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la başvurulan bir ruhsat olduğu unutul
mamalıd ır. Böyle bir evliliğe izin veren 
N isa süresinin 3. ayetinin devamında: 
..... şayet adalet i gözetmekten korkarsa
nız o zaman bir t ane ile veya cariyenizle 
yetinin. Doğru yoldan ayrılmamak için 
bu daha elverişlidir" buyrularak tek ev
lilik teşvik edilmiştir (geniş bilgi için bk. 

ÇOK EVLiLiK ) Uygulamada müslüman 
toplumların genellikle tek evliliği tercih 
ettikleri, bazı zengin kimselerin ve ta
rımla uğraşanların çok evliliğe belirli öl
çüde başvurdukları görülmektedie 

islam ailesinde evlatlık kurumuna yer 
verilmemiş, bu suni bir ilişki olarak ka
bul edilmiştir. Kimsesiz çocukların bakı~ 

lıp büyütülmesi bütün müslümanlara 
ve bu arada İslam devletine yüklenene 
dini-hukuki bir görev olmakla birlikte, 
bir kimseyi himayesine alanla o kişi ara
sında evlenme engeli doğacak, tek veya 
çift taraflı bir miras ilişkisi kurulacak 
şekilde bir akrabalık bağının doğduğu 
kabul edilmemiştir (bk el-Ahzab 33/ 4-5) 
Esasen çok evliliğin var olduğu toplum
larda hukuken izin verilse bile evlatlık 

kurumuna uygulamada pek rastlanma
dığı, çocuğu olmayanların evlatlık yeri
ne bir ikinci evliliği tercih ettikleri sos
yal bir vakıadır. 

İslam dini belirli şartlarla aile birliği
nin bozulmasına müsaade etmiştir. Bo
şanma konusunda kabul edilen sistem, 
boşanmayı yozlaştıran yahudi uygula
masıyla onu asla kabul et meyen hıris

tiyan tatbikatı arasında yer alan orta 
bir yol görünümündedir. Hz. Peygam
ber'in eşierin birbirlerine iyi davranma
ları ve aile birliğini devam ettirmeleri 
hakkında çeşitli emir ve tavsiyeleri var
dır (bk fVli{taf:ıu künazi's-sünne, "nikah" 
md l Birbirleriyle uyuşamayan eşierin 

en son başvuracakları çözüm şekli bo
şanmadır. Bundan önce uyuşmazlığın 

eşler arasında çözülmesi, bu mümkün 
olmazsa iki tarafın ailelerinden seçile
cek birer hakerne havale edilmesi (bk 
en-Nisa 4/ 35) başvurulacak usullerden
dir. Eğer bunlar bir fayda vermezse son 
çare olarak boşanmaya izin verilmekte
dir. Ne var ki bu izinle birlikte boşanma 
yine de hoş görülmemiştic Bir hadfs-i 
şerifte. "Allah'ın helal kıldıklarının en kö
tüsü boşanmadır" buyrulmuştur (Ebü 
Davüd, "Talill5:", 3) Özellikle sebepsiz bo
şanmalar hiçbir şekilde hoş karşılanma
mıştır. Bununla beraber artık bir arada 
bulunmasına imkan kalmayan eşierin ge
nel olarak boşanma hakları kabul edil
miştir. Hıristiyanlık'ta olduğu gibi eşierin 
evlenmekle artık ayrılmaz bir bütün teş-
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kil ettikleri anlayışı ve dolayısıyla aile bir
liğinin her durumda devamının isten
mesi lüzumsuz bir ifrat kabul edilmiştir. 

Boşanma konusunda kocanın kadına 
nisbetle daha geniş bir serbestlik içe
risinde bulunduğu görülmektedir. Bu, 
boşanmanın malf bütün külfetinin ko
canın omuzlarında oluşu ve kocayı bo
şanma kararından önce dikkatli olmaya 
iteceği düşüncesine dayanmaktadır. Ay
nı zamanda erkeğin kadın kadar hissi 
olmaması ve boşanma hakkını genellik
le suistimal etmeyeceği anlayışı da bu 
hususta rol oynamıştır. Nitekim koca
nın sahip olduğu bu boşanma serbesti
si aynı ölçüde tatbikata yansımamıştır. 
Bunda kocanın yükleneceği mali külfe
tin yanı sıra dinin sebepsiz boşanmayı 
hoş görmemesi de büyük ölçüde mües
sir olmuştur. Kadın boşanma konusun
da daha sınırlı bir yetkiye sahiptir. O 
ancak kocasıyla anlaşarak (muhalaa) ve
ya belirli sebeplerin varlığında bir mah
keme kararıyla (tefrik) boşanabilir. Aile 
birliğinin devamı sırasında olduğu gibi 
bu birliğin bozulmasından sonra da karı 
kocanın . özellikle kocanın çocukları üze
rinçle belirli sorumlulukları devam et
mektedir ( ayrı ca bk. TAIAK ) 

Aile Hukuku. Ailenin hukuki yapısı ve 
bu ilişkiden doğan hak ve borçlar. fık
hın münakehat bölümünde ele alınmış 
ve işlemmiştic Klasik fıkıh kitaplarında, 
konular ibadat, muamelat ve ukübat 
ana bölümleri içinde incelenmiştir. Mü
nakehat bu sistematik içerisinde genel 
olarak ibadat ve muamelat arasında yer 
alır. Bu aile hukukunun hem ibadetlerle 
hem de muamelatla olan yakın ilişkisi 
sebebiyledie Bu bakımdan bazı hukuk
çular onu ibadat. bazıları muamelat bö
lümüne dahil ederler. Münakehat da 
başlıca iki ana bölüme ayrılır: Nikah ve 
talak. Nikah bölümünde eviemme akdi. 
bununla ilgili şartlar. evlenme engelleri 
ile mehir ve nafaka gibi evlenmenin do
ğurduğu sonuçlar; talak bölümünde ise 
boşanma, boşanma çeşitleri, sonuçları, 

iddet. nafaka gibi konular işlen i r. Ne
sep, süt emzirme (rada), çocuğun ba
kım ve terbiyesi (hadane) ile akratıalık 
nafakası gibi konular da yine münake
hat bölümünde incelenmektedir. 

Çağdaş İslam hukukçuları aile huku
kunu hugün "ahval-i şahsiyye" başlığı 

aitında ele almaktadırJac Kadri Paşa 

(el-Ahkamü'ş-şer'iyye {f ahuali 'ş-şal]siyye, 

Kahire, ts. ), Ebü Zehre ( e l-Af:ıua/ü 'ş-şatz· 

şiyye, Kah i re I 3691 1950), Abdurrahman 
Tae (Ahlcamü'l-ahuali 'ş-şal]şiyye fi'ş-şe rr'a

ti'l-İslamiyye, Kahire 195 5) ve Zekiyyüddin 

Şaban ' ın (el-Ahkamü 'ş-şer'iyye {i'l-ahua
li 'ş-Şal]şiyye, Beyrut I 978) eserleri bu sa
hada ki çalışmaların en dikkate değer 
örneklerindendie 

BiBLiYOGRAFYA : 

Müsned, vı, 256, 377; Darimf. "Vudıl'", 76 ; 
İbn Mace . NikaJ:ı " , 1; Ebü Davüd, "Tahil.ret", 
94, "Talak", 3 ; Tirmizi, "Tahil.ret", 82 ; Sad ri 
Maksudi Arsa!, Türk Tarihi ue Hukuk, İs tanbul 
1947, s . 333-338 ; Subhf Mahmesanf. el
Euia 'u 't-teşrf ' iyye fi 'd-düueli 'l- 'A rabiyye, Bey· 
rut 1948, s. 41-71; Z. Fahri Fındıkoğlu . Hukuk 
Sosyolojisi, İ stan bul 1958, s . 97-200, 330-356; 
Ha lil Cin. islam ue Osmanlı Hukukunda Eu
lenme, Ankara 1974, s . 14; Denise Masson. 
Monotheisme coranique et monotheisme bib
lique, Paris 1976, s . 603-620 ; Mi{tahu ·k ünü· 
zi's-sünne, "nikah" md.; Mahm üd Abdüssemf 
Şa' lan . /'lizamü 'l-üsre beyne 'l-Mesfhiyye ue'l
islam, Riyad 1403/ 1983, 1, 49-52; B. Schmidlin 
- C. A. Cannat a, Droit Priue Romain, Lausanne 
1984, 1, 47-56 ; M. Akif Aydın. islam-Osmanlı 
Aile Hukuk u, İstanbul 1985, s . 12-56 ; Keh
ha le, Silsileta buhüş ictima 'iyye, Beyrut 
1405 / 1985, 1,'41-6 1; lll, 8-77; Xl, 7-41; Seyyid 
Sa bı k. Fıkhü 's-S ün ne, Beyrut 1405/1985, ll, 
5-1 6, 206-210; J ean Lecerf. "N ote sur la fa 
mille dans le m onde arabe et islamiqu e ", 
Arabica, '111 / 1·2, Le iden 1956-57, s. 31-60; 
a. mlf.. "'A'ila ", E/2 (Fr.). 1, 315-316 ; M. Şakir 
Ü lkütaşı r, "Aile (Türklerde aile)", iTA, 1, 186-
187 ; O. J . Baab, "Family ", DB, ll , 238-241; 
"M arriag e", a. e., lll , 278-287; T. W. Rhys Da
vids, "Family", ERE, V, 723-728. 

~ MEHMET AK iF A YDlN 

L 

Medine'nin güneyinde yer alan ve 
Medine hareminin sınırlarından 

birini teşkil eden dağ. 
_j 

Mekke gibi Medine'nin de bir harem*i 
vardır ve bu saha Zü lhuleyfe yakınların
daki Air (Ayr: ~ ) dağıyla Uhud dağı ve 
Küçük Sevr dağı arasında kalan bölge-

Air dağı . Suudi Arabistan ( İ Ü Ktp .. Albüm, m . 90747) 



Air dağının bu lunduğu bölge 

dir. Air, Mescid-i Nebevf'nin yaklaşık 8 
km. güneyinde. Sevr ise 8 km. kuzeyin
dedir. 

Şahih-i Bul]drf'de Hz. Ali'den rivayet 
edilen bir hadiste Hz. Peygamber. "Me
dine'nin Air dağından şuraya kadar uza
nan sahası haremdir. Kim Medine'nin 
bu haremi dahilinde Kitap ve Sünnet'e 
aykırı bir iş yapar veya ehl-i bid'ata yar
dım ederse Allah'ın azabı. meleklerin la
neti ve bütün halkın nefreti onun üzeri
ne olsun ... " ("Feza'ilü'l-Medine", ı) bu
yurmuştur. Sal).ih-i Müslim 'deki riva
yette. bu hadiste "şuraya kadar uzanan 
saha" diye müphem bırakı lan sınırın Sevr 
dağı olduğu ifade edilmektedir ("Hac", 

467) 

Bazı müellifler Medine'de Air ve Sevr 
adında dağlar bUlunmadığını, bunların 

Mekke civarında yer aldığıni iddia eder
lerse de bu yanlıştır. Çünkü Mekke'de 
olduğu gibi Medine civarında da Sevr ve 
Air adlı dağlar vardır. Bazı alimler Me
dine'nin hareminin Mekke'nin haremi 
gibi olmayıp harem kelimesinin Medi
ne için tazim ve saygı manasında kul
lanıldığını, ağaç kesmek, ot yolmak ve 
avianmak gibi yasakların hicretten bir 
müddet sonra kaldırildığını ve bU tür 
faaliyetlerin serbest bırakılçlığ ını söy
lerler. 
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AiŞE 
( ;;..::;,:~ ) 

Ümmü'l-mü'minln Aişe bint Ebi Bekr 
es-Sıddik el-Kureşiyye 

(ö. 58/678) 

Hz. Ebu Bekir'in kızı ve 
Hz. Peygamber'in hanımı. 

_j 

Babası Ebü Bekir b. Ebü Kuhafe. es
Sıddik lakabıyla tanındığı için kendisine 
Aişe es-Sıddika (es-Sadıka) binti's-Sıddik 
denilmiştir. Annesi, Kinane kabilesinden 
ümmü Rüman bintAmir b. Uveymir'dir. 

Bi'setin 4. yılında (614) Mekke'de doğ
du. Onun daha önce doğduğunu ve do
layısıyla Hz. Peygamber ile evlendiğinde 
on dört ile on sekiz yaşlarında olduğu
nu ileri süren bazı çağdaş araştırmacı
ların (bk. Süleyman Nedvi, V, 12-25, Ak
kad, s. 39, 59-60) dayandıkları rivayetler 
sağlam değildir. İbn İshak. Hz. Ebü Be
kir'in daveti ile müslüman olanları sı
ralarken Hz. Aişe'nin de adını verir ve o 
sıralarda yaşının küçük olduğunu zik
reder. Hz. Aişe'nin. "Ben ebeveynimi bil
dim bileli onları müslüman buldum· (Bu
harf, "Kefalet", 4) ifadesinden kendisinin 
bi'set--i nebeviyyeden sonra doğduğu an
laşılmaktadır. Çocukluğu hakkında faz
la bilgi yoktur. Hz. Peygamber ile nikahı 
hicretten önce Mekke'de kıyılmıştır. Ba
bası Resül-i Ekrem ile daha önce hicret 
ettiği için aynı yıl (622) annesi, ağabe

yi Abdullah, kız kardeşi Esma, Hz. Pey
gamber'in hanımı Sevde, kızları Fatıma 
ve ümmü Külsam ile birlikte Medine'ye 
hicret etti. Önceleri Medine'nin havası
na alışamadığı için babası gibi rahatsız
landı. Ancak kısa bir süre sonra sağlığı
na tekrar kavuştu. Hicretin 2. yılı Şewal 
ayında (Nisan 624. iki bayram arasında} Hz. 
Peygamber'le evlendi (Zehebi, ll, 141-
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142) Düğün tarihini hicretin 1. yılı Şev

va! ayı (Nisan 623} olarak kabul edenler 
de vardır. Hz. Ebu Bekir. düğünü neden 
geciktirdiğini Hz. Peygamber'e sormuş, 
mehir parasını temin edemediği için te
hir ettiğini öğrenince ihtiyacı olan SOO 
dirhemi ona ödünç vermişti. 

Hz. Aişe Resul-i Ekrem ile evlendik
ten sonra üstün bir mevkie ve haklı bir 
şöhrete ulaştı. Peygamber hanımlarının 
müminlerin anneleri (ümmehatü'J-mü'mi
nln) olduklarını bildiren ve Hz. Peygam
ber'den sonra, başkalarının onlarla ev
lenmesini ebediyen yasaklayan Kur'an 
ayetleri (bk Ahzab 33/6, 53) gereğince 

"ümmü'l-mü'minin" diye anılmaya baş
ladı. 

Hz. Aişe' nin Bedir Gazvesi'ne iştirak 
ettiğine dair bazı rivayetler vardır. An
cak bunu Hz. Peygamber ile izdivacının 
Bedir'den sonra vuku bulduğuna dair 
rivayetle bağdaştırmaya imkan yoktur. 
Uhud Gazvesi'nde sırtında su taşıma, 

haber toplama ve yarahiara bakma gibi 
geri hizmetlerde çalışmıştır (Vakıdl, 1, 
249, 265, 292) Hendek Savaşı'nda ise 
Beni Harise kabilesiniri kalesinde Sa'd 
b. Muaz'ın annesiyle birlikte bulunmuş
tur. Hudeybiye Musalahası'na da katıl

mış, 1-iayber'in fethinden sonra Hz. Pey
gamber diğer hanımlarıyla birlikte ona 
da bir miktar hisse ayırmıştır. Hz. Ömer 
Hayber yahudilerini Filistin taraflarına 

sürdüğü zaman. Hz. Peygamber'in ha
nımlarını Hayber'deki hisselerini mah
sul veya toprak olarak almakta serbest 
bırakmış, Hz. Aişe toprak almayı tercih 
etmiştir. Mekke fethi için hazırlıklara 

başladığında seferin ne tarafa olacağını 
herkesten gizleyen Hz. Peygamber bu
nu sadece· Aişe'ye bildirmiş, Hz. Ebu 
Bekir bu hazırlığın Mekke için olduğunu 
kızından öğrenmişti. Hicretin 1 O. yılında 
yapılan Veda haccına diğer ümmeha
tü'l-mü'minin ile birlikte katılmıştır. 

Hz. Aişe'nin iştirak ettiği en mühim 
seferlerden biri, hicretin 5. yılı (bazı kay
naklara göre 6. yıl} Şaban ayındaki (Ocak 
627} Beni Mustalik Gazvesi'dir. Hz. Pey
gamber sefere çıkarken Hz. Aişe'yi de 
yanına almış, savaş sonrasi Medine'ye 
dönülürken ordunun konakladığı bir 
yerde Hz. Aişe devesinden (mahmil} inip 
bir ihtiyacın ı gidermek için ordugahtan 
biraz uzaklaşmış, dönüşünde boynun
daki gerdanlığın düştüğünü farketmişti. 
Gerdaniığı aramaya çıktığı sırada onun 
mahmilde olduğu düşünülerek orduya 
hareket emri verilmişti. Hz. Aişe geri dö
nünce konak yerinde kimseyi bulamadı 
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