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dar bu dertten kurtulamadığı söylenir
(Abdüsselam Abdülazlz Fehml. s. 149 ).
Hülagü 1254 ve 1255'te Büyük Han
Mengü adına, 1256 yılında ise kendi adı
na para bastırmış ve kendi adını taşıyan
paralara İslam dünyasındaki geleneğe uygun olarak kelime-i tevhid koydurmuştur.
Onun 1262 yılından itibaren imar faaliyetlerine ağırlık verdiği ve İran ile Azerbaycan'da birçok abidevi eser yaptırdığı görülmektedir. Bunlar arasında Tebriz, Aladağ ve Meraga'daki saraylarla Meraga
Rasathanesi, Hoy'daki Budist mabedieri
zikredilebilir.
19 Rebiülahir 663'te (8 Şubat 1265) Meraga'da kırk sekiz yaşında ölen Hülagü hazineleri için Şahi adasında yaptırdığı kaleye defnedildi. Hülagü'nun on iki karısı.
on dört oğlu ve yedi kızı vardı. Ölüm haberinin duyulması üzerine tahtına büyü koğ 
lu Abaka geçmiştir.
Hülagü matematik. astroloji . astronomi ve kimya ile ilgilenmiş. ünlü bilgin Nasirüddin-i Tüsi'nin Meraga'da bir rasathane kurması için masraftan kaçınm a
mıştır. Posta t eşkilatını geliştirmiş ve
böylece idaresi altındaki şehirler arasın
da ulaşım ve haberleşmeyi kolaylaştır
mıştır. Cesur, kararlı, savaş taktiklerini iyi
bilen, cömert, ulema ve filozofları koruyan bir hükümdar olarak tanınan Hülagü, Nasirüddin -i Tüsi ile Tô.ri]]-i Cihô.ngüşô. adlı eserinde Cengiz Han ve halefierinden bahseden Alaeddin Ata Melik Cüveyni'yi himayesi a ltına a lm ıştır. Kendisi
Budist olmasına rağmen kaynaklarda hanım l arı arasında en itiba riı sı olarak gösterilen hıri stiya n Dokuz Hatun'un da tesiriyle onun devrinde Hıristiyanlığın nüfuzu artmış. birçok kilise ve manastır yapılırken bazı mescidler kiliseye çevrilmiş.
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ABDÜLKADiR YuvALI

tekrar dönebilmesi amacıyla
bir başka erkekle evlenmesi.
L

_j

Gerek İslam 'dan önceki Cahiliye döneminde gerekse İslam'ın ilkyıllarında evlilik ve boşama konusunda bir sınırlama
söz konusu olmadığı, bu durumun erkekler tarafından istismar edilip kadınların
bundan büyük zarar gördüğü, talakla ilgili hükümleri düzenleyen Bakara süresindekiayetlerinde (2/229-230) bu geliş
meler üzerine nazil olduğu bilinmektedir.
Bu ayetler erkeğin boşama hakkını üçle
sınırlandırmakta ve üçüncü boşamadan
sonra kadının başka bir erkekle yeni bir
evlilik yapmadıkça ve bu evlilik de sona ermedikçe önceki kocasıyla tekrar evlenemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Ayetin ifadesi, konuyla ilgili hadisler ve sahabe uygulaması dikkate alındığında bu sürecin tabii bir şekilde işlemesi. yani üç taIakla boşanan bir kadının aynı erkekle evlenebilmesi için iddet bekledikten sonra
bir başkasıyla sahih bir evlilik yapması , bu
evliliğin de ölüm veya boşama ile sona ermesi ve tekrar iddet beklenmesi gerekmektedir. Ancak dinen doğru bulunmasa bile teamülde bu şartların suni bir şe
kilde yerine getirilip kadını kocasına hela! kılmak amacıyla şekli bir evliliğin yapıl 
dığı da bilinmektedir. Bu tür evliliğe Türkçe'de hülle, Arapça fıkıh literatüründe
tahlil denilmektedir. "Helal kılma" anlamı çerçevesinde oluşan bu adlandırmada,
şüphesiz ki üç talaktan sonra taraflar arasında dönüşü olmayan bir ayrılığın ve bir
evlenme yasağının doğması, ikinci evliliğin de bu yasağı kaldırma, hararnı helal
yapma işlevini görmesi etkili olmuştur.
İslam toplumunda hülle adetinin dönem ve bölgelere göre farklılık göstererek belli ölçüde yaygınlaşmasında. yukarıdaki ayetin böyle bir imkandan söz etmiş olmasından ziyade Hz. ömer devrinde başlayan "tek celsede üç talak" hükmü
ve uygulamasıyla klasik doktrindeki taIak telakkisinin. ayrıca muamelat hukukunda ölçü alınan şekil ve lafız unsurunun yemin gibi talak alanında da fazlaca
işletilmesinin etkisi vardır. Hz. Ömer'in hilafetine kadar kadının bir temizlik dönemi içerisinde yapı lan talaklar sayısı ne
olursa olsun bir talak, yani eşiere tanın an
. üç defa boşanabilme hakkından sadece
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birinin kullanılması şeklinde kabul edilirken kural olarak erkeğe ait olan boşama
hakkının bir tehdit vasıtası şeklinde mübalağalı sayı ve ifadelerle kullanılmaya ve
kadınlar da bundan zarar görmeye baş
layınca Hz. ömer ashapla istişare ederek
aynı anda yapılan üç boşarnayı hukuken
üç boşama olarak geçerli saymış, yani üç
talak hakkının tamamının kullanılmış olduğu hükmünü vermiştir. Bu ictihadi hüküm daha sonra dört Sünni mezhep imamı dahil fakihlerin çoğunluğu tarafından
gerekçeleri kısmen farklı da olsa benimsenip yürürlükte tutulmuştur (bk. TALAK). Aile hayatına son veren talak hakkının kızgınlık vb. sebeplerle fevri olarak
kullanılması ve bir anda hukuki neticeler
doğurması çok defa evlilik birliğ i ni devam
etti rm ek isteyen tarafları zor durumda
bırakmış ve hülle de adeta bu sonucu aş
maya yarayan bir çare olarak yaygınlık kazanmıştır.

üç talakla boşanan bir kadının bir baş
ondan da boşanmadık
ça eski kocasına helal olmayacağını bildiren ayette yer alan "nikah" kelimesi (elBakara 2/230). İslam hukukçularının çoğunluğuna göre mücerret nikah akdini değil fiili evliliği ifade etmektedir: bu sebeple de helallik için cinsi münasebet şarttır.
Ancak fukaha-i seb'adan Said b. Müseyyeb, cinsi münasebetin bulunmadığı mücerret nikah akdiyle helalliğin meydana
geleceğini söylemiş, Bişr b. Gıyas ei-Merisi ile Şia fakihleri de bu görüşü benimsemiştir. Said b. Cübeyr'in de bu görüşte
olduğu nakledilmekle birlikte bunun Said
b. Müseyyeb ile karıştırılmasından kaynaklanmış olması muhtemeldir. İ slam
alimlerinin ÇOğUnluğu ise SÖZ konusu gökasıyla nikahlanıp

rüşe karşı çıkmıştır. Sadrüşşehid, meşhur

hadise aykırı olduğunu söylediği bu telakkiye dayanarak fetva verenlerin Allah'ın,
meleklerin ve bütün insanların lanetine
uğrayacaklarını söylemiştir. Said b. Müseyyeb'in bu görüşte olmasının hüllecileri
lanetleyen hadisin kendisine ulaşmamış
olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.

Bu sebeple bazı İslam hukukçuları, onun
göre hüküm veren hakimin
hükmünün geçersiz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Said b. Müseyyeb'e göre mutlak manada nikah hem akdi hem de cinsi
münasebeti ifade ediyorsa da ilgili ayette nikahın kadına izafe edilmesi ve erkek
olmadan münasebetin meydana gelemeyeceği dikkate alınırsa ayet cinsi ilişkiyi değil akdi şart koşmaktadır. Onun bu görügörüşüne
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şünden

rücü ettiği de nakledilmiştir. Said
b. Müseyyeb'in görüşüne karşı çıkan İslam
hukukçuları ise nikahın hakiki manada cima, mecazi olarak da akid için kullanıldığı
nı , ayette geçen nikahtan maksactın cima
olduğunu ve akdin buna sebep teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca ayette bir baş
ka erkekle değil "bir başka koca ile nikahlanmadıkça" ifadesindenesasen akid ına
nasının bulunduğunu, bu sebeple nikah
kelimesinden akid manasını çıkarmanın
tekrara sebebiyet vereceğini söyleyerek
bir kişinin hukuki şartlarını gözetip beraber yaşamaya niyet etmedikçe koca olarak adlandırılamayacağını belirtmişlerdir.
Ayrıca burada cinsi ilişki manasının bulunduğuna karine vardır. Zira bu ilişki boşamayı, dolayısıyla bir yuvanın yıkılmasını
engelleme konusunda bir caydırıcılık özelliğ i taşımaktadır, ilişkisiz nikahta ise bu
faktör yoktur. Nitekim 1917 tarihli Aile
Hukuku Kararnamesi de İslam hukukçularının büyük çoğunluğunun görüşüne
uyarak üç talakla boşanan kadının boşayan kocaya helal olabilmesi için kadı
nın iddeti bittikten sonra hülle kastı olmaksızın bir başka erkekle evlenip zifafa
girmeleri ve bundan sonraki ayrılığın ardından iddet ini doldurması gerektiğini
hükme bağlamıştır (md. ı ı 7-1 18).
Gerek Hz. Peygamber'in hadislerinde
gerekse ashabın uygulamasında , Kur'an-ı
Kerim'de ifade edilen şartın (el-Bakara 2/
230) yerine getirilebilmesi için ikinci evliliğin hilesiz, muvazaasız, sahih bir şekilde
ve evlilik amaçlarına uygun olarak gerçekleşmiş olması hususuna ayrı bir önem atfedilir. Ashaptan Rif aa ei-Kurazi karısını
boşadığında kadın tekrar ona dönebilmek için Abdurrahman b. Zebir'e nikahlanmış, fakat zifafa girmeden Resül-i Ekrem 'e başvurarak eski kocasına dönüp
dönemeyeceğini sormuş, Hz. Peygamber
de yeni kocasıyla cinsi ilişkide bulunmadan bunun mümkün olamayacağını söylemiştir (Buhar!, "Şehadat", 3, "Tali1(5",
4, "Libas", 6, 23, "Edeb", 68; Ebu DavGd,
"Tala(5", 49). Yine Resülullah, hülleyapanla kendisi için hülle yapılan erkeği Allah'ın
lanetine uğramış insanlar olarak ilan etmiş (Ebu Davud, "Nikal:).", 15; Tirmizi. "Nikal).", 28; Nesa!, "Tala(5", 13, "Zinet", 25;
İbn Mace, "Nikal:).", 33) ve hülleyapanı "kiralık teke" olarak nitelendirmiştir (ibn
Mace, "Nikal:).", 33). Hz. ömer de bu yola
başvuranları taşa tutmak suretiyle idam
etmekle tehdit etmiş , oğlu Abdullah, bu
tür bir evliliğin nikah akdi değil zina fiili

olduğunu

ve yirmi yıl beraber yaşasalar
bile zinakar sayıldıklarını söylemiştir. Hz.
Ali, Abdullah b. Mes'ud, Ebu Hüreyre, Cabir b. Abdullah. Ukbe b. Amir, Abdullah
b. Abbas da bu görüşe katılmış ve kadının
kocasına helal olmayacağını belirtmişler
dir. Abdullah b. Abbas bunun Allah' ı aldatmaya kalkışmak olduğunu söylemiş
tir. Hz. ömer böyle bir evlilikten sonra boşamaya izin vermeyerek evliliğin devamına hükmetmiş, Hz. Osman da hülle
maksadıyla evlenen bir karı kocayı ayır
mıştır.

üç talakla boşanmış bir kadını, boşayan
helal kılmak niyetiyle veya bu
şartla yapılan evliliğin dini ve hukuki hükmü İslam hukukçuları arasında geniş tartışmalara yol açmıştır. Hanefiler bu meselede, evlenecek erkeğin helal kılma niyeti taşıması ile evlendikten sonra boşa
ma şartı koşularak yapılan evlilikleri ayrı
ayrı ele alırlar. Buna göre boşanmış kadın
la onu boşayan ilk kocanın herhangi bir
bilgi ve isteği olmaksızın bir erkeğin bu
kadınla onu ilk kocaya helal kılma niyetiyle evlenmesi halinde onun bu niyeti akdi
hukuken etkilemez ve yapılan akid sahih
olup helallik gerçekleşir. Boşama şartıyla
yapılan evlilik akdinde ise Ebü Hanife ve
Züfer 'e görenikah geçerli, şart geçersizdir: evlilik şarta bağlı olmaksızın devam
eder. Diğer bir ifadeyle şart yok hükmünde görüldüğünden yapılan işlem süreklilik amacıyla yapılmış bir evlilik sayılır. Bu
tür bir evlilikten sonra kocası tarafından
boşanan kadın eski kocasıyla tekrar evlenebilir. Bazı Şafiiler de bu görüştedir. Bezzazl'nin bu konuda Ebu Hanife'ye, "Nikah
ve şart caizdir, ikinci kocanın boşamama
sı durumunda hakim kadını boşattırır"
şeklinde bir görüş nisbet etmesi (el-Fetava, IV, 263) hatalıdır. Mezhebin ilk muteber kaynaklarında (zahirü'r-rivaye) böyle bir
görüş bilinmemektedir (İbnü'l-Hümam,
IV, 35) . İmam Muhammed de nikahın geçerli, şartın batı! olduğunu söylemekte,
ancak böyle bir evliliğin kadını ilk kocası
na helal kılmayacağını ifade etmektedir.
Ebü Yüsuf'a göre de böyle bir evlilikte cima vaki olsa bile kadın ilk kocasıyla evlenem ez. Ebu Hanife'ye göre helal kılma
şartı rnekruh ve geçersiz, nikah akdi ise
sahih olduğu için Allah'ın "bir başka koca
ile nikahlanmadıkça" ayetindeki hitabına
dahil olması sebebiyle kadın ilk kocasıyla
evlenebilir. Ebu Hanife'nin bu görüşünü
hileli ve muvazaalı bir yola cevaz olarak
görmekten ziyade onun hukuki işlemlekocasına
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rin dini sonuçlarıyla şekli ve hukuki sonuçları arasında ayırım yapmasının ve hukuki işlem lerde mümkün o ldu ğ u ölçüde şek
rı. zahiri ve objektif kıstasları benimsemesinin tabii sonucu olarak görmek gerekir.
Aynı yaklaşım daha geniş bir şekilde imam
Şafii için de geçerlidir. Ebu Yusuf ise helal kılma şartının süre tayini anlamına geldiğini ve bunun da geçici evliliği ifade ettiğini, sahih olmayan böyle bir nikah akdinin ise kadını kocaya helal kılmayacağı
nı ileri sürmektedir. imam Muhammed'e
göre de helal kı l mak şartıyla ni kah akdi
yapanlar, kanun koyucunun t ehir ettiği
bir şeyi acele olarak elde etmek istemekt edirler. Bu sebeple böyle bir yola başvu
ranlar, bir an önce miras almak isteyen
mirasçının, varisi olduğu ki şiyi öldürmesinde uygulandığı gibi bundan mahrum
bırakılmak suretiyle cezalandırılırlar.
Şafii mezhebinde de hakim görüş, gerekçe farklı bile olsa Ebu Yusuf ve imam
Muhammed'in görüşü istikametindedir.
Şafii mezhebine göre üç t alakla boşanan
kadını kocas ına helal kılm ak şartıyla yapılan nikah akdi sür e t ayinine dayalı bir
nikah akdidir ve müt'a nikahının bir türüdür. Nikahı sona erdirme amacıyla ileri
sürülen her şart akdi batıl kılar ve evlilik
akdinin neticelerini doğ u rm az . Buna göre kadının önceki kocasıyla yeniden evlenebilmesi için sahih bir evlilik gerekir. Ancak akid esnasında böyle bir anlaşma ve
şart olmadığı halde karı kocadan herhangi biri devamlı bir evlilik kurmak değil ilk
kocaya helal kılın ayı sağlayan geçici bir
evlilik yapmaya niyet etmişse niyet gizli
olduğundan hukuki bir d eğer taşımaz, şe
kil esas alınır ve yapılan akid geçerli sayı
lır. Malikller'e göre hülle şartı veya ikinci
kocanı n helal kılma niyetinin bulunduğu
nikah akdi fasiddir. Süfyan es-Sevr\' ve Evzai de bu görüştedir. Böyle bir şartın ikrarı veya tesbiti halinde akid feshedilir ve
kadın , ikinci kocası, şahitler ve veli cezalandırılır. Hanbelller'e göre de hülle niyeti
veya hülle şartıyla yapılan nikah akdi dinen haram, hukuken batıldır. Ebu Hanife'nin hacası ibrahim en-Nehai, kadının
veya ilk ya da ikinci kocadan birinin niyetinin hülle olması durumunda nikahın batıl olduğunu ve kadının ilk kocaya helal olmayacağını söylemişti r.

islam mezhepleri hüllenin dinen haram
ve hülle şartıyla yapılan evliliğin
önceki kocaya helal oluşu sağlamayacağı 
nı ifade etmişler, ancak hukuki işlemler
de açık ve objektif delil ve verilerden ha-

olduğunu

reket etmek gerektiğinden hülle niyetiyle yapılan ikinci evliliğin pozitif hukuk açı
sından değeri konusunda, yani hakime
intikal edecek m addi deliller bakımından
farklı değerlendi rm ele r yapmışlardır. Bu
sebeple de bir kısım fakih hülle amaçlı
evlilikleri dinen haram ve günah saymakla birlikte niyet açığa vurolmadığı sürece
hukuken geçerli saymıştır. Esasen bu
yakl aşım, fakihlerin hukuki işlemlerin diyani hükmü ile kazal hükmü arasında f ark
gözetmelerinin tabii sonucudur ve hiçbir
zaman o nların hülleyi haram görmediği
anlamına gelmemektedir. Ancak fakihlerin bu ayırımı hukuk tekniği açısından
savunul abilir olsa da halk arasında algı
lanma biçimi ve uygulamaya aksediş yönüyle olumlu sonuç doğurmamış, neticede hülle evliliklerinin haram olmadığı,
hatta dinen onaylanan bir çıkış yolu (hile-i
şer'iyye) olduğu şeklinde bir anlayışın yayg ınlaşm asına zemin hazırlamış , bu yönde
uygulamalar için gerekçe yapılmaya baş
lanmıştır. Bu süreç, gerek islam dünyasında ger ekse Batı'da hülle evliliklerini
hedef alan , bu arada islam hukukuna ve
geleneğine kadar uzanabilen ağır eleşti
rilerin yapılmasının, hatta konu etrafın
da mizahi bir literatürün oluşmasının da
temel arnili olmuştur. Ancak islam'ın aile
kurumuna verdiği önem, evlilik akdinin
kurulması ve korunmasına yönelik aldığı
tedbirler, hülle evliliğ ini açıkça yasaklayan ve kınayan hadisler göz önüne alın 
dığında bu tür bir evliliği islam'ın haram
ve günah sayınakla kalmayıp önlemek de
istediği ve asla tasvip etmediği açıkça anl aş ılır.

Hüllenin islam toplumlarında belli ölçüde de olsa yaygınlık kazanmasını islam'ın
böyle bir işlemi caiz görüp tavsiye etmesi
şeklinde değil diğer toplumlar gibi islam
toplumunda da zaman zaman bu tür ihlal ve istismarların o l abileceği şeklinde
açıklamak ve bu tür gelişmeleri fertlerin
dinin emir ve yasaklarına uymada gösterdikleri şahsi zaafa bağlamak daha yerindedir. Ancak aile hukuku alanında klasik
doktrinde hakim telakkilerin, özellikle de
boşama hakkının kocaya tahsisi, bu hakkın kullanımının f erdi t ercih niteliğinde
görülüp yargı denetimine f azla açılmayı
şı, boşaman ın gerçekleşmesinde şekli unsurların ön planda tutulması gibi t ercihIerin adeta kanuna karş ı hile niteliğinde
ki hülleyi beslediği ve onun yaygınlaşması
için uygun bir zemin oluşturduğu da söylenebilir.
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