
zanırlar. Bu kız kardeşler kendi erkek kar
deşleriyle birlikte bulunduklarında "'bi
gayrihi"' asa be olur ve onların yarısı nisbe
tinde pay alırlar. Erkek kardeşler i olma
yıp da ölenin kızı veya oğlunun kızı ile bir
likte bulunan kız kardeşler "'maa'l-gayr" 
asabe olur ve onlardan artakalan mirası 
alırlar. Bu durumda da ana baba bir kız 
kardeş varken baba bir kız kardeş miras
çı olamaz. 

Ana baba bir veya baba bir kız kardeş
ler başkaları vasıtasıyla asa be oldukları bu 
iki durum dışında ashabü'l-feraiz sıfatıyla 
miras alırlar. Bu şekilde mirasa hak ka
zanabilmeleri için erkek kardeşlerini de 
mirasçılıktan düşüren yakın asabeden 
kimsenin bulunmaması gerekir. Bu du
rumda ana baba bir kız kardeş bir tane 
ise mirasın yarısını alır: birden fazla ise 
mirasın üçte ikisini eşit şekilde bölüşür
ler. Ana baba bir kız kardeşler bulunma
yınca baba bir kız kardeşlerin hükmü de 
böyledir. Baba bir kız kardeş. ana baba bir 
tek kız kardeşle bulunursa payı altıda bi
re düşer: ana baba bir kız kardeşler bir
den fazla olursa baba bir kız kardeşler 
mirastan pay alamazlar. Ana bir kardeş. 
erkek kız ayırımı yapı l maksızın bir tane 
ise mirasın altıda birini alır: birden fazla 
ise üçte birini eşit olarak paylaşırlar. Bu 
kardeşler ölenin oğlu. kızı. oğlunun oğlu 
veya oğlunun kızı, babası veya dedesiyle 
birlikte bulunduklarında miras alamaz
lar. 

Aile hukuku alanında kardeşlik evlen
me man ileri, hidane ve nafakayla ilgili ola
rak söz konusu edilir. Kur'an'da evlenil
mesi yasak kadınlar (muharremat) arasın
da kız kardeşler. kardeş kızları. kız kardeş 
kızları ve ayrıca süt kız kardeşler sayılmış 
(en-N isa 4/23). alimler de ister ÖZ ister 
üvey olsun kardeşlerle sütkardeşi ve bun
ların çocukları. çocuklarının çocukları ile 
evlenmenin haram olduğunda ittifak et
mişlerd ir. İl gi li ayette ayrıca iki kız kar
deşle aynı anda evli bulunmak da yasak
lanmıştır. Şahsın hukuku bakımından ev
lenmede velayet konusunda erkek karde
şin rolü de tartışılmış, kadının velisi ola
rak Hanefi ve Şafiiler baba ve dededen, 
Malikller oğul ve babadan. Hanbeliler ba
ba, dede ve oğuldan sonra kardeşe yer 
vermişlerdir. Kardeşler arasında da önce 
ana baba bir, sonra baba bir kardeşler ge
lir. Hanefiler'in aksine diğer uç mezhebe 
göre nesep birliği olmadığından ana bir 
kardeşlerin velayet yetkisi yoktur. Ebu 
Yusuf ve Muhammed' e göre ana bir kar
. d eşin veliliği için asabenin icazeti gerekli 
iken Ebu Hanife buna gerek görmez. 

Küçüğün velayeti kural olarak babaya: 
bakımı, gözetimi ve terbiyesi anlamında
ki hidane hak ve sorumluluğu da anneye 
aittir. Anne olmayınca bu hak kadın akra
baya, onlar da bulunmazsa erkek akra
baya geçer. Çoğunluk bu hakkın anneden 
sonra anneanneye, Ahmed b. Hanbel ise 
babaanneye geçeceğini belirtmiştir. Bun
dan sonraki sırayla ilgili çok farklı görüş
ler ileri sürülmüş olup bazı hukukçular kız 
kardeşe . bazıları ise babaanneye, teyze 
veya babaya, daha sonra kız kardeşe yer 
vermişlerdir. Bazılarına göre ise bu sıra
lama daha da karmaşıktır (bk. HİDANE) 
Kız kardeşler arasında öncelik sıralaması 
genel olarak ana baba bir, ana bir ve ba
ba bir kardeşler şeklindedir. Kadın akra
banın yokluğunda hidane sorumluluğu 
asabe sırasına göre erkeklere ve bu çer
çevede erkek kardeşlere geçer. Şafiiler 
kardeşler arasındaki öncelik sırasını ana 
baba bir, baba bir ve ana bir şeklinde be
lirlerken Hanefiler asabe olmadıkları için 
ana bir kardeşlere bu hakkı tanımaz. 
Hanbeliler de bu kardeşlere ancak zevi 'l
erham akraba içinde belli bir sıraya göre 
yer verir. Malikller ise ana baba bir kar
deşten sonra hidane kavramıyla bağlan
tılı olarak ana bir kardeşe. sonra da baba 
bir kardeşe öncelik tanırlar. 

Şafii mezhebinde nafaka sorumluluğu 
sadece usul ve fürQ, Maliki mezhebinde 
sadece ana. baba ve çocuklarla sınırlı tu
tulurken Hanefiler birbirleriyle evlenme
si yasak olan bütün akraba, Hanbeliler de 
ashabü'l-feraiz ve asabe sıfatıyla mirasçı 
olanlar ve bu çerçevede kardeşler arasın
da karşılıklı olarak nafaka sorumluluğu
nu gerekli görürler. Erkek veya kız kar
deşler birden fazla ise, bu mezheplere 
göre mirastaki hisseleri ölçüsünde so
rumluluk yüklenirler. Hanbeliler'e göre 
kardeşin mirasçı olmasına engel teşkil 
eden daha yakın birisinin bulunması ha
linde (oğul gibi) kardeşin nafaka sorum
luluğu kalkar. 

Yargılama hukuku alanında Hanefiler 
kardeşin kardeşe şahitlikte bulunabilece
ğini kabul ederken Şafiiler. şahitlik yapa
na bir menfaat sağlayıcı veya ondan za
rarı önleyici bir durum söz konusu olma
dıkça şahitliği geçerli sayarlar. Maliki ve 
Hanbeliler'in bu konuda ileri sürdükleri 
bazı şartlar da genel anlamda bu yakla
şıma dayanmaktadır. 

Kişinin usul ve fürüu dışındaki akraba
sına zekat verip veremeyeceği konusu 
tartışmalıdır. Hanefiler'e göre kişi ister 
kendisine nafaka verme sorumluluğu ta
şısın ister taşımasın bu akrabalarına ve 
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dolayısıyla erkek ve kız kardeşlerine ze
kat verebilir. Diğer üç mezhepte ise kişi
nin nafaka sorumluluğu taşıdığı akraba
sına zekat veremeyeceği belirtilmiştir. 
Şafii ve Malikller'e göre erkek ve kız kar
deşe nafaka ödeme sorumluluğu bulun
madığından bunlara zekat verilebileceği 
anlaşılmaktadır. Hanbeli mezhebinde na
faka sorumluluğu için mirasçılık şart ı 

arandığından kişi mirasçısı olduğu kim
seye zekat veremez. zira ona nafaka öde
mek zorundadır. İki kişi (kardeş) karşılık
lı olarak birbirine mirasçı olduğunda ise 
Ahmed b. Hanbel'den nakledilen kuwetli 
rivayete göre zekatlarını birbirine verebi
lir. Diğer rivayet mirasçı olanın diğerine 
zekat veremeyeceği , aksinin geçerli ol
duğu yönündedir. Buna göre mesela iki 
kardeşten biri diğerine mirasçı olabilir
ken oğlunun varlığı gibi bir engel sebe
biyle diğeri buna mirasçı olamıyorsa mi
rasçı olamayan diğerine zekat verebilir, 
çünkü ona karşı nafaka sorumluluğu yok
tur. 
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İslami literatürde kardeşlik karşılığın
da kullanılan Arapça uhuvvet, aynı ana 
babadan veya bunlardan birinden dünya
ya gelenler arasındaki kan bağını beli rt
mesi yanında aynı sülaleye, kabile veya 
millete mensup olma, aynı inanç ve de
ğerleri. dünya görüşünü paylaşma gibi 
ortaklık ve benzerlikleri bulunan kişi ya 
da gruplar arasındaki birlik ve dayanışma 
ruhunu da ifade etmektedir (Ragıb el
isfahani, el-Mü{redat, "eb." md.). Kelime 
Kur'an ve hadislerle diğer İslami kaynak
larda, Cahiliye telakkisinde soy birliğine 
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ve kan bağına dayanan asabiyet kavra
mının karşıtı olarak tevhid inancını esas 
alan manev1 birliği, dayanışma ve paylaş
ma sorumluluğunu anlatmak üzere yay
gın biçimde geçmektedir. Klasik sözlük
lerde uhuwet kelimesinin iki farklı çoğu
lundan ihvenin daha çok kan kardeşleri. 
ihvanın ise kan bağı olsun veya olmasın 
aynı inanç ve idealleri paylaşmaktan do
layı aralarında manevi yakınlık bulunan 
kişileri ifade etmek için kullanıldığı belir
tilmektedir (Lisanü'l-'Arab, "ei}v" md.). 
Kur'an-ı Kerim'de ihvan. çoğu manevi 
kardeşlik olmak üzere her iki anlamda ge
çerken mürninterin birbirlerinin kardeş

leri olduğunu bildiren ayet (ei-Hucurat 
_ 49/ ı O) dışında ihve kelimesi özellikle ger

çek kardeşleri ifade eder. Fahreddin er
Razi'ye göre bu istisnai kullanımdaki 

amaç din kardeşliğinin en az kan kardeş
liği kadar önemli olduğunu vurgulamak
tır (Me{atfl:ıu 'l-gayb, XXVIII, 129). 

Kur'an'da kardeşlik kavramının farklı 
ilişki biçimlerini ortaya koyduğu görül
mektedir. Nesep ilişkisi. Miras, evlenme 
gibi fıkhi düzenlemeler üzerinde duru
lurken kardeşlerden söz edilmesi ya
nında (bk. KARDEŞ) ahlak açısından Hz. 
Adem'in oğullarından Kabil'in kıskançlık 
ve menfaat duygularına mağlup olarak 
kardeşi Habil'i öldürmesi (el-Ma ide 5/ 
27-31). yine kıskançlık yüzünden Hz. Ya'
küb'un oğullarının kardeşleri Yusufa iha
net etmeleri (YOsuf 12/8-1 5) anlatılır. Ay
rıca bazı ayetlerde müslümanların put
perest akrabalarıyla ilişkileri çerçevesinde 
kardeşlerden de söz edilmekte ve müs
lümanların bunları dost kabul etmeme
leri gerektiği bildirilmektedir (et-Tevbe 
9/23-24; ei-Mücadile 58/22). Aynı soya ve 
kavme mensubiyet. Özellikle Hud, Salih, 
Şuayb gibi peygamberlerin kendi toplum
larıyla ilişkilerinden söz edilirken bunlar 
kavimlerinin kardeşleri olarak takdim 
edilir. Kaynaklarda, bu bağlamda kardeş
lik kavramının soy birliğini veya bütün 
insanların aynı atadan geldiğini ifade et
mesi yanında peygamberlerin kavimleri
ne duydukları şefkati. dolayısıyla onların 
manevi kurtuluşları için bestedikleri ar
zuyu dile getirdiği belirtilir (Ragıb e l - İ s

fahan!. el-Müfredat, "ei}" md.; Zemahşe
r!, ll. 86; Şevkanl. ll. 249) . İnanç, amaç ve 
davranış birliği. Kur'an bu açıdan müslü
manları birbirinin kardeşleri olarak gör
düğü gibi (Al-i İmran 311 03; et-Tevbe 9/ 
Il; el-Hucurat 49/1 O; el-Haşr 5911 O) müs
lümanların dışında kalan inanç grupları 
arasındaki ortaklık ve iş birliğini de kar
deşlik kavramıyla ifade eder. Buna göre 
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inkarcılar ve münafıklar birbirinin kar
deşleridir (Al-i İ m ran 3/156. 168; el-Ahzab 
3 3/18). Hatta Kur'an münafıklarla Ehl-i 
kitap arasında da bir kardeşlik ilişkisi ku
rar ( el-Haş r 59/11 ). Fahreddin er-Razi bu 
ilişkiyi iki tarafın da Hz. Muhammed'in 
peygamberliğini inkar etmesine, ona kar
şı tutumlarında aynı düşmanca niyeti bes
lemesine bağlar ( Me{atif:ıu 'l-gayb, XXIX. 
288). öte yandan mallarını benlik iddiası 
uğruna saçıp savuran veya müslümanları 
başarısız kılmak için harcayan putperest
ler kastedilerek (a.g. e., XX. 194). "Savur
ganlar şeytanların kardeşleridir" denil
mekte (e i -İsra 17/27), aynı ilişki A'raf su
resinde de (7/202) yine kardeşlik kavra
mıyla belirtilmektedir. 

Hz. Peygamber, kabileci asabiyetin bir 
sonucu olarak kan bağına büyük değer 
veren bir zihniyet dünyasında her türlü 
ırki yakınlığı değerler alanının dışına at
mak. bunun yerine din ve inanç birliğini 
koymaya girişmekle tamamen yeni bir 
toplum tesis etmek gibi güç bir işe teşeb
büs etmişti. Nitekim içlerinde Ebu Ce
hil'in de bulunduğu putperest liderler 
grubunun Resulullah'ı Araplar içinde ben
zeri görülmemiş bir şekilde halkının ata
larını kötülemek, saygın kişileri aşağı la

mak ve toplumda ayrılık tohumları ek
mekle suçlaması (İbn İshak. s. 178). bun
ların neden Hz. Peygamber'in amansız 
düşmanları olduğunu açıklamaktadır. Re
sul-i Ekrem aile, aşiret, nesep, kavim gibi 
kan bağına dayalı birlik duygularının ve 
ilişkilerin önemini kabul etmekle birlikte 
ilkel şekliyle şahsi veya ırki çıkariara yö
nelik olan asabiyet kavramının içeriğinde 
köklü bir değişiklik yaparak bu kavramı 
özellikle dini öğretilerin yayılması, gerçe
ğin gün ışığına çıkarılması. daha faziletli 
bir toplum kurulması gibi yüksek hedef
ler için bir araç olarak değerlendirmiştir 
(bk.ASABİYET). İslam'ın temel toplumsal 
dinamiği başından itibaren inanç birliği 
etrafında yoğunlaşan manevi kardeşlik 
duygusu olmuş, asabiyetten kaynaklanan 
farklılaşma ve çatışma eğilimleri yok edi
lerek yerine ilkelerini Kur'an'ın belirledi
ği inanç ve değerler birliğine dayalı bir 
kardeşlik ruhu konulmuştur. Nitekim Al-i 
İ mr an suresinde (3/1 03) . Cahiliye Arap
ları'ndaki kabilecilik çatışmaları kendile
rini bir yıkım noktasına sürüklemişken 
onların gönüllerinde barış ve kardeşlik 
duygularının gelişmesi, bu suretle de bir 
kardeşler topluluğu haline gelmeleri Al-

" lah'ın onlara bir nimeti olarak nitelendi
rilir. Zemahşeri, Araplar'ın Cahiliye döne
minde ihanet ve düşmanlık duygularıyla 

sürekli savaş halinde olduklarını hatırlat
tıktan sonra ayetteki "kardeşler" kavra
mını bu bağlamda "birbirine karşı şefkat 
duyan, temel noktalarda uzlaşıp aniaşan 
topluluk" şeklinde açıklar ve bunun "Al
lah için kardeşlik" (el-uhuwe fillah) olduğu
nu belirtir (el-Keşşaf, ı. 451 ). "ei-Hubbü 
lillah" gibi bu tabir de İslami literatürde 
çıkar gütmeyen kardeşlik ve sevgi duygu
sunu ifade eder. Hz. Peygamber, bütün 
maddi varlıklarını Mekke'de bırakarak 
Medine'ye hicret etmek zorunda kalan 
Mekkeliler'le onlara kucak açan ve daha 
sonra kendilerine ensar (yardımcılar) adı 
verilen Medineli müslümanlar arasında 
"muahat" denilen bir kardeşlik bağı kur
mak suretiyle geçici mal ortaklığını da 
içine alan bir uygulama gerçekleştirmiş
tir. 

H ucurat suresinde (49/9- 13). "Mümin
ler sadece kardeştirler" şeklinde katego
ri k bir hüküm konulmuş ve bu hükmün 
gerektirdiği ahlaki ve insani ödevler özet
lenmiştir. Hadislerde de müslümanların 
kardeşliği ilkesi üzerinde önemle durul
muş ve aynı ödevlere daha ayrıntılı olarak 
yer verilmiştir (bk. bi bl.) . İbn Kuteybe'
nin ' Uyılnü'l-a{ıbar'ı (IV, 3-134). Maver
di'nin Edebü'd-dünyave'd-din'i (s . 148-
226). Gazzali'nin İl)ya'ü 'uWmi'd-din' i 
(ll. 157-221) gibi geleneksel İslam ahlak 
literatüründe müslümanlar arasında ku
rulması gereken kardeşlik ve dostluk iliş
kilerinin önemine. bu çerçevedeki hak ve 
sorumluluklara, muaşeret kaidelerine ge
niş yer verilmiştir. Tasawuf kaynakların
da ilk zamanlarda sohbet ve müridliğin 
adabına dair bölümlerde kardeşlik konu
suna da yer verilirken tarikatların ortaya 
çıkmasıyla bir tarikata veya onun kolia
rına mensup olanlara ihvan denilmeye 
başlanmıştır (bk. İHVAN). 
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