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AYDIN TANERi

İslam dini. bir erkeğin kendi

isteğ i dışında hadım edilmesini yasaklay ı p haram kılmıştır. Bu
konuda İslam alimleri arasında icma vardır (ibn Hazm, s. 157). Hadım edilecek kişinin h ür veya köle. müslüman veya gayri müslim oluşu bu hükmü değiştirmez.
Ancak kısas bundan istisna edilmiş olup
Hz. Peygamber. "Kölesini hadım edeni
hadım ederiz" (Ebu Davud, "Diyat", 7)

veya

demiştir. Hukukçuların çoğunluğu. şart
ların gerçekleşmesi halinde kişinin ceza
olarak hadım edilebileceğini kabul ederken Hanefiler kısas değil diyet gerekeceği görüşündedirler. Resul-i Ekrem ile
birlikte savaşlara katılan ve uzun süre
ailelerinden uzak kaldıkları için cinsi arzu
duyan bazı müslümanlar bu arzularına
gem vurabiirnek amacıyla hadım olma

izni istemişlerse de Hz. Peygamber buna
müsaade etmemişti r (Buhar!, "TefsYrü'IKur"an", 5/9, "Nikal:ı" , 8; Müslim. "Nikal:ı",
ll)
Hayvanların iğdiş edilmesi konusunda
islam alimleri farkl ı görüşler ileri sürmüşlerdir. Abdullah b. Ömer. Resul-i Ekrem'in atların ve diğer hayvanların iğdiş
edilmesini yasakladığını haber vermektedir (Müsned, ll, 24) Şafii alimlerinden
Nevevi. eti yenmeyen hayvanların iğdiş
edilmesinin haram. eti yenenierin ise küçükken caiz. büyüyünce haram olduğu
nu naklederken (Şerl:ıu Müslim, IX. 177)
bu görüşün dayanağı veya bu ayırımın
sebebi hakkında bilgi vermez. Maliki
alimlerinden Kurtubi. besi ve benzeri bir
fayda söz konusu ise bazı alimierin hayvanların iğdiş edilmesini caiz gördüğünü
belirttikten sonra farklı görüş l eri de
nakleder (el-Cami', V, 390). Hanefi mezhebinde. atların iğdiş edilmesi hususunda caiz veya haram olduğu şeklinde iki
rivayet vardır. Diğer hayvanlar içinse bu
işlemin bir fayda temini veya bir zararın
önlenmesi maksadıyla yapı l ması durumunda caiz; aksi halde haram olduğu ifade edilmiştir. Maverdl'nin. muhtesibin
görev ve yetkilerini sayarken. "İnsanların
ve hayvanların hadım ve iğdiş edilmesine
engel olur ve bundan dolayı te'dib cezası
uygular; kısas veya diyet söz konusu ise
niza ve inkar olmadığı takdirde bu hakların
ödenmesini temin eder" ( el-Af:ıkamü 'ssu[taniyye, s. 338-339) demesi. onun da
hayvanların iğdiş edilmesini caiz görmediğini ortaya koymaktadır. Hanbell mezhebinde bir görüşe göre semizleşmeleri
için koçların iğdiş edilmesi caiz. bir görüşe göre ise atiarda olduğu gibi mekruhtur. iğdiş edilmiş hayvanların kurban edilmesi bütün mezheplerce caiz görülmüş
tür. Öyle anlaşılıyor ki hayvanın iğdiş edilmesini kabul etmeyenler bu işlemi hayvana eziyet. Allah'ın yarattığı şekli değiş
tirme ve tabii dengeyi bozma olarak görmektedirler. Kabul edenler ise bu işle
min sırf hayvana eziyet veya putperestlik dönemi kalıntısı bir adet olarak yapılmasının caiz görülmeyeceği ve yasaklayıcı rivayetlerin böyle bir maksada matuf olabileceği. meşru bir yarar sağlaması
halinde ise caiz olması gerektiği noktasından hareket etmektedirler.
Hadımlık kişinin hak ve yükümlülüklerinde bir değişiklik meydana getirmez.
Hadımlar miras hukuku. şahitlik gibi konularda normal erkeklerle aynı statüye
tabi oldukları gibi kadınlarla olan sosyal
münasebetleri açısından da diğer erkek-

lerden farkları yoktur. Mesela müslüman
bir kadının , yakın akrabası olmayan hadım bir erkekle yalnız başına bir arada
bulunması veya böyle bir kişinin yanında
el ve yüz hariç vücudunun herhangi bir
yerini açması haramdır.
İslam aile hukuku hadımlığı evlilik engeli saymaz. Fakat evlendikten sonra kocasının hadım olduğunu anlayan kadının,
bu durumu ileri sürerek boşanma isteğiyle mahkemeye başvurup vuramayacağı hususu İslam hukukçuları arasında
tartışmalıdır. Ayrıntıda bazı farklı görüş

ler ileri sürülmekle genel olarak erkeğin
cinsi birleşmede başarısız kalması kadı
nın ayrılma talebi için yeterli görülmüş
tür. Eğer kocanın erkeklik organı kesik
ise (mecbOb) bu durumda dört mezhebe
göre de kadın boşanmak için mahkemeye başvurabilir ve bu talebi hemen yerine getirilir.
Nikah akdinde kadın için belirlenen mehir. Hanefi ve HanbeiT mezheplerinde "hal- ·
vet-i sahYha" ile kesinlik kazanır ve bundan sonra taraflar ayrılsalar da erkek
mehrin tamamını öder. Hanefi mezhebine göre kocanın hadım olması bu hükmü değiştirmez. Eğer koca mecbub ise
Ebu Hanife'ye göre hüküm yine aynıdır.
Ebu Yusuf ve Şeybant'ye göre ise bu durumda koca mehrin yarısını öder. Ancak
her üç alime göre de ayrılık halinde kadın iddet bekler. Hanbeli mezhebinde bu
konuda farklı rivayetler vardır (bk. ibn Kudilme. VIII, 64-65)
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