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~EMSEDDIN GÜNALTAY

~ark kaynaklar~nda "Câhiliyye devri" denilen islâmdan önceki as~rlarda, Arap yar~madas~n~n, Yunanl~larca "Mes'ud Arabistan" (Arabia felix) diye an~lan Yemen bölgesinin Sabâ> (Ma'reb)
ve ~an`a beldeleriyle "Ta~l~~Arabistan" adiyle an~lan Hicaz'~n Mekke ve Yesrib (Medine) gibi meskün yerlerinde oturan halk~ndan
maadas~, çok ibtidai bir göçebe hayat~~ ya~~yordu.
lalftâni denilen Araplar~n oturduklar~~Yemen, bugün oldu~u
gibi Peygamber zaman~nda da <Adnâni Araplar~n ya~ad~klar~~Hicaz'dan siyasi ve iktisadi hayat itibariyle tamamiyle ayr~lm~~~bulunuyordu.
Çok eski bir tarihi olan Yemen halk~, Sabâ'I'ler ve Iiimyeriler zamanlar~nda da Hicaz'dan ziyade Habe~istan'la münasebette
bulunuyorlard~~1. Kuzey-do~uda Irak'~n Kr~fe bölgesinde eski Ejire
çevresinde ya~ayan ve Yemen la4tâni'1erinden olduklar~~iddia edilen Beni Labm ile yine Yemen RalAiini'lerinden Suriye çevresine
assâniler gibi Iran ve Bizans
göçerek eski Nabai'lere halef olan ~~
imparatorluklann~n vassallar~~ olan Arap zümreleri ise, din ve ictimai hayat itibariyle ate~-perest Sasânilerin ve h~ristiyan Bizansl~lann kültür tesirleri alt~nda Arap câmias~ndan az çok uzakla~m~~lard~.
Yabanc~~kavimlerin kültür tesirlerinden masun kalan Araplar~~
Hazret-i Muhammed'in de mensup oldu~u <Adnâni kabileleri temsil ediyordu. Nizar ve R.unu~~adlariyle iki büyük zümreye ayr~lan
<Adnânilerin
Muiar, Rebi`a, Iyâd ve Enmâr adlariyle ayBa~lang~c~~çok eski zamanlara ç~kan bu münasebet, Yemenlilerin Habe~'den
veya Habe~lilerin Yemen'den gelmi~~olduklar~~yolunda iddialara yol açm~~t~r. Bunlardan, eski bir ça~da Yemen'den Habe~istan'a büyükçe bir göç kafilesinin
geçmi~~olmas~~ihtimali kuvvetli görülmektedir. Habe~~dili ile Yemen'in I;limyeri
lehcesi aras~ndaki yak~nl~k ve Habe~e'nin Bec~i denilen bir yerinde bulunan ve
M. ö. VI. asra ait oldu~u anla~~lan "hatt-~~müsned", yani Ejimyeri harfleriyle yaz~l~~kitabe bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.
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r~lan büyük zümrelerinin sürü sürü kabile ve batn'lar~~Tehâme,
Hicaz ve Necd havalisinde göçebe hayat~~ya~~yorlard~. Yaln~z Muiari'lerden Ibn R.urey~~kabilesinin bölündü~ü on iki batn (soy),
Mekke'de mukaddes Kâbe çevresinde yurtla~m~~~bulunuyordu.
Hicaz'~n ikinci beldesi olan Yesrib'de ise Yemen'in me~hur
Ma'reb seddinin y~k~lmas~n~~intaç eden büyük seylab âfeti üzerine
Kuzeye göçen IalAâni'lerden Evs ve Hazrec kabileleriyle Filistin'de maruz kald~klar~~türlü zulum ve katl-i âmlardan kurtulmak üzere
çöle çekilen Yahudi S~belar oturuyorlard~.
Su k~sa tarihi maltimat~n da belirtti~i üzere Hazret-i Muhammed'in ya~ad~~~~ça~da yabanc~~kavimlerin tesirlerinden masun kalm~~~olan Arap ictimai hayat~n~~hakkiyle belirten zümreler ancak
<Adnânilere mensup olan kabilelerdi. <Adnânilerin Mekke'de yerle~mi~~olan batnlar~na mensup baz~~ ~ah~slar~n ticaret kafileleri ile
Irak'a, Suriye'ye, Yemen'e gidip geldiklerini kesin olarak biliyoruz.
Fakat, bu gibilerinin lurey~~kabilesinin ictimai hayat~~üzerinde
büyük tesirler yapm~~~olmalar~~ihtimalini kuvvetlendiren belgeler
yok gibidir.
Esasen Peygamberin din ne~rine ba~lad~~~~tarihlerde (609)
I.a1:4âni'lerin ya~ad~klar~~bölgelerde de kad~n~n ictimai mevkii <Adnâniler aras~ndakinden farkl~~de~ildi. Babaerk~l (patriarcal) hayat~n bütün kuvvetiyle hâkim oldu~u Arabistan'da, kad~n, toplulu~un
bir uzvu de~il, erkek zümresinin ihtiraslar~m tatmin ve hizmetlerini
ifa için yarat~lm~~~bir mahlük telakki ediliyordu. Iurr].) yani adet
görme zaman~nda kad~na kar~~~gösterilen muamele, Arap cemiyetinin
kad~n hakk~ndaki telakkisinin aç~k bir ifadesidir.
An'anelerin sarih olarak belirtti~ine göre Araplar, adet görme
zamanlar~nda kad~nla birlikte oturmaz, onunla beraber yiyip içmezlerdi. Adet görme zamanlar~nda kad~nlar, obadan, çad~rdan, evden ç~kar~l~rlard~.
Bugün Güney Afrika'n~n ibtidai a~iretlerinde, Borneo'da, Yeni
Gine'de, Vankover adas~ndaki yerli vah~iler aras~nda hala ya~amakta olan bu adet, o zamanlar, Arap kabileleri aras~nda en çok riayet
edilen bir gelenekti 2.
2 Bu umumi durum d~~~nda baz~~istisnalar yok de~ildir. Peygamber zaman~nda
Mekke'nin en ileri gelen e~raf~ndan cUtbe b. Rebra'mn k~z~~ve ilk Emevi halifesi
Muci~ viye'nin anas~~Hind'in, kocas~~Ebu Stify~in'~~nüfuzu alt~na ald~~~~ve Mekke'de
Hazret-i Muhammed'e kar~~~aç~lan mücadelede erkekler kadar rol oynad~~~, Siyer
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Câhiliyye Araplarm~n kad~na kar~~~mutlak bir hâkimiyetleri
vard~. Bazan bir kad~n bo~and~ ktan sonra da eski kocas~n~ n tahakkümünden kurtulamazd~ . Eski koca, bo~ad~~~~kad~na eza vermek
için onun ba~kasiyle evlenmesine mani olabilirdi.
Umumiyetle Arap kad~n~ , hukuk itibariyle erke~in dûnunda
idi. Hiç bir hususta erkekle müsavi görülmez, bir i~~hakk~nda erkekler gibi söz sahibi olamazd~~3.
Arap kabilelerinde erke~e nisbetle kad~na daha az ra~bet gösterilmesinde, daha a~a~~~ k~ymet verilmesinde, ya~ad~ klar~~muhit
icablar~mn büyük tesirleri oldu~unda ~üphe yoktur. A~iri cemiyet
halinde ya~ ayan Araplar, çöl hayat~n~ n zarureti olarak daimi surette mücadele ve gazve ile u~ra~ma~a mahkû' m bulunuyorlard~.
Devaml~~surette bo~u~ma~a mecbur olan kabilelerin, batnlann nüfuzlan, kuvvetleri, refah ve servetleri, eli silah tutabilen fertlerinin
say~lariyle mütenasipti.
Çölde hangi kabile say~ ca daha çok eli silah tutan, bo~u~abilen
adamlar ç~ karabilirse, galebeyi o kazan~r, ganimetleri o toplar, badiyesinin en nüfuzlu, en satvetli kudretini o temsil ederdi. Bu hal,
kitaplar~ndan anla~~lmaktad~ r. Fakat Bedr muharebesinde Peygamberin amcas~~
Hamza'n~n gö~stinü yarmak, ci~erlerini di~leriyle parçalamak gibi hareketleriyle
ne afet oldu~unu gösteren Hind'in bir istisna te~kil etti~i ~tiphesizdir. Ikinci bir
istisna te~kil eden Hatice ise ahlaki yüksekli~i ve ~efkati ile Hind'den ayr~lmaktad~r.
Bu mevzuda bk. Mansur Fahmy, La Condition de la femme et l'Ivolution de l'Islamisme. Paris 1913, 166 S.
Halis ibtidai bir hayat suren Maori'lerde bu itiyada buyuk bir itina ve dini
bir ba~l~l~ k ile riayet edilmektedir. Maori'lerde adet zamanlar~nda erke~in kad~na
temas etmesi yasakt~ r. Adet görme s~ras~ nda kad~ nla cinsi münasebette bulunmak,
onun pi~irdi~ini yemek, en büyük bir haram irtikâp etmektir. Avusturyal ~~ bir yerli,
hayz zaman~nda kar~s~n~n kendi yata~~na yatt~~~n~~görürse, tereddutsuz onu öldürmektedir. Bu zamanlarda kad~n ayr~~ ya~amaya mecburdur. Kendisi kimse ile
yemek yiyemez. Onun dokundu~u yemeklere de kimse el sürmez. Hattâ hayz zaman~nda erkekler kad~nlar~n yolda b~rakt~klar~~izler üzerinde bile ytiruyemezler.
Bu sebepten kad~ nlar adet zamanlar~ nda, erkeklerin bulunduklar~~yerlere yakla~mamaya çok itina ederler.
mile Durkheim, bu memnûiyeti, totemizm ikiFrans~z sosyologlar~ndan
desiyle izah etmektedir. Onun bu izah~ na göre totemcilikte kan umumi surette
tabii, yani dokunulmas~~haram oldu~undan, bu kan~n kendisiyle temas~~olan her
~eyi de taba yani haram yapmas~ na inan~ lmakta, hayz gören kad~ nlar tabu telâkki
edilmektedir. Durkheim, ibtidai cemiyetlerdeki exogamie yani d~~~kabilelerden evlenme usulünu ve mutekâmil cennyetlerde görülen yak~n akraba aras~ ndaki izdivac
memnüiyetini de bu eski akitle ile izah etmektedir.
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Arap camias~nda kad~na nisbetle erke~e daha çok ra~bet edilmesine,
ona daha fazla k~ ymet verilmesine sebep oluyordu. Bu yüzdendir
ki Arap, do~an çocu~u erkek oldu~u takdirde ~enlik yapar, iftihar
ederdi. K~z oldu~u surette bilakis s~k~l~r, utan~r, k~zar~r, bahts~z yavruyu aile için bir ~eâmet, bir felaket sayard~~4.
K~z evlad~~ hakk~ndaki bu geri telâkki, Araplar aras~nda yeni
do~an k~z çocuklar~n~~diri diri gömmek gibi tüyler ürpeten bir cânili~e yol açm~~t~. Bu menfur âdete ve'id, diri diri gömülen bedbaht
k~zca~~za da mevY~de deniliyordu.
Ve'id, yani yeni do~an k~z çocuklar~n~~diri diri gömmek âdeti,
Beni Temim, R.urey~~ve Beni Kinde kabileleri aras~nda taammüm etmi~ti. Hattâ bu korkunç adet baz~~kabileler aras~nda menfur
JI
bir cinayet de~il, iyi bir itiyad telakki ediliyor, «
»
[K~zlar~~diri diri gömme kiyi hasletlerdendir] söziyle bu menfur
hareketle övünülüyordu. Men~ei tarihin karanl~k ça~lar~na dayand~~~nda ~üphe olmayan bu vah~ili~in zuhuru hakk~nda Arabca
kaynaklarda bir menk~be nakledilmekte ise de 5 bunun vuku'dan
Araplar~n k~z çocuklar~na kar~~~böyle bir telâkkide bulunduklar~n~~ Kurân'dan ö~reniyoruz. Nakil süresinin 58 ve 59. âyetlerinde Araplar~n bu telâkkileri
~öyle anlat~l~yor :
,^ tay.... 44.!.) J3
r<6.1..1
(~çlerinden birine bir k~z çocu~u oldu~u müjdesi verildi~i zaman, gayz~n~~sinesine çekerek hiddetinden yüzü kapkara olur.
Kendisine verilen kötü müjdeden dolay~~herkesten saklan~r. Bunu ne yapay~m?
Hakarete katlanarak al~koyarm m~ ? Yoksa topra~a m~~gömeyim? diye ~a~~r~rk al~r).
5 Müberred'in
adl~~kitab~nda Beni Temim kabilesinde bu çirkin
itiyad~n zuhuruna dair ~öyle bir menkibe görüyoruz: "Beni Temim kabilesi,
deki
Lak~m emirlerine her sene muayyen bir vergi verirlerdi. Bir y~l, buvergiyi
~5deyemediler. Hire emini olan Nutmin vergiyi tahsil için üzerlerine asker gönderdi.
Bu kuvvet Beni Temim'in hayvanlar~n~, zapt kad~n ve k~zlar~n~~esir ederek Hire'ye
götürdü. Beni Temim ~eyhleri Nucmin'a girerek hayvan sürülerini kendisine kalmak
üzere kad~n ve k~zlar~n~n geri verilmesi için yalvard~lar. Nucmin, esir edilerek gitirilen Beni Temim k~z ve kad~nlar~ndan isteyenlerin yurtlar~na dönmeleri müsaadesini verdi. Bütün esir k~z ve kad~nlar avdet ettiler. Yaln~z bu kabileden Kays
b. cA~~m'~n
k~z~, hissesine dü~tü~ü adam~~sevmi~~oldu~undan babas~n~n evine
dönmedi. Bundan müteessir olan Kays, bir daha k~z evlâd~~olursa öldürece~ine
yemin etti. Bu suretle Beni Temim kabilesi aras~nda k~z evlâtlar~~diri diri gömmek
âdeti zuhur etti.„
Fakat, El-Kömirde görülen bu menkibenin sonradan uydurulmu~~olmas~~ihtimali kuvvetlidir. Çünkü Araplar~n k~z evlâtlar~~diri diri gömmek itiyatlar~~ pek
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sonra ta'lil mahiyetinden bir ~ey oldu~u aç~kca anla~~lmaktad~ r.
Bir çok itiyadlar~n ba~lang~c~~gibi bu çirkin hunharl~~~n da co~rafi
muhitin ve iktisadi âmillerin tazyiki alt~ nda belirmi~~oldu~u Kur'n~n bir âyetinden aç~ kca anla~~lmaktad~r 6.
~ üphe yok ki, tarihin karanl~ k devirlerine dayanan ça~lardan
beri, çöl m~ntakas~~ olarak tan~d~~~m~z Arabistan, üzerinde ya~~yan
insanlara refahl~~ bir hayat temini kabiliyetinden mahrum bulunuyordu. Çöldeki mai~et darl~~~ , burada evlâd yeti~ tirmek meselesini çok
mü~ kil bir duruma sokuyordu. Erkek çocuklar az bir müddet sonra
gâretlere i~ tirak edebildiklerinden, onlar~n ia~eleri meselesi, babalar~n~n gözünü o kadar y~ ld~ rm~ yordu. Fakat, k~z evlâdlar böyle
de~ildi. Onlar, bu co~rafi ve iktisadi durum içinde birer fakr ü sefalet amili oluyorlard~ . Bundan ba~ ka kabilelerin birbirleriyle daimi
gazveleri neticesi olarak ma~lup kabilelerin kad~nlar~~ ve k~zlar~~ galiplerin eline geçiyor, onlar~n ~âirlerine övünme vesilesi oluyordu.
Ma~lüp babalar~n namuslar~n~, ~ eref ve haysiyetlerini rencide edecek ~iirler, kabileler aras~ nda dilden dile dola~~ yordu. Bu sebepten
k~z çocuklar~, do~malarm~~müteakip diri diri gömülüyorlard~. Peygamber, Câhiliyye devrinin bu menfur itiyad~n~~ ~iddetle takbih etmi~, Araplar aras~ nda tabii bir itiyad haline gelen bu yürekler paralay~c~~ fâcian~n önünü alm~~t~ r 7 .
eskidir. Halbuki menkibede bahsedilen Numan'~ n Peygamber devrine yak~ n bir
zamanda ya~ad~~~~malumdur. Esasen bu menfur adet Beni Temi~n'e de münhas~r
!SYJ~~ ~).:27
3)k..1
Kur'ân'~ n bu konudan bahseden âyetlerinden:
(ifl, (,Ck-,i (Kendi evlâd~n~z~~fukaral~k ve ihtiyaç korkusu
ile sak~n öldürmeyiniz. Biz onlar~n ve sizin r~zk~n~z~~ veririz. Onlar~n katli büyük
günaht~r.) âyeti bu sebebin iktisadi oldu~unu tasrih etmektedir.
7 Müfessirler, k~z eylâtlarm diri diri gömülmesi itiyad~n~~nefretle kar~~l~yan
Kur'ân'~n bir âyetini izah ederken ~öyle bir rivayet naklederler : Bir gün peygamber
k~zlar~ ndan birini kuca~~na alarak otururken Beni Temim kabilesi ~eyhlerinden lÇays
yanlar~ na girmi~, k~z çocu~unu peygamberin dizinde görünce: — "Yâ Muhammed,
koklad~~~n~z bu koyun kimindir?" diye sormu~. Kabile ~eyhinin k~z evlat hakk~ndaki
bedevi telâkkisini belirten bu suale kar~~~Peygamber, kendi zihniyetini belirten tek
bir kelime ile: —"K~z~m" cevab~n~~ vermi~. Bu defa Beni Temim ~eyhi çöl anlay~~~ n~~
daha ziyade açikl~yarak:—"Aman ne diyorsunuz! Benim de bunun gibi bir k~zlarun
çok vard~. Fakat hiç birini kuca~~ma alarak koklamad~m, hepsini diri diri mezara
gömdüm„ yolunda barbarca mukabelede bulunmu~ . Bu son sözlerdan daha çok
tiksinen Peygamber kendisine: —"Bedbaht adam! Kalbinde insanl~k duygusu da m~~
6
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Fakat, ~zt~rapl~~çöl hayta~ na az çok dayanabilmek için kad~ n~ n
da, erkek kadar de~ilse de yine az çok çal~~mas~ na ihtiyaç vard~.
Erkek gazve'lerde muharebe ve çapulculukla me~gul iken çad~rda
çocuklara bakmak, develeri, koyunlar' sa~mak, hurman~n lifinden
has~ r, devenin tüyünden bornos, koyunun yününden izir, keçinin
k~l~ndan çul örmek de kad~na dü~üyordu. Bundan ba~ka kabile bask~na u~rad~~~~zaman müdafilere su da~~tmak, onlar~~ ~iirlerle te~ci
etmek, yaral~lara bakmak da yine kad~ nlara ait görevlerdi.
Fakat, hayat mücadelesindeki bu esasl~~rolüne ra~men bedevi
kafas~~cemiyette kad~ na yine önemli mevkiini verme~e bir türlü yana~anuyordu. Yaln~z hür kad~ nlar, bir erkek çocuk anas~~olduktan
sonra çad~rdaki di~er kad~nlar aras~ nda üstün bir mevki kazan~yorlard~ . Halbuki cariyelerin veya gazvelerde gasbedilen hür kad~nlar~n ne kabilede ne de çad~ rda hiç bir itibar ve mevkileri yoktu.
Arap, cariyesiyle di~i devesini bir tutuyor, aralar~nda bir fark
gözetmiyordu. Hattâ baz~lar~~ genç ve güzel câriyeler toplayarak
bunlar~~ticaret sermayesi yapmay~~ ~erefsizlik saym~yorlard~s. Insanl~k
haklar~na lay~ k görülmediklerinden Kad~ nlara, ana ve baba ile
kocalar~na Varis olmak hakk~~da tan~nm~ yor, erkekler istedikleri kadar
kan alabiliyorlard~.
Içinde yeti~ti~i cemiyette ahlaki, ictimai, siyasi ve dini büyük
ink~laplar yapan, karanl~k devirlerin miras~~olan geri ve çirkin telâkki ve itiyadlar~~kökünden söken Hazret-i Muhammed, aile müessesesini de evvela kad~n~ n cemiyetin esasl~~bir rüknü oldu~unu
yok. Evlat muhabbeti hissetmiyecek kadar kat~~yürekli misin ?„ ifadesiyle kalhi
teessürünü belirtmi~tir. Müfessirler:
;z3,1% ül i~> (Diri diri gömülen k~za, ne günahla öldürüldü~ü soruldu~u zaman her nefis hay~r ve ~erden
i~lediklerinin cezas~n~~görecektir) âyetini bu muhavere ile ilgili görürler.
8 Peygamberin islâm dinini ne~ re ba~lad~~~~s~ rada Yesrib'de bu yüzden hayli
servet sahibi olan (Abdulliih b. Übeyy, Peygamberin buraya hicretinden sonra
bu çirkin ticarete devam etmi~ti. Zâhiren ~slâm dinini kabul eden fakat içlerinde
Peygambere ve müslürnanl~~a kar~~~sönmez bir kin ve dü~manl~ k besleyen ve bu
yüzden Kur'ânda münafildar ad~~verilen zümrenin ba~~~olan bu adam~n ismen
müslüman olduktan sonra da bu menfur sanata devam etti~ini, hadis âlimlerinden
Müslim'in Mii~m~d'indeki bir hadisten ö~reniyoruz. Ct~ bir b. (AbdullF~h'~n rivayet
etti~i bu hadise göre (Abdullah b. übeyy alt~~cariye alarak bunlara fahi~elik ettirmek suretiyle para kazarnyormu~. Bunlardan ikisi peygambere giderek r~zalar~~
hilâfinda fuhu~a icbar edildiklerinden ~ikâyet etmi~ler. Bunun üzerine peygamber
<L.Jb›.)131.9 »l»,3%,.4A (X-112:3
. 1",.‹..~~i » ( Cariyelerinizi zorla fuhu~a sürmeyiniz)
âyetini tebli~~ederek, müslümanlara bu menfur sanat~~menetmi~tir.
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belirtmi~, kad~n~n lcurü> zaman~nda tabu telakki edilmesi gibi totemcilik zihniyetini y~km~~, Câhiliyye devrinin barbar adetlerini menetmi~~9, aile müessesesini bugünkü telâkkilere uygun temeller üzerine
kurmu~tur.
~slâmiyetin zuhur etti~i ça~da Araplar, ictimai hayat itibariyle totemli klan ve ana hakimiyeti esas~na (anaerkil-matriarcal)
dayanarak totemli klan devrini geçirmi~, baba hakimiyeti temeline
istinad eden (babaerkil-patriarcal), totemsiz klan yani ltay haline
yükselmi~lerdil°. ljay'lar, mer'alar~, kuyular~~(su menbalar~), tanr~yani adet görme
âyetini izah ederken,
9 Mufessirler « .
zamanlar~nda kad~nlar~n dokunulmas~~haram bir tabu olarak atelâkkisinin ve bunun
neticesinde onlarla bir arada bulunmak yasa~~n~n müslümanl~kta da devam etti~ini
sanan Bâdiye Araplar~ndan baz~lar~~ peygambere müracaatla k~~~mevsiminde lurF~'
yasa~~na riayet mecburiyetiyle d~~ar~ya at~lan kad~nlar~n so~uktan türlü hastal~klara u~rad~klar~n~, elbiselerini bunlara verdikleri takdirde kendilerinin bar~namad~klann~~arzetmi~, bu yasa~~n kald~r~lmas~~ricas~ nda bulunmu~lar. Ashâbdan Sabit b.
üd-Dilccâc da Yahudilerin hayz zamanlar~nda kar~lanyle konu~mad~klann~, birlikte
yemek yemediklerini söyliyerek müslümanl~~~n bu husustaki hükmünün belirtilmesi
luzumlu oldu~unu söylemi~. Bunun üzerine peygamber, bu ayeti okumu~~ve bununla
tabu telâkkisinin kald~r~ld~~~n~, adet zaman~nda kad~nlar~n evlerinde kalacaklar~n~,
onlarla birlikte y-enilip içilece~ini, memn~liyetin s~hhi ve ahlaki sebeplerle yaln~z
cinsi münasebete hasredilmi~~bulundu~unu izah etmi~tir.
Sosyologlann Avustralya, Yeni-Gine ve Afrika içlerinde ibtidai hayat ya~ayan kabileler aras~nda yapt~klar~~ esasl~~incelemelere göre, Totemizme ba~l~~ ibtidal klanlar totemli ve totemsiz olmak üzere iki tip arzetmektedir. Totemli klanlar da
anaerkil (matriarcal) ve babaerkil (patriarcal) olmak üzere iki zümredir. Anaerkil
klanlarda akrabal~ k yaln~z ana cihetindedir, yani çocuk anas~n~n totemine ve klamna mensuptur. Bu nevi klanlarda akrabal~~~n esas~~kad~n olmakla beraber. klan~ n
ba~kanl~~~~anaya de~il day~ya aittir. Çocuk babas~n~n ne totemi ile ne de klan~~ile
alakal~~ olmad~~~ ndan velilik ve vasilik hakk~~ da baban~n de~ildir. Babas~~ adeta döl
veren geçici bir seyyaht~r. Çocu~un velisi kendisinin ve anas~n~n mensup oldu~u
klan~n ba~kan~~olan day~s~d~r. Buna kar~~~day~n~n varisi de kendi o~lu de~il ye~enidir.
Klan hangi neviden olursa olsun, mensuplar~n~n mükellef olduklar~~ödevler,
akrabalar~n birbirlerine kar~~~yapmalar~~ gereken vazifelerden ibarettir. Çünkü
klana mensup bütün fertler ayn~~tote~ne ba~l~~ olmak itibariyle ayn~~ailenin üyeleri
say~ld~klar~ndan birbirlerine yard~m etmek, birbirlerinin öcünü (intikam~n~) almak, birbirlerinin matemini tutmak, klan~n mü~terek mabuduna ibadet etmek
hepsi için mü~terek vazife olmu~tur.
Totemli klanlarda karabet, totem birli~ine dayand~~~ndan bunlarda, fazla
olarak ayn~~klan mensuplar~n~n birbirleriyle evlenmeleri yasakt~r. Ayn~~klana mensup kad~nla erke~in cinsi münasebette bulunmalar~~haram, yani en büyük suçtur.
Avustralya klanlar~~ aras~nda yap~lan incelemelerden totemizmin devam ede10
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lar~~ mü~terek olan ve beraberce göçüp konan, bir nevi mü~terek
mülkiyete malik kümelerdi. Her ltay, Beni Temim, Beni Esed.. diye
an~l~yordu. klay'lar içinde öl adiyle ayr~lan, Al içinde de <iyöl ismi
alt~ nda toplanan daha küçük topluluklar bulunuyordu. Al, ayn~~
obada oturan, dede, o~ullar ve torunlarla bunlar~n çocuklar~ndan
mürekkepti. Arin çad~rlar~, sürüleri mü~terekti. clydre gelince, bu
da koca ve kar~~ile çocuklar~n~~ihtiva eden en küçük küme idi. Her
hay, müteaddit öneri, her Al de müteaddit `iy~rleri ihtiva ediyordu.
Görülüyor ki Câhiliyyet'de yani Islâmdan evvel, Arap kümeleri biri ictimai aile, di~eri tabii aile diye ay~rabilece~'imiz iki y~~~ n
halinde bulunuyorlard~. Filân o~ullar~~(Beni filAn) diye an~lan 1) ay'lar, dini ve hukuki bir maliyeti haiz klanlard~ . 'Al ve `IyAliler ise
dini ve hukuki bir müeyyideyi yani ictimai bir mahiyeti olmayan
tabii âilelerdi. Ileride bahsedece~-imiz Câhiliyyet devri nikâhlar~nda
dini bir hüviyet görülememesi Al ve (iyal'in henüz ictimai aile mahiyetini alamam~~~olduklar~n~~belirtmektedir.
Islâmdan önce Araplar'da kad~nla erke~i birbirlerine ba~layan
nikah, dini bir maliyeti haiz olmad~~~ndan kad~n, ancak çocuk do~urduktan sonra ciyAre dahil olabiliyordu. Kad~n çocuk do~urmadan
Öldü~ü takdirde kocas~n~ n ta'ziye edilmemesi bundan ileri geliyordu.
Hattâ, çocuksuz kad~ n, herhangi bir sebeple diyet vermiye mecbur
olursa, bu diyeti kocas~~ de~il, kad~n~n mensup oldu~u bay (klan)
bilmesinin klan~ n anaerkil olmas~na ba~l~~ oldu~u anla~~lm~~t~r. Erkekler, ehli hayvanlar~n evcille~ tirilmesi veya muharebelerde elde ettikleri ganimetlerle mal sahibi
olarak be~endikleri k~zlar~n babalar~na a~~rl~k vermek kudretini kazand~ktan sonra,
onlar~~kendi klanlar~na götürmeye ba~lam~~, bu suretle yava~~yava~~anaerkil ortadan kalkm~~ , yerine babaerkil kaim olmu~ tur. Bu zamandan itibaren totemcilik de
tedricen kaybolmu~, ancak son izleri ya~ayabilmi~tir.
Anla~~ld~~ma göre Islâmiyetin zuh~lrundan çok zaman evvel, Araplarda da
ictimai tahavvüller bu suretle vukua gelmi~~yani gerek ehli hayvanlar~n evcille~tirlmesi ve gerek nüfusun ço~almasiyle ticari kervanc~l~~~n ba~lamas~~ ço~alan gazvelerle kazan~ lan ganimetlerin artmas~ , ve gerek deve tüyünden bornos, hurma lifinden has~r sepet keçi k~l~ ndan çul, koyun yününden ma~lah örmek gibi ibtidai
sanatlar~n geli~ mesi sayesinde Arap genci kay~n babas~na istedi~i a~~rl~~~~vererek
zevcesini kendi bay'~ na götürebildikten sonra ana hissi totemcilik de tedricen kaybolmu~, zamanla totem de unutulmu~, yerlerine babaerkil aile ile isim i~tiraki
üzerine müesses totemsiz bay kaim olmu~ tur. Hazret-i Muhammed din ne~rine
ba~lad~~~~s~ra Araplar ictimai aile itibariyle bu son ~ekilde yani babaerkil Aile ve
totemsiz hay halinde bulunuyorlard~. Anaerkil devirlerinin dini bir mahiyet arzetmeyen nikah~~da, az çok de~i~melerle son iz olarak Mut anikâh~~~eklinde ya~~yordu.

~SLASIDAN ÖNCE ARAPLAR ARASINDA KADININ DURUMU 699

öderdi. Bu devirlerde yaln~ z bay karabetine k~ymet verildi~inden
s~ hri karabetin ehemmiyeti yoktu. Hatta evlenmenin Icab ettirdi~i
memnaciyyet de mevcut de~ildi. Baba ölünce, o~lu, üvey analar~n~~
alabiliyordu.
Araplar matriarcal (anaerkil) klanlar halinde iken bay yaln~z
kanda~lardan (Zevi'l-erbâm) ibaretti n. Fakat baylar, anaerkil
mahiyetlerini kayb ve aralar~nda kan davas~~zuhûr ettikten sonra
vaziyet tabiatiyle de~i~ mi~, ictimai aile yani bay, patriarcal (babaerkil) mahiyet alm~~t~ r. Bu baylarda amme velâyeti bulunmad~~~ndan ferdlerin haklar~n~~temin eden bir müeyyide zuhûr etti ki
o da ibtidal cemiyetlerde oldu~u gibi, kan dâvas~'d~r.
Kan davas~~ usulüne göre, bir ferdin irtikâb etti~i cürümden
mes'ul olan yaln~z onun ~ahs~~ de~ildi; belki mensup oldu~u bütün
bay idi. Tecavüze u~rayan bir ferdin intikam~n~~almakla da yaln~z
kanda~lar~~ de~il, mensup oldu~u bay'~ n bütün ferdleri mükellefti.
Bu umumI hay'lar aras~ nda bitmez, tükenmez kan davas~~mücadelelerini intaç etti~inden diyet usû'lü bulunmu~, bundan da '<jiple
müessesesi do~mu~tur 12.
Görülüyor ki Arap camias~~hay, anaerkil mahiyette iken akraba
rahimda~lar (Zevi'l-erbâm)'dan ibaret iken, bay babaerkil mahiyeti alarak kan davalar~ ndan diyet usûlü do~unca, (âlc~leyi te~kil
eden akraba, ca~abe adiyle evvelce bütün akrabay~~içine alan rat~ mda~lar'dan ayr~lm~~lard~ r. Rahmda~l~k ad~~da casabe haricinde kaZi-rak~m, akraba demektir. Rahm döl yata~~~oldu~una göre, zi-rahimin
akraba manas~na gelmesi, Araplar~n bu devirlerde akrabal~~~~ana rahminde i~tirak suretinde telâkki ettiklerini belirtmektedir.
12 cAlf~le lâfz~, cA151 kelimesinden gelmi~
tir. c;41, öldürülenin diyetini ba~lamak
yani vermek ~asma oldu~una göre ak~la diyet ba~layan, diyet vermek zorunda
olan cemaa tdemektir. Bu söz, sonralar~~bir adam~n cat~abesine itlak olunmu~tur.
Çünkü bu casabe, hataen bir öldürme vak'as~~olup da diyet laz~m geldi~i takdirde
diyeti vermek ödevindedirler. Bu manaya göre AlF~le, fertleri aras~nda kan davas~~
tesanüdü bulunan cemaat demektir. Eski Arap ananesi icab~~olarak bir cg~ lple'ye
mensup bir ferdin i~ledi~i cürümden ak~laya ba~l~~insanlar~n hepsi mesul olduklar~~
gibi bir ferde vukubulan taarruzun intikam~n~~almak da ak~laya ba~l~~bütün fert'erin vazifeleri idi. Bu ananeye göre bir bay'a mensup fetrlerden birinin intikam~n~~
almak yalniz onun F~~1 ve c iyi-dine de~il bütün ak~las~na teveccüh ediyordu. Bu intikam mutlaka taaruz eden adamdan de~il, onun her hangi bir ak~las~ndan al~n~yordu. intikam~n diyet almak suretiyle telafisi takarrür edince, diyeti vermek gibi,
diyeti almak hakk~~da bütün cias~le'ye ait oluyordu.
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lan akrabaya inhisar etmi~tir. klay'da bir ca~abe'ye dahil olan ferdlerin cümlesi birbirlerinin velisi idiler. Diyet verme~e mahld~m olan
bir adam~n yak~n bir ca~abe'si yoksa bay'~n yak~n ca~abeden olmayan
ferdleri, bu diyeti vermekle mükellefti. Nas~l ki valisi olacak yak~n
casabe'si yoksa kendisine uzak ca~abe'si Varis olurdu.
Hukuki bir müessese mahiyetinde do~an clule akrabal~~~n~~
ifade eden neseb-i ca~abe " ictimal hayat~n geli~mesiyle geni~lerni~,
neticede bir de kanda~~olmayan suni akrabalar zuhûr etmi~tir. Sebeb-i ca~abe ad~~verilen bu akrabal~k bay mensuplar~ndan birinin,
yabanc~~bir adam~~kendi nesebine ilhak ederek kendi ailesi efrad~ndan ilan etmesiyle oluyordu. ~stilltalç denilen bu usül ile aileye kat~lan adam, e~er hür ise deciy ad~n~~al~r köle veya esir ise, alan adam~n
mev1Ws~~olurdu. Araplar deciy'i ailenin öz evlad~~gibi sayd~klarmdan,
ölüm vukuunda aile miras~na girer, kendisi öldü~ü zaman da aile
ferdleri ona Varis olurlarch ".
istillftal“.an ba~ka bir de I~i/f ve muCahiliyye devrinde
vcit~iit (karde~lik) yoliyle bir tak~m yabanc~lar al~nabilirdi. Ifilf tarikiyle istill~üls baz~~sebepler dahilinde olurdu. Esir dü~üp kurtulmak
için icabeden fidye'yi verememek bu sebeplerden biri idi. Bu gibi
esirler, kendisini esir eden adam~ n mensup oldu~u 4ay'~n damgasiyle damgalan~ r ve bu andan itibaren o hay efrad~ndan say~l~rd~.
Bu gibilere i~allf denilirdi ".
14 Neseb catiabeli~i kanda~~akrabalar~~ ihtiva ediyordu. Araplar~n telâkkilerine
göre neseb (a~ebeli~inin üç nevi oldu~u anla~~l~yor: ~~) Nefsi itibariyle ca~abe,
(cA~abe bi-nefsih): bir adam~n okullar~ndan, erkek torunlar~ndan, babas~ndan ve
baba cihetinden olan dedelerinden, karde~lerinden karde~lerinin o~ullariyle erkek
torunlar~ndan ibarettir ve yaln~z erkekleri içine almaktad~ r. 2) Gayri yüzünden
asabe (cA~abe bi-~ayrih) : erkek karde~lerriyle birlikte bulunmak itibariyle ca~abe
olan kad~nlard~ r. 3) Gayriyle beraber asabe (A~aba mac ~ayrih) : di~er bir münasebetle ca~abe olan kad~nd~r.
14 Emevilerin ceddi olan Ümeyye, Zükv~in adl~~kölesini istihlak suretiyle kendi
ailesine alm~~~ona Eb~i cAmr künyesini vermi~ti. Üçüncü halife Osman'~n ana cihetinden karde~i olan Velid bunun zürriyetindendi.
klalif, deciy'den farkl~~idi. Deciy, bay'daki ailede öz evlat gibi telakki edildi~i halde, halife böyle telakki edilmiyordu. Gerçi halife de ithal edildi~i bay fertleri gibi mirasa girerek onlar kadar hisse al~rd~. Fakar, balif öldürülürse diyeti
klay'm fertleri gibi tam olmazd~. balif in diyeti, asillik diyetinin yar~s~~olmak teamül icaplar~ndand~. Bundan ba~ka b~lf ve muVilefe yaln~z fertler aras~nda de~il
l?ay'lar ve batnlar aras~nda da olurdu muhafalenin bu ~ekli, birbirine yard~m için
kar~~l~kl~~ahd ve peyman suretiyle olursdu. ~slamiyetten evvel Kabe vazifeleri yü-
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Karde~lik (muvâbât) de bilee benzeyen <a~abe sebeblerindendi.
Bu an'aneye göre bir Arap yabanc~~biriyle karde~le~irse ona hakiki
birader nazariyle bakar, kar~~l~kl~~olarak birbirlerinin miraslanna
konarlard~. Veraset hakk~, kar~~L~kl~~yard~m ve intikam almak mecburiyeti gibi karde~li~in zaruri olan mükellefiyetleri, istilbk tarikiyle bay'a giren ferdlere de ~âmildi.
bi/f, muvii~~cit, vi/c/' yollariyle bay'a girme sebebi, çölde
varl~~~~korumak mecburiyeti idi. Amme haklar~n~~koruyan müesseselerden mahrum bir bölgede kan davas~~tesanüdüne malik bir
zümreye kat~lmak, nefsi muhafaza için tek çare idi.
Câhiliyyet devrini ay~rd eden kan davas~, baylar ban'lar aras~nda hususi bir ahlak telakkisi yaratm~~t~. Bu ahlak yaln~z bay mensuplar~n~~mukaddes ve hukuka malik say~yor, bay haricinde kalanlara kar~~~hiçbir vazife ve mükellefiyet tan~m~yordu. 18 Arap kabileleri aras~nda bitip tükenmiyen kanl~~münazaalar, bir kabile ferdlerinin di~er kabileden onlar~n mallar~n~, canlar~n~~ ~rzlar~n~~ kendileri için mübah ve me~ru görmeleri, bu ahlâktan do~mu~tu. Hazret-i
Muhammed, ahlaki bu dar sahadan kurtararak ona bütün insanl~~a, hattâ bütün canl~~mahlüklara ~amil, geni~~ve yüksek bir maliyet
verirken, eski devirlerin bu ahlak~n~ 1.1am~yyet-i cW~iliy.ye tabiriyle kötülemi~tir.
Cahiliyye devrinde, Araplar~n kad~n ve aile hakk~ndaki telakkileri, onlar~n nikâh müessesesini nas~l anlad~klar~n~~ takdir imkan~n~~vermektedir. Aileyi bay telâkki eden bir cemiyette, evlenmenin
münhas~ ran cinsi münasebeti tatmin etmekten ba~ ka bir manas~~
olam~yaca~~~tabiidir. Bugün bir yuva kurmak üzere erkekle kad~n~n
mukadderat birli~i yapmas~~ demek olan nikah lafz~, o zamanlarda
zündencAbd-i Menaf o~ullar~~ilecAbdü'd-dar o~ullar~~ aras~nda ç~kan münazaa üzerine
yine Kurey~~batnlar~~aras~nda 1:111firl mutayyebF~n ve f:/t?fü'/-al.drif ahlaf adlariyle aktedilen eski Mekke'nin, edebiyata geçen tarihi olaylard~ r. Islâmiyatten evvel Yesrib (Medine)'deki Evs ve Ijazrec kabileleriyle yahudilerden Beni naili. ve Beni
Kaynüka aras~ nda bu nevi muhalefeler aktedilmi~~oldu~unu Siyer kitaplar~ndan
ö~reniyoruz.
16 Araplardaki bay, eski yahudilerin S~bt'~~ ile Romal~lar~ n Jens (Gens)i mahiyetinde idi. S~bt ve Jens'de oldu~u gibi bay'da da akrabal~~~n tek ni~anesi isminin
mü~terek olmas~ndan ibaretti. Bu i~tirak akrabal~~~ n zaruri olan bütün mükelleriyetlerini icabettiriyordu Istilhakla Hay'da dahil olan dei, Roma'da evlat edilince
(adaption) suretiyle Jens'e giren Kliyant (Client)dan farkl~~ de~ildi.
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bugünkü manay~~ de~il, kad~nla cinsi münasebette bulunmay~~ ifade
ediyordu.
Islâmiyetten evvel Araplar aras~ nda, cinsi münasebet anlam~nda kullan~lan nikâh~n müteaddid ~ekilleri vard~. Bunlardan Mekke
e~raf~~ aras~ndaki nikâh ~ekli, k~z~ n bir bedel mukabilinde sat~lmas~~
mahiyetinde bir al~~~veri~ ti. K~z~~almak için verilen a~~rl~k (~~d4)
k~z~ n babas~na, e~er babas~~yoksa ondan sonra gelen en yak~n (a~abesine verilirdi. Baba k~z~n~ , alaca~~~bedele göre istedi~i adama verebilirdi. K~z~n r~zas~n~~ tahsile lüzum görülmezdi. Yaln~ z e~raf, çocuklar~n~~ evlendirirken küfüv hususuna ehemmiyet verdikleri anla~~lmaktad~ r.
A~~rl~ k vermek meselesi baba hâkimiyetine intikal zamanlar~nda ba~lam~~, netice kad~n~n aleyhine olmu~tur. Çünkü erkek bir
a~~rl~ k vermekle kendini kad~ n üzerinde her nevi tasarrufa hak kazanm~~~addetmek yolunu tutmu~, neticede kad~ n tam manasiyle her türlü hukuktan mahrum bir esir durumuna dü~mü~tür.
Muhtelif kaynaklarda verilen bilgiye göre 17 Câhiliyye devrinde
yani islâmdan önce Araplar aras~ nda yap~lan nikâh ~ekillerinin
ba~l~calar~~ ~unlard~r:
Istibzd nikdh~~: Asil adamdan zürriyet almak için kad~n~n
adet görmedi~i zamanda (fuhr zaman~nda) kocas~n~n r~zasiyle, e~raftan biriyle münasebette bulunarak döl almas~~idi. Arap, akl~nca
asil bir evlada malik olmak istedi~i zaman, harzdan pâk oldu~u
zamanda zevcesine: "Git, falan erkekle münasebette bulun, ondan
bir döl al!" der, ve o adamdan gebe kal~ncaya kadar kar~s~na yakla~mazd~.
Bedel nikdh~ : ~ ki erke~in kar~lar~n~~mübadele etmeleri âdeti.
Il~dn nikdh~~ : Hür kad~nlar~ n sevdikleri erkeklerle gizlice
birle~meleri. Bu harekette bulunan kad~nlara müttebiza-i I~~dn denilirdi. O zaman cemiyetin telâkkisine göre câriyelerin â~ikâre zina
etmeleri ay~p say~lmad~~~~halde hür kad~nlar için böyle bir hareket
çok kötü görüldü~ünden, hür kad~ nlar, gizlice dost edinirlerdi.
17 Bu hususta Bui3iiri'de peygamberin tan~ nm~~~eshab~ndan Zübeyr'in o~lu cUrve'nin teyzesi ve peygamberin zevcesi Ay~e'den nakletti~i uzun bir hadis bulundu~u
gibi Alsi-zidenin Araplar~n eski hayat~~hakk~nda yazd~~~~Bulr~~i'l-ireb
( Arab adl~~ kitab~nda bu konuya ait eski kaynaklar~n verdi~i malmat~~toplam~~ur.
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Ortak niklih (Arikdl~u' 1-mü~terek): On ki~iden az olmak üzere
bir tak~m erkekler aralar~ nda uyu~arak bir kad~ n~~ mü~terek zevce
edinmek âdeti. Böyle bir kad~n gebe kal~r ve do~urursa bu erkekleri
davet eder, onlara: "Yapt~~~n~z i~i biliyorsunuz. ~imdi bu çocuk
dünyaya geldi". Erkeklerden hangisini sevmi~~ise çocu~u ona nisbet ederdi. Bu adam~n çocu~u kendi evlad~~ tan~mas~~mecburi idi.
Bi~cl niküu (Nik ~u'l-bi): Bir tak~m kad~nlar evlerine gelen
erkekleri kabul ettiklerine alamet olmak üzere kap~lar~na bayrak
asar, her geleni kabul ederlerdi. Bu~ye denilen bu kad~nlar, do~urduklar~~ zaman kabul etmi~~olduklar~~adamlar toplan~rlar, bir 4FIV
ça~~r~rlard~. la)if çocu~u mevcut erkeklerden hangisine benzetirse, çocuk onun olurdu.
~i0r nikah~ : A~~rl~k, mihr verme~e hacet kalmaks~z~n evlenebilmek için erkeklerin velisi olduklar~~ kad~nlar~~ (k~zlar~n~, hem~irelerini, karde~lerinin k~zlar~n~ ) mübadele suretiyle almalar~~ usülü. Kad~ na hiç bir hak tan~nmas~n~ n bir neticesi olan bu nikâh ~ekli, Câhiliyye cemiyetinde umumi esas olarak kabul edilen kad~n~~
b~z`~n~ n bir mihr mukabilinde sat~lmas~~ use~lünün bir ~ekli idi. Bu
~ekilde her iki tarafa mensup kad~nlar~ n baz~lar~, birbirlerinin mihri
say~l~yor demekti. Hazret-i Muhammed, .3 r 5(--.1 j
»
[~slamda ~i~eir yani mübadele yoliyle nikâh yoktur] hadisi ile bu
tarz evlenmeyi menetmi~tir.
Mat nikdlu (Nikahu'l-mal~t): Babas~~ölen adam~n üvey analar~n~~almas~~âdeti. ~slarndan önce babas~, karde~i, o~lu ölen Arap,
irsen onlar~n kar~lar~ na sahip olurdu. Bu da Cahiliyye Araplar~n~n,
ölünün kar~lar~n~~da develeri, sürüleri gibi bir mal telâkki ederek
onun terekesinden saymalar~~yolundaki örflerinin bir neticesi idi.
Olene varis olan (yani velisi olan o~lu, veya babas~~veyahut karde~i),
onun terekesi aras~nda kar~s~na da varis olurdu. Ölen adam~ n vaktiyle vermi~~oldu~u mihr'den ba~ka bir mihr vermeksizin, onunla
evlenir veya mihr'i kendisi almak üzere kad~n~~ ba~kasiyle evlendirirdi. Kad~n~~varisi kendisi almak isterse, hemen ccibds~n~~üzerine atard~. O anadan itibaren kad~n, bu adam~n zevcesi olurdu.
Veli kad~n~~almak istemezse, ölünün miras~ ndan vaz geçirmek
için onu hapsetmek suretiyle evlenmekten menederdi. ~ayet ölünün
veli olan o~lu henüz çocuk ise, üvey ana onun büyümesine kadar
beklemek zorunda kal~rd~.
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Kad~n~n bu ac~kh akibetlerden kurtulabilmesi için tek yol, kocas~~ölür ölmez velinin elbisesini üzerine atmas~na vakit b~rakmadan
babas~n~n obas~na veya kabilesinin yan~na kaçabilmekti. Bu takdirde kad~n hürriyetini kazanm~~~olurdu.
Bu surette üvey anas~n~~alm~~~olan adama dayzen, bu izdivaçtan
do~an çocu~a da malsti ve ma/it denilirdi. Câhiliyye devrinin me~hur adamlar~ndan E~cas b. lÇays ve KenAne b. Huzeyme bu tarzda vukubulan izdivaçtan do~mu~lard~.
islâmiyette kad~n~n terekeye giren mallardan, yani esir mahiyetinde telâkki edilmesi "Ey mü'minler, kad~nlara nzalan hilâfina
kendinizi vâris klima= caiz olmaz..." meâlindeki âyetle 18 kesin olarak
menedilmi~, Peygamber Muhammed kad~n~~mal telâkki eden ibtidai zihniyetin müslümanl~kca bir nevi barbarl~k addedildi~ini
belirtmi~tir.
Kur'an tefsirlerinden ö~rendi~imize göre islâmiyetin ilk zamanlar~nda Ebts~~lays b. ül-Eslet ad~nda bir müslüman ölünce, o~lu
Câhiliyye devri gelene~ine göre üvey anas~~Keb~e ile evlenmek istemi~ti. Kad~nca~~z Peygambere müracaatla üvey o~lunun tazyikinden ~ikayet etmi~ti. Bunun üzerine Peygamber: "Babalann~z~n
kanlann~~almay~n~z ! Bu, kötü ve menfur bir i~, pek fena bir yoldur"
mealindeki ayeti 19 tebli~~ederek bu çirkin âdeti kat'i surette menetmi~tir.
8- Mut`a ni/cilia: Velilerin r~zalanna lüzum görülmeksizin, kad~nla erkek aras~nda muvakkat bir zaman için nikâh akdi. Mut`a
nikah~nda kad~n kendi hay'~nda kal~r, kocas~na bir m~zrakla bir
çad~r verirdi. Bu suretle evlenen erkek kar~s~n~n hay'~nda bulundukça
o hay'~n baliri gibi telâkki olunur, izdivac devam etti~i müddetce
bu adam kar~s~n~n hay'~~ile beraber hareket ederdi. Kad~n mut<aya
nihayet vermek istedi~i zaman, çad~rm kap~s~n~~evvelce bulundu~u
cihetin aksi taraf~na çevirirdi. Kocas~~bunu görünce kendi kabilesine ve baba yurduna dönerdi. Bu izdivactan husule gelen çocuklar, kad~na ait olur, o kad~n~n çocu~u diye an~l~rd~.
Anaerk~l devri kal~nt~s~~olan mut`a nikah~~ ~slami devre kadar
ya~am~~~Siyer ve Me~Azi'ye ait en eski kaynaklardan ö~rendi~imize
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göre ilk zamanlarda tatbik edildi~i de olmu~tur. Fakat rivayetlerin
tehalüfüne göre klayber harbi s~ras~nda veya daha sonra mut`a nikâh~~Peygamber tarafindan menedilmi~, ikinci halife Ömer bu memn~liyeti kat'ile~tirmi~tir. Bugünkü Islâm âleminde Imamiyye mezhebine ba~l~~ ~iilerden ba~ka yerlerde mura nikah~, ~er'i bir nikâh
~ekli olarak tatbik edilmemektedir.
9- Tarihci Strabon'~n kendi zaman~nda Yemen'de câri oldu~unu haber verdi~i eski Araplara ait bir nikâh ~ekli daha vard~r.
Seyyah tarihcinin ifadesine göre Yemen'de, aile servetini taksimden
korumak için, yaln~z büyük karde~~evlenirdi. Di~er karde~ler ayr~~
birer kar~~alamazlard~. Fakat bu karde~ler fi'len büyük karde~in
zevcesi olan kad~nla serbestce münasebette bulunmak hakk~n~~ haiz
olurlard~".
~ o- Ortakla~ma
Câhiliyye örfüne göre aralar~nda karde~lik (muvt) akteden iki adam~n mallar~~ gibi kar~larma da mü~tereken tesahüb etmeleri âdeti. Bu da ibtidai kavimlerde görülen
~eref ve namus telâkkisindeki lâubalili~in ve kad~n~~mal mahiyetinde addetmenin tabii neticesi idi.
Câhiliyye Araplar~n~ n insanl~~~n bugünkü anlay~~~na göre utand~ r~c~~mahiyette olan bütün bu nikah ~ekilleri, peygamber tarafindan kald~r~lm~~, yaln~z velilerinin r~zalariyle ~ahitler huzurunda
aktedilen nikâh usulü ibka edilmi~tir.
Bütün s~cak iklimler gibi Arabistan muhiti de tenasül kabiliyetini kamç~layan co~rafi bir âmil oldu~u gibi i~sizlikle geçen bedeyitik hayat~~için de yegâne me~gale, cinsi münasebetti. Bu hal, fiziyolojik ve sosyal bir zaruret olarak çok kad~n al~nmas~~örfünü tesis
20 Strabon bu adet yüzünden zuhur etmi~~olan ~öyle bir garip vak'a da nakleder:
Yemen'de ~eyhlerden biri k~z~n~~on dört karde~i olan bir adama vermi~ti. Kad~n
geceleri kocas~~ olan büyük karde~le kal~ rd~. Di~er karde~lerin de kad~ndan intific
haklar~~ oldu~undan gündüzleri de bunlar kad~n~~ziyaret ederlerdi. Içeriye giren
karde~, di~er karve~lerin iz'âc~na mahal b~ rakmamak için asâs~n~~ kapunun önüne
b~rak~rd~. Di~erleri asâyi görünce geri dönerlerdi. Fakat kad~n bu nihayetsiz ziyaretlerden usand~~~ndan karde~lerin asâs~na benzeyen bir asâ yapt~rarak yaln~z kalmak istedi~i zaman bunu kap~s~n~n önüne kordu. Bir gün bütün karde~lerin d~~arda
Oldu~unu gören bir karde~, hemen eve ko~tu. Fakat kap~n~n önünde asây~~görünce
~a~~rd~. ~üphelendi. Kad~n~n babas~n~~ça~~rd~. Kad~n~n babas~~geldi. Kap~y~~açt~rd~.
içeri girdikleri zaman kad~n~n yaln~z oldu~u görüldü. Kad~n asâ hakk~nda isticvap
edilince bu hileyi nas~l bir mecburiyetle tertip etti~ini anlat~nca ~üphenin yersiz
oldu~u meydana ç~kt~.
Belleten C. XV, 45
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etmi~, kad~n~n Bir mata' say~lmas~na yol açm~~t~r. Bu örf ve telâkkiye
göre erkek, serveti ve kudreti nisbetinde istedi~i kadar kar~~ al~yor,
bunlara mali kudreti yetti~i derecede cariyeler de katabiliyordu.
Câhiliyye devrinde Mekke e~raf~ndan baz~lar~n~n, cariyeler hariç
olmak üzere; ~~ o'dan fazla zevce sahibi olduklar~~eski kaynaklarda
görülmektedir.
Müslümanl~k, Câhiliyye devri örf ve adetleri, hayat tarz~, ve
hayat anlay~~~~ üzerinde bir çok de~i~iklikler yaratt~~~~gibi, kad~ n
dü~künü olan bu kavmin, nikâh ~ekilleri ve kad~n telakkileri üzerinde de derin inkilâblar yapm~~t~r.
Fakat sosyoloji tarihinin pek güzel belirtti~i veçhile ictimai
inkilaplann en mü~küli halk~n ho~land~~~~ve benimsedi~i örf ve adetleri de~i~tirmek te~ebbüsüdür. Çünkü cemiyet nizam~n~~düzenleyen
örf ve adetler, üzerlerine y~~~lan as~ rlann geçi~iyle, kökle~erek itiyad halini alm~~~olurlarsa onu sökmek güç olur. Çünkü itiyadlar~n
yaratt~~~~huyun, insiyaki bir surette varl~klara hâkim olmas~~zaruridir. 21
Araplar~ n dini, ictimai, iktisadi ve siyasi hayat~ nda büyük bir
inkilâb yaratan ~slâmiyet, Câhiliyye devrinin kad~n hakk~ndaki
görü~ü ve bu telâkkinin do~urdu~u örf ve adetleri y~km~~, cemiyeti
yeni bir anlay~~ a göre düzenleyen yeni esaslar kurmu~tur. Kur'an~n
büyük sûrelerinden biri olan Nisa' süresi, bu yeni esaslar~~ihtiva etmektedir.
~üphe yok ki, as~rlann y~~d~~~~telâkkileri de~i~ tirmek, örf ve adetleri
y~kmak, zevceli~e al~nacak kad~n say~s~n~~tahdid etmek önemli bir inkilabli. Böyle bir ink~lab~n ~iddetli bir mukavemetle kar~~la~mas~~pek
tabii idi. Peygamberin bu önemli ink~lab~~merhale merhale tatbik
etmek suretiyle tahakkuk ettirmek metodunu takip etmi~~oldu~unu
görüyoruz: Önce kad~n~~mal makulesi bir esir telakki eden zihniyet
yerine kad~n~ n cemiyetin hak ve hürriyetine sahip bir uzuv oldu~u
kanaatini yerle~tirmi~, müteakiben de Araplarca kabulü çok zor
olan zevce say~s~n~~tahdid etmek yoluna gitmi~, istenildi~i kadar
kad~n alabilmek serbestli~ini kald~rm~~, zevce say~s~n~~ dörde indirmi~, 22 fazlas~n~~kesin olarak menetmi~tir. Fakat, Kur'an~n müteakip
21 "Huy can~n alt~ndad~r" atalar sözü kökle~mi~~kanaatlerin sökülmesindeki
mü~kilât~~pek iyi ifade etmektedir.
22 NisiV suresinin "...
" âyetinde zevce say~s~~dörde hasredilmi~tir.
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âyetinde dördü geçmemek üzere al~nacak zevceler aras~nda hakkaniyet ve adalet tesisini, aile içinde huzurlu bir hayat~n temini gibi
tahakkuku adeta mümteni olan bir tak~m ~artlarla birden fazla zevce almak müsaadesi kald~r~lm~~, 23 tek bir kad~nla evlenmenin adalet,
hak ve ahlak bak~m~ndan tek saadet yolu oldu~u belirtilmi~tir. 24

" Adalet tesisi imkan~~olmad~~~~takdirde zevce say~s~n~~ hasr ettiren hüküm:
"
1.4.; v~~
31'5 " (E~er zevceler aras~nda hakkaniyet ve adalet icablar~n~~ yerine getirebilmekten korkar, aile içindeki huzûrun muhafazas~~imkan~n~~
tehlikede görürseniz bir zevce ile iktifa ediniz). Nisii) suresi, Ayet 3.
24 Do~rudan do~ruya ana kaynaklardan faydalamlarak yaz~lan bu makalede
ele al~nan mevzi) hakk~nda, ~u eserlere de bak~labilir: G. A. Wilk e n, Das
Matriarchat bei den alten Arabern. Leipzig 1884; W. Robertson Smith:
Kinship and Marriage in early Arabia. London 1903.

