bu sürenin çocuğu doğurana kadar devam edeceğine vurgu yapılmıştır. 

Sonrasında ise çocuğun emzirilmesi ile ilgili bahsettiğimiz diğer ayete paralel 

hükümlere yer verilmiştir. Buna göre eşinden boşanan kadın çocuğunu emzirmek 

zorunda değildir. Bunun için kocasından ücret isteyebilir. Eğer koca bu ücrete razı 

olursa anne çocuğunu emzirir.  Ancak buna razı olmazsa başka bir süt anne tutabilir. 

Erkeğin süt anneye vereceği ücreti eğer çocuğun kendi annesi kabul ederse, çocuğu 

emzirme hakkı öncelikli olarak anneye aittir.  Kadın sadece çocuğun annesinden 

başka birini emmeyi kabul etmediğinde  çocuğunu emzirmeye mecburdur. Bunun 

dışında hiçbir şekilde çocuğunu emzirmeye mecbur değildir. Bunun sebebi çocuğu 

emzirme meselesinin çocuğun beslenmesiyle, dolayısıyla nafakası kapsamına 

girmesi ile bağlantılıdır. Nitekim ayetlere göre erkeğin evinin  geçimini, eşinin ve 

çocuklarının nafakasını sağlama mecburiyeti vardır ve çocuğunun beslenmesi için 

gerekli şartları temin etmek durumundadır. Bu anlamda kadın çocuğunu  emzirip 

emzirmeme serbestiyetine sahiptir.  

Kur’ân’ın anne olarak kadına getirdiklerini ifade edebilmek adına, sadece 

çocuğun emzirilmesi meselesini ele aldığımızda bu konuda kadının mağduriyetinin 

Kur’ân’da net bir şekilde engellendiğini görmekteyiz. Kadın kendi doğurduğu 

çocuğu bile emzirmeye mecbur tutulmamış, emzirdiğinde ise gerekli olan tüm 

şartların sağlanması erkek üzerine  yüklenmiştir. Eşinden boşanma durumunda bile 

her ne kadar kadın kocasına karşı “eş” olma konumundan çıkarılmış olsa bile 
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“annelik” konumu tamamıyla aynı bırakılmış, bu konuda herhangi bir mağduriyete  

uğratılmamıştır.  

Bu ayetlerde   çocuğun emzirilmesi nafaka kapsamında ele alınmış, erkeğin 

nafaka  görevine çokça atıf yapılmıştır.  Hz.Peygamber’in  evlilikte karı-kocanın 

sorumluluklarını belirttiği pek çok hadis kitabında rivayet edilen bir hadisi, erkeğin 

bu görevine işaret eden  ilgili ayetleri destekler mahiyettedir: 

 Buna göre Rasulullah şöyle buyurmuştur:  “Her biriniz birer çobandır ve 

elinin altındakilerden sorumludur. İnsanların üzerinde bulunan devlet başkanı da bir 

çobandır ve  o da idaresinde bulunan insanlardan sorumludur.  Erkek de ev halkı 

üzerinde bir çobandır ve o da ev halkından sorumludur.  Kadın da kocasının evi ve 

çocukları üzerinde bir çobandır; o da bunlardan sorumludur.  (Hizmetçi)kul da 

efendisinin malı üzerinde bir çobandır ve o da bundan sorumludur. Dikkat edin!  

Herbiriniz çoban ve herbiriniz kendi eli ve idaresi altındakilerden   sorumludur.”
151

   

Hadiste geçen  “erkek de ev halkı üzerinde bir çobandır ve idaresinde 

bulunanlardan sorumludur.” ifadesi, ayetlerde de vurgulandığı gibi annenin ve 

çocuğunun geçiminin sağlanmasının erkeğin yükümlülüğünde olduğunun 

göstergesidir.  İslâm bu konuda anneye bir külfet yüklememiştir.   İlgili ayetler yalnız 

nafakanın erkeğin yükümlülüğünde olduğunu ifade etmekle kalmamış, miktarı ile 

ilgili de  bilgi vermiştir. Buna göre sağlanması gereken nafaka “örfe uygun olacak 

miktarda” olmalıdır. Bakara Sûresi’ndeki ayette bu şekilde geçerken, Talâk 

Sûresi’nde boşanılan kadının nafakasının “kişinin imkânlarına göre verilmesi 

gerektiği”  vurgulanmıştır. Her iki ayetteki ifadeler de birbiriyle örtüşmektedir. 

Kur’an’da evli olan kadın ve erkek ile ilgili ayetlerde sık sık “ma’ruf: meşru, bilinen,  
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örfe uygun olan ”  tabiri kullanılır. “Örfe uygun” ifadesinden maksat, çocuğu 

emziren annenin benzeri olan annelere yedirilen ve giydirilenlerdir. Allah  kullarının 

imkânlar bakımından birbirlerinden farklı olacaklarını bildiği için böyle emretmiştir.  

Söz konusu nafaka kapsamına anne ve çocuğun giyim, yiyecek ve barınma ihtiyacı 

girmektedir. Koca eğer cimriliği sebebiyle zevcenin ve çocukların gerekli 

ihtiyaçlarını temin etmezse kadın, kocadan habersiz, kendisi ve çocukları için meşru 

ve adet olanı harcamakta hak sahibidir.
152

  Nitekim Hz.Aişe’nin Hz.Peygamber’den 

rivayet ettiği bir hadise göre; Ebu Süfyan’ın karısı Hind binti Utbe,  bir gün 

Hz.Peygamber’e gelerek;   “Ey  Allah’ın Rasulü! Ebu Süfyan çok cimri bir adamdır. 

Benim kendime ve çocuklarıma yetecek kadar  nafaka vermiyor. Onun malından 

haberi olmaksızın   bize yetecek kadar  bir şey  alırsam,  bana günah  var  mıdır?”   

diye sordu.  Hz.Peygamber:  “Onun malından sana ve çocuklarına yetecek kadarını 

ma’ruf (bilinen, örfe uygun) miktarda alabilirsin ” buyurdu.
153

  

 Hz.Peygamber’in Hind’e eşinin malından kocasının nafakasını almasına izin 

vermesi,  ilgili ayetleri de destekleyici nitelikte nafakanın erkek üzerine vacip 

olduğuna delalet etmektedir.  Burada da yine Hind’in nafakasını örfe göre yetecek 

miktarda alması  vurgulanmıştır. O halde İslâm’a göre  erkeğin eşine ve çocuğuna 

sağlaması gereken nafaka miktarı örfe göre yani bulundukları ortamda orta halli bir 

insana yetecek kadar olması gerekmektedir. Erkek bu konuda ailesi tarafından zor 

durumda bırakılmamalıdır. Nitekim Talâk Sûresi 7. ayette de;   “İmkânı geniş olan, 

nafakayı imkânlarına göre versin; rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine 

verdiği kadarından nafaka ödesin. Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla 

yükümlü kılmaz.” buyrularak erkeğin imkânı elverdiği ölçüde ailesinin nafakasını 
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sağlaması gerektiği ifadesi yer almaktadır.  Erkeğin dikkat etmesi gereken nokta 

maddi gücünün elverdiği ölçüde kazandığını ailesinden esirgememesidir.  Maddi 

durumunun el verdiğinden daha fazla bir nafaka istenmesi  ayete göre söz konusu 

değildir.  Eğer erkek  durumu elverdiği halde örfe göre yetecek miktarda ailesinin 

nafakasını sağlamaktan kaçınırsa,  Ebu Süfyan ile ilgili hadiste olduğu gibi karısı 

ondan habersiz olarak yetecek miktarda kocasının malından harcayabilir.
154

 

 Bu  duruma göre bir  baba  erkek çocuğuna erginlik çağına  ulaşıncaya veya iş 

ve meslek sahibi oluncaya kadar,  kız  çocuğuna  ise yaşı ne olursa olsun evleninceye 

kadar  bakmak zorundadır. Kız çocuğu  çalışmaya zorlanamaz,   fakat  İslâm’a  

uygun şartlar taşıyan bir işte çalışırsa,  masrafları kendi  gelirinden  karşılanır. Kocası 

ölen veya  boşanan  kadın  yeniden babasının evine  döner,  babası ölmüşse   sıradaki 

nesep  hısmının bakımı  altına girer.
155

 

 Erkeğin bu yükümlülüğü ile ilgili Hz.Peygamber, kişinin  harcama yaparken 

ilk olarak çocuklarından  ve ailesinden başlaması gerektiğini  şöyle ifade etmiştir:  

“Bir  adam Rasulullah(s.a.v.)’ e  gelerek; Ey  Allah’ın elçisi! Benim yanımda bir  

dinar para var, nereye sarfedeyim?” diye sordu.  Hz.Peygamber; “Kendi ihtiyacın 

için sarfet”  buyurdu.  Adam: “Yanımda  başka  bir  dinar daha var”  demesi üzerine 

de   Hz.Peygamber: “Çocuklarına  sarfet…”  buyurmuştur.
 156

  Bir başka hadisinde ise 

Hz.Peygamber  “Bir kimse karşılığını Allah’tan   bekleyerek geçimini sağlamakla 

mükellef olduğu kimselere harcamada bulunursa bu onun için sadakadır”
157

 

buyurarak  çocuklara ve aileye yapılan harcamanın sadaka olduğunu  net bir biçimde 

ifade etmiştir. 
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 Buraya kadarki açıklamalarımız bizi annenin ve çocuğun nafakasını sağlama  

görevinin erkeğe vacip olduğu sonucuna götürmektedir. Ancak Talâk Sûresi’ndeki 

ayette de geçtiği üzere “Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü 

kılmaz.” Buna göre nafaka erkeğin gücü nispetinde olmalıdır. Ashap ve tabiinden 

bazılarına ve de  İmam Malik’e göre koca fakir ise, çalışıp para kazanabilme imkânı 

yoksa  kadının çalışması gerekebilir.
158

 Böyle bir uygulama Hz.Peygamber’in 

döneminde de görülmüş, buna izin verilmiştir. Rayta binti Abdullah Hz.Peygamber’e 

“Ya Rasulallah ben zanaatkâr bir kadınım,  kocamın ve çocuğumun bir şeyleri  yok,  

zanaatımla imal ettiğim  ürünleri satıyorum”  deyip ailesine yaptığı harcamaların  

sevabı olup olmadığını sormuş, Hz.Peygamber’de ona: “Onlara yaptığın 

harcamalarda  sana elbette sevap vardır”  cevabını vermiştir.159
     Buna göre kadının 

anne olarak çocuklarının geçimini sağlamasından dolayı sevap alacak olması dikkate 

değer bir durumdur. Yine konuyla ilgili yaşanmış başka bir hadise de bizim için 

diğer bir örneği oluşturmaktadır. İki kız çocuğuyla birlikte Hz.Aişe’nin  yanına giren  

ve ondan bir şey isteyen bir kadına, Hz.Aişe yanında başka bir şey olmadığı için iki  

hurma  vermiş, kadın da hurmaları yemeyip çocuklarına paylaştırmış ve oradan 

ayrılmıştır. Hz.Aişe olayı Hz.Peygamber’e anlatınca o: “Her kim bu kız çocukların-

dan herhangi birşeye (bakıma, terbiyeye) velayet eder ve onlara iyilik edip güzel 

muamelede bulunursa, o kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koruyan bir 

perde olurlar"
160

 buyurmuştur.  Bu olayda annenin fedakârlık yönüne vurgu yapılarak 

çocukları için yaptıklarının uhrevî mükâfatına dikkat çekilmiştir. 
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 Daha önce de geçtiği gibi çocuğun nafakasının aidiyeti  gerek evlilik halinde, 

gerekse de boşanma halinde erkek üzerinedir. Kur’ân’a göre genel kaide budur. 

Ancak Şâ’bi’den rivayet edilen bir hadiste de geçtiği gibi; hür bir kadın ile kölenin 

evliliği sonucu doğan çocuğun nafakası,  boşanmaları durumunda hür olan anneye  

düşer.  Eğer çocuk da köle edilmişse bu sefer çocuğun nafakası onun mevlâsına  

düşer.
161

  Bu durumun sebebi kölelerin tabi tutulduğu hukukla ilgilidir.   Genelde 

hukukî tasarrufta bulunma yetkisi olmayan  kölelerin nafaka sağlama gibi hukukî  bir 

işlemi de gerçekleştirebilir olmaları beklenemezdi.   

Genel anlamda İslâm Devleti’ndeki uygulamalara baktığımızda; çocuk sahibi 

olan kadının nafaka konusunda mağdur edilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Gücü 

olduğunda erkek nafaka sağlamak mecburiyetinde iken, zaman zaman kadın da 

çocuğunun nafakasını temin edebilmek için çabalamak durumunda kalmıştır.   

Bununla birlikte  bazı dönemlerde devlet desteği de sağlanmıştır. İbn’i Sad’dan 

aktarılan bir habere göre  Hz. Ömer döneminde anne sütü emmeyi bırakmış olan 

çocuklara maaş bağlanmıştır.  Hatta o dönemde ihtiyacı olan bazı kadınlar 

çocuklarına daha erken maaş bağlanması için çocuğunu erkenden sütten kesmek 

istemişler,  bunu  duyan Hz.Ömer’de çocukların bu şekilde aç bırakılıp zarar  

görmelerini engellemek için yeni doğan bebekler de dahil tüm çocuklara  maaş 

bağladığını ilan etmiştir.162
  Bu durum o dönemde annelerinin çocuklarının bakımını 

sağlamada zor durumda kaldıklarına ve devletin onların bu mağduriyetini   

engelleme çabası içinde olduğunu göstermektedir.  

 Tüm bu uygulamaların; İslâm’ın ilk zamanlarından bu yana gerek erkeklere 

nafaka sorumluluğu yüklemekle,  gerek çocuğun emzirilmesi ile ilgili  kadınlara  
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serbestiyet tanımakla, gerekse de devlet kendisi maddi destek sağlamakla onların 

annelik konumunda maddi anlamda mağdur olmalarını engellemeye yönelik  çabalar 

olduğunu düşünmekteyiz. 

 

6. Süt Anneliği: 

Cahiliye dönemi Arap toplumunu çalışmamızın ilk bölümünde incelerken  o 

dönemde Arapların yaygın geleneklerinden birinin de doğan bebekleri süt anneye 

verme olduğunu ifade etmiştik.  Şehir merkezlerindeki kirli havaya karşılık çöl  

havasında çocukların sağlıklı yetişebilmeleri ve Arapça’yı düzgün konuşan bu 

bölgelerde  güzel konuşmayı öğrenmeleri için Araplar’dan  özellikle de ileri gelen 

ailelerin çocukları  doğumdan hemen sonra sekiz-on yaşlarına gelinceye kadar süt 

anneye teslim ediliyorlardı. Hz.Peygamberin’de doğduktan sonra süt annesi 

Hz.Halime’ye verilip, dört yaşına kadar onunla kalması bu geleneğin varlığına 

delildir.  

 Bilindiği gibi Kur’ân Cahiliye toplumundaki bazı gelenekleri tamamen 

kaldırmış, bazılarını  kaldırmayıp onlarda çeşitli düzenlemeler yapmış, bazılarında 

ise önemli bir değişiklik yapmayarak, onları örf olarak kabul edebilmiştir. Cahiliye 

Araplarındaki  çocukların süt anneye verilmesi adeti de İslâmî dönemde 

kaldırılmamış, hatta Kur’ân ayetlerinde süt anneliği ifade bulmuştur.  Ancak bu  

Kur’ân ayetlerinde gelenek hakkında bilgi verilmek suretiyle değil, erkeğin  nafaka 

yükümlülüğü kapsamında çocukların emzirilmesi gündeme geldiğinde isteğe bağlı 

olarak onların süt anne tutularak emzirilebileceklerinin bildirilmesi şeklinde 

gerçekleştirilmiştir.  Bakara Sûresi 233. ayette    “….Eğer ana ve baba birbiriyle 

görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu sütten  kesmek isterlerse, kendilerine günah 
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yoktur. Çocuklarınızı (süt anne tutup) emzirtmek istediğiniz takdirde, süt anneye 

vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla, üzerinize günah yoktur….”  

buyrularak anne ve baba kendi aralarında anlaşıp çocuklarını süt anneye vermek 

istediklerinde, onların  hak ettikleri ücreti vermek şartıyla bunu yapabilecekleri ifade 

edilmiştir. Nafakadan bahsedilen diğer bir ayet olan Talâk Sûresi 6. ayette de “....O 

kadınlar eğer çocuklarınızı emzirirlerse ücretlerini de verin. Meselelerinizi aranızda 

güzellikle halledin. Eğer halledemezseniz, çocuğu babası hesabına  başka bir kadın 

emzirecektir.”  buyrularak kocasından boşanan kadının ücrette ya da başka bir 

konuda çocuğunun babasıyla anlaşamaması durumunda,  babanın çocuğu başka bir 

kadına emzirtebileceği belirtilmiştir.   

 Kur’ân’a bakıldığında ebeveynin normal şartlarda da  Cahiliye dönemindeki 

sebeplerden dolayı çocuklarını süt anneye verebileceği konusunda herhangi bir  

yasaklama yoktur. Yani Kur’ân sonrası dönemde de aileler çocuklarını süt anneye 

verebilmekteydiler. Öte yandan Kur’ân’daki söz konusu iki ayeti incelediğimizde süt 

annelik kurumunun daha çok anlaşmazlıkları çözümleme ve çocuğun beslenmesinin 

sağlanması amacıyla  kullanıldığı görülmektedir. Daha doğrusu   süt anneliği  

Kur’ân’da problem çözümleyici fonksiyona sahip bir kurum olarak yer almıştır.  

 Kadının annelik konumuyla bağlantı kurduğumuzda  her ne kadar öz annelik 

olmasa da çocuk bakımı ve ilgilenmesiyle alakalı olduğundan Kur’ân-ı Kerim’de süt 

anneliğine de yer verilmiş olması kadının annelik konumunun başka bir  yönünü 

oluşturabilmiştir.  Bakara Sûresi’ndeki ayette süt anneliğinin  problem çözme  

fonksiyonu ön plana alınmakla birlikte, haklarının korunması gerektiğine de dikkat 

çekilmiş,  hak ettikleri ücretin güzellikle verilmesi emredilmiştir. Bu da Kur’ân’ın süt 

annelik bağlamında annelik kurumuna verdiği değeri anlayabilmek açısından bize 
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fikir vermektedir. Nitekim Hz.Peygamber’in konuyla ilgili uygulaması da bu fikri 

destekler niteliktedir. Kendisi Huneyn Savaşı’ndan döndükten sonra  savaş 

ganimetlerini taksim ederken yanına süt annesi Halime gelmiş,  onu görünce büyük 

bir saygı ve hürmetle hırkasını yere serip, hemen süt annesini  onun üzerine 

oturtmuştur.
163

  

 Görüldüğü gibi Kur’ân kadının annelik konumuyla yakın ilişkisi olan süt 

annelik kurumuna yer vermiş, süt annelerinin hakkını gözetmeyi tavsiye etmiştir. 

Aynı zamanda süt anneliğinin varlığı ile birlikte öz annelerin  çocuklarını emzirme 

konusunda  serbest  bırakılmalarını sağlayarak herhangi bir sebeple bu konuda 

mağdur edilmelerini engellemiştir. 

 

7. Anneye ve Çocuğa Miras Bırakılması: 

 Cahiliye dönemi miras uygulamalarına baktığımızda birinci bölümde de 

ifade ettiğimiz gibi; toplumda hakim bulunan bozuk yapının miras sisteminde de 

hakim olduğunu görmekteyiz. Bu ortamda mirasın belirlenen bir düzeni yoktu.  Vefat 

eden kişinin yakınları,  akrabası,  mirastan kendisine düşen payın ne olacağını ve 

hakkını tespit etme olanağından yoksundu.
164

  Miras sadece ölenin eli silah tutan, 

yetişmiş oğluna ya da erkek akrabalarına verilebilirdi.    Savaşçı yapı arzeden, buna 

bağlı olarak kadına hukukî tasarrufta bulunma yetkisi vermeyen  bir toplumda  

kadına miras verilmemesi doğal bir sonuç olarak görülüyordu.  Kadının miras sahibi 

olması bir yana, kadının kendisi miras bırakılacak bir nesne olarak görülüyordu.  

Nisâ Sûresi 19. ve 22. ayetlerde yer alan düzenlemelerden,  Cahiliye döneminde  bir 

kadının kocası vefat ettiğinde üvey oğlu  veya kocasının akrabalarının kadını 
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kendilerine miras olarak görüp, onları mehir de vermeden nikâhları altına aldığını 

öğrenmekteyiz.  19. ayette “ Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size 

helâl değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını  ele 

geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin….”  buyrulmuş, aynı  

sûrenin 22. ayetinde de “Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla 

evlenmeyin; çünkü bir hayasızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.” 

buyrulmuştur.   

19. ayetin tefsirlerine baktığımızda iki farklı yorum yapıldığını görmekteyiz.  

Alimlerin bir kısmı “kadınlara zorla varis olanlar”dan kastın ölen erkeğin akrabaları 

olduğunu ve  onun karısını miras olarak görüp nikâhladıklarını, bu yüzden de  ayette 

onların uyarıldığı yorumunu yapmışlardır. Bu yorumu yapanlardan biri olan Taberî 

önce Cahiliye döneminde konuyla ilgili uygulamadan bahsetmiştir. Buna göre 

Cahiliye döneminde bir kişinin yakını ölüp,  geride karısını bıraktığında erkeğin 

yakın akrabası onun karısıyla evlenme hakkını kendinde görerek, isteğine göre  

evleniyor, ya da onu başkasıyla evlendirip mehrini kendi alıyordu. Bunları da 

yapmazsa ölen akrabasının karısına bıraktığı mirasa sahip olabilmek için kadını 

ölene kadar hapsedebiliyordu.
165

 Taberî’ye göre  erkeğin evlendiği kadından 

faydalanma hakkı onun ölmesiyle sona ermektedir ve bu istifade hakkının diğer 

eşyalarda olduğu gibi  mirasçılarına intikal etmeyeceği beyan edilerek ölen erkeğin 

karısına yakın akrabalarının varis olması yasaklanmaktadır.
166

   İbn Abbas da konuyla 

ilgili aynı yorumları yapmıştır. 167
 

 Alimlerin bir kısmı ise konuyla ilgili farklı bir yorum yapmış ve ölen adamın 

karısına varis olanlardan kastın, kadının üvey oğlu olduğunu söylemiştir. Suyutî’nin 
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“Esbâb-ı Nüzul”  adlı eserinde   bu ayet için verdiği nüzul sebebinin gösterildiği  

rivayet şu şekildedir: 

İbni Sa’d, Muhammed ibni Kâ’b İbni Kurazî’den anlattı: 

 -Kişi öldüğü zaman, onun oğlu,  eğer ölenin hanımı, oğlunun asıl anası değil 

ise veya onu nikâhlayan olmaz ise,  babasının hanımını kendisine  nikâhlama hakkına 

sahipti. Ebu Kays b. Eslet vefat edince, oğlu Mahsan Ebu Kays, babasının hanımının 

nikâhına vâris oldu. Hanım,  maldan hiçbir şeye varis olmadı. Ebu Kays’ın hanımı, 

Rasulullah’a  geldi ve ona durumu  anlattı.  Rasulullah ise: “Evine  dön, umulur ki  

Allah senin hakkında bir şey indirir, buyurdu ve Nisa Sûresi 19.ayet indi.”  dedi.
168

  

Birinci bölümde de geçtiği gibi ölen erkeğin karısına, onun başka bir kadından olan 

oğlu, kendisi öldüğünde varis olabiliyordu.   Sebeb-i nüzûlden de anladığımız gibi bu 

ayet üvey anne olarak kadını, bir eşya gibi miras aracı olmaktan çıkarmıştır.   

Yapılan diğer  yoruma bakıldığında da aslında amaç aynıdır. Kadının miras 

bırakılması engellenmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili iki yorum yapılmış olmasından  

Cahiliye döneminde kadının hem üvey oğluna, hem de ölen kocasının erkek 

akrabalarına miras bırakıldığını anlamaktayız. Ayetle ilgili yorum farklılıklarının 

sebebi de budur.    

 Aynı sûrenin 22.-24. ayetlerinde evlenilmesi haram kılınan kadınlardan 

bahsedilmektedir.  19. ayette kocası ölen kadına varis olanın, onun üvey oğlu ya da  

kocasının erkek akrabalarının olduğu şeklinde iki yorum yapılırken, 22. ayette 

“Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin” 

buyrularak kesin bir şekilde üvey anneye varis olma yasaklanmıştır. 19. ayet için 

Suyutî’nin naklettiği rivayet,  tefsirlerde bu ayet için de nüzul sebebi olarak 
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gösterilmektedir. Kays b. Eslet olayında da görüldüğü gibi babaya saygıyı yok eden, 

kadını mirasa konu olan bir eşya düzeyine indiren bu hareketler, toplum içinde 

önemli rahatsızlıklara sebep oluyor, kadının anne olarak  diğer alanlarda yaşadığı 

sıkıntılara bir yenisi daha ekleniyordu.  O zamanki toplum içinde bile garip 

karşılanan bu duruma Kur’ân ayetleri  müdahale etmiş, kadınların miras 

edinilmesini,  buna bağlı olarak da üvey annenin sahiplenilerek  onlarla evlenilmesini 

engellemiştir.  

 Üvey anneyle evlilik 22. ayette yasaklandıktan sonra,  23. ayette evlenilmesi 

haram olan diğer tüm kadınlar zikredilmektedir. Bunların arasında “öz annenin, süt 

annenin ve  erkeğin karısının annesinin” de sayılması, konumuz açısından  dikkate 

değer görünmektedir.  Bu ayette sayılan kadınların bir kısmı nesep, bir kısmı süt, bir 

kısmı da nikâh yoluyla haram kılınmışlardır. Buradan hareketle düşündüğümüzde, 

bizim üzerinde durduğumuz  öz anne nesep yoluyla, süt anne emzirme yoluyla, 

erkeğin karısının annesi de nikâh yoluyla haram kılınmıştır.  22. ayetteki önemli 

vurgudan sonra,  farklı yollarla “anne” sıfatını alan bu kadınların zikredilmesi, 

İslâm’ın onlara hukukî yönden getirdiği düzenlemelerden biridir.  Bahsi geçen bu 

kadınlarla evlenildiğinde  en büyük mağduriyeti şüphesiz kadınlar yaşayacaklardır. 

Bu ayetle farklı yönlerden annelik vasfını kazanmış bu kadınlar konusunda  olası 

mağduriyetlere karşı önlem alınmıştır. 

 Asıl konumuz olan miras konusuna dönersek;  22. ayette üvey annelerin 

miras alınarak onlarla evlenilmesinin yasaklanmasından sonra, Bakara Sûresi 180. ve 

181.  ayetlerde miras konusu kapsamında annelerle ilgili  başka bir düzenleme 

yapıldığını görürüz. 
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Câhiliye  devrinde, ölenin yetişkin oğlu varsa,  ölenin anne-babası için hiçbir 

pay verilmezdi.  Bakara Sûresi 180. ayette “Birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir 

mal bırakacaksa  anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde  vasiyet etmek 

Allah’tan korkanlar üzerine  bir borçtur.” ifadesi ile  anne babaya vasiyet edilmesi 

emredilerek, bu durumun düzeltilmesi hedeflenmiştir.169
   Bu ayetler ile  anne-babaya 

ve akrabalara miras bırakılması farz kılınmış ve Kur’ân’daki miras hukukuna 

başlangıç oluşturulmuştur. Ayetin konumuz için önemli olan tarafı Cahiliye 

döneminde miras almaya hakkı olmayan, hatta annelik konumu ile miras olarak 

bırakılabilen kadının bu ayetle birlikte miras almaya hak kazanmış olmasıdır.  Bu 

ayette kişilere miras farz kılındıktan sonra,  Nisa Sûresi  11. ve 12. ayetlerde miras 

payları belirlenmiştir. 

Bu ayetlerde ölen kişinin annesine belirli bir pay  ayrılması konumuz 

açısından önemlidir. Belirlenen bu paylara göre; ölen kişinin anne-babası ve 

çocukları varsa, anne ve babanın her birine altıda bir düşer. Ölenin anne-babasıyla 

birlikte yalnız bir kızı varsa  kıza yarı, anne-babanın her birine de altıda bir düşer. 

Görüldüğü gibi ilk olarak burada çocuğun annesine miras bırakması konumuz 

açısından önemlidir. Ayrıca “anne ve babanın her birine altıda bir düşer”  ifadesinde  

çocuğun annesine bıraktığı mirasın  babasına denk olması dikkat çekicidir. Ancak 

ayetin devamına göre eğer ölenin çocukları ve kardeşleri yoksa, mirasın üçte biri 

annesine, geri kalan üçte ikisi de babasına düşer. Burada ise babanın  payı 

anneninkinin iki katıdır. Yine devamla, ölenin anne-babasıyla birlikte kardeşleri 

varsa annesine  altıda bir düşer. Görüldüğü gibi şartlara göre anneye çocuğu 

tarafından babaya denk miktarda, ya da onun yarısı  kadarıyla miras bırakılması 
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gerekmektedir. Kadın açısından  baktığımızda, kendisine hem mirastan pay ayrılıyor 

olması, hem de bunun bazen eşi kadar, bazen de onun yarısı kadar paya sahip olması,  

ayetle sabit hale getirilip, belli bir hukukî kaideye bağlanmış olması açısından 

önemlidir.  

Bu ayet için  Sa’d b. Rebî’nin karısı ile ilgili olay nüzul sebebi olarak 

gösterilmiştir. Uhud Savaşı’nda  şehit olan Sa’d’ın karısı ve kızları,  erkek 

kardeşlerinin kocasının bıraktığı mala varis olmaları sonucu mağdur olmuşlardır. 

Bunun üzerine Sa’d’ın karısı Hz.Peygamber’e kocasının kardeşlerini şikayet edip, 

mağduriyetlerini anlatmıştır.  Hz.Peygamber’de kadına konuyla ilgili düzenleme 

içeren ayet inmesini beklemesini söylemiş ve bu ayetler inmiştir. Bunun üzerine 

Hz.Peygamber, kızların amcalarına “Sa’d’ın iki kızına üçte iki ver, kızlarına annesine 

sekizde bir ver, geri kalanı da  sizindir” şeklinde emrederek konuya çözüm 

getirmiştir.170
  Bu olay daha önce de bahsettiğimiz miras konusunda düzenleme 

gelmeden önce Cahiliye adeti olarak kadınlara ve çocuklara pay bırakılmadığına açık 

bir örnektir.  Ayrıca  Müslüman olmuş bir kadının anne olarak çocuklarının 

mağduriyetini gidermek için çaba gösterip Hz. Peygamber’den yardım  isteme 

duyarlılığını göstermesi, anneliğin vicdanî yönüne vurgu yapmaktadır.  Yapılan 

düzenlemeye baktığımızda ise, hem çocuklara, hem de kadına mirastan önemli bir 

payın verilmiş olması,  çocukların mağduriyetini gidermekle birlikte, annenin de hem 

kendi maddiyatı, hem de  çocukların durumunun ona aksetmesi sebebiyle oluşan  çift 

taraflı mağduriyeti giderilmiş olmaktadır.  

 Nisa Sûresi 11. ayette anneye ayrılan pay, kendi öz çocuğu tarafından 

herhangi bir istisnai durum olmadığında uygulanacak olanı ifade eder.  Buna göre 
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çocuk hem annesine, hem de babasına belirlenen miktara göre mal bırakıyordu. 

Ancak Hz.Peygamber’in konuyla ilgili bir rivayetteki ifadesine baktığımızda        

karı-kocanın  mülâane etmeleri durumunda,  babanın çocuktan, çocuğun da babadan 

miras alamadığını öğrenmekteyiz: “Mekhul’un anlattığına göre; Hz.Peygamber, 

mülâane
171

 (ile ayrılan karı-kocanın)  çocuğunun mirasını annesine ait kıldı, anneden 

sonra da annenin varislerine kıldı.”  buyurmuştur.
172

   Buna göre karısı ile mülâane 

edip, çocuğunun başkasına ait olduğunu söyleyen  erkeğin o çocukla arasındaki 

nesep bağı yok sayılmaktadır. Dolayısıyla  birbirlerine varis olamazlar.  Ama anne 

cihetinden nesebi sabittir. Bu sebeple anneyle çocuk  birbirlerine varis olurlar.
173

 Bu 

durum annenin tek başına çocuğuna varis olması, çocuğun da babasına değil de 

annesine varis olması açısından önemlidir. 

Şimdiye kadar incelediğimiz ayetlerde “çocuğun anne-babasına miras 

bırakması”  üzerinde durduk. İslâm’da çocuklar için anne-babaya miras bırakılması 

emri yer almakla birlikte, Nisâ Sûresi 7. ayette de “Ana-babanın ve yakınların 

bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır; ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından 

kadınlara da bir pay vardır.  Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse 

ayrılmıştır.” buyrularak anne ve babaya da çocukları için belirli bir miktarda miras 

bırakma sorumluluğu yüklenmiştir.  Aslında bu ayette üstünde durduğumuz asıl 

nokta  erkeklere nasıl mirasta pay bırakılabiliyorsa, aynı şekilde kadına da belirtilen 

miktarlarda miras bırakılacağıdır. Ancak  burada anne-babanın, çocuklarına  bıraktığı 

mirasın  söz konusu olması aynı zamanda bizi annenin de çocuğuna eğer malı varsa 

miras bırakması gerektiği sonucuna getirmektedir. Yani Kur’an’da miras bırakma 
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konusunda, anne ile çocuk arasında çift yönlü bir hukuk geliştirilmiştir. Çocuklar 

miras konusunda  annelerine de belirlenen miktarda pay vermeli, anneler de miras 

bırakırken yine belirlenen miktarlara dikkat ederek çocuklarına da miras 

bırakmalıdırlar. 

Kur’ân’da miras konusuna genel olarak baktığımızda erkek ya da kadın 

öldüğünde borcu verilip vasiyeti yerine getirildikten sonra geri kalan mirası taksim 

edilir. Kadın açısından bu ona bütün medenî ve sosyal hakların  tanınması demektir. 

Buna göre kadın mülk sahibi olur, miras bırakır ya da alır, borç alır ve de verir. 

Demek ki Kur’ân, kadına her türlü mülkiyet hakkı ve mülkünde tasarruf  hakkı 

tanımış, ona tam hür bir kişilik kazandırmıştır. Bu, kadın hakları bakımından çok 

önemli bir gelişmedir.
174

 Miras konusunda kadının annelik konumunu ele 

aldığımızda, Cahiliye döneminde mirastan mahrum bırakılan hatta mirasa konu 

edilen annelere,  Kur’ân, bu ayetlerle miras hakkı tanıdığı gibi mirastan alacakları  

payı da ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. İlk olarak annenin miras olarak bırakılması 

yasaklanmış, diğer bir ayetle çocuklara  annelerine miras bırakmaları emredilmiş, 

daha sonra gelen  bir ayetle de özel olarak adaletli bir şekilde paylar dağıtılmıştır. 

Aynı zamanda başka bir ayette de annelerin çocuklarına miras bırakması yer almıştır. 

Dolayısıyla kadın annelik konumunda miras açısından çift yönlü bir hukukî 

muameleye tabi tutulmuştur.  Miras ayetleri bu açıdan kadının annelik konumunda 

muhatap olduğu hukukî düzenlemenin bir parçasını oluşturmaktadır. 
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8.Doğan Çocuğun Nesebi: 

Cahiliye döneminde birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi doğan çocuğun 

nesebinin belirlenmesinde erkek ve kadın açısından çeşitli sorunlar vardı. Erkek 

doğan çocuğun kendisine ait olduğunu her zaman kabul etmeyebiliyor, bu yüzden de 

kadını mağdur edebiliyordu.  Bazı bozuk ahlâklı kadınlar ise başka bir erkekten olan 

çocuklarını nikâhlı oldukları  erkeklere nispet edebiliyorlar ve nesep karışıklığına 

sebep olabiliyorlardı. İslâm bu konudaki yanlışlıkları gidermek için çeşitli 

düzenlemeler yapmış, hem erkeğin, hem de kadının çocuk sahibi olduğunda mağdur 

olmasını engellemiştir. 

 İslâm hukukuna göre çocuğun nesebi, kendisini doğuran kişi yani öz annesi 

temel alınarak belirlenmektedir. Kadının doğurduğu çocuğu reddetmesi mümkün 

değildir. Yani çocuğu doğuran kişinin bilinmesi, onun kan bağının belirlenmesine 

esas oluşturmuştur.  Babalık bağının hukuken varlığının kabulünde ise nikâh bağı 

esastır.
175

 Cahiliye döneminde kadınlar kocalarından başka erkeklerle zina 

edebiliyorlar, bunun üzerine de kadın evli olduğu halde zina ettiği erkeğin tarafı 

doğan çocuğu sahiplenmek istiyordu. Nitekim bir adam Hz.Muhammed(s.a.v.)’e 

gelip, kendi nikâhında olmayan bir kadından doğan çocuğun kendi oğlu olduğunu, 

Cahiliye döneminde annesiyle zina ettiğini söylemiş, bunun üzerine 

Hz.Peygamber’de Cahiliye dönemine ait hükümlerin yürürlükten kalktığını, bir 

erkeğin, nikâhı altında olmayan bir kadının doğurduğu çocuk üzerinde nesebinin 

kendisine ait kılınmasını  isteme  hakkının olmadığını ifade etmiş ve “Çocuk yatak 

sahibinindir, zina eden kimse için de mahrumiyet vardır”
176

   buyurmuştur.   Bu 
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hükme göre, bir kadın çocuğunu kimin nikâhı altında doğurmuşsa, çocuğun nesebi o 

kişiye ait sayılmıştır.  

 Doğan çocuğun nesebinin belirlenmesi için farklı  durumlarda ihtiyacı 

gideren farklı uygulamalar görülmüştür. Bahsettiğimiz doğan çocuğun yatak sahibine 

ait olması meselesi genel durumlarda uygulanacak olandır.  İslâmî dönemde herhangi 

bir kişinin, nikâhı altında bulunmayan bir kadın ile zina ettikten sonra, o kadının  

çocuk doğurması durumunda farklı bir uygulama gerçekleştirilmiştir.  Bir rivayete 

göre; Hz.Ömer  Cahiliye döneminde doğan çocukları İslâm döneminde kim 

sahiplenmek isterse onun sayıyordu. Ancak iki kişi bir çocuğu sahiplenmek 

istediklerinde, Hz.Ömer bilir kişi çağırmış, bilirkişi de çocuğun her iki erkeğe de ait 

olabileceğini söylemiştir. Çocuğu doğuran kadın da her ikisiyle de kısa aralıklarla 

birlikte olduğunu ve çocuğun kimden olduğunu bilemediğini söyleyince Hz.Ömer 

son çare olarak çocuğa “Hangisini istersen ona git” diyerek, çocuğa babası olacak 

kişiyi seçtirerek  sorunu çözmeye çalışmıştır.177
  Bu örnekten anladığımız kadarıyla  

Cahiliye döneminde kadınlar bir çok erkekle birlikte olabiliyorlar, bunun sonucunda 

nesebi belli olmayan çocuklar doğuruyorlardı.  Bu da toplum yapısının zamanla 

bozulmasına sebep  oluyordu.  Hz.Ömer’in yaptığı uygulama ile babası belli olmayan 

çocuğa -her ne kadar gerçek babasının olup olmayacağını bilemese de-  babasını 

belirleme fırsatını vermiş, böylece öncelikli olarak çocuğun,  daha sonra da  çocuğun 

sorumluluğunu üstlenecek biri bulunması sebebiyle annesinin  mağduriyetini  

engellenmiş olmaktadır. 

 Konuyla ilgili farklı bir uygulama da Hz. Ali tarafından yapılmıştır.  Bir 

kadınla aynı temizlik süresi içinde birlikte olan ve kadının doğurduğu çocuğun 
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içlerinden hangisine ait olduğunda ihtilaf eden üç erkek Hz.Ali’ye durumu 

bildirmişti. Hepsi çocuğun kendisine ait olduğunu söylüyor, hiç birisi diğerine ait 

olabileceğine ihtimal vermiyordu.  Bunun üzerine Hz. Ali probleme adaletli bir 

çözüm bulabilmek için bu üç erkek arasında kur’a çekmiş,  ve kur’ada çıkan kişiye 

çocuğun ve kadının sorumluluğunu yüklemiştir. Rivayete göre Hz.Peygamber’de bu 

olayı duyduğunda gülümsemiştir.178
 Bu Hz.Peygamber’in uygulanan hükmü geçerli 

bulduğunun,  tasdik ettiğinin bir göstergesidir. Benzer iki olaya farklı çözümler 

getirilmiş olmakla birlikte, o dönemde hedeflenen şeyin aynı olduğunu görmekteyiz.  

Bu uygulamalarla her şeyden önce, dünyaya gelmiş bir çocuğun  ve  annesinin ortada 

kalması engellenmiş, onlara sahip çıkacak birinin olması sağlanmıştır.  Her ne kadar 

çocuğun asıl sahibinin net olarak kim olduğu  anlaşılamasa da,  çocuğu sahiplenmek 

isteyen erkekler arasında her iki olayda da adalet ile hüküm verilmiştir.  

 İncelediğimiz bu olaylarda Cahiliye döneminde kadınların birden fazla 

erkekle birlikte oldukları göze çarpmaktadır. Bunun sonucu olarak da doğan çocuğun 

babasının belirlenmesi, ya da kadın açısından bakıldığında  çocuğunu sahiplenip 

onun bakımını sağlayacak bir erkeğin olması önemli hale gelmiştir.  Bu yüzden 

kadınlar zaman zaman başka bir erkekten olan çocuğu, nikâhlı bulundukları erkeğe 

nispet edebiliyorlardı. Ya da kadınların birden çok erkekle birlikte olabildiği bir 

ortamda erkekler, nikâhlı oldukları eşlerinin doğuracakları çocukların kendilerine ait 

olup olmadığı konusunda şüphe edebiliyorlar, bazı zamanlar şüphelerinde haklı 

olmakla birlikte, bazı zamanlar da kadınları haksız yere zina ile suçlayıp mağdur 

edebiliyorlardı. İslâmî dönemde de bu durum devam etmiş, bazı erkekler eşleri 

hamile olduklarında, doğacak çocukları kabul etmemişlerdir. Bu şekilde karısına zina 
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isnad eden erkeklerin hem kendilerinin, hem de eşlerinin mağdur olmamaları için 

Kur’ân’da bazı düzenlemeler yapılmıştır. Kısaca bahsetmek gerekirse,  ilk olarak 

Nur Sûresi 4. ayette eşlerine zina isnad eden erkeğin dört şahit getirmesi, eğer 

kendilerinden başka şahitleri yoksa, 6. ayette de  geçtiği gibi, kendisinin doğruyu 

söylediğine dair dört defa yemin etmesi emredilmiştir. 7. ayete göre ise  beşinci 

defasında  erkeğin yalan söylemesi halinde  Allah’ın lanetinin üstüne olmasını kabul 

edeceği ifade edilir. Eğer kadın bu suçlamayı  kabul ederse ona zina cezası uygulanır.  

Kabul etmezse 8. ayete göre dört defa eşinin yalan söylediğine dair yemin edip, 9. 

ayette de  geçtiği gibi beşinci defasında eşinin doğruluğu ortaya çıkarsa Allah’ın 

gazabını kabul ediyor olması kadından zina cezasını kaldırır.
179

   

Kur’ân’da geçen  Nur Sûresi’nin bu 6.-9. ayetlerinde karısını zina ile 

suçlayıp, kendisinden başka şahit bulamayan bir kimsenin izleyeceği yol  

gösteriliyor. Ayetlerde karı-kocanın bu karşılıklı birbirlerine yemin etme olayına 

mülâane, liân, lanetleşme isimleri verilmektedir. Karısını suçlayan adam, 

kendisinden başka şâhit bulamazsa hakim, bu karı-kocaya mülâane yaptırır. Bunu 

yapan karı-koca birbirlerinden boşanmış sayılır.
180

  Erkek karısına zina isnad ederken 

aynı zamanda kadın hamileyse onun çocuğunu da reddetmiş olmaktadır. Başka bir 

ifadeyle erkek hamile olan karısının doğuracağı çocuğu reddedip, onun  başkasına ait 

olduğunu iddia ederse, aynı  zamanda karısına zina isnad etmiş olmaktadır. 

Hz.Peygamber böyle bir durum karşısında konuyla ilgili ayetlerdeki hükmü 

uygulamış ve Uveymir isimli sahabe karısının doğuracağı çocuğu reddedince,  kadın 
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ile erkeği birbirlerine lanetleştirdikten sonra, doğacak çocuğun nesebinin kadına ait 

olduğuna hükmetmiş, kadın ile erkeği tamamen ayırmıştır.181
   

Bu durumda çocuğun sorumluluğu anneye yüklenerek o, ağır bir yükün altına 

sokulmaktadır. Hz.Peygamber konuyla ilgili ayetler indiğinde; “Hangi kadın, bir 

kavme, onlardan olmayanı dahil edecek olursa, hiçbir hususta Allah'la irtibatı 

kalmamıştır. Artık Allah onu asla cennete koymayacaktır. Hangi erkek de göre göre 

evladını inkar ederse, Allah kıyamet günü onunla kendi arasına perde koyar ve 

öncekilerin ve sonrakilerin önünde rezil eder.”
182

 buyurarak erkek ile kadını doğru 

söyleyerek haksız yere birbirlerini mağdur etmemeleri konusunda uyarmıştır. 

Lanetleşme meselesini kadının anneliği açısından düşündüğümüzde, İslâm’a 

göre bir kadının zina sonucu doğurduğu çocuğun nesebinin kadına ait kılındığını 

görmekteyiz. Daha önceki rivayetlerde konu ile ilgili uygulamalara baktığımızda, 

doğan çocuğun nesebi,   çeşitli belirsizlikler ve sorunlarla da olsa erkeklere ait 

sayılıyordu. Ancak zina yapan kadının çocuğu kendisine nispet edilmektedir. 

Lanetleşme konusu, hamile olan bir kadının iftiraya uğrayıp da zina cezasına 

çarptırılmasını engelleyerek  kadına bir çıkış yolu sunması açısından dikkat çekicidir. 

Erkek açısından bakıldığında da, o zamana kadar toplumda yaygın olan kadının zina 

suçuna karşılık, kendisine ait olmayan bir çocuğa sahiplenmek zorunda kalmasını 

engellemesi açısından da yine lanetleşme meselesi erkeğin mağduriyetini  engelleyici 

özellik taşımaktadır. Buradan anlıyoruz ki İslâmî dönemde bu konuda mağdur edilen 

kadınlar bulunmakla birlikte toplumda zina ederek eşlerini mağdur eden kadınlar  da  

bulunmaktadır. Ayet ve hadislerde getirilen uygulamalarla bu konuda hem erkeğin,  

hem de anne olacak  bir kadının  haksız yere suçlanması engellenmiştir. 
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 İslâmî dönemde, Cahiliye döneminde var olan uygulamaların sebep olduğu 

nesep karışıklığını engelleyecek başka bir uygulama da kadının iddet bekleme süresi 

ile ilgilidir.
183

 Cahiliye devrinde boşanmadan  dolayı  beklenilen iddet için tâyin 

edilmiş  kesin bir  müddet  yoktu.  Bu sebeple kadınlar,  boşandıkları kocalarından 

olan çocuklarını, ikinci kocalarının  yatağında  dünyaya getirebiliyorlardı.  Bu durum 

daha sonraları  neseb  davalarına  sebep olmaktaydı. Nitekim en-Nâkımıyye  adlı 

kadın, ilk kocası Muaviye b. Bekr Hevâzin’den hamile olduğu halde boşanmış,  daha 

sonra Sa’d b.Zeyd-i Menât  b. Temîm’le evlenmiş,  Sa’d’ın yatağında  Muaviye den 

olan oğlu  Sa’sa’yı   doğurmuştur. Yine Rebi’â b. Âsım’ın annesi, Hubeyre  b. en-

Numân’ın nikâhındayken,  Rebi’a’ya  hâmile  kalmış,  Hubeyre tarafından boşanınca 

Âsım b. Cez b. Abdillâh’la evlenmiş, Âsım’ın yatağında Rebi’a’yı dünyaya 

getirmiştir.184
  Cahiliye devrinde,  boşanan hamile kadınların karnındaki çocuğu  

kasten  gizleyerek,  başka bir erkekle  evlendikleri  bilinmektedir.  Kadınların bu 

davranışlarının  sebebi, kendilerini  boşayan eşlerinin   geri   dönmesini engelleme 

çabasıydı. Câhiliye  döneminde eşleri,  bu kadınlara  boşanmadan  önce hamile olup 

olmadıklarını soruyorlardı.
185

  Kur’ân’da   Cahiliye devri  kadınlarının  bu 

davranışları  “Boşanan kadınlar  kendi kendilerine   üç ay hali beklerler, eğer  

Allah’a  ve ahiret  gününe  inanmışlarsa, rahimlerinde  Allah’ın yarattığını 

gizlemeleri kendilerine helâl  değildir.”
186

  buyrularak yasaklanmıştır.  İslâm’ın  

getirdiği  iddet süresi ile, boşanmış olan kadının doğuracağı çocuğun kimliği 

hakkındaki şüphelerin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.187
 Buna göre  kocasından 

boşanan bir kadının ondan hamile olup olmadığı,  beklediği iddet süresi içinde belli 
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olacak, iddet süresinden sonra bir başkasıyla evlendiğinde de doğurduğu çocuğun 

kime ait olduğu anlaşılabilecektir. Ancak kocasından boşanırken hamile olduğu 

bilinen bir kadının, kocasıyla nikâhının sonlanmasından sonra doğum yapması ile 

iddetinin biteceği, ayet ve hadislerde belirtilmiş, böylece de  kadının üç ay hali  

boyunca iddet bekleyerek mağdur olması engellenmiştir.188
 Nitekim Sübey’a  (r.a.),  

kocasının ölümünden  yirmi veya yirmibeş gün  sonra doğum  yapmış, nifastan 

temizlenince Hz.Peygamber onun yeniden evlenmesine izin vermiştir.189
   

Bu şekilde bir düzenleme gelmesinden de kadınların iddet bekleme sebebinin 

nesep karışıklığını önlemek olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 Çocuğun nesebi konusunda yapılan düzenlemelere baktığımızda, Cahiliye 

döneminde kadınların doğurdukları çocukları, asıl sahibinden başka erkeklere nispet 

edebildiklerini, erkeklerin de  kendilerinden olan çocuğu kabul etmeyerek, kadınları  

mağdur ettiklerini görmekteyiz. İslâmî dönemde Kur’ân ayetleri ile yerleştirilmeye 

çalışılan yeni düzende bu konuda hem erkeklerin, hem de anne olarak kadınların 

mağduriyetleri engellenmeye çalışılmıştır. Kadının anneliği açısından muhatap 

olduğu düzenlemeye baktığımızda, ilk olarak  Cahiliye dönemindeki gibi birden fazla 

erkekle birlikte olan kadınların, doğurdukları çocuklarda nesep karışıklığının 

meydana gelmesine sebebiyet vermelerini  engellemek için adil bir şekilde 

çocukların gerçek babaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çabanın bir uzantısı 

olarak Kur’ân’da geçen lanetleşme konusunda ikisine de iddialarında yemin etme 

hakkı verilmiş, her iki tarafın da  iftiraya uğramaları engellenmiştir.  Yine iddet 

konusunda da nesep karışıklığı engellenmeye çalışılmış, hamile olan kadınların iddet 
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sürelerinin doğumla bitmesiyle de kadının haksız yere bekletilip mağdur edilmesi 

engellenmiştir.  Sonuç olarak  Cahiliye döneminden kalma bir anlayışla, kadınların 

annelik konumunu, çocuklarını başka erkeklere nispet ederek kötüye kullandıkları, 

bazı durumlarda erkeklerin de kadınları zor durumda bıraktığı bir ortamda ilgili ayet 

ve hadislerle hem erkeklerin, hem de kadınların  bu davranışları yasaklanmış, 

dolayısıyla  her iki tarafın da haksızlığa uğramaları   engellenmiştir.  

  

9. Cariyelik Kurumu ve Ümmü Veledler: 

İslâm’dan önce Arap yarımadasında  kölelik yaygındı.  Köleler,  hürler ile arası 

kesin çizgilerle ayrılmış alt bir sosyal sınıfı  oluşturuyordu.
190

 İslâm Cahiliye 

döneminde var olan kölelik kurumunu kaldırmamış, onun üzerinde çeşitli 

düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler kadın kölelerin, yani cariyelerin dikkate 

aldığımız annelik konumunu da kapsamaktaydı.   

İslâm’da kölelik kurumunu incelediğimizde, köleliğin kaynağının  bile  

cariyelerin anne olmalarıyla bağlantılı olduğunu görürüz.  İslâm’a göre köleliğin asıl 

kaynağı savaş esirleriydi. Ancak köleden doğmuş olanlar da köle sayıldıkları için, 

köleden  doğmak da köleliğin ikinci kaynağı sayılmaktaydı.  Çünkü İslâm hukukuna 

göre kölelik esasta annenin statüsü dikkate alınarak belirleniyordu.   Hür bir baba ile 

köle bir anneden doğan çocuk köledir ve bu kölenin mülkiyeti annenin efendisine 

aittir. Bunun istisnası efendi ile  onun cariyesinden doğan çocuk olup  bu çocuk 

hürdür. Köle baba  ile hür anneden doğan çocuk genel kurala uygun olarak hürdür.
191

 

Buna göre hür bir kadının doğurduğu çocuk hür olurken, bir cariyenin doğurduğu 

çocuk babası hür olsa bile  köle sayılmaktaydı.  Yani cariyelerin anne olarak 
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bulundukları mevcut konum toplumdaki kölelik kurumunu doğrudan etkilemekte, 

onun kaynağı olabilmekteydi. Cariyenin doğurduğu çocuğun hür sayıldığı tek durum 

ise çocuğun efendisinden olmasıydı. Cahiliye dönemindeki uygulamaya 

baktığımızda erkeklerin   genel kurala göre cariyelerinden olan çocuklarını esir kabul 

ettiklerini, ancak çocukların zeki ve nitelikli olmaları  durumunda  onları 

sahiplendiklerini görürüz.
192

 Ancak İslâmî dönemde cariyeler anne olduklarında 

efendileri tarafından mağdur edilmiyor, doğurdukları çocuklara  sahip çıkılıyordu.    

Cariyelerin efendisi dışında bir erkekten doğurduğu çocuk köle sayılmakla birlikte 

bu çocuğun yedi yaşından önce annesinden ayrılması yasaklanarak cariyenin ve 

çocuğunun mağdur edilmesi engellenmiştir.193
   

 İslâm’da cariye üzerinde tasarrufta bulunma efendinin hakkı, bu hakka riayet 

etmek  de cariyenin vazifesi olarak kabul edilmiştir.   Kur’ân’da  “Onlar ki,  ırzlarını 

korurlar. Ancak  eşleri ve sahip oldukları cariyeler   bunun  dışındadır.  Bunlarla olan 

meşrû ilişkilerinden dolayı onlar  kınanmazlar.”
194

 buyrularak efendisinin 

cariyesinden belirli şartlarda bu yolla faydalanmasına  izin verilmiş, fakat bundan 

cariye lehine de bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Bu doğrultuda efendisinden çocuk sahibi 

olan cariye  “ümmü veled”  olarak tanımlanmış ve cariye olarak kaldığı sürece  diğer 

kölelerden hukuken  ve fiilen farklı bir statüde bulunmuştur. Cahiliye devrinde  

çocuk sahibi olan cariyeler satılabilirken
195

  İslâm’la birlikte ümmü veledlerin  

satılmaları,  hîbe edilmeleri ve diğer herhangi bir hukukî işleme tabi tutulmaları 

                                                
192

 A.O. Ateş, a.g.e., s.410. 
193

 Ebû Davud, Cihâd 123. 
194

 Mü’minun  23/5-6. 
195

 Ebu Davud,  IV/262-264; İbn Mâce, II/841. 



 106 

yasaklanmış, efendilerinin ölümünden sonra da hiç bir işleme gerek kalmadan   

hürriyetlerine kavuşturulmaları sağlanmıştır.196
  

Kur’ân’da ümmü veledlerle ilgili bir hüküm yoktur.
197

 Konuyla ilgili 

düzenlemeler, ilk olarak Hz.Peygamber tarafından yapılmış, daha sonra Hz.Ömer’de 

bu düzenlemeleri örnek almıştır. Bazı rivayetlerde, İslâm’ın ilk devirlerinde ümmü 

veledin satışına izin  verildiği, bu uygulamanın Hz.Ömer devrine kadar sürdüğü 

nakledilmekteyse de,
198

  Hz.Peygamber’in konuyla ilgili uygulamaları  ümmü veledin 

satılmasının ve çocuğundan  ayrılmasının  yasaklandığına işaret etmektedir.
199

 İbn  

Abbas’tan gelen bir rivayete göre Hz.Peygamber; "Hangi kadın efendisinden çocuk 

doğurursa, o kadın efendisi öldüğü zaman hürdür."
200

  buyurmuştur. Cariyesi 

Mariye’nin de doğurduğu çocuk sayesinde hürriyetine kavuştuğunu söyleyerek  onu 

ümmü veled statüsüne geçirmiş, böylece Müslümanlara örnek olmuştur.
201

  Hz.Ömer, 

bu uygulamaları duyduğunda, ümmü veledin satışını yasaklamış,  bir gün minbere 

çıktığında; “Ey  Müslümanlar! Allah bugün size  acemlerin memleketlerinden  

Hz.Peygamber’in ve Ebu  Bekir’in devirlerinde vermediği kadar mallar,  çocuk ve 

kadınlar vermiştir. İyi  biliyorum ki  içinizden bazıları  cariyelerine  yaklaşacaklardır.  

Eğer sizden birinizin cariyesinden bir  çocuğu  olursa   sakın onu satmasın...”
202

 

sözleriyle halka seslenmiştir. Bu şekilde İslâm’da  ümmü veledlerin satılması 

yasaklanmakla birlikte  iddet konusunda da onlara  hür kadınlarla aynı hüküm 

uygulanmıştır. Buna göre  ümmü veledler efendilerinden ayrıldıklarında hür kadınlar 
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gibi dört ay on gün iddet bekledikten sonra bir başkasıyla evlenme hakkına sahip 

olmuşlardır.
203

 

 Tüm bu uygulamaları dikkate aldığımızda  ümmü veledlerin İslâm’da bazı 

yönleriyle cariye gibi, bazı yönleriyle de hür kadınlar gibi olduklarını görürüz. 

Cariyeler gibi efendilerine hizmet etme, onların adına başka işlerde çalışma  

görevlerini yerine getirmeleri yanında, diğer konularda hür kadınlar gibi muamele 

görmüşler, aileden biri sayılmışlar, efendileri öldükten sonra da hür olma hakkını 

kazanmışlardır. Sonuç olarak  ümmü veledler, bu hakları isminden de anlaşılacağı 

üzere annelik konumuna yükselmiş olmaları sebebi ile kazanmışlardır. Bu durum, 

İslâm’ın  kadının annelik konumuna  verdiği değeri   bize bir kez daha 

hatırlatmaktadır. 

 

10. Çocuğun Bakımı ve Terbiyesi (Hıdane): 

Arapça “hadane”  kökünden türeyen  “hıdâne” kelimesi sözlükte,  çocuğu 

kucağa  almak,  onu besleyip  terbiye  etmek ve bağrına basmak anlamlarına gelir.  

Bir fıkıh terimi  olarak  “hıdâne”; çocuğu   bakıp  gözetme hakkı olan kişinin,  onu 

yanına  alarak terbiye etmesidir. Hıdânenin amacı; küçük çocukların veya kendi işini 

göremeyen büyüklerin haklarını muhafaza etmek, onları zararlı şeylerden korumak, 

hayatın gereklerini yerine  getirebilmeleri için onların bedenî, aklî ve ruhî terbiyeleri 

ile meşgul olmaktır.
204

  

Kur’ân çocukları dünyanın zinetlerinden saymakla birlikte onların iyi terbiye 

edilmesini de istemektedir.
205

 Aile içinde çocuğun bakımı ve terbiyesinde hem 
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anneye, hem de babaya düşen görevler vardır. Baba, çocuğun maddi ihtiyaçlarını 

karşılamakla birlikte, çocuğun bakım ve terbiyesini anne ile işbirliği içinde yerine 

getirmelidir. Ancak hıdâne görevini üstlenmede en fazla hakka sahip olanlar 

annelerdir. Annenin çocuğun babası ile evli olması, boşanmış olması ya da babanın 

vefat etmiş olması bu sonucu değiştirmez.
206

  

Kur’ân’da çocuğun bakımı ile ilgili önceki başlıklarda da bahsettiğimiz gibi 

genel olarak nafakasının sağlanması ve emzirilmesi ile ilgili düzenlemeler  yer 

almaktadır.
207

 Hıdâne konusuyla ilgili düzenlemeleri ise sünnetten 

öğrenebilmekteyiz. Konuyla ilgili bir hadiste; “…erkek, ailesinde bir çobandır ve eli 

altındakilerden sorumludur.  Kadın da, kocasının evinde bir çobandır ve  eli 

altındakilerden sorumludur….”
208

  buyrularak babanın eşine ve çocuklarına, annenin 

de çocuklarına karşı sorumlu oldukları vurgulanmıştır.  Ancak dikkatle 

incelediğimizde çocuğun terbiyesi konusunda anne-babanın sorumluluklarının 

mahiyet itibarıyla farklı olduğunu anlayabilmekteyiz.  Anne bazı konularda çocukları 

terbiye etmekle yükümlüyken,  baba da diğer bazı konularda çocukları terbiye 

etmekle yükümlüdür. İkisi arasında bir karşılaştırma yaptığımızda  çocuk 

terbiyesinde annenin rolünün babaya göre daha önemli olduğunu görürüz.  

İslâm kadını ailede kendisinin ya da bir  başkasının nafakasını sağlamakla 

mükellef tutmamış, ona küçük yaştaki çocukların terbiye etme vazifesini vermiştir.  

Buna göre yedi-sekiz yaşına kadar çocuğun terbiyesinden anne sorumludur ve bu 

dönem içinde çocuğun bakım hakkı anneye aittir. Erkeklerden farklı olan fıtrî 

yapıları da kadınları,  hem ruhen  ve hem de bedenen, çocuk terbiyesi gibi önemli bir 
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görevde en üst konuma getirmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz ailenin nafakasını  

sağlama görevinin kadına yüklenmemiş olmasının sebeplerinden biri de, kadının 

hıdâne görevini hakkıyla yerine getirebilmesine fırsat vermektir.
209

 

Kadının anne olarak çocuklarıyla ilgili hıdâne görevini yerine getirmede 

önceliğe sahip olduğunu sünnette yerini  bulan uygulamalardan öğreniyoruz.  Kur’ân 

sonrası dönemde savaş esirleri arasında çocuk sahibi olan kadınların çocuklarından 

ayrılması konumuzla ilgili açık bir  delil teşkil etmektedir. Meselâ Ashab-ı  

Kiram’dan  Ebû  Eyyûb  el-Ensârî  bir askerî  harekât  sırasında  ele geçirilen  kadın 

ve  çocuklarla  annelerinin arasının  ayrıldığını   ve bu  yüzden çocukların ağladığını  

görünce Rasulullah’ın şu sözünü nakletmiştir:  “Kim annesi  ile çocuğunun arasını 

ayırırsa,  Allahü  Teâlâ  kıyamet gününde  onunla sevdiklerinin  arasını  ayırır.”
210

   

Yine Hz.Peygamber savaş esirleri arasında bulunan bir kadının çocuğu satıldığı için 

ağladığını görünce, satan adama çocuğu geri getirmesini emretmiştir.211
 Hz. Ömer’de 

halife olduğu dönemde bu uygulamaları devam ettirmiştir.  Kureyş kölelerinden bir 

kadının satılarak çocuğundan ayrılmasının istenmesi üzerine  kadının çocuğu 

ağlamıştır. Bunu duyan Hz.Ömer’de uygulamayı yasaklamak  amacıyla  bütün vali 

ve kumandanlarına “Bundan böyle çocuklar  alıkonularak anneleri  satılmayacaktır. 

Çünkü bu akrabalık bağlarını koparmak demektir  ve dinimizce de helâl değildir”   

şeklinde emirnâmeler yazmıştır.212
  Hz. Ali ise  cariyeleri ile ilgili yazdığı vasiyette 

ölümünden sonra çocuğu olmayan cariyelerinin hür olacağını, kendisinden çocuk 
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sahibi olan cariyelerinin  ise çocuklarını bakmaya mecbur bırakılacağını,  annelerinin 

çocuklarını bırakamayacaklarını  yazmıştır.213
 

Sünnetteki uygulamaların bir kısmı göstermektedir ki, kadının hıdâne 

görevini üstlenmesi sadece karı-koca arasındaki nikâhın  sürmesi durumuna bağlı  

değildir. Kocası ölen ya da kocasından boşanan kadın da hıdâne görevini sürdürme 

konusunda çocuğun diğer yakınlarına göre önceliğe sahiptir. Annelikte çocuk 

bakımının önemi konusunda Hz.Peygamber’in Kureyş kadınlarını öven hadisi de 

önemlidir.  Hadiste; “Develere binen kadınların en hayırlısı Kureyş kadınlarıdır ki, 

küçük çocuklarına  karşı şefkatli, kocalarının hakkına da riayet ederler.”
214

 

buyrulmaktadır.       

           Rasulullah bu hadisi, evlenme teklif ettiği zaman  “çocuklarım olmasaydı  

sizinle evlenmekten  pek memnun olurdum ”  diyerek,  ölen kocasından kalan beş-

altı tane çocuğu sebebiyle olumlu cevap veremeyen  Sevde binti Ebi Talib’in sözü 

üzerine söylemiştir. Kocası ölen bir kadının, küçük çocuğu olduğu halde  evlenmesi, 

çocuk için zor bir durumdur. Çünkü bu durumda annenin üzerinden hıdane 

hakkındaki öncelik  düştüğü gibi, kadının yeni eşi,  eski eşinden olan çocuğun,  

ailesine girmesini kabul etmeyebilir. Böylece anne himayesinden yoksun kalan 

çocuk, yabancı ellerde kalır ve terbiyesi ciddi şekilde aksar. Rasulullah, yetim 

çocuğu varken evlenmemeyi  kural edinmiş  olan   Kureyşli kadınları bu hadisle  

takdir ederek,  bu adeti teşvik etmiş olmaktadır.  Bu rivayet aynı zamanda kocası 

ölen kadınların, tekrar evlenmedikleri müddetçe hıdâne hakkına öncelikli olarak 

sahip olduklarına, bir başkasıyla evlendikleri taktirde bu hakkı elde etmelerindeki 

önceliğin kalkacağına işaret etmektedir.   Yine bu rivayetle, Kureyş kadınlarının 
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çocuklarının eğitimlerine önem vermeleri ve eşlerinin haklarını gözetmeleri 

övülerek, bu iki hasletin önemine vurgu yapılmıştır.215
  

Daha önce de  belirttiğimiz gibi kocası ölen kadından başka, kocasından 

ayrılan kadın da çocuğunu belli bir yaşa kadar bakıp, terbiye etme hakkına sahip 

olmada önceliklidir.  Annenin bu şekilde hıdânede öncelik hakkına sahip olduğunun 

delili de yine sünnette bulunmaktadır. Eşinin kendisini boşadığı bir kadın,   

çocuğunun da eşi tarafından alınmak istenmesi üzerine Hz.Peygamber’e şikayete 

gelmiş,  O da bunun üzerine “Başkası ile evlenmediğin sürece,  çocuk üzerinde daha 

fazla hak sahibisin” buyurmuştur.216
 Bu rivayete göre kocasından boşanan bir kadının 

çocuğuyla ilgili hıdâne meselesinde önceliğe sahip olması, onun başka bir erkekle 

nikâhlanmaması şartına bağlanmıştır.   

İslâm hukukuna göre kadının bu şartları taşıdığında hıdâne konusunda 

önceliğe sahip olması çocuğun belli bir yaşta olması ile sınırlandırılmıştır.   Söz 

konusu  sınır çocuğun temyiz yaşı  olmaktadır.  İslâm alimleri  çocuğun temyiz yaşı 

olarak bilinen yedi-sekiz yaşlarına  kadar olan süre içinde, kocası ölen ya da 

kocasından ayrılan bir kadının, tekrar bir başkasıyla nikâhlanmadıkça çocuğu 

üzerinde hıdâne hakkına sahip olmada en fazla hakkı olduğu konusunda 

alıntıladığımız hadisleri delil görerek ittifak etmişlerdir.  Mantık çerçevesinde 

düşünüldüğünde de çocuğun anne şefkatine ve ilgisine en çok ihtiyacı olduğu 

dönemde onunla birlikte olmasının önemi inkâr edilemez.
217

  

 Temyiz yaşına gelen çocuğun hıdâne hakkına sahip olma konusunda ise 

sünnete göre farklı bir düzenleme yapılmıştır. Din ayrılığı yüzünden ayrılma 

noktasına gelen bir anne baba  çocuğun bakımını üstlenmede ihtilafa düşmüşler ve 
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çözüm bulması için Hz.Peygamber’e müracaat etmişlerdir. Bunun üzerine 

Hz.Peygamber çocuğu anne ve babasının arasına oturtup,  anne-babanın çocuğu 

kendilerine çağırmalarını istemiş,  çocuk babasına yönelince de çocuğun bakım 

hakkını ona vermiştir.218
  Hz.Ömer ve Hz.Ali’de sonrasında aynı uygulamaları 

yapmıştır.  Buna göre İslâm alimleri temyiz yaşına gelen çocuğun kendi  bakımı için 

muhayyer bırakılacağı, anne ve babasından hangisini isterse ona gidebileceği 

hükmüne varmışlardır. 

 Doğan çocuğun bakımı ve terbiyesi meselesini, ulaşabildiğimiz bilgiler 

ışığında kadının anneliği açısından incelediğimizde;  Cahiliye döneminde çocuğu 

üzerinde herhangi bir hukukî yaptırıma sahip olmayan kadının İslâm dönemindeki 

düzenlemelerle çocuğu üzerinde hukukî haklara sahip hale geldiğini görürüz. Bunun 

yanında manevî açıdan değerlendirdiğimizde de hıdâne hakkında önceliğin anneye 

tanınması, Cahiliye döneminde gerçekleşebilen hem annenin, hem de çocuğun 

psikolojik açıdan da mağdur edilmesi  engellenmiştir.  Çocuk temyiz yaşına 

gelmediği sürece annenin  hıdâne  hakkına sahip olması, haksız yere onun 

çocuğundan ayrı bırakılmasını, çocuğun da küçük yaşta  anne sevgisinden  mahrum 

bırakılmasını engellemiştir. Aynı zamanda bu şekilde İslâm’ın çocuk terbiyesine 

önem vermesi, annelerin çocuklarının bakımını önemsemeleri gerektiğine bir işaret 

olarak görülebilir.                   

 

11. Çocuk Öldürmenin Yasaklanması: 

İslâm’ın doğduğu sırada, Araplar arasında kız çocuğuna karşı davranışlar 

sosyal bir problem haline gelmiş, bu ilişkiler zaman zaman  onların öldürülmesiyle  

                                                
218

 Ebu Davud, Talak 26, Nesai, Talak 52. 



 113 

sonuçlanır hale gelmiştir. Birinci bölümde de ifade ettiğimiz gibi  Cahiliye 

döneminde   çeşitli sebeplerle kız çocukları diri diri gömülüyorlardı.  Kur’ân-ı Kerim 

Cahiliye dönemiyle ilgili diğer bir çok gelenekte olduğu gibi, kız çocuklarının 

öldürülmesi konusunda da gerekli  düzenlemeyi yapmıştır. 

 Kur’ân’da konuyla ilgili  ayetler  Cahiliye dönemindeki bu  geleneği 

yasaklamakla birlikte uygulanma sebepleri hakkında da bize fikir vermektedir.  Nahl 

Sûresi’nde  “Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü 

kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden 

gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! 

Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.”
219

 buyrulması kız çocuklarının utanç 

vesilesi oldukları için öldürüldüklerini göstermektedir.   Cahiliye döneminde kadının 

toplumdaki durumu sebebiyle  kızlar bir utanç meselesi sayılıyordu. Araplar kız 

çocuğundan dolayı bir damada sahip  olmayı  utanç vesilesi  olarak görüyorlardı.  

Eğer kızları bir savaş sırasında  yakalanırsa  cariye haline  getirilirdi ki,  bu da onlar 

için toplumda ayrı bir ayıptı.
220

  Bazı aileler, kızlarının cemiyetteki kızların durumuna  

düşmelerini istemedikleri için onları küçük yaşta  öldürmeyi tercih etmişlerdir.  

Kur’an bu  fiili işleyenlerin  ahirette   hesaba  çekileceğini şu ayetle belirtmektedir: 

“Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, hangi günah sebebiyle öldürüldü? 

diye.”
221

    

Ayetlerde geçen başka bir sebep de fakirlik korkusuydu. İsra Sûresi’nde  

“Geçim endişesi  ile çocuklarınızın  canına kıymayın,  Biz, onların da sizin de 

rızkınızı veririz.  Onları öldürmek  gerçekten  büyük bir suçtur.”
222

 buyrularak, 
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Arapların hem geçim endişesiyle kız çocuklarını öldürdükleri haber verilmiş,  hem 

de bu fiilin suç olduğu bildirilerek yasaklanmıştır.223
 Yine En’âm Sûresi’nde de 

Allah’ın haram kıldığı fiiller arasında “Fakirlik korkusu ile çocuk öldürmek” de 

geçmektedir.
224

  Aynı sûrenin bir başka ayetinde ise çocuk öldürmenin hem fakirlik, 

hem de utanç vesilesi sayılması sebebiyle yapıldığı, bunu yapanların ziyanda olduğu 

bildirilmiştir.225
 Cahiliye devrinde çevre şartları sebebiyle kadın üretken değildi. 

Savaşamaz ve avlanamazdı.  Bu sebeple ekonomik açıdan  kadınlar sadece tüketen 

fertlerdi.
226

 Çölde yiyecek darlığı, çocuk bakma  meselesini  zorlaştırıyordu. Erkek 

çocuklar kısa bir süre sonra savaşlara  katılabildiklerinden onların doyurulmaları 

aileleri tarafından pek sorun edilmiyordu.   Ayetlerde de görüldüğü üzere daha çok 

kız çocukları öldürülüyordu.  Ancak o dönemde kız çocuklarında olduğu kadar 

yaygın olmasa da,  fakir ailelerin erkek çocuklarını da öldürdükleri bilinmektedir.
227

  

Bu anlamda İsra Sûresi’ndeki  ve En’âm Sûresi’ndeki ayetle   hem erkek, hem de kız 

çocuğunun fakirlik korkusuyla öldürülmeleri yasaklanmıştır.    

 Çocuk öldürmenin yasaklandığı bir başka ayette Mümtehine Sûresi’nde 

bulunmaktadır. Bu ayette Allah “Ey Peygamber! İnanmış kadınlar,  Allah’a hiçbir 

şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, 

elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı 

gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar 

için Allah’tan mağfiret dile…”
228

  buyurmaktadır.  Burada Müslüman olduklarında  

biat için Hz.Peygamber’e gelen kadınların biatlerinin kabul edilmesi için uymaları 
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gereken yasaklar belirtilmektedir. Çocuk öldürmek de bu yasaklar arasında 

geçmektedir.   Nahl ve İsrâ Suresi’nde yasaklananla  bu ayette yasaklanan çocuk 

öldürme fiili aynıdır.   Bu ayette diğerlerinden farklı olarak dikkati çeken söz konusu 

yasağın sadece kadınlara hitaben uygulanmasıdır. Bu da bize kadınların o dönemde 

çocuk öldürme fiiline ortak olduklarını göstermektedir.   

Sahabeden bir kadın ayetteki gibi  Hz.Peygamber’e zina etmemek, hırsızlık 

yapmamak,   gizli veya açık çocuklarımı diri diri toprağa gömmemek   ve onları 

öldürmemek şartıyla  biat etmiştir.   Kadın açıkça gömme ile kastedilenin,  herkesçe 

bilinen çocuk gömme olayı olduğunu,  gizli gömmenin ise muhtemelen çocuğu bile 

bile düşürmek olduğunu söylemiştir.229
  Bu haber de bize İslâm öncesinde çocuk 

sahibi kadınların, sadece doğduktan sonra değil, doğmadan önce de çocuklarını 

öldürme girişiminde bulunabildiklerini göstermektedir.  

Cahiliye dönemiyle ilgili genelde çok ayrıntılı bilgilere ulaşamadığımız için 

bu fiilin uygulanışında   kadınların rolünün tam olarak ne olduğu konusunda da  

ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. Ancak ayette onlara hitaben konuyla ilgili yasak 

koyulmasından hareketle,  onların çocuklarının öldürülmesine fiilen ortak 

olabildiklerini, ya da zaman zaman eşlerinin çocuklarını öldürmelerine  müdahale 

etmeyerek bu  fiile  pasif olarak katkıda bulunabildiklerini düşünebiliriz. 

 Şimdiye kadar Cahiliye döneminde kadınların durumu ile ilgili yaptığımız 

tasvirlerde onların anne olduklarında muhatap oldukları haksız uygulamalar üzerinde 

durduk.  Ancak çocuk öldürme söz konusu edildiğinde Cahiliye döneminde kadının 

anne olarak  mağdur olması değil de çocuklarına haksız uygulamada bulunması 

üzerinde durmaktayız.  Yani burada  kadın mağdur edilen değil, mağdur eden 
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konumundadır. O dönemde kadının anne olarak böyle olumsuz bir yönünün olması 

konumuz açısından  dikkat çekicidir. 

Söz konusu ayette konumuzla ilgili yasakların diğer ikisi de “zina etmemek   

ve elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek” tir.  Cahiliye döneminde 

bazı kadınlar zinayı  geçim kaynağı haline getirmişlerdi. Bu durum insan fıtratına 

aykırı olduğu gibi, kadının annelik vasfına da aykırıydı.   Bu durumda bir kadın 

çocuk sahibi olduğunda babasının kim olduğunu belirlemekte güçlük çekilmekte, 

nesep karışıklığı ortaya çıkabilmekteydi. “Elleriyle ayakları arasında bir iftira 

uydurup getirmemek” yasağı da kadınların zina yoluyla çocuk sahibi olup, onu 

kocasına ya da başka bir erkeğe nispet etmesini engellemek adına getirilmiştir.230
  

Görüldüğü gibi bu iki yasak birbiriyle bağlantılıdır.  Bu durumda  Cahiliye 

döneminde kadın,  anne olarak çocuğunu öldürmekten başka, onu zina çocuğu olarak  

doğurup, nesebi konusunda mağdur etme gibi olumsuz özellikler de 

taşıyabilmekteydi.  

Kur’ân ve sünnet, önceki başlıklarda geçtiği gibi kadının mağduriyetini 

önleyici   düzenlemeler getirmekle birlikte, onun söz konusu bu olumsuz özelliklerini 

önlemek ve aile kurumunu olması gereken biçimine sokmak için de düzenlemeler 

yapmıştır. Ele  aldığımız Nahl, İsrâ, En’âm  ve Mümtehine Sûreleri’ndeki ayetlerle  

dönemin yanlış uygulamalarından olan çocuk öldürmenin açıkça yasaklanması 

Kur’ân’ın bu yöndeki düzenlemelerindendir. Taberî tefsirinde geçen rivayetlere göre 

de Hz. Peygamber Mümtehine Sûresi’nde geçen yasakları işlememeyi, ayrı gruplar 

halinde biat için gelen kadınlara kabul ettirmiştir.231
  Aynı zamanda “Kızını ölüme 

mahkum etmeyen, hor görmeyen, oğlunu kızından üstün görmeyen ana babayı Allah 
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cennete sokar”
232

 gibi beyanlarda bulunarak  çocuk öldürme geleneğini her fırsatta 

kötülemiş, aile kurumunu güçlendirmek için her fırsatta müdahalede bulunmuştur. 
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DEĞERLENDİRME 

 

Yüce Allah buyruklarını Hz.Adem(a.s.)’den, Hz.Muhammed(s.a.v.)e kadar 

göndermiş olduğu tüm peygamberler aracılığıyla insanlara bildirmiştir. O, gönderdiği 

Tevhîd Dini’ni  farklı peygamberler aracılığıyla, vahye muhatap olacak toplumların 

yapısını da göz önünde bulundurarak defalarca ihya etmiş, bu yenilenme 

Hz.Muhammed(s.a.v.)’e vahyetmiş olduğu Kur’ân-ı Kerim ile de son bulmuştur.  

Tevhîd Dini’nin vücut bulmuş son hali olan İslâm,  ilk muhatabı olan Arap 

toplumuna hakim olan bozuk yapıyı,  kutsal kitabı Kur’ân ile yok ederek, yerine  

insan fıtratına uygun,  ölçülü ve gerçek bir anlayış şeklini  yerleştirmiştir.  Bunu 

yaparken Cahiliye kelimesi ile nitelendirilen bu toplumun kültürel unsurlarından 

bazılarını reddetmiş, bazılarını da düzelterek onlara yeni fonksiyonlar kazandırmıştır. 

Böylece yeni bir yörünge çerçevesinde kültür üstü bir senteze ulaşmıştır.  

Cahiliye dönemi toplum yapısı incelendiğinde,  günlük hayatta bir çok alanda 

bozuk uygulamaların var olduğu görülmektedir.  Döneme ait dinî, ekonomik, kültürel 

ve sosyal alanla ilgili uygulamalar nüfuz sahibi olan küçük bir kesim dışında, 

toplumun  geri kalan kısmını mağdur etmekteydi. Haksızlıkların yoğun olarak 

yaşandığı bu toplumda, kadınlar bir çok alanda erkeklere göre çok daha ağır 

uygulamalara tabi  tutulmaktaydı. Bu uygulamalar, kadının en etkin olabileceği  aile 

ortamında kendini daha çok hissettiriyordu.  Kadın aile içinde sadece eş olarak değil, 

anne olarak  da hak ettiği konumun çok uzağında bulunmaktaydı. Hukukî, ahlâki ve 

ekonomik açıdan herhangi bir hakka sahip olmayan kadının evlenmesi  aile içinden 

sayılmasına yetmemekte, bunun için çocuk sahibi olması gerekmekteydi.  Ancak bu 

durumda dahi kadın, eşi tarafından aile içinde tam ehliyete sahip bir birey olarak 
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görülmüyor, ev işlerini görme  ve eşine hizmet etme görevlerini yerine getiren 

herhangi bir meta yerine koyuluyordu. 

Kur’ân’da kadının Cahiliye döneminde muhatap edildiği bu uygulamaların 

bir kısmını düzeltme, bir kısmını ise tamamıyla kaldırma yoluna gidilmiştir. Bu 

doğrultuda   ilk olarak aile içinde  kadının annelik konumunda, sosyal, ekonomik,  

hukukî ve ahlâkî alanda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu anlamda ilk olarak 

anne-babaya itaatin, Allah’a kulluk ve ibadetten sonra emredilmesiyle, İslâm’da anne 

olmanın ne derece önemli olduğuna defalarca vurgu yapılmıştır. Kur’ân ayetlerinde  

ahlâkî alanda yapılan bu düzenlemeden başka, hukukî alanda da kadına çeşitli haklar 

verilmiştir. Daha anneliğin ilk dönemi için  hamilelik ve emzirme süresinin sınırları 

belirlenerek Cahiliye dönemindeki gibi kadının zina suçlamasıyla mağdur edilmesi 

engellenmiştir. Cahiliye döneminde ekonomik açıdan hiçbir güvencesi olmayan 

kadının ve çocuğunun nafakasını karşılama sorumluluğu  Kur’ân’daki ilgili ayetlerle  

erkeğe yüklenmiştir.  Yine aynı dönemde miras hakkına sahip olmayan ve  hatta   

mirasa konu edilen kadın, çocuğundan  miras edinme hakkını  kazanmıştır.   

Kadının annelik konumuyla  ilgili başka bir düzenleme ise doğan çocuğun 

nesebinin belirlenmesi ile ilgilidir. Cahiliye döneminde bazı  erkekler nikâhlı 

oldukları kadından olan çocukları kabul etmeyerek kadını mağdur edebiliyorlardı. 

Ama aynı zamanda ahlâkı bozuk olan bazı kadınlar da doğurdukları çocukları başka 

erkeklere nispet edebiliyor, sonuç olarak her iki durumda da nesep karışıklığı ortaya 

çıkıyordu. Kur’ân  ve sünnette yer alan hükümlere göre doğan çocuğun nesebi annesi 

temel alınarak belirlenmekte ve babası da her zaman için annesinin nikâhlı olduğu 

erkek olmaktadır. 
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Çocuğun bakımı ve terbiyesi söz konusu olduğunda  ise çocuğun annesi diğer 

yakınlarına göre önceliğe sahiptir. İslâm’la birlikte sadece hür kadınlara değil 

cariyelere de çeşitli haklar verilmiştir. Cahiliye döneminde  cariyelerin eşya gibi 

alınıp satılması mümkünken,  İslam’la birlikte  çocuk sahibi olan cariyeler  ‘ümmü 

veled’ olarak isimlendirilmiş ve onların efendileri tarafından satılmaları 

yasaklanmıştır.  

Kur’ân’da kadının annelik konumuyla ilgili  hükümlerin, Cahiliye döneminde 

onun muhatap edildiği haksız uygulamaları kaldırarak, anneliği önemli  bir yere 

koyduğunu görmekteyiz. Ayetlerde yer alan söz konusu hükümler, kadının anneliğini 

tek bir yönü ile değil, her yönüyle  değerli  hale getirmiştir. Açıklamak gerekirse; 

Kur’ân’a göre çocuk sahibi olan bir kadın, biyolojik açıdan doğurganlığına önem 

verilen,  ahlâkî açıdan çocukları tarafından saygı duyulup itaat edilen,  hukukî açıdan 

çeşitli tasarruflarda bulunma hakkı olan,  ekonomik açıdan ise maddî güç elde 

edebilen  bir konuma getirilmiştir. Ancak o bu konuma sadece Cahiliye dönemindeki  

mağdur edildiği uygulamalar engellenerek değil, aynı zamanda o döneme ait bizzat 

kendisinin  yapabildiği fiillerden yasaklanarak da gelmiştir. Bu anlamda Cahiliye 

döneminde kadınların çocuklarını öldürmeleri, zina sonucu  çocuk sahibi olmaları ve 

bu çocukları başka erkeklere nispet etmeleri yasaklanmış, aynı zamanda onları 

İslâm’a göre terbiye etmekle de görevlendirilmişlerdir. 

 Genel anlamda kadına yönelik emirler ve yasaklarla oluşan bu konumun, aynı 

zamanda Ahzâb Suresi 6. ayette geçen; “Peygamber mü’minlere kendi canlarından 

daha yakındır. Eşleri onların anneleridir…” ifadesi ile kutsallık kazandığını da 

söyleyebiliriz. Bu ayet Müslümanlara hukukî açıdan Hz.Peygamber’in eşleri ile 

evlenme yasağını getirirken, ahlâkî açıdan da onlara anneleri gibi saygı 



 121 

göstermelerini de farz kılmıştır. Tüm Müslümanlar için çok değerli olan 

Hz.Peygamber’in hanımlarının Müslümanlara yakınlığının, annelik  konumunda 

ifade bulması,  Kur’ân’ın kadının anneliğine getirdiği konumun ne derece üstün 

olduğunu göstermektedir.  

 Kadının anneliği ile ilgili tüm bu düzenlemeler, ona hak ettiği konumu 

sağlamakla birlikte, İslâm’da aile kurumunun sağlam temellere oturtulmasını da 

beraberinde getirmiştir. Cahiliye toplumunda  bedevî hayata paralel olarak  dağınık 

bir yapıya sahip olan ailenin temeli akrabalık bağlarına değil, kabile bağlarına 

dayanmaktaydı. Hukukî bir dengeden  ve sevgi-saygı temelinden yoksun olan bu 

aile, duygusal bir birliktelik olmaktan çıkarak  kabile içinde statü sağlama vazifesi 

gören  anlamsız bir kurum haline gelmişti. Kur’ân ise aileyi toplumun temel taşı 

saymış ve onun sağlam bir şekilde  kurulup devam ettirilmesine  çok önem vermiştir. 

Bu doğrultuda Kur’ân’daki ilgili ayetlerle  aileyi bozan, zarar veren, sürtüşme ve 

ayrılmaya sebep olan bütün hareketler yasaklanmış, aile haklarına yönelik ihlallere 

karşı  doğru, esaslı ve ayrıntılı kurallar  koyulmuştur. Bu anlamda ilk olarak Cahiliye 

dönemindeki gibi temelini kabile bağlarından değil de akrabalık bağlarından alan, 

merkezinde anne, baba ve çocuğun bulunduğu  bir aile düzeni öngörülmüştür.  Bu 

düzen içinde bulunan her bir bireyin rolü de hem hukukî, hem de ahlâkî kurallarla 

belirlenmiştir. Bu  kapsamda aile içinde her bir birey hukukî anlamda üstüne düşen 

görevi yapmak zorunda olmakla beraber,  aile bireyleri ile olan ilişkilerini de sevgi 

ve saygı temeline oturtmak durumundadır.   

 Kur’ân, bu anlamda aile kurumuna tek bir alanda değil, gerekli olabilecek her 

alanda çeşitli düzenlemeler getirerek onu sağlam bir temele oturtmuş, aynı zamanda  
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ailenin korunmasını toplumun korunmasının bir gereği kabul ederek, İslâm 

toplumunun varlığının devamını sağlamıştır. 
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Özet 
 

Demir, Safa, Kur’ân Öncesinde ve Kur’ân’da Kadının Annelik Konumu, 
Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Paçacı,  132 s. 

 

İslâm’ın doğuşuyla birlikte Kur’ân’ın ilk muhatabı olan Cahiliye toplumu 

tüm yönleriyle  tam bir çöküntü halindeydi.  İslâm Kur’ân ayetleriyle bu toplum 

üzerinde birçok alanda çeşitli düzenlemeler yapmış, Cahiliye düşüncesini ortadan 

kaldırarak, yerine  insan fıtratına uygun,  ölçülü ve gerçek bir anlayış şeklini  

yerleştirmiştir. Bu anlamda yapılan düzenlemelerin bir kısmı da kadın konusuyla 

ilgilidir. Biz de bu kapsamda  araştırmamızda kadının aile içinde annelik 

konumunu Kur’ân öncesi ve sonrası olmak üzere iki yönlü olarak ele aldık.    

 

Araştırmamız  giriş, iki ayrı bölüm ve bir de değerlendirmeden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde; araştırmanın konusu, amacı, önemi  ve metodu 

üzerinde durarak çalışmamızın kapsamını belirledik. 

 

Birinci bölümde; genel olarak Cahiliye dönemi hakkında bilgi verdikten 

sonra, yine bu toplum içinde kadının anneliği ile ilgili evlenme, çocuk üzerinde 

hak sahibi olma, toplumsal sınıflar, miras ve çocuk öldürme… gibi konulardaki  

haksız uygulamaları ele aldık.  

 

İkinci bölümde; Kur’ân’da kadının anneliği ile ilgili olan ayetler ışığında, 

anneye iyilik, hamilelik, nafaka, çocuk bakımı, miras ve nesep, çocuk öldürme... 

gibi konularda getirilen düzenlemeleri ele aldık.   
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Değerlendirmede ise; araştırmamızın da amacı olan Kur’an öncesinde  ve 

Kur’ân’da kadının annelik konumunu her iki bölümde ulaştığımız bilgiler 

yardımıyla karşılaştırarak, aradaki değişimin boyutunu ve niteliğini ortaya 

koymaya çalıştık. Böylece Kur’ân’ın diğer birçok alanda olduğu gibi kadının  

annelik konumunda da yaptığı düzenlemeler ile  onu hak ettiği konuma getirmiş 

olduğu sonucuna ulaştık. 
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Abstract 
 
Demir, Safa, The Role of Motherhood in Koran and pre-Koran Era, Master ‘s 
Thesis, Advisor: Prof. Dr Mehmet Paçacı, 132 p. 
 

With the birth of Islam, being the first society to be recipients of Koran, 

Cahiliye’s were in a complete collapse. Islam made a variety of arrangements on 

this society with the verses of Koran, and set a logical and moderate understanding 

that is suitable for human nature by wiping out Cahiliye ideology. In this sense, 

some of the arrangements that were made were related with women. Therefore, in 

this sense, we handled the subject,which is the place of the women in the family in 

relation to motherhood, in two dimensions: before Koran and after Koran. 

  

Our research consists three parts: an introduction, two separate sections 

and evaluation part. We determined the scope of our research by concentrating on 

the introduction part, the topic of the research, the goals, importance and the 

method.  

 

In the first part, after giving general information about the Cahiliye society, 

we handled the unfair practices in this society which are related to motherhood, 

marriage, being in charge of the children, social classes, heritage and killing 

children… 

 

In the evaluation part, as is the aim of our research, we tried to reveal the 

extension and quality of the change by comparing the place of the woman before 

Koran and the information we gathered through the first and second parts.  
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Therefore, we reached the conclusion that Koran enabled the women to get 

the place they deserve in the society by making necessary arrangements in the 

motherhood of women, just like it did in many fields. 


