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KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARININ EVLENDİRİLMESİ SAPKINLIĞI!

  

     

  

“Akıl ile nakil (Ayet ve Hadislerin zahiri manaları) çatıştığında, nakil; akla göre te’vil
olunur”, yani; aklın ve vicdanın esas alınması lazımdır kuralı, İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye
göre de doğru bir yaklaşımdır. Şimdi bu temel ve genel kurala ve insan fıtratına (yaratılış
tabiatına) aykırı olarak 6-9-11… gibi çocuk, hatta bebek yaştaki kız çocuklarının
evlendirilebileceğine yönelik fasit fetvaların, “İslam’ın bir ruhsatı” veya “Resulüll
ah’ın uygulaması”
gibi algılanması, esasta inancımıza da insanlığımıza da aykırıdır.

  

Erken dönemlerden günümüze dek başta fıkıh kitapları olmak üzere konuyla doğrudan ya
da dolaylı, ilgili birçok eserlerde küçüklerin evlendirilebileceğine hükmedilmiş olması,
maalesef yaygın bir yanlıştır. Bu eserlerde konuyu delillendirme maksadıyla, özellikle
Talâk Suresi’nin 4. ve Nisa Suresi’nin 6. ayetlerine, Hz. Aişe’nin küçük yaşta
evlendirildiğine dair rivayetlere, icmâ deliline, fıkhî kıyas metodolojisine ve maslahat
prensibine atıf yapılması da alâkasız bir yaklaşımdır. Bu konu; fürû-ı fıkıh (fıkhın dalları)
bakımından ve usul-i fıkıhta Kur’an, Sünnet ve kıyasın nasıl algılanıp uygulandığı
açısından teorik; varılan sonucun hukuki, sosyal ve psikolojik etkileri açısından da pratik
öneme sahip bulunmaktadır. Bu konudaki yazı, yorum ve yayınlarda; bu hükmün delili
olarak öne sürülen ayetlerden yapılan istidlaller, Hz. Aişe’nin küçük yaşta evlendirildiğine
dair rivayetler, icmâ delili, yapılan kıyas işlemi ve maslahat prensibi öne sürülürken,
bunların özellikle ve öncelikle fıtrata (yani insan tabiatına ve yaratılışa), ayrıca akla ve
vicdana aykırı olduğu üzerinde pek durulmamıştır. İşte bu yüzden yanlış, hatta vahim
bulduğumuz hatalar yapılmıştır. 

  

Şu kitaplarda bu yanlışa rastlanmaktadır:

  

a- Şeybânî, el-Câmi’u’s-sağîr (en-Nâfiu’l-kebîr isimli şerhle birlikte), Âlemü’l-kütüb, Beyrut,
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1986, s. 170 vd.; 171; 

  

b- Kitâbü’l-asl el-ma’rûf bi’l-Mebsût, Âlemü’l-kütüb, Beyrut, 1990, I, 409-410, II, 395;
el-Câmi’u’l-kebîr, Dâru’l-kütübi’l-ılmiyye, Beyrût, 2000, s. 101, 102; 

  

c- Mergînânî, el-Hidâye, Beyrut, 1995, I, 186, 294; 

  

ç- Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, 1984, III, 94, 172, IV, 12; 

  

d- Meydânî, el-Lübâb, İstanbul, t.y., III, 10, 14, 18, III, 80, 83; 

  

e- Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, Mısır, 1958, III, 168 vd.; 

  

f- Derdîr, eş-Şerhu’s-sağîr, Kahire, II, 396 vd.

  

g- Serahsî, el-Mebsût, Dâru’l-ma’rife, Beyrût, 1406, IV, 212-213; 

  

h- Zeydân, el-Vecîz, Dersaadet, t.y., s. 209; 

  

ı- Şa’bân, İslam Hukuk İlminin Esasları, trc. İbrahim K. Dönmez, TDV, Ankara, 1990, s.
143-144; 

  

i- Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, thk. Mustafa Dîb el-Büğâ, Dâru İbn Kesîr, Beyrût, 1987, “Nikâh”,
38; 

  

 2 / 12



KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARININ EVLENDİRİLMESİ SAPKINLIĞI! - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Abdullah AKGÜL
31 Aralık 2022

j- Müslim, Sahîhu Müslim, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-arabî, Beyrût,
t.y., “Nikâh”, 69, 

  

k- Nesâî, Sünen (el-Müctebâ), Haleb, 1986, “Nikâh”, 29; 

  

l- İbn Mâce, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Dâru’l-fikr, Beyrût, t.y., “Nikâh”, 13.

  

Bu arada, bir durumu açıklığa kavuşturmakta fayda vardır:

  

İslami literatürde “kaynak” deyince sadece; 1- Kur’an-ı Kerim’in sarih (açık) ayetleri, 2-
Peygamber Efendimizin sahih (doğru) hadisleri anlaşılır. Yoksa, bir bilginin yer aldığı, bir
fetvanın yazıldığı kitaplar “Kaynak” değil, sadece alıntı
adresleri konumundadır. 

  

Kur’an’ın temel esaslarına, Resulüllah’ın genel amaçlarına, aklın ve vicdanın, yani fıtratın
gerekli yasalarına aykırı kanaat ve fetvaların yer aldığı Dini kitapları “değişmez kaynak ve
kutsal dayanak” yeri
ne koymak ise, Müslümanları “EHL-İ KİTAP” konumuna taşır. Çünkü Ehl-i Kitap kavramı;
Kur’an’ı ve Resulüllah’ı bırakıp, Dini eserleri yeterli ve yegâne başvuru kaynağı yapan
kimseleri de kapsamaktadır.

  

Günümüzde, bu tür fetvaları ve cevazları doğru ve uygun sanarak, ama aklını ve vicdanını
devre dışı bırakarak, 6 (altı) yaşındaki kız çocuklarını evlendiren marazlı kafalardan
ziyade, bu kanaat ve kararları İslami hükümler diye kitaplarına yazan ilim erbabının
yanlışlığı ve vahim bir hata yaptıkları üzerinde yoğunlaşmak lazımdır. Önce; Kur’an’ın
ruhuna ve genel esaslarına, Resulüllah’ın son peygamberlik vasfına ve kıyamete kadar en
güzel örneklik sıfatına… Ayrıca akla, vicdana ve insan fıtratına asla uymayan bu tür fasit
fetvalar: 

  

A- Ya İslam’ın ulvi mana ve maksadına, fıtrat esaslarına ve toplum maslahatına uygun
olup olmadığı üzerinde yeterince durulmadan alınmıştır.
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B- Veya, Araplarda kadınların aybaşı haline girdikten sonraki yıllarını “yaş” olarak
saymaları (Bak: Musa Carullah. Hatun 81. Kitabiyet yy. Trc. Mehmet Görmez)
geleneğinden habersiz olarak bu karara varılmıştır.

  

C- Yahut, kendisinden önceki bir fetvayı, taklitçilik damarıyla aynen alıp tekrarlamıştır.

  

Ç- Ya da; bazı etkili ve yetkili çevrelere yaranma amaçlı ve bilgiçlik taslama hesaplı
yapılmıştır.

  

D- Bu kitaplarda %95 hayırlı, yararlı, açıklayıcı ve hayatı kolaylaştırıcı uygun ve doğru
tespitler yanında, böylesi alâkasız ve yakışıksız tevillerin bulunmasını hatırlatmamızı da
insaflı bulmak ve İslam’ı bu töhmetten kurtarmak lazımdır.

  

Ve zaten, herhangi bir İslam âlimini, hâşâ, hatasız saymak, her kanaat ve içtihadını doğru
sanmak… Kur’an’a, İslam’ın amacına, akla ve vicdana uygun olup olmadığını
tartışmaktan sakınmak, onu ilahlaştırmaktır ve elbette sapkınlıktır.

  

Çok Soru Alan Bir İnternet Sitesinde Şöyle Bir Fetva Yayınlanmıştı ve İslam Adına Yüz
Karasıydı:

  

“Fıkıhta evlilik yaşları kaçtır. Küçük yaşta evlenen kızın gerdek için hayız görme şartı var
mıdır?” sorusu şöyle yanıtlanmıştı:

  

“Evlilik yaşı konusunda belirlenen bir sınır yoktur. Evlenen kızın nikâh için büluğ çağına
ermesi şart değildir; ancak cima için büluğ çağına ermesi gerekir. Fıkıh açısından teorik
olarak bebek de, yüz ellilik ihtiyar da evlenebilir. Ancak evlilik hayatında problem
olabilecek derecedeki yaş farklılıklarına kefâet (denklik) açısından bu konuda dikkat
edilmelidir.”
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Oysa “Evlilikte yaş sınırı yoktur” yaklaşımı yanlıştır, İslam’a ve fıtrata aykırıdır. Halbuki
Kur'an evlilik çağına dikkat çekip, “reşit olmayı” şart
koşmaktadır. Çocukların evlenebileceğine dair fetva, Talâk Suresi dördüncü ayetini yanlış
anlama çabalarından kaynaklıdır. Ayetteki 
"âdet görmeyenler"
ifadesinden çocuklarla evlenmeye fetva çıkarmışlardır.

  

Talâk Suresi 4. ayetin meali şöyledir:

  

“(Yaşlılık sebebiyle) Kadınlarınızdan artık âdetten kesilmiş (menopoza girmiş veya
ameliyatla aybaşı özelliğini yitirmiş) bulunanlarla; (ve yine evlenme çağına geldiği halde
tıbbi nedenler ve fıtri -doğuştan gelen- bazı engellerle) âdet görmemiş olanların iddet
(bekleme süre)leri ise -eğer şüpheye düşecek olursanız- (biliniz ki) üç aydır. Hamile
kadınların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları ile sona ulaşır).
Kim Allah’tan korkup (haksızlık ve hayâsızlıktan) sakınırsa (Allah) ona (her) işinde bir
kolaylık kılacaktır.” [Not: Nisa Suresi 6. ayeti; kızlar için “nikâh-evlenme” çağının;
“büluğa-ergenliğe” erişmeleri şartından öte; rüşd’e, yani akli ve bedeni olgunluğa ulaşmış
olmalarını da şart koşmaktadır. Bu nedenle çocuk evlilikleri İslam’a da insanlık fıtratına da
aykırıdır. Hz. Peygamberimizden sonra kaç yıl yaşadığı ve kaç yaşında bu dünyadan ayrıldığı
tarihi belgelerle hesaplandığında Aişe validemizin Aleyhissalatü Vesselam Efendimizle 18 (on
sekiz) yaşında evlendiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü sağlam kaynaklara göre Hz. Fatıma ile aynı
yılda (M.605) doğmuşlardır.]

  

Suriyeli âlim Vehbe Zuhayli'nin el-Fıkhu’l-İslamî kitabında; Talâk Suresi dördüncü
ayetinin, küçük kız çocukların evlenmesine delil sayılması da yanlıştır.

  

“İslam âlimlerinin birçoğuna göre, erginlik çağına girmemiş bir kız çocuğunun uygun bir
kimseyle evlendirilmesi caiz bulunmaktadır. ‘Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin
iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz âdet görmeyenlerin
(de süreleri böyle hesaplanır)’ (Talak: 4) mealindeki ayette yer alan ‘Henüz âdet
görmeyenlerin de süreleri böyledir.’ 
ifadesi, âdet görmemiş kız çocuklarının da evlendirilebileceğine delil sayılmıştır. Bazen
küçük yaştaki kızı evlendirmek bir maslahata binaen yapılır. Baba, uygun talibi kaçırdığı
takdirde, bir daha öyle bir kimseyi bulamayabilir endişesiyle kızını evlendirmesi
maslahata uygun bulunmaktadır. Maslahat ise, şer’î bir delildir. (Bak: V. Zuhaylî,
el-Fıkhu’l-İslamî, 7/179-180).”
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Talâk Suresi Dördüncü Ayette Yapılan Tahrifatlar ve Yanılgılar Şunlardır:

  

“Küçüklerin veliler tarafından evlendirilebilmesine cevaz veren hükmün ayet, rivâyet,
icmâ, kıyas ve maslahat gibi delillerine kısaca değindik. Şimdi bu delilleri değerlendirip
meseleyi Kur’an açısından hükme bağlamaya çalışacağız. “Kadınlarınız içinden, âdetten
kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme
süresi üç aydır…” mealindeki Talâk Suresi’nin 4. ayetini “henüz hayız görmemiş olanlar”
olarak yorumlayanlar 
“küçüklerin evlendirilebilmesi” 
için bu ayeti delil saymaktadır. Oysa Arapça’da 
“lem” 
edatı di’li ve miş’li geçmiş zamanın olumsuzu (cahd-i mutlak), 
“lemmâ” 
edatı ise şimdiki bitmiş zamanın olumsuzunu (cahd-i müstağrak) ifade etmek için
kullanılır. Dolayısıyla 
“henüz”
anlamını 
“lem”
değil 
“lemmâ”
edatı kazandırır. “Lemmâ” başına geldiği muzari fiilin zamanını geçmişe, anlamını ise
olumsuza çeviren bir edattır. Fiilin henüz olmadığı, ama olmasının beklendiği anlamını
kazandırır. Ayrıca çocuk için 
“hayız görmedi”
ifadesi kullanılmaz. Çünkü zaten 
hayız görmediği 
için çocuktur. Bu ifadenin kullanılması için şahsın önce hayız görmeye başlaması sonra
da çeşitli sebeplerle hayız görememesi lazımdır. Bize göre 
“lem yahıdne” 
ile kastedilen 
“mümteddetü’t-tuhr”
denilen ve hayzı birkaç yıl uzayabilen kadınlardır. Ayet, bu kadınların durumunu konu
almaktadır. Aksi halde bu durumda olan bir kadının boşandıktan sonra iddetinin bitmesi
ve kocasının evinde geçireceği zaman, seneleri bulacaktır.”[1]

  

"Henüz âdet görmemiş" ifadesinin başındaki “henüz” kelimesi ayetin mealine dışarıdan
katılmıştır. Üstelik eğer “lem” edatı değil de “lemmâ” edatı
olsaydı, bu insanların yorumları haklılık kazanırdı. O zaman âdet görme olayının henüz
olmadığı ama olmasının beklendiği anlamı çıkarılacaktı. Ama "(henüz) âdet görmemiş"
ifadesinin başında “lemma” değil “lem” vardır. Peki anadili gibi Arapça bilen insanlar
bunları nasıl gözden kaçırır? Talâk Suresi’nde bahsedilen olay boşanma şartları ve
kurallarıdır. Bu sure evlenmiş, evli yaşamış sonra da evliliklerini bitirme kararı alan
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insanlara, nasıl ayrılacaklarını anlatmaktadır. Ayet, âdetten kesilen ve âdet düzensizliği
yaşayan kadınların bekleme süresini açıklamaktadır. Arapça bilmeyen Müslümanlar ve
İslam karşıtı insanlar da Talâk Suresi dördüncü ayetin mealine veya Vehbe Zuhayli gibi
insanların kitaplarındaki açıklamalara bakarak İslam'da çocukların evlendirilmesine izin
verildiğini sanıp yanılmakta ve sapıtmaktadır.

  

Kur’an’a Göre Evlilik Çağı “Reşit Olmakla” Başlamaktadır.

  

Allah Kur'an'da “evlilik çağı” konusunda mü’minleri uyarmaktadır. Bu ayetler indiğinde 
"Evlilik çağı da nedir?" 
diye soran hiç çıkmamıştır. Çünkü Araplarda evlilik çağı diye bir yaş sınırı vardır. Nisa
Suresi’nin 6. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

  

“Yetimleri, nikâha erişecekleri büluğ çağına kadar (bekleyip-eğitip) deneyin; şayet
kendilerinde bir ‘rüşd’ (fiziki ve akli olgunlaşma) gördünüz mü, hemen onlara mallarını
(geri) verin. (Rüşde, yani bedeni ve beyni yetişkinliğe erişmemiş küçük yaştaki kız ve
erkek çocukların evlendirilmesi caiz ve münasip değildir. Emanet aldığınız mallarını da)
Büyüyecekler (ve geri isteyecekler) diye israf ile çarçabuk yemeyin. (Yetim malları
konusunda) Zengin olan iffetli ve müstağni olmaya (hak yemekten sakınmaya) çalışsın,
yoksul olan da artık ma’ruf (ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yiyip harcasın. Mallarını
kendilerine (yetimlere geri) verdiğiniz zaman, onlara karşı şahit bulundurun. (Emanet
mallarını korumayı üstlendiğinizde ve geri devrettiğinizde resmi kayıt tutun.) Hesap
görücü olarak Allah yeterlidir.”

  

İşte bu ayette, evlilik çağının; buluğ ya da daha aşağısı değil de rüşde kavuşunca
olması gerektiği vurgula
nmaktadır. Çünkü ancak malı üzerinde tasarruf etme hakkı kazananlar 
“reşit” 
sayılmıştır. Bir erkek malını yönetmeye ehil yaşa ulaşacak ki evlenip evini geçindirme
hakkı kazansın. Reşit olmadan malını alamıyorsa nasıl evlenip yuva kuracaktır? Kim
bakacak bunlara? Şunu da belirtmek lazım; herkesin rüşd çağı farklı olacaktır. Bir genç
ergenlikle beraber rüşd çağına girebilir ama başka bir genç on sekiz yaşına gelmesine
rağmen rüşd çağına girmemiş olabilir. Bunu tespit edecek olanlar evlenecek kişilerin
velileridir. İslam'da bu yüzden nikâh resmi denetime tâbi tutulur. Denetimsiz ve
resmiyetsiz nikâh geçerli değildir.
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"Efendim bunlar yetimler için söylenmiş" deyip de kendimizi kandırmaya çalışmamalıdır.
Çünkü bu ayette Allah, yetimler üzerinden evlenme çağını anlatmıştır. Yetimlere ayrı,
diğer gençlere ayrı kurallar koyulmamıştır. Bütün bunlara rağmen hâlâ bu ayetler üzerine
farklı ve aykırı söz söyleyen ve 6 yaşında kız çocuklarının evlenebileceğini iddia eden
kimseler hem fıtrata, hem Kur’an’a aykırı davranmakta ve İslam’a iftira atmaktadır.

  

Peygamberimiz Aleyhisselam’ın Aişe Annemizle Evlenmesi 18 Yaşındadır!

  

Hz. Aişe'nin doğumuna M.S. 612, Peygamberimizle evlenmesine de M.S. 619 diyenler
vardır. Buna bakan birileri hemen fetvayı uydurmakta ve; "Hz. Muhammed Aişe ile yedi
yaşında evlenmiş"  deyip
çıkmaktadır. Bir başka grup, 
"Aişe annemiz evlendiğinde dokuz yaşındaydı" 
iddiasında bulunmaktadır. İnsanlar kimin yaptığı belli olmayan bu tarihlendirmeye kanıp
araştırma yapmadan inanmaktadır. 
Oysa başka kaynaklara da bakmak doğru ve uygun olanı bulmak lazımdır. Bu asılsız
rivayetlerden birine göre; Hz. Aişe,
Peygamberimizle nişanlanmadan önce Mut’im ibn Adiyy’in oğlu Cübeyr ibn Mut’im ile
nişanlanmıştır. Hz. Aişe'nin babası Hz. Ebu Bekir İslam’a girince, Cübeyr ibn Mut’im’in
annesi Hz. Aişe'yi istemeyip, nişanı bozmuşlardır. Sebebi, kendi oğullarını da Müslüman
yaparlar diye korkmuşlardır. Şimdi, Hz. Aişe'yi babası beş yaşında başkasıyla mı
nişanlamıştır? Bu saçmalıktır. Üstelik insan tabiatına ve fıtrata aykırıdır. Oysa İslam,
Fıtrat Dini sayılmıştır. Yani akla, vicdana ve tabiata aykırı bir duruma İslam’ın ve
Resulüllah’ın izin vermesi imkânsızdır. İmam-ı Azam Hz.leri 
“Bir konuda Akıl ile Nakil çatıştığında, akıl esas alınır.”
buyurmuşlardır. Hz. Aişe'nin ablası Hz. Esma vardır. Bütün kitaplarda Esma ile Aişe'in
yaş farkı on olarak geçiyor. Esma 595 senesinde doğmuş 
(kaynağı Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597; Hakim, Müstedrek 3/635)
. On beş yaşında Müslüman olmuş 
(kaynak Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597; Hakim, Müstedrek 3/635.) 
ve 695 yılında, yüz yaşında ölmüş bulunmaktadır. Medine'ye hicret 622'de yapılmıştır.
Esma'nın ölümü (695 - 622 = 73) hicretin yetmiş üçüncü senesine denk geliyor. Bu
durumda Medine'ye hicret sırasında Esma yirmi yedi yaşında olmaktadır. Hz. Aişe ile
aralarında on yaş olduğuna göre Aişe Validemiz hicret sırasında en az on yedi
yaşındadır. Yani, Esma on beş yaşında Müslüman olduysa, aralarında on yaş
olduğundan, Esma Müslüman olduğunda Hz. Aişe beş yaşındadır. Medine'ye hicret
risaletten on üç sene sonra yapılmıştır. Hz. Aişe Medine'ye hicrete kadar on üç sene
Mekke'de kalmıştır, böylece toplam yaşı on sekiz olmaktadır. Özetle ve kesinlikle;
Peygamberimizin Hz. Aişe ile evlenirken Hz. Aişe'nin yedi veya dokuz yaşında olmayıp en
az on yedi yaşında olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Peygamberimiz, Hz. Aişe’yle 17-18 yaşında evlendiğine göre; muhtemelen Nisa Suresi
altıncı ayetteki Arapların evlilik çağı, 17-18 yaş civarıydı. Demek ki Allah, Arapların örfe ve
geleneklere göre 17-18 yaş nikâh çağını yanlış bulmamış, bir nevi onaylamıştır.
Müslümanlar kendi Kur’an’ından ve Resulüllah’ın örnek hayatından haberleri olmadığı
için çocuk gelinlere fetva uyduranlara kanmışlardır.[2]

  

Ülkemizde İslam Âlimi Geçinenlerin, Solcu Yazardan Utanmaları Gerekiyordu!

  

“Altı yaşında bebeğin evlendirilmesi pedofili suçudur, aklın ve vicdanın uyuşukluğudur...
Temel mesele aydınlık İslam'ın, karanlık kafalara bırakılmasından kaynaklanıyordu. Az
anlayan, yarım anlayan haliyle yanlış anlatmayı da sürdürüyordu.

  

Bir kez doğru yoldan sapınca artık gerçekleri toparlamak zorlaşıyordu. Hele, politik
hayatta ‘inanç rantı’ arttıkça, ‘istismarcı İslam’ın’ serbestlik alanı o derece büyüyordu. Ve
maalesef Diyanet'ten siyasi çevrelere kadar herkes medeniyet dini İslam'ın katledilmesini
seyrediyordu!

  

Oysa önce bu kötülüğün-toplumsal çürümüşlüğün kaynağını kurutmak gerekiyordu.
Bunun önceliği ise samimi davranmaktan, Kur’ani kavramları akıl, vicdan ve bilim
doğrultusunda araştırıp doğru anlamaktan geçiyordu.

  

Altı yaşında bir bebeğin evlendirilmesinin dayanaksız bir hurafe olduğu açıkça
sırıtıyordu:

  

İslam tarihinde Hz. Aişe kadar tartışmaların odağında olan bir başka sahabe yoktu. Hz.
Muhammed ile kaç yaşında evlendiği, bunlardan birisini oluşturuyordu. Kimine göre 6…
Kimine göre 9… Kimine göre 15… Kimine göre 18… Kimine göre ise 20 yaşında olduğu
vurgulanıyordu.

  

Önce şunu bilmeliyiz: İnsanoğlunun 1400 yıl önceki biyolojik yaşını bilme imkânımız
yoktu. Yaş kavramı, Rönesans ve sanayileşmeyle tarih sahnesine çıkan burjuvaziyle
birkaç yüzyıl önce doğmuştu. Öyle ya, ‘Hz. Havva cennette yasak elmayı kaç yaşında
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ısırıyordu? Hz. Meryem, Hz. İsa'yı kaç yaşında doğurmuştu?’ sorularına doğru yanıt
verme şansımız yoktu.

  

Konumuza dönersek:

  

Mekke'nin en büyüğü olan Kureyş kabilesinin alt kolları bulunuyordu. Bunlardan biri de
Teym oluyordu. Cahiliye döneminde (savaşlarda esir alınıp cariye yapılması utancının
önüne geçmek için) kız çocuklarını toprağa diri diri gömen-suda boğan-kuyuya atan
zengin kabilelerden biriydi Teym… İşte Hz. Ebubekir de bu boydandı. Kızı Hz. Aişe'yi,
gelenek gereği akrabası Mut'im oğlu Cübeyr'e nikâhlamıştı.

  

Peki Hz. Aişe kaç yaşındaydı?

  

Âdet görme-hayız dönemine erişme, kızlar için ergenliğin ölçüsü sayılıyordu. Dini ve
hukuki sorumluluğun başlangıcını teşkil ediyordu. Sadece İslamiyet’te değil, tüm
inançlarda evlilik yaşı hayız ile başlıyordu. Yani Hz. Aişe Cübeyr ile nişanlıyken âdet
görmeye başlamış bulunuyordu.

  

Putperest Cübeyr, Hz. Ebubekir'in Müslüman olmasına tepki göstererek nikâhı bozdu. O
halde: Hz. Ebubekir, 38 yaşında-611 yılında Müslüman olmuştu. Demek 611 yılından önce
kızını evlendiriyordu. Yoksa Cübeyr’in, Müslüman olmuş Hz. Ebubekir'in kızıyla
evlenmemesi gerekiyordu. Yani bazı kitaplarda belirtilen Hz. Aişe'nin 614 doğumlu olması
imkânsız görünüyordu.

  

Keza; Hz. Muhammed'in Hz. Aişe ile evliliği 622 yılı sonu veya 623 yılı başında Medine'de
olmuştu. Hz. Muhammed ile evlendiğinde Hz. Aişe'nin yaşı 6 veya 9 nasıl olurdu? Ki; kızı
Hz. Fatıma ile aynı yaşta olduğu belirtiliyor ki, o halde evlendiğinde Hz. Aişe'nin yaşı en
az 19-20 olması en doğrusuydu.

  

Bir ekleme yapmalıyım:
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Kadının koca evinden kovulması, nişanının ve nikâhının bozulması o dönem büyük leke
sayılıyordu. Kadınları cahiliye dönemi yobazlığından kurtarmak isteyen Hz. Muhammed,
yaşamıyla ve uygun yaklaşımlarıyla da topluma örnek olmuştu. Hz. Aişe ile evlenmesinin
bir sebebi de bu sosyal yarayı tamire yönelik bulunuyordu.

  

Hz. Muhammed, kocası ölünce ortada kalan ve akrabalarının ancak Müslümanlıktan
dönmesi halinde evlerine kabul edecekleri şart koşulan 54 yaşındaki Sevde bint Zem ile
de bu nedenle evleniyordu…

  

Savaş dulları olan 60 yaşındaki Zeynep bint Huzeyme, 45 yaşındaki Ümmü Seleme ve 44
yaşındaki Reyhane bint Zeyd’i de bu sebeple nikâhına ve korumasına alıyordu.

  

(Peygamberimiz) Hz. Muhammed, toplumu her yönüyle ileriye doğru olgunlaştıran,
onurlu ve şuurlu bir seviye kazanmalarına öncülük yapan, her konuda bâtılı (yanlış ve
hayırsız olanı) kaldırıp Hakkı (doğru ve yararlı olanı) yerleştirmekle görevli değişimci ve
devrimci bir ruh taşıyordu; 14 asır sonra bile hâlâ anlaşılamaması ise yüreklerimizi
acıtıyordu.

  

Zaten çoğu kimsenin maalesef anlamak gibi bir arayışı da yoktu, onlar rant peşinde
koşuyordu. Bu ülkede hurafenin, dinden güçlü olmasının hepimizi düşündürmesi
gerekiyordu.”[3]

  

  

  

  

[1]  Fatih Orum – “Kur'an ve Geleneğe Göre Küçüklerin Evlendirilmesi” makalesi
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[2]  www.kurandakiislam.net

  

[3]  Soner Yalçın’ın yazısı, bazı ekleme ve düzeltmelerle aktarılmıştır.
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