MAHREMİYETLER KONUSU
ERKEK HAYIZ HALİNDEKİ EŞİNDEN İLİŞKİ DIŞINDA İSTEDİĞİ
GİBİ YARARLANIR
Allah Resulü (s) şöyle buyurmuştur: “Aybaşı-hayız halinde olan eşinizle
cinsel ilişki dışında dilediğinizi yapabilirsiniz.”1
Açıklama
Bu hadiste de belirtildiği gibi, bir Müslüman hayız halinde olan yani
aybaşı gören eşiyle, cinsel ilişkide bulunma dışında, onula kucaklaşabilir, onu
sevip okşayabilir, öpüşebilirler. Bunların dini açıdan hiçbir sakıncası yoktur.
Ancak haram olan şey, böyle bir durumda cinsel ilişkide bulunma halidir.
Nitekim Bakara, 2/222’de bu durum açıklanmıştır.
Kimi batıl inanışlara göre ay hali gören bir kadın bu haliyle güya yemek
pişiremez, yağ ve benzeri maddelerin bulunduğu kapların ağzını açamazmış.
Bunlar tamamen batıl ve hurafelerden ibaret olan şeylerdir. Genelde de Yahudi
adet ve gelenekleridir. Çünkü Yahudiler bu gibi hallerde eşleriyle beraber aynı
sofrada yemek yemezler, onları evlerinde bulundurmazlar, evlerde beraber
olmazlardı.
Bu hal Hz. Peygambere sorulunca, Resulüllah (s) yukarıdaki hadisini
buyurmuştur. Bu olay dönemim Yahudilerine ulaşınca, Yahudiler: “Yahu bu
adama ne oluyor, bu adam ne yapmak istiyor, biz ne yapıyorsak, bu adam bizim
yaptığımızın tersini yaparak bize karşı çıkıyor” diyerek tepkilerini
göstermişlerdi.
Bu hadisten öğrendiklerimiz
1-Hayız halindeki eşiyle kişi, cinsel ilişki dışında istenilen şekilde
birliktelik caizdir.
2- Bu gibi hallerde kadın yemek pişirebilir, hazırlayabilir. Bunların
hiçbirisinin sakıncası yoktur. Beraber aynı sofrada oturulup yenilir, içilir.
Kadının pişirdiği de, yaptıkları da yenir.
83. Hadis
(Ne zaman gusül-boy abdesti farz olur)
Allah Resulü (s) şöyle buyurmuştur: “Erkek kadının dört şubesi yani
kolları ve bacakları arasına oturunca ve cinsel organlar birbirine temas edince –
erkeğin sünnet mahalli kadının sünnet mahalline girince- boy abdesti almak farz
olur.”2
Açıklama
Erkek cinsel ilişki amacıyla eşinin kolları ile bacakları arasına oturunca ve
bu arada erkeklik organının sünnet mahalli eşinin cinsel organına yerleşip de
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eşine yüklenince, meni gelsin veya gelmesin her ikisinin de yıkanmaları vacipfarz olur.
Bu hadisten öğrendiklerimiz
1- Erkek hanımının kollarıyla bacakları arasına oturup erkeğin cinsel
organının sünnet mahalli, kadının cinsel organı içinde kaybolursa her ikisi için
de yıkanmak-gusül farz olur.
2- Bu arada meni gelsin ya da gelmesin fark etmez. Her ikisi de yıkanmak
zorundadırlar. Çünkü cünüplük gerçekleşmiş ve yıkanmaları farz olmuştur.

(Tekrar ilişkide yıkanmak gerekir mi?)
Allah Resulü (s) şöyle buyuruyor: “Biriniz eşiyle cinsel ilişkiye girdikten
sonra, eğer bu ilişkisini tekrarlamak isterse ilişkiden önce –iki ilişki arasındatıpkı namaz abdesti gibi abdest alsın.”3
Açıklama
Bir kimse eşiyle cinsel ilişkiye girdikten bir müddet sonra yeniden ilişkiye
girmek istemesi halinde yıkanması gerekmez. Ancak dilerse tıpkı namaz abdesti
gibi bir abdest alarak ilişkiye girmesi müstahaptır, daha yerinde bir davranış
olur. Ancak bu, mecburi değildir, istemesi halinde yapabilir.
Bu hadisten öğrendiklerimiz
1-Bir kimse eşiyle cinsel ilişkisini tekrarlarsa, her defasında boy abdesti
gerekmez. Aynı veya gecede ilişkiyi tekrarlaması halinde bir boy abdesti
yeterlidir.
2- Bu ilişkiler mutlaka namaz vakitlerini aşacak şekilde bir zamana
yayılmamalıdır. Diyelim ki bir iki saatlik zaman arasında ilişkisini iki veya üç
kez tekrarladı, bunun için ayrı ayrı boy abdesti gerekmez. Tek boy abdesti
yeterlidir. Dilerse ilişkiler arasında abdest alabilir.
Kırk hadisten oluşan bu kitabımızın son iki hadisini yine hadis olan iki
dua ile bitirelim.
(Cinsel ilişki sırasında besmele ve dua)
Allah Resulü (s) şöyle buyuruyor: “Bismillah- Allah’ım! Senin adınla.
Allah’ım! Şeytanı bizden uzaklaştır ve bize rızık olarak vereceğin
çocuklarımızdan da şeytanı uzaklaştır.”4
Açıklama
Buhari, bu hadisi her halükarda ve cinsel ilişki sırasında “Besmele”
çekilir, başlığıyla sunmuştur. Bu itibarla Müslüman meşru olan her şeyde ve her
işte besmele çekebilir. Dua edebilir.
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Bir müslümanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi her ikisi için de sevaptır.
Kaldı ki bu konuda Hz. Peygamberin hadisleri vardır. Nasıl ki haram olan zina
fiilinin işlenmesiyle günaha giriliyorsa, helal olan ilişki ile de sevap kazanılmış
olur. Çünkü taraflar yani eşler bu sayede harama düşmekten korunmuş
oluyorlar. Doğacak olan çocukların da kime ait oldukları belirlenmiş oluyor ve
çocuklar herhangi bir töhmet altında tutulmuyorlar.
Bu hadisten öğrendiklerimiz
1- Cinsel ilişki esnasında besmele çekilebilir, dua okunabilir.
2- Cinsel ilişkinin meşru olması halinde taraflar için sevap kazandırır.

Eşlerin Birbirlerinin Avret Yerlerine Bakması
Hz. Peygamber (s) şöyle buyuruyor: “Sizden biriniz eşiyle cinsel ilişkiye
girmek istediğinde, örtünsün, eşeklerin çıplaklığı gibi soyunmasınlar.”5
Güya böyle bir birleşmenin sonucunda insanda unutkanlık hastalığının
doğabileceği, gözdeki görme özelliğini zayıflatacağı söylenmiş ise de, bunun
pek kabul görür bir yanı yoktur. Kaldı ki bu hadisi rivayet eden kişinin
bilinmeyen, tanınmayan biri olması sebebiyle de hadis zayıf bir hadistir.
İmam Ebu Yusuf’un söylediğine göre hocası Ebu Hanife’ye, Eşlerden her
birinin birbirlerinin cinsel organlarını ellemelerinde ve erkeği bu yoldan tahrik
etmede bir sakıncanın olup olmadığını sormuş, İmam Ebu Hanife de: “Hayır,
umarım, belki de bundan dolayı alacakları ecir daha fazla olur” der.6
Nitekim el-Hidaye kitabında da, Kerahiyet bölümünde İbn Ömer’den
naklen, eşin zevk alabilmesi için hanımının cinsel organına bakmakta bir
sakıncanın olmadığı belirtilmektedir.
Ancak bu konuda hadis diye rivayet olunan kimi uydurma ifadelere
bakmamak gerekir. Nitekim “Biriniz hanımıyla veya cariyesiyle cinsel ilişkiye
girdiğinde, sakın onun cinsel organına bakmasın. Çünkü bu, körlüğe neden
olabilir.” Farklı bir rivayette ise: “… ilişki esnasında fazla konuşmasın,
çünkü bu ahraz olunmaya, dilsizliğe neden olabilir”7 ilavesi de
bulunmaktadır.
Bu hadis ile alakalı olarak İbnu’l-Cevzi Mevzuat adlı eserinde,
“mevzudur yani uydurmadır” diyor. Aslında sağlıklı bir bakış açısıyla
değerlendirildiğinde de, bunun batıl olduğu, hadis olmadığı anlaşılır. Çünkü
cinsel ilişkiye nispetle eğer, bakmanın haramlığı ele alınırsa bu, harama götüren
yollara nispetle haramlığı dile getirmektedir. Mademki yüce Allah, bir kimsenin
hanımıyla cinsel ilişkiye girmesini mubah yani serbest kılıyor, böyle bir
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durumda, Allah, o kişinin hanımının cinsel organına bakmasını hiç yasaklar mı?
Bunun akıl ile bağdaşır yanı nedir?
Oysa böyle bir şeyi teyit eden herhangi bir rivayet yoktur. Nitekim Hz.
Aişe annemizden gelen rivayet de böyle bir durumu reddetmektedir. Hz. Aişe
annemiz diyor ki:
“Ben ve Allah Resulü (s) aramızda olan bir tek kaptan yıkanırdık.
Ellerimiz o kaptan su almak için gidip gelirdi de, bazen Allah Resulü beni
geçerdi ve ben ona, bana da bırak, bana da bırak, derdim. Oysa her ikisi de
cünüptüler.”8
İlk bakışta bu hadisten çıkan hüküm, bakmanın caiz olduğudur. Nitekim
Süleyman İbn Musa yoluyla gelen ve İbn Hibban tarafından rivayet olunan hadis
de bu görüşü teyidetmektedir. Süleyman İbn Musa, hanımının cinsel organına
bakan bir kişinin durumu hakkında ona sormuş, o da: “Ben bunu Ata’ya sordum,
o da demiş ki ben de bunu Hz. Aişe’ye sordum. Hz. Aişe de bu manada olarak
yukarıdaki hadisi ona anlatmıştır. Nitekim bunu aktaran Hafız İbn Hacer
Askalani de Fethulbari adlı eserinin 1/290’da şu ifadeye yer veriyor:
“Bu, erkeğin hanımının avret yerlerine bakabileceğinin caiz oluşunu
gösterdiği gibi, aynı zamanda kadının da kocasının avret yerlerine
bakmasının caiz oluşunun da delilidir.”
Bu konu bu şekilde açıklığa kavuşunca, eşlerin ister cinsel ilişki sırasında
olsun, ister yıkanma esnasında olsun birbirlerinin avret yerlerine bakmaları
arasında herhangi bir ayırım yoktur. Böylece yukarıda geçen Sözkonusu
uydurma hadisin de hadis olmadığı ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Tıpkı burada görüldüğü gibi cinsel ilişki sırasında çok fazla konuşmanın
kekemeliğe veya ahraz oluşa sebep olacağını belirten hadis de ciddi manada
zayıf olan bir hadistir, hatta mevzudur.
Aynı şekilde daha önce geçen yirmi beşinci hadisin durumu da böyledir.
Beyhaki, Nesai ve daha başkaları bu hadisin zayıf olduğunu belirtmişler ve:
“Bu, münker olan bir hadistir” yani ret olunan ve kabul görmeyen bir hadistir,
demişlerdir.9 Bu konuya daha açıklık getirmek için, ek bir bilgiyi yine
kaynaklarından aktarmak suretiyle sunalım.
Eşler Bütünüyle Birbirlerine Helaldirler
Karı ve Koca eşler, birbirleri açısından ne kadar mahremlikleri vardır, ne
kadar serbestlikleri vardır. Eşler birbirlerinden ne kadar sakınabilirler veya
sakınmazlar? Özetle Eşler çıplak vaziyette tümüyle birbirlerine bakabilirler mi?
Cevap: Önce konuya ilişkin olarak iki ayetle cevap verelim. Yüce Allah
şöyle buyuruyor:
1- “ََحتَّ َى َيَ ْط ُه ْرنَ َفَإ ِ َذا
ْ ََوي
َ ََّوالَ َتَ ْق َربُوهُن
َ ِّض َقُ ْل َه َُو َأَ ًذىَفَا ْعتَ ِزلُو ْا َالن
َ ض
ِ ساءَفِيَا ْل َم ِحي
ِ َن َا ْل َم ِحي
ِ سأَلُونَكََ َع
َّللاَُإِنَّ ه
ثَأَ َم َر ُك ُم ه
ُ َح ْي
َََويُ ِح ُّبَا ْل ُمتَطَ ِّه ِرين
َ ْ“ ”تَطَ َّه ْرنَ َفَأْتُوهُنَّ َ ِمنSana kadınların ay
َ ََّللاََيُ ِح ُّبَالتَّ َّوابِين
halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan
8
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kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.
Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu
iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.”
(2/Bakara, 222)
Burada yüce Allah, bize eşlerimize, Allah’ın istediği yerden yaklaşmamızı
emir buyuruyor.
َواتَّقُو ْا ه
ٌ َح ْر
2- “َ ش ِر
ِّ ََوب
َ ث َلَّ ُك ْم َفَأْتُو ْا
َ سآ ُؤ ُك ْم
َ ِن
ِ َُوقَ ِّد ُمو ْا َألَنف
ِ ََّح ْرثَ ُك ْم َأَن
َ َُوا ْعلَ ُمو ْا َأَنَّ ُكمَ ُّمالَقُوه
َ ََّللا
َ س ُك ْم
َ ىَش ْئتُ ْم
ْ
ْ
ََ“ ”ال ُمؤ ِمنِينKadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle
varın. Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın.
Allah'tan korkun, biliniz ki siz O'na kavuşacaksınız. (Ey Muhammed!)
müminleri müjdele!” (2/Bakara, 223)
Eşlerimizin bizim tarlamız olduğunu Allah söylüyor, dolayısıyla,
“Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın.
Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın” buyururken,
tarlanıza “Nasıl isterseniz, öyle varın” buyurmakla, ister ayakta, ister oturarak,
ister uzanarak, ister gece, ister gündüz, ister önden, ister arkadan olmak üzere
gidebilirsiniz demektir. Burada “arkadan” sözüyle yanlış bir değerlendirmeye
gidilmemelidir. Arkadan ön mahalle, yani cinsel organa, çocuk üreyecek olan
yere gitmek olarak ulema tarafından kast edilmiştir. Yoksa “Dübürden”
yaklaşmak demek değildir.
Hanefi fıkıh kaynaklarında konuya ilişkin geçen ifadelerden örnekler
verelim, şöyle ki: “Tenvir el-Ebsar” adlı kitapta olsun, bunun şerhi olan
“Dürrül-Muhtar” olsun, bu eserlerdeki ifade şöyledir: “Erkek, hanımın ister
açıkta olan yerlerine olsun, ister gizlide olan yerlerine olsun, hatta gizlide olan
bu yer kadın ve erkeğin cinsel organları da olsa, ister şehvetle olsun, ister
olmasın bir birlerine bakabilirler. Bu, caizdir. Bunun haramlıkla hiçbir ilgisi de
yoktur.
Hatta Hz. Ömer’in oğlu Abdullah diyor ki: “Bu konuda en evla olanı,
kişinin eşinden lezzet alması ve haz duyabilmesi için, cinsel organa
bakmasıdır.” Kaldı ki bu konuda Hz. Peygamberin (s) şöyle bir hadisleri de
vardır: “Hanımın ve cariyenin dışında gözünü başka kadınların mahrem
yerlerine bakmaktan sakındır”10 diye de buyrulmuştur.
Birbirlerinin cinsel organlarına bakamazlar türünden gelen rivayetlerin
tamamına yakını, ya uydurmadırlar veya uydurmaya yakın olan rivayetlerdir.
İmam Ebu Hanife’nin önemli talebelerinden biri olan İmam Ebu
Yusuf’tan gelene rivayete göre diyor ki; Ebu Hanife’ye, biri diğerinin cinsel
arzusunu harekete geçirmek için karı ve koca birbirlerini cinsel organlarına
bakabilirler mi? Sen bunda bir sakınca görüyor musun?” diye sorar. İmam Ebu
Hanife’nin verdiği cevap şöyle olur: “Hayır, Hatta öyle umut ediyorum ki,
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birbirlerini bu şekilde tahrik etmekle ecirlerinin daha çok olmasını
sağlamış olurlar.”11
Belki de İmam Ebu Hanife yukarıdaki sözü ile Hz. Peygamberin (s) şu
hadislerine işaret etmiş olabilir. Resulüllah (s) şöyle buyurmuştur: “Herhangi
birinizin eşiyle cinsel ilişkide bulunması da sadakadır.” Bunun üzerine
sahabe: “Ey Allah’ın Resulü! Yani herhangi birimiz şehevi isteğimizi yerine
getireceğiz ve bunda o kimseler için ecir olacak öyle mi?” diye sorduklarında,
Resulüllah (s) şöyle buyurur: “Evet, öyledir. Peki ya o kimseler şehevi
isteklerini haram yoldan tatmin etmiş olsalardı bu, onlar için bir günah
olmaz mıydı? İşte kişi onu helal olan yoldan yerine getirirse, bundan ötürü
onun için ecir vardır. Siz ne diye hayır ve iyilik olan hesaba katmıyorsunuz
da, kötü olanı hesaba katıyorsunuz?” (Hadisi Müslim rivayet etmiştir.)
Oysa daha önce adından söz ettiğimiz ve Hidaye kitabında yer alan
hadislere gelince, onlar bu konuda delil ve hüccet değildirler. Çünkü zayıf olan
rivayetlerdir. Zaten o rivayetleri de buraya almadık. (İbn Mace, buraya
almadığımız Hidaye kitabında geçen hadisi Nikâh bölümünde, 1921 numara ile
zikretmiştir. Busıri adındaki hadis âlimi, Zevaid eserinde bu hadisin zayıf
olduğunu zikretmiştir. Kaldı ki Hafız Iraki de sözkonusu hadisin zayıf olduğunu
belirtmiş ve hadisin tüm senetlerinin zayıflığı nedeniyle dikkate alınmaması
gereken bir rivayet olduğunu belirtmiştir. Zaten aynı hadisi, Elbani de “İrvaulĞalil” adlı eserinde, 2009 numara ile verdiği bu hadisin zayıf olduğunu
zikretmiştir. Dikkate alınması gereken Müslim hadisidir ve ayetlerdir.)
Kur’an ile Sahih Sünnette haklarında kesin ve net olarak haramlık
gösteren bir delil olmadıkça, hiçbir kimsenin herhangi bir şeyi helal veya haram
kılma yetkisi yoktur. Oysa yapmamız gereken kolaylaştırmaktır, zora koşmak
değil, Basitlik getirmektir, yokuşa sürmek değil. Mani olmak değil, cevaz
vermektir. Kaldı ki bir hadiste de şöyle buyrulmuştur: “Avret yerlerini eşin ve
milki yeminin olan cariyelerin dışında kimse görmesin, yabancılardan
koru.” Demek ki, biz eşimize, eşimiz de bize dilediğimiz gibi birbirimizin her
yerine bakabiliriz. Hiçbir haramlık yoktur. Kaldı ki yüce Allah da şöyle
buyuruyor: “َََأو َ َما َ َملَ َكتْ َأَ ْي َمانُ ُه ْم َفَإِنَّ ُه ْم َ َغ ْي ُر َ َملُو ِمين
ْ اج ِه ْم
ِ وج ِه ْم َ إِ َّال َ َعلَى َأَ ْز َو
ِ َوالَّ ِذينَ َ ُه ْم َلِفُ ُر
ََ”حافِظُون
َ “Ve onlar ki, cinsel organlarını korurlar; Ancak eşleri ve ellerinin
sahip olduğu-cariyeleri hariç. Bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış
değillerdir.” (23/Müminun, 5-6)
Dolayısıyla eşler çok rahat olarak birbirlerinin cinsel organlarına
bakabilirler. Bunda herhangi bir haramlık yoktur. Bu konuya dair çok rivayetler,
bilgi ve belgeler vardır.12
Yine Buhari’nin Sahih adlı eserinde Hz. Aişe annemizden gelen rivayete
göre demiş ki: “Ben ve Peygamber (s), adına Farak denilen bir kapta
birlikte yıkanırdık.” (Buhari, hadis: :250)
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Hafız İbn Hacer Askalani de “Fethul-Bari” adlı kitabında diyor ki: “Kimi
âlimler, bu hadise dayanarak, erkeğin karısının cinsel organına, kadının
kocasının cinsel organına bakabileceğine cevaz vardır, demişlerdir” diye
belirtmektedir.
Bir kişinin hanımının cinsel organına bakabileceğine delalet eden böyle
bir rivayet de vardır. İbn Hibban sözkonusu hadisi Süleyman b. Musa yoluyla
rivayet ediyor. Bu zata, eşinin cinsel organına bakan kimsenin durumu
sorulmuş. O: “Ben de bunu Ata adındaki zata sordum. O, bana dedi ki: “Ben de
bunu, Hz. Aişe’ye sordum. Aişe de sözkonusu hadisi manasıyla zikretti. Bu
hadis bu konuda bir nasstır-bir delildir.13
Nitekim Kurtubi tefsirinde de, Nur suresinin 31. Ayetinin tefsirinde şu
bilgiler yer almaktadır: “İlim adamları, erkeğin hanımının cinsel organına
bakmasının caiz olup olmadığı konusunda iki görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe
göre, caizdir, erkek eşinin cinsel organına bakabilir. Çünkü eğer koca için, eşiyle
cinsel ilişki de bir haz duyabiliyorsa –ki bu, bir gerçektir-, o takdirde, kişinin
kendi hanımının cinsel organına bakması haydi haydi caizdir, çok olağan bir
şeydir.
İkinci bir görüşe göre ise, caiz olmadığı söylenmiştir. Bunu da güya Hz.
Aişe’nin söylediği ileri sürülen, “Ne ben onunkini gördüm, ne de o benimkini
gördü” rivayetidir ki, bu, asılsızdır, doğru değildir. Doğru olan görüş ilk
görüştür. Hatta bazıları da, bunun edep gereği olabileceğini söylemişlerdir. Ki
bunu ileri süren de İbn Arabî’dir. İslam âlimlerinden olan Asbağ şöyle
demektedir: “Erkeğin, hanımının cinsel organını diliyle yalaması da caizdir.”
İbn Huvyezimendad da diyor ki: “Kocanın, hanımının tüm bedenine ve cinsel
organının dış yüzeyine istediği gibi bakması caizdir. Nitekim Efendinin der
cariyesinden bu şekilde yararlanması da caizdir. Bu, erkek açısından böyle
olduğu gibi, kadın açısından da böyledir. Oda dilediği gibi kocasından
yararlanabilir, bakabilir, elleyebilir… Cariye de aynı şekilde efendisinden bu
manada yararlanabilir.”14

Azil Konusu
Azil, çocuk olmaması için, cinsel ilişkide bulunan eşin, erlik suyunumeniyi hanımının rahmine akıtmayıp dışarı akıtmasıdır.
Hz. Cabir diyor ki: “Resulüllah (s) zamanında bizler azil yapardık,
Kur’an da henüz inmeye devam edip duruyordu.”15
Yukarıda geçen hadisin Müslim’de yer alan rivayetinde, hadisin ravisi
İshak şu ilaveyi yapmıştır: “ Süfyan dedi ki, eğer bu, yasaklanmış olsaydı,
kesinlikle Kur’an bizi bundan menederdi” diyor.
13
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Yine Cabir rivayet ediyor: “Adamın biri Allah Resulüne (s) gelerek ona:
“Benim bir cariyem var, bu cariye bizim hem hizmetçimiz ve hem de bizim su
taşıyanımızdır. Ben bu cariye ile cinsel ilişkiye giriyorum. Ancak bunun gebe
kalmasını da istemiyorum” dedi. Hz. Peygamber (s) de: “İstersen azil yap, yani
meniyi dışarı akıt, ancak unutmamalısın ki, onun için takdir edilen şey
mutlaka gelip onu bulacaktır” buyurdu. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı
adam tekrar Allah Resulüne geldi ve: “Cariyem gebe kaldı” dedi. Allah Resulü
(s) de: “Onun için takdir edilen şeyin kesinlikle gelip onu bulacağını sana
haber vermiştim” buyurdu.16
Bu konuya ilişkin olmak üzere daha birçok hadis bulunmaktadır. Ancak
hepsini buraya alma imkânı da yoktur. Zaten hemen hepsi de aynı konuyu dile
getiriyorlar.
İslam dininde evlenmekten asıl amaç, Kitap ve Sünnette anlatıldığı gibi,
insanlığın bekası ve üreyip çoğalmalarıdır. Dinimizde genel anlamda doğum
kontrolüne yer yoktur. Ancak Müslümanlar arasında gebeliği engelleme
düşüncesi her zaman var olmuştur. Dolayısıyla bireysel manada kimi insanlar
dilerlerse, kendi adlarına böyle bir yola başvurabilirler. Bu ise ortaya çıkabilen
kimi meşru sebepler çerçevesinde ve mazeretler sebebiyle caizdir. Yoksa genel
anlamda siyasi bir program olarak ele alınması doğru değildir.
Koca, hanımının da izin vermesi halinde erlik suyunu dışarı akıtabilir,
rahme gitmesine bu şekilde mani olabilir. Yine Fakihlerinde belirttikleri gibi,
eşlerin karşılıklı razı olmaları halinde, kocanın sperminin hanımın rahmine
ulaşmaması için rahmin ağzını tıbbi yollardan kapatabilir. Bu konuda her ikisi
için de bir günah yoktur. Çünkü Hz. Peygamberin, bazı sahabesi tarafından
sorulan soru üzerine buyurdukları şu sözleri bu konuya delalet etmektedir:
“Azil fiilini yapmamanızda size bir sakınca yoktur. Allah’ın kıyamet
gününe kadar yaratmasını yazdığı-istediği her nefis-canlı mutlaka meydana
gelecektir.”17
Bu konuda İslam fıkıhçıları-hukukçuları diyorlar ki: Eğer koca, zamanın
kötü olması yüzünden çocuğun bozulacağından endişe duymakta ise nazil
yapabilir. Ya da uzun bir yolculuk sebebiyle hep yolarda ise, bu takdirde yine
azil yapabilir. Veya kişinin bulunduğu ülke halkının çoğunluğunun kâfirlerin
baskısı altında bulunuyorsa bu da azil sebebi olabilir. Yahut da kâfirlerin daha
baskın geldiği bir ülkede ise, çocuğunun orada doğması halinde küfre
sapmasından endişe diyorsa, bu da bir azil nedeni olabilir. Eğer hanımı kötü
huylu bir kadın ise ve kocası da bu kadını boşamak niyetini taşıyorsa, hanımın
gebe kalmasından endişe duyuyorsa, bu takdirde de azil yapabilir. İşte bu gibi
hallerde erkeğin hanımından izin almadan azil yapmasında, yani erlik suyunu
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eşinin rahmine değil de dışarı akıtmasında bir sakınca yoktur. Zaten izin alma
meselesi kendiliğinden düşer.18
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