
yekpare bir durum olup olmadığı konu
sunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 
Şafii usulcüleri sahih olmamayı yekpare 
bir durum olarak görürken Hanefıler, ön
görülen şartlardaki eksikliğin önem dere
cesine göre sahih olmama halini batı! ile 
fasid şeklinde iki farklı derecede düşün
müşlerdir; ancak onlar da ibadetler konu
sunda iki terimi eş anlamlı kabul etmiştir 
(bk BUTlAN; FESAD). 

Beyzavl. kelamcı usulcülerle fakihlerin 
yukanda zikredilen sıhhat tanımlannın ken
disine yer bulabiieceği bir şekilde genel bir 
tanım yapmıştır. Buna göre sıhhat, "bir 
fıilin amaca uygun, yani sonuçlarının ken
disine bağlanmasını gerektirecek biçimde 
olmasıdır" (istitbau'l-gaye) (Minhacü'L-vü

şül, 1, 76). İlk iki tanımdan ibadetlere öz
gü olma izlerrimi edinilmesine karşılık iba
detler yanında hukuki işlemleri de açıkça 
içine alması yönüyle bu tanım sonraki ba
zı usulcüler tarafından daha başarılı kabul 
edilmiştir. 
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SIHRİYET 
(4i~l ) 

Evlilik sebebiyle oluşan 
hısımlık anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Sıhr (çoğulu eshar) kelimesi "eritmek, 
karıştırmak ve yaklaştırmak" gibi mana
Iara gelen shr kökünden türemiş olup ev
lilik bağı tarafların ve yakınlarının birbirine 
kaynamasını ve karışmasını sağladığı için 
bu yolla meydana gelen hısımlığa sıhriy
yet denmiştir. Dilcilerin bir kısmına göre 
sıhriyet eşierden biriyle diğerinin akraba
ları, diğer bir kısmına göre ise yalnız er
kekle karısının akrabaları arasındaki hısım
lığı ifade eder. Başka bir kullanıma göre 
evlilik sebebiyle erkek tarafından olan hısı
ma hamfı (çoğulu alıma), kadın tarafından 
olan hısıma haten (çoğul u ahtan) adı veri
lir. Kur'an-ı Kerim'de sıhr kelimesi "evlilik
ten doğan hısımlık" anlamında bir ayette 
geçer ve insanlar arasında yaratılan soy 
(kan) bağı ve evlenme ile meydana gelen 
hısımlık bağı ilahi kudretin delilleri arasın
da sayılır (el-Furkan 25/ 54). Diğer bir ayet
te aynı kökten gelen bir kelime fiil kalıbın
da ve "sıcaklık sebebiyle eritme" manasın
da kullanılmıştır (el-Hac 22/20). Hadisler
de "shr" kökünden türeyen kelimeler de
ğişik sözlük anlamlarıyla kullanıldığı gibi 
bazı hadislerde sıhr eşin bütün kabilesini 
kapsayacak bir içerikte geçer (Wensinck, 
el-Mu'cem, "şhr" md.). Mesela Beni Mus
tali~ seferinden sonra Hz. Peygamber'in 
savaş esiri Cüveyriye ile evlenmesi üzeri
ne ashabın nezaketen onun bütün yakınla
rını serbest bırakırken kullandığı "ResGlul
lah'ın esharı" ifadesinde bu anlam söz ko
nusudur (Müsned, VI, 277). Fıkıh terimi 
olarak sıhriyet ve musaheret "evlilik se
bebiyle meydana gelen hısımlık" demek
tir (evlenme engeli teşkil eden derecesi 
için aş.bk.). Bu hısımlık sebebiyle oluşan 
evlilik engeline "hürmet-i musahere" de
nilir. Fıkıh literatüründe sıhr ve eshar ke
limeleri erkeğin gerek kendisi gerekse ba
bası. oğlu veya mahrem akrabaları tara
fından yapılan evlilik dolayısıyla hısım olu
nan belirli kişileri ifade etmek üzere de 
kullanılır; bu bağlamda "evlenilmesi ya
saklanmış yakınlar" anlamı söz konusu de
ğildir. Mesela Muhammed b. Hasan'a gö
re lehine vasiyette bulunulanlar arasında 
eshar zikredilmişse zevcenin, üvey anne
nin ve oğlun karısının mahrem akrabala
rıyla mahrem derecesindeki erkek akra
baların eşleri bu kapsamda sayılır; zevce. 
üvey anne ve kardeşin karısı bu kapsama 
girmez. Lehine vasiyette bulunulanlar ara-
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sında ahtanın zikredilmesi halinde mah
rem kadın akrabaların eşleri bu kapsama 
girer (Kasan!, VII, 351 ). Türk hukukunda 
sıhriyet hısımlığına "kayın hısımlığı" veya 
"dün ür hısımlığı" denilmekte olup kayın hı
sımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona 
ermiş olsa bile eşierden biriyle diğerinin 
üst soyu veya alt soyu arasında evlenme 
yasaktır (TürkMedenfKanunu, md. 129). 

İslam aile hukukunda belli dereceye ka
dar sıhr! hısımlık da, kan ve süt hısımlığı 
gibi evlenme engeli teşkil eder. Bu sebep
le sıhr! hısımlık bağı kişinin sosyal ve ailevl 
çevresini oluşturması. akrabalık ilişkileri
ni ve sorumluluklarını yakından ilgilendir
mesi yanında aile hukukunun önemli bir 
konusunu meydana getirir. Sıhrl hısımlık 
sebebiyle evlenilmesi ebediyen haram olan 
kadınlar dört grupta toplanır: 1. Babanın 
ve dedelerin eşleri, yani kişinin üvey an
neleri ve üvey nineleri. Z. Oğul ve erkek 
torunların eşleri. 3. Kayınvalide ile eşin ba
ba ve anne tarafından nineleri. 4. Eşin baş

ka kocadan olan kızlarıyla kız torunları. 
Ancak son gruptakilerin evlenilmesi ha
ram olanlar kapsamına girmesi için nikah 
akdi yeterli olmayıp zifafın da gerçekleş
mesi gerekir. Kadının evlenmesi söz ko
nusu olduğunda yukarıda sayılanlarla aynı 
derecedeki erkek akrabalar düşünülmeli
dir. Kişinin evlendikten sonra cinsel ilişki
de bulunmadan boşadığı kadının kızıyla 
evlenmesinin haram olmadığı konusunda 
ittifak vardır; buna karşılık cinsel ilişkide 
bulunmadan kadının ölmesi, yine ilişkide 
bulunmadan halvet halinde bulunmaları 
durumunda sıhrl hısımlığın meydana ge
lip gelmeyeceği hususunda ihtilaf edilmiş
tir (Muvaffakuddin İbn Kudame, VII, 93). 

Öte yandan gelinin başka kocadan olan 
kızı, diğer bir ifadeyle kişiye oğlunun üvey 
kızı haram değildir. Sıhriyet sebebiyle ev
lenilmesi haram olanlar süt emme sebe
biyle de haram olur. Buna göre kişiye eşi
nin süt yönünden usul ve fürüu ebediyen 
haram olduğu gibi iki sütkızkardeşten bi
riyle evli kalındığı sürece diğeriyle evlen
mek de geçici olarak haramdır. 

Sahih nikahla sıhriyet bağının ve bu se
bebe dayalı evlenme engelinin sabit ola
cağı konusunda ihtilaf yoktur. Fasid nikah 
ve zina da Hanefi ve Hanbeli mezhepleriy
le Malikller'in bir kısmına göre bu konu
da sahih nikahla aynı hükmü dağururken 
Şafiiler'le Malikller'in bir kısmı bu görüşe 
katılmaz. Bununla birlikte fasid nikahta 
cinsel ilişkiye girilmesi Şafiller'e göre de 
hürmet-i musahereye sebep olur. 1917 
tarihli Osmanlı Hukük-ı Aile Kararnamesi 
zina konusunda ispat güçlüğü sebebiyle 

~~~ 
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Şafiiler'in görüşünü esas almıştır (Aydın, 
s. 187, 247, 273). Şafii'ye göre, ilahi gazabı 
eelbeden bir suç ve günah olan zinayı iş
leyerek ilahi nimetlerden sayılan sıhrl hı
sımlığa nail olunamaz (el-Üm, V, ı65) . "Ha
ram helilli haram kılmaz" hadisi de (İbn 
Mace, "Nikal).", 63) bu şekilde yorumlan
mıştır. Hanefiler görüşlerini, "Babalarınızın 
nikahladığı kadınları nikahlamayın" ayeti
ne (en-Nisa 4/22) dayandırmıştır. Zira ni
kah "evlilik sözleşmesi" anlamına geldiği 
gibi "cinsel ilişki" anlamına da gelen müş
terek bir kelimedir. Bu sebeple evlilik dışı 
cinsel ilişkiyle de hürmet-i musahere mey
dana gelir (Serahsl, IV, 204-205; Muvaffa
kuddin İbn Kudame, VII, 90). Bu konuda, 
"Kim bir kadının tenasül uzvuna bakarsa 
o kadının anası ve kızı bakana haram olur" 
hadisi de (İbn EbQ Şeybe, III, 304) delil ola
rak gösterilmiştir (Kasanl, II, 26ı ). Ancak 
zinanın mahremiyet doğurmayacağı, dola
yısıyla aralarında zina sebebiyle hürmet-i 
musahere bulunan kişilerin mahrem akra
balar arasındaki bakma ve dokunma hü
kümlerine tabi olmayacağı hususunda gö
rüş birliği vardır. 

Sıhrl hısımlık sebebiyle meydana gelen 
diğer bir evlenme engeli ise kişinin belir
li yakınlık derecesindeki kadınları aynı an
da nikahı altında bulundurması şeklinde
ki geçici yasaktır. Bir erkeğin iki kız kar
deşle aynı anda nikahlı olması ayetle ha
ram kılınmıştır (en-N isa 4/23); ikiden faz
la kız kardeşle aynı anda evliliğin yasak ol
ması da evleviyet gereğidir. Yine bir kadı
nın halası veya teyzesiyle birlikte aynı an
da bir erkeğin nikil.hında olması hadisle ya
saklanmıştır (Buhil.rl, "Nikal).", 28; Müslim, 
"Nikal).", 33-40). Bu ayet ve hadislerden ha
reketle fakihler şöyle bir kural ortaya koy
muşlardır. Nesep veya süt yönünden bir
birinin mahrem akrabası olan, başka bir 
deyişle biri erkek sayıldığı takdirde evlen
meleri haram olan iki kadınla aynı anda 
nikahlı kalmak haramdır. Bu yasağın ama
cı, mahrem yakınlar arasındaki akrabalık 
ilişkilerinin bozulmasını önleme şeklinde 
açıklanmıştır. Hanefiler'e göre hürmet-i 
musahere sadece cinsel ilişkiyle değil şeh
vetle öpme, dokunma ve tenasül uzvuna 
bakma ile de sabit olur. Malikller el ve yüz 
dışındaki yerlere şehvetle dokunma ve bak
manın da aynı sonucu doğuracağını söy
lemiştir. Şafii ve Hanbelller'e göre ise cin
sel ilişki dışındaki durumlarda hürmet-i 
musahere doğmaz. Sıhrl hısım kavramına 
kimlerin dahil olduğu konusu irade be
yanlarının, özellikle vasiyetin yorumlanma
sı bakımından da önem arzeder. Mesela 
bir kişi sıhrl hısımlarına vasiyette bulunsa 
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hanımının mahremi olan hısımlarına va
siyette bulunmuş olur. Ancak bir yörede 
sıhrl hısım kelimesi farklı anlam içeriyor
sa kelimenin yöresel anlamı esas alınır. 

Zira bu gibi durumlarda kişinin kullandığı 
kelime ile ne kastettiğini örf belirler (el
Fetava 'l-Hindiyye, VI, 120). 
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İbnü'I-Faradi'nin 
Tarih u culema,i'I-Endelüs' üne 

- İbn Beşküval 
(ö. 578/1183) 

tarafından yazılan zeyil 
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SILA-i RAHİM 
( ~}f ;u.,) 

Akrabalık bağlarını yaşatmayı, 

akrabaların birbirini ziyaret etmesini 
ve iyi ilişkiler kurmasını ifade eden 

L 
ahlak terimi. 
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Sözlükte "bağ, ilişki" anlamına gelen sı
la ile "döl yatağı, ana rahmi" ve mecazen 
"insanlar arasındaki soy birliği, akrabalık 
bağı" manasındaki rahm 1 rahim (çoğul u 

erham) kelimelerinden oluşan sıla-i rahim 
terim olarak "kan bağı ve evlenme yoluy
la oluşan akrabalık bağlarını yaşatma, ak
rabalarla ilişkiyi sürdürme, haklarını gö
zetme, onlara ilgi gösterme, iyilik ve yar
dımda bulunma, ziyaret etme" şeklinde 
açıklanmaktadır. Akrabalar için zü'l-erham, 
ülü'l-erham gibi tabirler de kullanılır. İb
nü'I-Eslr, bu tür akrabalık görevlerini ih
mal etmenin veya akrabalara kötü dav
ranmanın kat'-ı rahim tabiriyle ifade edil
diğini belirtmektedir ( en-Nihaye, II. 2 ı 0-
2ı ı: V, ı91-ı92; ayrıca bk. Usanü'l-'Arab, 
"rl).m", "vşl" md.leri; Tacü'l-'arO.s, "rl:ım", 

"vşl" md.leri) . Hz. Peygamber'in talima
tıyla Habeşistan'a hicret edenler arasında 
yer alan Ca'fer-i Tayyar'ın ResGl-i Ekrem'e 
minnettarlığını dile getirmek için Necaşl'
nin huzurunda yaptığı konuşmada sıla-i 
rahim (sılatü'r-rahm ) ve kat'-ı rahim (nak
tau ' J-erlıam) tabirleri geçmektedir (İbn Hi
şam. I-II . 336). Kudüs'te bulunduğu sıra
da Bizans Hükümdan Herakleios'un Resu
luilah hakkındaki sorularını cevaplandırır
ken Ebu Süfyan da benzer ifadelerle sı
la-i rahimden söz etmiştir (Müsned, I, 262, 
263; Buhil.rl, "Bed"ü'l-val).y", 6; "Zekat", ı ; 

"Edeb", 8). 

Kur'an-ı Kerim'de rahim kelimesi yer al
mamakla birlikte çağulu erham yedi ayet
te sözlük anlamında (mesela bk. Al-i im
ran 3/6; ei-En'am 6/ı43, I44; er-Ra'd ı3/ 
8), üç ayette "akrabalar, akrabalık bağla
rı, akrabalık hakları" (en-N isa 4/ı; Muham
med 47/22; el-Mümtehine 60/3), iki ayet
te ülü'l-erham şeklinde (el-Enfil.l8/75; ei
Ahzab 33/6) "akrabalar" manasında geç
mektedir. Ayrıca "kurb" (yakın lık ) kökün
den çeşitli kelimelerin bulunduğu başka 
ayetlerde de akrabaiarla ilgili görevlere yer 
verilmiştir (mesela bk. el-Bakara 2/83, ı 77; 
en-N isa 4/36; eş-Şura 42/23 ). Nisa suresi
nin ilk ayetinde Allah'a saygısızlığın hemen 
arkasından akrabalık haklarına riayet et
memekten sakınılması istenmekte olup İs
lam alimleri bu ayete ve daha başka ayet
lerle hadisiere dayanarak sıla-i rahmi gö
zetmenin vacip (farz) ve sıla-i rahme riayet
sizliğin haram olduğunu bildirmiştir. Kur
tubl bu hususta İslam ümmetinin ittifa
kı bulunduğunu ifade eder (el-Cami', V, 6; 
ayrıca b k. Fahreddin er-Razi, IX, I 64) Mü
fessirlerin çoğu, Ra'd suresinin 21. ayetin
de geçen ve Allah'ın gözetUmesini emret
tiği şeyleri gözetenlerden övgüyle söz eden 
ifadede sıla kökünden bir fiilin kullanılmış 
olmasını dikkate alarak bu ayette bilhassa 
akrabalık bağiarına riayet edenlerin kas
tedildiğini düşünmüştür (Maverd!, s. ı 54). 
Şevkani de ayetingerek Allah'a gerekse 


