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İhtidanın Nikâha Tesiri 

 

amd, alemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c) mahsustur ve salat-ü selam O’nun habibi ve 

resûlü Muhammed’e (s.a.v), pâk âl’ine ve güzide sahabesine olsun...  

Bu çalışmada; gayr-i müslim olan bir çiftten kadın tarafın müslüman olması 

neticesinde, aralarındaki mevcut nikâha İslam fıkhı nazarında nasıl bir hükmün terettüp 

edeceği konusu mezhepler arası mukayeseli bir şekilde ve delilleriyle ele alınacaktır. Esasen, 

terettüp edecek hüküm açısından, müslüman olan tarafın erkek veya kadın olması arasında 

fazla bir farkın olmadığı görülmektedir. Sadece çiftin kitabî olması ve kocanın hidayete 

ermesi durumunda bir farklılık söz konusudur.1 Bu durumda eski nikâhları sahih kabul edilir 

                                                           
1 Bir de Malikîlere göre erkeğin önce müslüman olması ve eşi gayr-i kitabî olması durumunda “kâfir kadınları 
nikâhınızda tutmayın”(Mümtehine: 10) emr-i ilahiye istinaden iddetin bitmesi beklenmez. Bilakis hemen kadına 
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ve yeni bir nikâhın kıyılmasına gerek duyulmaksızın, eskiden beri sürdüre geldikleri karı-koca 

hayatlarını devam ettirmeleri -nikâha mani nesep veya süt bağı olmadığı sürece- dört 

mezhebin ittifakıyla caiz olur.2 Nitekim Müslüman bir erkeğin kitabî olan bir kadınla ibtidâen 

evlenmesinin caiz olduğu kat’î nassla sabittir3. Eski olan hukukî bir işlemin devam ettirilmesi, 

bunu yeniden inşa etmekten ehven bir durum olduğuna göre4, eski olan nikâh bağının devam 

ettirilmesi evleviyetle caiz olur.5 Lakin kadının müslüman olması durumunda, isterse çift 

kitabî olsun, aşağıda anlatılacak olan hükümler gündeme girer. Müslümanların müşrikler ile 

yani ehl-i kitabdan sayılmayan sâir gayr-i Müslimler ile nikahları caiz değildir. Bu husustaki 

hürmet(haramlık), şirkin devamı müddetince devam eder, şirkin zevaliyle zail olur. 

Binaenaleyh bir müslim, mecusiyye ile, veseneyye ile izdivacda bulunamaz.6 

      *** 

Evli olan gayr-i müslim bir kadının ihtida etmesinin, İslam Fıkhında, iki farklı taksime 

göre mütalaa edildiğini söyleyebiliriz: 

1) İkametgâhı açısından 

 

a. Gayr-i müslim olan çift zimmî statüsünde olup daru’l-İslam’da ikamet 

etmektedir. 

 

b. Gayr-i müslim olan çift İslam hâkimiyeti altında yaşamayıp daru’l- harb’da7 

ikamet etmektedir. 

 

 

2) Zifafın tahakkuk edip etmemesi açısından 

 

a. İhtida zifaf tahakkuk ettikten, yani nikâh pekiştikten sonra meydana gelmiştir. 

 

b. İhtida zifaftan önce vuku bulmuştur. 

 

Bu iki taksimden birincisi Hanefî mezhebine aittir. 8 Bu mezhebe göre, kadının 

ihtidasının zifaftan önce veya sonra tahakkuk etmiş olması konumuz açısından bir öneme 

                                                                                                                                                                                     
İslam arz edilir, kabul ederse karısı kalır, aksi takdirde mücerred Müslümanlığı kabul etmesi sebebiyle ayrılık 
gerçekleşir, iddetin bitmesi beklenmez. Bkz. Sahnûn, el-Müdevvene, Dâru’s-Sâdir, Beyrut, c. 2, s. 298 
2 Bedreddin el-Aynî, el-Binâye, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 5, s. 243  
İmamiyye’ye göre müslüman bir erkeğin kitabiyye ile evlenmesi haramdır. Bkz. Ömer Nasuhî Bilmen, Hukuk-ı 
İslâmiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, Bilmen Yayınevi, t.y., c. 2, s. 104 
3 Bkz.: Mâide: 5 
4 Mesut Efendi, Mir’ât-ı Mecelle, Matbaa-i Osmaniyye, 1302, s.26 
5 İmam Merginânî, el-Hidâye (el-Binâye’nin üstünde), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 5, s. 243 
6 Ömer Nasuhî Bilmen, Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, Bilmen Yayınevi, t.y., c. 2, s. 103 
7 Daru’l-İslam fukahânın örfünde; kendisinde İslam kanunlarıyla hükmedilen beldelere ıtlak edilir, bunun aksi ise 
Daru’l-Harb diye tesmiye olunur. Bkz. Mustafa Sabri Efendi, Mevkifu’l-Akl ve’l-İlm ve’l-Âlem, el-Mektebetu’l-
Asriyye, Beyrut, 2012, c. 1, s. 33 
8 İmam Merginânî, el-Hidâye (el-Binâye’nin üstünde), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 5, s. 239 v.d. 
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sahip değildir. İkinci taksim ise diğer üç mezhebin bu konuyla ilgili görüşlerinin çerçevesini 

oluşturur; onlara göre bu meselede ikametgâhın bir tesiri yoktur. 9 

*** 

 İmam Serahsi el-Mebsut isimli eserinde bu konuyla ilgi şu hükmü zikretmektedir: 

“Kocası ehl-i kitap veya başka bir dine mensupken kadının müslüman olması durumunda (…) 

kocaya müslüman olma teklif edilene kadar, kadın onun karısıdır. Müslüman olması teklif 

edildikten sonra koca müslüman olmazsa araları ayrılır (kadı aralarını ayırır). 

Bize(Hanefîlere) göre zifafın gerçekleşip gerçekleşmemiş olması fark etmez.”10 Meselenin bu 

sureti, çiftin daru’l-İslam’da ikamet etmesi ve zimmi statüsünde bulunmasına göredir. 

Şafii mezhebine göre zifafa girmemiş kadın; müslüman olduğu ve bu haldeyken 

böylece din farklılığı meydana geldiği an, milk-i nikâh ortadan kalkar ve ayrılık tahakkuk 

eder. İmam Ahmed b. Hanbel ve Malikîler de bu görüştedirler.11 

Kadının müslüman olması zifaftan sonra vuku bulmuşsa, kadının iddetinin bitmesine 

kadar beklenir; koca da müslüman olursa nikâhları devam eder, (iddet bitinceye kadar) küfrü 

üzere ısrar ederse ayrılık gerçekleşir. Hanefîler dışındaki üç mezhep bu noktada 

hemfikirdirler.12 Ancak İmam Ahmed’den bu konuda yapılan ikinci bir rivayete göre –ki 

Ebu Bekir el-Hallâl bu rivayeti tercih etmiştir- iddetin bitmesi beklenilmeksizin ayrılık 

hemen gerçekleşir.13 Üçüncü bir rivayete göre ise; iddet bitmiş olsa dahi (cima caiz 

olmamakla birlikte) bir açıdan nikah akdi devam eder ve koca müslüman olduğunda karısı 

kendisine teslim edilir. İbn-i Teymiyye bu rivayeti tercih emiştir.14 

     *** 

El- Muğnî isimli eserde zikredildiğine göre; (zifafa 

girmiş kadın meselesinde) ayrılığın hemen gerçekleşeceğini 

tercih edenler Cenab-ı Hakkın:“kâfir kadınları nikâhınızda 

tutmayın”15 kavliyle ihticac etmişlerdir. Ayriyeten, süt 

akrabalığı gibi nikâhın feshini gerektiren bir durumun 

zifaftan önce veya sonra ortaya çıkması arasında fark yoktur, 

demişlerdir.16 Nitekim üç mezhep de; din farklılığının 

                                                           
9 İbn Kudame, el-Muğnî, Dâru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 344 v.d. 
10 İmam Serahsi, Mebsut, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2009, c.5, s.44 
11 İbn Kudame, el-Muğnî, Dâru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 344, Sahnûn, el-Müdevvene, Daru’s-Sadir, Beyrut, c. 
2, s. 303 
12 İbn Kudame, el-Muğnî, Dâru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 346, Sahnûn, el-Müdevvene, Daru’s-Sadir, Beyrut, c. 
2, s. 298 
13 İbn Kudame, el-Muğnî, Dâru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 346 
14 el-Merdâvi, el-İnsâf, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1980, c. 8, s. 214 
15 Mümtehine: 10 
16 İbn Kudame, el-Muğnî, Dâru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 347 
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ayrılığı gerektirdiği hususunda müttefiktir.17 Öyleyse ayrılık, kadın müslüman olur olmaz 

tahakkuk etmelidir. 

Ayrılığın ancak iddetten sonra meydana geleceğini ifade edenlerin delili şudur: 

Safvan b. Ümeyye müslüman olmasıyla eşi binti Velîd b. Mugîre’nin müslüman 

olması arasında takriben bir ay vardır. Eşi(binti Velîd) fetih günü müslüman oldu, Safvan ise 

Huneyn ve Taif (gazvelerin)e kâfir olarak şahit olana kadar bekledi, sonra müslüman oldu ve 

Hz. Peygamber(s.a.s) onları ayırmadı, bilakis eski nikâhları üzere eşi yanında kaldı.18 Yine 

Ebu Sufyan, fetih yılında Peygamber Efendimiz Mekke’ye girmeden önce, şehir dışında 

müslüman olmuştu, Hind ise Mekke fethinden sonra müslüman olmuştu, sonra eski nikâhları 

üzerinde ikrar edildiler.19 Misalleri çoğaltmak mümkündür.20 

Burada medhulun biha olan kadının durumu, zifafa girmemiş kadından farklıdır. 

Nitekim ikincisine, herhangi bir şekilde ayrılık vuku bulduğunda iddet vacip değildir ki 

kocanın müslüman olması bir ric’at olarak mütalaa edilebilsin. Bilakis böyle bir durumda 

bağlar hemen kesilir. Birincisinde ise iddet sebebiyle karı-kocalık bağı tamamen ortadan 

kalkmış değildir ve kocanın müslüman olması bundan dolayı bir ricat sayılır.21 

İbn-i Teymiyye ise; aynı şekilde -yukarıda zikri geçen rivayetlere dayanarak- nikâh 

bağının, din farklılığı meydana gelir gelmez, kopmayacağını savunur. Bu çerçevede farklı 

düşündüğü nokta, ayrılığın iddete bağlı olmadığıdır. Ona göre iddetin bitmesiyle nikâh sona 

ermez. Koca yıllar sonra dahi hidayete erse, yeni bir akde ihtiyaç olmaksızın kadın kocaya 

dönebilir. Bu konuda kadının medhulun biha olup 

olmaması arasında da bir fark görmemiştir. Ona göre 

Şâri’ Teâlâ bu konuda tafsilat vermemiştir.22 Öyle 

gözüküyor bu görüş; Hz. Zeyneb’in(r. anha) kocası 

Ebu’l-Âs ile olan kıssasının zahirine dayanılarak ile 

sürülmüştür.23 Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber; 

kızı Zeyneb’in kocası Ebu’l-Âs müslüman olunca, kızını 

ona ilk nikâhıyla geri vermiştir.24 Bu ise altı veya sekiz 

veya üç sene sonra ve Bedir gazvesi gerçekleştikten sonra 

olmuştur.25 

 Ayrılığın iddetten sonra meydana geleceğini 

ifade edenlerin cevabı şöyle olmuştur: 

                                                           
17 İbn Abdi’l-Berr, et-Temhîd’den naklen Abdullah b. Yusuf el-Cudey’, İslâmu Ehadi’z-Zevceyn, Müessesetu’r-
Rayyân, Beyrut, 2004, s. 176 
18 el-Muvatta 
19 Beyhaki, es-Sünenu’l-Kubrâ 
20 Bkz.: İbn Kudame, el-Muğnî, Dâru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9 s. 348-349  
21 Sahnûn, el-Müdevvene, Dâru’s-Sâdir, Beyrut, c. 2, s. 303 
22 el-Merdâvi, el-İnsâf, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1980, c. 8, s. 213 
23 el-Merdâvi, el-İnsâf, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1980, c. 8, s. 214 
24 Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace 
25 İbnu’l-Humam, Fethu’l-Kadîr, Dâru Âlemi’l-Kutub, Riyad, 2003, c.2, s. 512 
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 İbn Abdi’l-Berr şöyle demektedir: Âlimler; Nehaî’den rivayet edilen ve kendisiyle 

cumhur-u ulemaya şaz düşüp kimsenin kendisine tabi olmadığı bir rivayet hariç, iddet 

bittiğinde nikâhın fesholacağı konusunda müttefiktirler. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

“Bunlar(mü’min kadınlar) onlara(müşriklere) helal değildir. Onlar(müşrikler)de 

bunlara(mü’min kadınlara) helal olmazlar.”26 Yine aynı ayette şöyle buyrulmaktadır:“kâfir 

kadınları nikâhınızda tutmayın.” Nihayet müslüman kadınların kâfir erkeklerle 

evlenmelerinin haram kılındığı hususunda icma vardır.27 

 İbn-i Teymiyye’nin talebesi İbn Kayyım şöyle karşılık vermiştir: 

“Sahih, sarih ve muhkem sünnettir ki; Rasul-i Ekrem bir çiftten bir taraf müslüman 

olduğunda, onları birbirlerinden ayırmaz, bilakis diğeri ne zaman müslüman olursa nikâh 

devam eder. Meğerki kadın ayrılmaya karar vermiş veya başkasıyla evlenmiş olsun. Asr-ı 

saadetteki uygulamalar gösteriyor ki; kadın müslüman olduğu ve kocası bundan imtina 

ettiğinde, Hz. Zeyneb kıssasında olduğu gibi, kadının sabredip kocasının hidayetini bekleme 

hakkı vardır. Lakin bu sürede adamın cima etmesine imkân verilmez, kadının üzerinde bir 

tasarruf hakkı kalmaz, nafaka ve kasm gerekmez (…). Adam müslüman olduğunda veli, şahit 

ve mihrli yeni bir akde ihtiyaç olmaz, bilakis onun islamı; kabul, kadının beklemesi de icap 

hükmündedir.28 Kadının müslüman olmasıyla nikâh akdi; lazım olmaktan çıkıp caiz bir akde 

dönüşür.29 

 İbn Abdi’l-Berr şöyle demektedir: “Hz. Zeynep ile Ebu’l-Âs’ın kıssası ya; 

müslüman kadınların kâfir erkeklere haram kılınmasından önce cereyan etmiştir ki o zaman 

mensuh olur, (…)ya da Rasul-i Ekrem’in(s.a.s.) onu yeni bir nikâhla teslim ettiğine 

hamledilir. Nitekim Tirmizi bunu rivayet etmiştir ve şöyle demiştir: “Ben Abdullah b. 

Humeyd’in şöyle dediğini işittim; ben Yezid b. Harun’un şöyle dediğini işittim: İbn-i 

Abbas’ın hadisi(ilk nikâhla geri verildiğini ifade eden hadis) isnadca daha iyidir, lakin amel 

Amr b. Şuayb’ın hadisi(yeni nikâhla geri verildiğini ifade eden hadis) üzerinedir.” Zaten 

yukarıda geçtiği üzere müslüman kadınların kâfir erkeklerle evlenmelerinin haram kılındığı 

hususunda icma vardır.30 Ayriyeten iddetin ayrılmada muteber olduğu sünnetle sabit olan 

hususlardandır.31 

 Hanefîlerin cevabı ve görüşlerinin takriri: 

 el-Mebsût’da şöyle denilmiştir: “Şafii şöyle demektedir: Şayet İslam zifafdan önce 

gerçekleşmişse, eşlerden birinin müslüman olmasıyla araları ayrılır. Şayet bu durum zifaftan 

sonra gerçekleşmişse ayrılık üç hayız (Şafii mezhebine göre üç temizlik denmesi gerekirdi32) 

müddetinin geçmesine bağlıdır. Müslüman olmayan eşe müslüman olması da teklif edilmez. 

Şafii buna delil olarak şunları söylemektedir: Zimmet akdiyle onlara kendilerine zorla İslâm’a 

                                                           
26 Mümtehine: 10 
27 İbn Kudame, el-Muğnî, Daru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 349-350 
28 İbn Kayyım, Ahkâmu ehli’z-Zimme, Dâru’l-Âlem li’l-Melayîn, Beyrut, 1981, c.1, s. 317 v.d. 
29 İbn Kayyım, Ahkâmu ehli’z-Zimme, Dâru’l-Âlem li’l-Melayîn, Beyrut, 1981, c.1, s. 323 
30 İbn Kudame, el-Muğnî, Dâru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 349-350 
31 İmam Şafii, el-Ümm, Dâru Kuteybe, Beyrut, 1997, c. 9, s. 120 
32 Bedreddin el-Aynî, el-Binâye, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 5, s. 240 
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sokmak için müdahale etmeyeceğimizi garanti etmiştik. Bu garanti, zorlama yetkisini ortadan 

kaldırır. Ayırma da bize göre (kadının) müslüman olması sebebiyledir.33 Ancak zifaftan önce, 

nikâh kuvvetlenmiş değildir. Böyle olunca, baştan beri nikâh akdine engel olacak şekildeki 

din farklılığının oluşmasıyla, nikâh bağı kesilmiş olur. Zifafdan sonra ise kuvvetlidir. Bu 

yüzden buna, ayrılığa etki eden başka bir unsur eklenmedikçe, sırf din ayrılığıyla nikâh 

ortadan kalkmaz. O unsur da iddet süresinin geçmesidir. Şafii bu meseleyi boşamaya 

kıyaslamaktadır. Çünkü zifaftan önce nikah, sadece talak ile, zifaftan sonra ise talaktan sonra 

ancak iddet süresinin geçmesi ile kalkar.34 

 Bu görüş Hanefîlere göre doğru değildir; Hidaye ve şerhlerinde bu şöyle izah 

edilmektedir: “Ayrılık meydana gelmeden önce iddet süresinin bitmesinin itibara alınmasının 

ve nikâhın ortadan kalkmasının müslüman olmaya izafe edilmesinin, ne şeriatta bir benzeri, 

ne de sahih ortak bir illetle kıyasen kendisine ilhak edilebilecek bir aslı, ne de bunu ifade eden 

sem’î bir delil vardır. Bilakis şer’an sabit olan, iddetin ayrılıktan sonra itibara alınmasıdır. 

Mutlaka ayrılığın kendisine izafet edileceği bir sebeb olması lazımdır. Nitekim nikâhtan 

maksat olan maslahatlar fevt etmiştir, çünkü müslüman kadının bir kâfirin 

altında bulunması gibi bir fesadı def için ayrılık kaçınılmazdır. Hâlbuki 

İslam yıkıcı değil, koruyucu olarak gelmiştir. Efendimiz (s.a.s.) şöyle 

buyurmuştur: “(…) şehadet getirirlerse benden kanlarını ve 

mallarını korumuş olurlar.” Nikâhın maksatları, 

kocanın da müslüman olması suretiyle yeniden 

hâsıl olması için ona İslam arz edilir. Yine; 

ayrılmada din farklılığının illet 

olarak tespit edilmesine, 

müslüman erkeğin kitabî kadınla 

evliliğinin cevazı, engel olmaktadır (çünkü illet 

muttarit ve bütün tikellerine uygulanabilir olması 

lazımdır.) Dolayısıyla ayrılığın müslüman olmaya nispet 

edilmesi mümkün olmaz. Ayrılık diğer tarafın küfrüne de izafet 

edilemez, çünkü onun bu hali nikâh kıyılırken de vardı ve nikâhın 

meydana gelmesine engel olmamıştı. Bilindiği üzere kâfirlerin kendi 

aralarındaki nikâhlarının ikrar edilmesi konusunda ittifak vardır. Öyle ki bunlar 

beraberce müslüman olduklarında icmâen yeni nikâh kıymaları gerekmez.35 Böylece ayrılığın; 

İslam’ın arzından sonra meydana gelecek olan red ve kabulden imtinadan başka bir şeye 

izafet edilmesinden elde başka bir şey kalmamaktadır. Esasen münasip olan da budur. 

Binaenaleyh kadı çifti ayırmadığı sürece kadın adamın karısı sayılır.36 Ayrılığın sebebinin 

karşı tarafın İslam’ı kabulden imtina olduğuna göre, bu durumda kadının medhulun biha olup 

                                                           
33 İbn-i Arabî şöyle demektedir: “Bu konuda bizim temel dayanağımız Allah Teâlâ’nın şu sözüdür: 
“Bunlar(mü’min kadınlar) onlara(müşriklere) helal değildir. Onlar(müşrikler)de bunlara(mü’min kadınlara) helal 
olmazlar.” Böylece ayrılığın illetinin; İslam sebebiyle adem-i hill olduğu anlaşılmıştır, (Ebu Hanîfe’nin dediği gibi) 
ihtilâf-ı dareyn değildir.” İbn Arabî, Ahkamu’l-Kur’an, Daru’l-Hadis, Kahire, 2011, c.4, s.247 
34 İmam Serahsi, el-Mebsût, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2009, c.5, s.44; el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtac, 
Daru’l-Marife, Beyrut, 1997, c. 4, s. 254 
35 el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtac, Daru’l-Marife, Beyrut, 1997, c. 4, s. 254 
36 İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, Dâru’l-Marife, Beyrut, 2011, c.4, s. 354 
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olmaması arasında bir fark yoktur. Caiz olmayan taarruz ise zorlamadır, zorlama olmadan 

sadece konuşmak mümteni değildir.37 

Bu konuda sem’î deliller de vardır, şöyle ki; İmam Tahavî rivayet ettiğine göre, Hz. 

Ömer(r.a.) zamanında Tağlib kabilesinden bir adamın karısı hıristiyan iken müslüman oldu ve 

bu durum Hz. Ömer’e iletildi. O da, adama şöyle dedi: “Ya müslüman olursun ya da sizi 

ayırırım.” Adam bundan imtina etti ve ve Hz. Ömer onları ayırdı. Hz. Ömer’in bu hükmü 

sahabe arasında yayıldığı halde bunlardan hiçbirinin Hz. Ömer’e itiraz ettiği rivayet 

edilmemiştir.38 Bu konuda Hz. Ömer, Hz. Ali ve Abdullah b Abbas’dan (r. anhum) gelen 

başka eserler de vardır.39 Görüldüğü gibi sahabe; din farklılığını, ayrılığa sebep olan bir şey 

olarak görmüyorlardı, aksi takdirde hakim tarafından yapılan tefrîkin bir manası olmazdı. 

Şimdiye kadar anlatılanlar ihtidanın İslam fıkhının yürürlükte olduğu daru’l-İslam’da vuku 

bulması halindedir. 

Bu durum daru’l-Harb’de vuku bulursa Hanefîlere göre aşağıda anlatılacak olanlar 

geçerlidir:  

“Eğer İslam idaresi altında olmayan bir kadın Müslümanlığı kabul edip, kocası gayr-i 

müslim kalırsa, kadın üç kez hayız görmedikçe kocasından ayrılmış olmaz. Zira Müslümanlık 

-yukarıda anlatıldığı üzere- ayrılma sebebi olamaz. İslam idaresi altında olmadıkları için 

(resmî olarak) kocaya Müslümanlığı teklif etmek mümkün değildir. Hâlbuki fesadı(müslüman 

bir kadının kafir bir erkeğin altında bulunmasını) ortadan kaldırmak için mutlaka ayrılığın 

vuku bulması gereklidir. Bunun için biz ayrılmanın şartı olan üç kez hayız görmeyi 

ayrılmanın sebebi olan İslam’ın arz edilip kabul edilmemesi yerine ikame ediyoruz. Kuyu 

kazma meselesinde olduğu gibi. Bunun izahı şöyledir; kişi yolun ortasına bir kuyu kazsa ve 

başka bir kişi de içine düşüp zarar görse, 

tazmini kuyuyu kazana lazım gelir. Zira 

tazmin hükmünün, illet veya sebebe izafeti 

mümkün değildir, binaenaleyh şarta izafet 

edilir, o da kazıma işlemidir. Bilindiği üzere 

düşmenin illeti kişinin ağırlığıdır, bu ise 

hükmün kendisine izafet edilmesine elverişli 

bir sebep değildir, çünkü bu, düşenin elinde 

olmayan tabii bir şeydir ve başkasının 

hakkına tecavüz de yoktur. Düşmenin sebebi 

ise yürümektir. Bu da hükmün kendisine 

izafet edilmesine elverişli değildir, çünkü 

mubah bir iştir. Sonuç olarak hüküm sebebine izafet edilemediği için, hüküm şartına izafet 

edilmiştir. Aynı şekilde üç hayız da ayrılma sebebi yerine ikame edilmiştir. Nitekim -

                                                           
37 İbnu’l-Humam, Fethu’l-Kadîr, Daru Âlemi’l-Kutub, Riyad, 2003, c.2, s. 507, Bedreddin el-Aynî, el-Binâye, 
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 5, s. 239-242 
38 İbnu’l-Humam, Fethu’l-Kadîr, Daru Âlemi’l-Kutub, Riyad, 2003, c.2, s. 507; ayrıca bu rivayeti İmam 
Muhammed Kitâbu’l-Hucce alâ ehli’l-Medîne isimli eserinde de rivayet etmiştir: İmam Kudûrî, et-Tecrîd, Daru’s-
Selâm, Kahire, 2012, c. 9, s.4543 
39 İmam Serahsi, el-Mebsût, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2009, c.5, s.45, İmam Kudûrî, et-Tecrîd, Daru’s-
Selam, Kahire, 2012, c. 9, s.4543 
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görüldüğü gibi- sebep bulunmadığında hükmün şarta izafet edilmesi şeriatta malum bir 

işlemdir.40  

Müslüman olan kadının, kâfir olan kocasından ayrılmasının Hanefîlerce üçüncü 

bir sureti daha vardır, o da “ihtilafu’t-dareyn” diye tabir edilen ikametgâhların 

farklılaşmasıdır. Hanefîler bu görüşlerini şu şekilde izah etmektedirler: 

 Eşlerden biri müslüman olup daru’l-İslam’a gelse, bize göre ülkeler farklılığından 

dolayı ayrılık meydana gelir, diğer mezheplere göre ise -yukarıda geçtiği gibi- ülke 

farklılığının bu konuda bir tesiri yoktur. İmam Şafii bu konuda şu delillere 

dayanmaktadır; Ebu Sufyan, Merru’z-Zahrân isimli yerde İslam ordugâhında müslüman 

oldu ve Peygamberimiz, Hind’le olan nikâhını yenilemedi. Mekke fethi esnasında da İkrime 

b. Ebu Cehil ve Hakîm b. Hizam kaçtılar. Bunların kadınları müslüman oldu ve kocaları için 

emân aldılar. Sonra gidip kocalarını geri getirdiler. Bu olayda da Peygamberimiz aralarındaki 

nikâhları yenilemedi.41 Yine Peygamberimizin kızı Zeynep Medine’ye hicret etmiş, yıllar 

sonra kocası Ebu’l-Âs onun peşinden müslüman olup Medine’ye gelmişti. Peygamberimiz de 

ilk nikâhları ile Zeyneb’i kocasına vermiştir. Bunun aklî izahı şudur: Ülke ayrılıkları 

egemenliklerin farklılığından ibarettir. Bu da İslam ülkesindeki velayetlerin farklılığı gibi 

nikâhın bozulmasını gerektirmez. Nitekim harbî, emân alarak İslam ülkesine geldiğinde ya da 

müslüman, emân ile daru’l-harbe çıktığında, karısı ile ayrılmış olmaz.42 

Hanefîlerin delili şudur: 

Hakikaten(yani bedensel) ve hükmen(yani devamlı ikamet niyetiyle) olan ülke 

farklılığı nikâhtan maksat olan maslahatlara terstir ve mahremlik gibi bunlara bir mani teşkil 

eder.43 Hz. Zeynep ile ilgili hadise gelince –yukarıda zikredildiği gibi- bu konuda en doğrusu, 

Peygamberimizin (s.a.s.) kızını yeni bir nikâhla kocasına verdiğidir. Aksini ifade eden hadise 

gelince bunun manası; birinci nikâhının mahremiyetine riâyeten, demektir. Nitekim iki hadis 

arasını cem etmek, bunlardan birini heder etmekten evlâdır.44 Hz. Peygamber, Hz. Zeyneb’i 

eski kocasına yıllar sonra vermiştir. Bu kadar sürede normal koşullarda iddet süresi sona erer. 

Şafii’ye göre de her ne kadar ülke ayrılığı ile ayrılık meydana gelmese de iddetin bitimiyle 

ayrılık meydana gelir. 

Ebu Sufyan’nın müslüman olmasına gelince; en doğrusu, Ebu Sufyan o gün tam 

olarak müslüman olmamıştı. Peygamberimiz ona amcası Abbas’ın aracı olmasıyla emân 

vermiştir. Huneyn günü Müslümanların hezimete uğradığında tutunduğu tavır da bunu 

desteklemektedir. Ancak sonraları İslam’ı benimsemiştir (r.a.). İkrime ve Hakîm b. Hizâm ise 

sahile kaçmışlardı ve kaçtıkları yer Mekke sınırlarına dâhildi. Bu yüzden de ülke ayrılığı 

meydana gelmemiştir. 

                                                           
40 Bedreddin el-Aynî, el-Binâye, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 5, s. 242 
41 el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtac, Daru’l-Marife, Beyrut, 1997, c. 4, s. 254 
42 İmam Serahsî, el-Mebsût, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2009, c.5, s.49-50 
43 İmam Merginânî, el-Hidâye (el-Binâye’nin üstünde), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2012, c. 5, s. 244 
44 İbnu’l-Humam, Fethu’l-Kadîr, Daru Âlemi’l-Kutub, Riyad, 2003, c.2, s. 511 
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Eşlerden birisi esir edildiği zaman, ittifakla aralarında ayrılık meydana gelir. 

Hanefîlere göre bu ayrılığın nedeni ülke ayrılığı, Şafii’ye göre esirliktir.45 

 Hanefîlerin bu konuda bir başka delili de Mümtehine Suresinin 10. ayetidir. 

Bilindiği gibi Cenabı Hak bu ayette şöyle buyurmaktadır: “Onları(mü’min kadınları) 

kafirlere geri döndürmeyin.” Eğer nikâh bağı baki kalsaydı, o zaman kocasının istediği yerde 

bunması gerekirdi.  

Yine bu ayette şöyle buyrulmaktadır: “Bunlar(mü’min kadınlar) onlara(müşriklere) 

helal değildir. Onlar(müşrikler)de bunlara(mü’min kadınlara) helal olmazlar.”, “onlara(eski 

kocalarına)infak etikler(mehirler)ini (geri) verin.” Cenab-ı Hak, bu ayette; eski kocalara 

mihrlerinin geri verilmesini emretmiştir. Eğer nikâh bağı kaim olsaydı eski koca mihri geri 

almaya hakkı olmazdı. Zira hem kadının mahremiyetine, hem de bunun bedeli olan mihre 

birden hak sahibi olamaz.46 

      *** 

 Son olarak; eğer karı- koca beraberce müslüman olurlarsa eski nikâhları üzere devam 

ederler, bu durumun zifaftan önce veya sonra meydana gelmiş olması arasında fark yoktur. Bu 

konuda ilim ehli arasında hiçbir ihtilaf yoktur. İbn Abdi’l-Berr bu konuda icma olduğunu 

zikretmiştir, nitekim din farklılığı meydana gelmemiştir.47 Beraberce müslüman olmalarından 

maksat; bunun aynı mecliste meydana gelmiş olması olsa gerek, yoksa şehadetin telaffuzunda 

beraber başlanılıp beraber bitirilmesi değildir.48 

      *** 

 Görüldüğü gibi evli gayr-i müslim bir kadın, müslüman olup kocası kâfir kaldığında, 

eski nikâhını –dört mezhebin ittifakıyla- sürdüremez. Ancak bunun gerekçesi ve sureti 

hakkında farklı içtihatlar gündeme gelmiştir. Sadece İbn-i Teymiyye ve İbn-Kayyım bu 

durumda nikâhın ortadan kalkmayacağını, lakin bu nikâhın kâmil olmayacağını ve cinsel 

temas ve nafaka gibi normal bir nikâhın gereklerinin düşeceğini savunmuşlardır. 

Kanaatimizce; Hanefîler nasların derinliklerine inmek, ince istidlallerde bulunmak ve 

bütüncül bir bakış tarzıyla nasların maksatlarına nüfuz etmekle diğer mezheplerden temyyüz 

etmişler ve ikna edici kanıtlar sunmuşlardır. Allah Teâlâ hepsinden razı olsun… 

                                                           
45 İmam Serahsi, el-Mebsut, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2009, c.5, s.49-50, İbnu’l-Humam, Fethu’l-Kadîr, 
Dâru Âlemi’l-Kutub, Riyad, 2003, c.2, s. 511 
46 El-Cessâs, Ahkâmu’ı-Kurân, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2007, c.3, s.585 
47 İbn Kudame, el-Muğnî, Daru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 345 
48 İbn Kayyım, Ahkâmu ehli’z-Zimme, Daru’l-Âlem li’l-Melayîn, Beyrut, 1981, c.1, s. 316-317, İbn Kudame, el-
Muğnî, Daru’l-Hadis, Kahire, 2004, c.9, s. 346 


