6. брошюр
АЙШЕ, ЗЕЙНЕП ве МЕРЙЕМ

Саид Мухаммед (яш: 55) ве каръсъ Рошан Касем (яш: 8)

“Афганистан’ън къз гелинлери”
Бу башлък алтънда юнлю ‘Неw Йорк Тимес’ газетесинде 9.7.2006 тарихинде бир язъ
яйън-ландъ ве бютюн дюнянън диккатини чекти, хатта шок яраттъ. Кадън газетеджи
ве фоторафчъ Степхание Синджлаир ики хафта бойунджа Афганистан’ъ касаба
касаба, кьой кьой гезди. Халкън дурумуну сергилемек ичин, фотораф чекти ве
кьойлю халкън гюнлюк яшамъ хаккънда яздъ. Ве хер йерде йукаръдаки ресимде
гьордююнюз дурумларла каршълаштъ. Кендисинден 30, 40, хатта 50 яштан бюйюк
еркеклерин койнуна верилен чок кючюк къзларла конушту. Аилелер чоу заман зор
гюнлерде, месела кътлък заманънда, кенди евлатларънъ ачлъктан куртармак ичин,
дуруму даха ийи олан бир еркее сатъйорлар. Ама бирчок дефа къзън бабасъ борчлу
олдуу ичин я да ики аилейи баръштърмак ичин къзънъ гелин оларак сатъйор.
Месела, Синджлаир’ин язъсънда 13 яшънда Маjабин адънда бир къз анлатъйор.
Бабасъ тарафъндан 45 яшъндаки Мухаммад Фазал’а верилди. Себеби неймиш: бир
кумар борджу.
Бьойле олайларла башбаша калънджа, дюнянън бирчок йеринде инсанлар шок олду
ве ону Неw Йорк Тимес газетесине язълан мектупларла ве емаиллерле диле
гетирдилер. ьОте яндан, садедже Афганистан деил, даха бирчок мюслюманлардан
“Неден бизим кюлтюрюмюзе каръшмая калкъйорсунуз” дерджесине серт тепкилер
гелди. Ойса хич унутмамалъйъз ки, бу кадар кючюк къзлар кендисинден 40 яштан
фазла бюйюк оланлара гелин оларак верилиркен, онларън истеклерини хесаба
катан кимсе йок. Бу да бютюн дюняда гечерли олан Бирлешмиш Миллетлер’ин
‘Инсан хакларъ евренсел беяннамеси’не айкъръдър. Онун 16. маддесинде шьойле
язъйор: “Евленме акди анджак мюстакбел ешлерин сербест ве там ръзасъйла
япълър.” Демек, йерйюзюнде яшаян хер бир инсан, киминле не заман ве ханги
шартлар алтънда евленмейе карар верме хаккъна сахиптир.
Бурада батълъ, я да сьозде ‘християн’ девлетлерин мюслюман девлетлеринин
кюлтюрюне каръшмасъ сьоз конусу деилдир. Бурада ханги халкън дююн я да
дженазе адетлери даха ийидир тартъшмасъ япълмъйор: ортада 8-10 яшъндаки
масум къзларън хакларънън чиненмеси вар. Афганистан да, мюслюман
1

девлетлеринин бирчоуйла берабер, бу ‘Инсан Хакларънън Евренсел Беяннамесини’
имзаламъштър ве кенди ватандашларъна евлиликте ешлерини сечме хаккънъ
танъйор. Ама яйгън адетлерине бойун еерек гене де танъмъйор.
Бу кадар кючюк къзларън коджамъш еркеклерин койнуна верилмесинин себеби
недир аджаба: джевабънъ дюня чапънда херханги бир джамиде верилен хутбелер
ве ваазларда булабилирсиниз: “Пейгабембер Ефендимиз (САВ)’ин кендиси 54
яшъндайкен 9 яшънда бир къзла евлендиктен сонра, бизе де ьорнек бракъп ьойле
евлиликлери хелал кълмъштър.” Бунун гиби сьозлерле кону капатълъйор, херханги
бир тартъшмая килит вурулуйор.
Ама биз сусмаяджаъз ве умаръз ки, сиз де, сайън окуйуджу, бундан сонраки
язъларъ ачък бир фикирле ве ьоняргъсъз окумая джесарет булурсунуз. 1400 йъл
ьондже яшамъш олан бир дини лидерин ьорнеи бизи бугюнлерде баланмасъна,
инсан хакларънън чиненмесине гьоз йумаджак мъсънъз?
Бундан сонраки сайфаларда Мухаммед’ин евлилик конусунда насъл даврандъънъ,
кенди ьоренджилерине насъл ьорнек ве буйруклар брактъънъ араштъраджаъз.
Кулландъъмъз кайнакларън хепси исламийетин илк чаънда яшамъш олан, сонсуз
сайгъ гьорен мюслюман язарлардър. Мухаммед’ин хаятънъ анлатъркен, кесинликле
онун дюшманларъндан гелен херханги бир язъ кулланмадък, онларън тарихи
гювенирлии де тартъшълмаздър.

Мухаммед’ин евлиликлери
Кендисине 'сон пейгамбер' ве 'пейгамберлерин мюхрю' дедиртен кишиден нормал
инсанларън стандартларъндан даха юстюн бир дурумда олмасънъ беклийоруз.
Евлилик конусунда да бир пейгамбер ьорнек бир хаят сюрдюрмели. Мадем
Мухаммед, Иса’дан сонра ортая чъкъп онун гетирдии системинден даха юстюн ве
сон гечерли олан бир систем гетирдиини сьойледи, онун сьозлерини ве
яптъкларънъ тарихсел герчеклерле каршълаштърмалъйъз.
Мухаммед даха сьозде пейгамбер чаръсънъ алмадан ьондже зенгин бир тюджджар
ве дул кадън олан Хатидже’йле евленди ве онун ьолюмюне кадар башка каръларъ
олмадъ. Ойса Хатидже’нин ьолюмюнден сонра биркач йъл ичинде ен азънда онбир
кадънла евленди. Онун дъшънда кими къз кьолелерийле де евлилие бензер бир
илишки сюрдюрдю. Затен о йюзден мюслюман алимлерин арасънда Мухаммед’ин
каръ сайъсъ тартъшълмактадър.

Айше
Шимди де бугюнлерде биле генч къзларън яшланмъш еркеклерле евленмелерине
себеп олан Мухаммед’ин евлилиийле илгили тарихи кайдъ окуялъм. Конушан,
Мухаммед’ин ючюнджю каръсъ Айше’нин кендисидир:
"Бен алтъ яшънда икен, пейгамбер бенимле нишанландъ. Ондан сонра
Медине'йе гидип Бани-ал-Харит бин Хазраj аилесинин евинде калдък ...
Бир гюн Ум Руман, яни аннем, бана гелди. О заман биркач къз
аркадашларъмла салланджакта ойнамактайдъм. Аннем бени чаърдъ,
бен де онун янъна гиттим, ама не япмамъ истедиини билмийордум.
Бени елимден тутуп евин капъсънън янъна дикти. Солуум кесилди ве
солуум гери дьонюндже, бираз су алъп йюзюмю ве кафамъ ъслаттъ.
Ондан сонра бени евин ичине алдъ. Евде биркач кадън гьордюм, онлар
Ансари-лерден иди (яни, Мухаммед'ин илк ьоренджилеринден). "Тебрик
едериз, Аллахън берекетини ве ийи късмет дилериз" дедилер. Ондан
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сонра аннем бени онлара теслим етти, онлар да бени (евлилик ичин)
хазър еттилер. Ансъзън, ьолене дору Ресулуллах бана гелди, аннем де
бени она теслим етти. О вакът докуз яшънда бир къз идим." (Сахих
Бухари, Джилт 5, Бьолюм 58, Нумара 234)
“Ондан сонра бени ичери гьотюрдюлер. Ресулуллах евимизин ичинде бир
диванън юзеринде отуруйорду. Аннем бени онун куджаъна отуртту ве
деди: "Бунлар артък сенин акрабаларън. Аллах онаръ сенин ичин бир
берекет кълсън, сени де онлар ичин бир берекет кълсън!" Ондан сонра
бютюн еркеклер ве кадънлар калкъп дъшаръ чъктълар. Ве Аллахън
пейгамбери беним евимде бен докуз яшънда икен, бенимле джинсел
илишкийе гирди. (Ат-Табари, ктап 9, сйфа 130-131)
“Айше ривайет етти ки, "Къз алтъ яшънда икен Пейгамбер онунла
евленди ве докуз яшънда икен ону ятаъна алдъ. Ондан сонра докуз йъл
бойунджа онунла яшадъ (яни, Мухаммедин ьолюмюне кадар)." (Сахих
Бухари, Джилт 7, Бьолюм 62, Нумара 64)
“Ресулуллах (САВ) онунла (яни, Айше’йле) йеди яшъндайкен евленди ве
докуз яшъндайкен гелин оларак онун евине гетиилди. О анда куклаларъ
янъндайдъ”. (Сахих Муслим, джилт 8, хадис 3311)
Евет, исламийетин куруджусу ве Куран’даки айетлере гьоре...
“Ей инананлар! сизин ичин... Ресулуллах ен гюзел ьорнектир.” (Куран Ахзаб суреси 21)
... бугюнлерде биле бизе ьорнек оладжак дурумда олан Мухаммед, кендиси 53 я да
54 яшъндайкен, алтъ яшънда олан бир къзла нишанландъ, докуз яшъндайкен де ону
ятаъна алдъ.
Базъ мюслюманлар буну хазмедемейип кенди пейгамберлерини утанч вериджи бир
дурумдан куртармак ичин деишик теорилер ве савлар ортая атъйорлар: Мухаммед
докуз яшъндаки Айше’йле евлениркен, Айше’нън беденинин о яшта гелишмиш
олдууну, яни адет гьормейе башладъънъ сьойлерлер. Арабистан’даки хава даха
съджакмъш, къзларън даха еркен гелишмелерини салармъш. Ойса Сахих
Бухари’нин хадислеринден онун там терси анлашълъйор:
Айше шьойле ривайет етти: “Ресулуллах’ън хузурунда аркадашларъмла куклаларла ойнардъм. Ресулуллах еве гириндже хеп сакланърдълар,
ама Пейгамбер онларъ чаъръп бенимле бирликте оянамая девам
етмелерини сьойлерди.” (Кукла ве онун гиби инсан бензерлиинде
япълмъш ешяларла ойнамак ясактър. Халбуки, Айше хенюз булу чаъна
гирмемиш кючюк къз олдуу ичин она изин верилди)”. (Сахих Бухари
джилт 8, бьолюм 73, хадис 151)
Йукаръдаки хадисте не язъйор: Айше евлендии гюн даха куклаларла ойнамактайдъ.
Ондан кесин анлабилириз ки, гелишмиш кадън деил, анджак хенюз адет гьормемиш
кючюк бир къздъ. Мухаммед’ин гелишмемиш кючюк къзла джинсел илишкиде
булунмасъ бизи шашъртмамалъ. Куран’ън кендиси биле ьойле илишкилери нормал
гьорюйор.
Талак суресинде 'иддет сюреси' сьоз конусудур, яни бошанмъш бир кадънън
йениден евленебилмек ичин герекли олан беклеме сюреси. Илк айетлерде иддет
сюресинин юч айбашъ олдуу белиртилийор. Бу да мюслюманлар арасънда бир сору
яраттъ: “Йашлъ (яни адеттен кесилмиш) кадънлар, ве чок кючюк (яни хенюз адет
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гьормейен) къзларън иддет сюреси не кадардър?” Джевабънъ дьордюнджю айетте
булуйоруз:
“Кадънларънъздан ай хали гьормектен кесиленлер иле хенюз ай хали
гьормемиш оланларън иддетлери хусусунда шюпхейе дюшерсениз,
билин ки, онларън иддет беклемеси юч айдър”
Куран’ън Аллахъ бурада бу ише каршъ чъкаджаъна, “Бракън, артък кючюк къзларла
евленмейин. Бу, джахилийе чаъндан калма бир адеттир, исламийетте онун йери
йоктур!” дийе буйураджаъна, о тюр евлиликлери гайет нормал каршълъйор, онларъ
хелал кълъйор, хатта о яшта евленен къзларън бошанма дурумларънъ биле
тартъшъйор. Ве кимсе санмасън ки, бу тюр евлиликлерде джинсел илишки сьоз
конусу олмадъ. Чюнкю Ахзаб суресинин 49унджу айетине гьоре, джинсел илишкиде
булунмадан коджасъ тарафъндан бошанан кадънън иддет беклемесине герек йок.
Демек, йукаръда андъъмъз Талак 34 айети, кесинликле хенюз адет гьормейен ве
гене де коджаларъйла джинсел илишкиде булунан къзлар ичин конушуйор. Иште,
Куран’ън ьореттии ортада ве апачъктър.
Биринджи каръсъ Хатидже’нин ьолюмюнден сонра Мухаммед’ин евлилик хаятъ
йюдже Танрънън бир пейгамберине асла лайък олмаян каръшъклъкларла долу бир
телевизйон сериалъна дьондю. Бирчокларънън ьоне сюрдюю гиби, онбирден фазла
евлилиинин себеби де дул кадънларъ корума алтъна алъп гечимлерини саламак
деилди. Буну анламанъз ичин ашаъдаки ики каръсънън ьойкюлерини окуманъз
йетерли оладжак.

Зейнеп
Мухаммед'ин биринджи каръсъ олан Хатидже, она Зейд ибн Харита адънда бир
еркеи кьоле оларак хедийе вермишти. Даха сонра Мухаммед ону азат етти ве
юстелик ону евлатлъа алдъ. Ону Зейнеп бинт Йахш адънда, кенди йеени олан бир
къзла евлендирди. Зейнеп, анълмъш бир аиленин къзъ олдуу ичин, ьондже ескиден
кьоле олан Зейд'ле евленмек истемемиш. Бунун юзерине Ахзаб Суреси 33:36
индирилмиш:
"Аллах ве Пейгамбер'и бир шейе хюкметтии заман, инанан еркек ве
кадъна артък ишлеринде башка йолу сечмек ярашмаз. Аллах'а ве
Пейгамбер'е баш калдъран шюпхесиз апачък бир шекилде сапмъш олур"
Йани, санки башка иши йокмуш, Аллах карар верниш, Зейнеп Зейд'ле евленсин.
Бьойледже Зейнеп артък меджбур калдъ.
Биркач йъл гечийор. Бир гюн Мухаммед Зейнеп'ин евине гидийор, коджасъ йоккен
ону растлъйор ве онун гюзеллиине хайран калъйор. Зейд буну ьорениндже,
Мухаммед'и мемнун етмек ичин, каръсънъ бошамайъ теклиф едийор. О анда
Мухаммед'е вахий гелмиш, Аллахън ону Зейнеп'ле евлендирмек истедиини
ьоренмиш. Факат буну ачъа вурмамъш, инсанлардан чекиндии ичин Зейд'е
сьойлемемиш. Каръсъндан айрълмасън дийе буйурмуш. Халбуки Зейд гене де
каръсъндан айрълъйор, биркач ай бекледиктен сонра, Мухаммед'е гене вахий
гелмиш:
"Ким Зейнеб'е гидип она хабер вереджек? Аллах ону гьоктен бенимле
евлендирди." (Ахзаб Суреси 33:37 о вакът индирилмиш). Зейнеп де хаят
бойунджа бунунла ьовюндю ве бьойледже ьобюр кадънлар арасънда
бюйюк късканчлъа себеп олду.
(Мухамед ибн Джарир ал-Табари,
Джами`ал-баян 'ан та'вил ал-Куран [Ал-Табари'нин тарих китабъ],
Махмуд Мухамед Шакир'ин 30 джилтлик баскъсъ - Кахире, 1968], китап
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2, сайфа 452 - ве - ал-Табари, китап 22, сайфа 12-13)
Халк бу олайъ алай етмекле каршъладъ. Бир пейгамберин кенди евлатлъънън
каръсънъ алсън - бу, хенюз гьорюлмемиш бир олайдъ. Юстелик "Мухаммед
башкаларъна кенди евлатлъкларънън каръларъйла евленмейи ясак едийор, ама
кендиси олунун Зейд'ин каръсънъ алъйор!" дедилер (Са'д, аш-Табакат, китап 3,
сайфа 42). "Биз она (хани Зейд'е) хеп Зейд ибн Мухаммед (яни Мухаммед'олу Зейд)
дердик." (китап 4, сайфа 43)
Бу проблем башка бир айетин индирилмесини герекли кълдъ. О да Ахзаб Суреси
33:40 олду: "Мухаммед ичинизден херханги бир адамън бабасъ деилдир." Абдуллах
ибн Умар да шьойле деди: "Биз она садедже о айет ининджейе кадар Сейд ибн
Мухаммед дердик." (китап 4, с 43).
Мухаммед'ин икинджи каръсъ олан Айше, онун Зейнеп'ле евлендиини ишиттиндже,
деди ки: "Бакъйорум, сенин Аллахън сенин истедиклерине чок да чабук джевап
верийор" (Сахих Бухари, Китап 6, бьолюм 60, хадис 311)

Мерйем
Мъсър'ън кралъ Ал-Мукавкас, хиджреттен йеди йъл сонра Мухаммед'е дьорт
джарийе гьондерди. Бунун бириси Мерйем адънда бир къздъ. О Християндъ, хаят
бойунджа да мюслюман олмадъ. Мухаммед бютюн каръларънъ сърайла зиярет
едерди, сърасъйла херкесле джинсел илишки курардъ. Бир гедже съра Хавса'да
икен, о бабасъна гитмек истийор, Мухаммед де она изин верийор. Хавса гиттиктен
сонра, Мухаммед Мъсърлъ кьоле олан Мерйем'и алъп онунла Хавса'нън ятаънда
илишкиде булунуйор. Хавса дьонюндже меселейи ьоренийор ве чок къзарак
Мухаммед'и соргуя чекийор. Ен сонунда бир анлашмая варъйорлар: Мухаммед
йеминле бир даха Мерйем'е докунмаяджаъна сьоз верийор. Хавса да сусмасънън
каршълъъ оларак Мухаммед'ин сьоз вермесини истийор ки, онун бабасъ ьОмер,
Ебубекир'ден сонра икинджи халиф оладжак дийе. (Ал-Сърат ал-Халебийе, Китап 2)
Халбуки, Хавса гене де олайъ Айше'йе билдирийор. Бунун юзерине Мухаммед'ин
бютюн каръларъ ондан ел чекийор. Бир ай бойунджа Мухаммед хич бир каръсъйла
гьорюшмюйор, садедже Мерйем'ле ятъйор. Айше, япмъш олдуу бу хаксъзлък ичин
Мухаммед'и азарлъйор. Ен сонунда Мухаммед'е гене сьозде бир айет верилийор:
Тахрим суреси 66:1
"Ешлеринин ръзасънъ гьозетерек, Аллах'ън сана хелал кълдъъ шейи
ничин кендине ясак едийорсун? Аллах баъшлаяндър, аджъян'дър."
(Мишкат ул-Масабих Китап 2, сайфа 680-681)
Шимди араштърдъъмъз ики олайън ичинде не гьордюк?


беш, алтъ каръсъ варкен гене де башка кадънлара шехветленен 60 яшънда
бир адам



кенди сучуну кабул едип късканан каръсънъ сустурмак ичин политик
авантаjларъ ваад еден бир политикаджъ



каръларънън арасънъ дюзелтемейен, онларън бойкотуна махруз калан,
кенди башъна ачтъъ ишин ичинден чъкамаян бир коджа



башкаларънън, хатта кенди евлатлъънън дуйгуларъна хич сайгъ
гьостермейен, садедже кенди зевкине дюшкюн олан бир бенджил киши



ве бунларън белки де ен коркунджу: бир чъкмаза гирдиинде икиде бир
Аллахънъ истедии гиби конуштуран, кенди пачасънъ анджак гьоктен
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‘индирдии’ айетлерле куртарабилен бир ‘пейгамбер’ (ве буну диле гетирен
Айше’нин кендисидир; онун сьойледии де сахих Хадис оларак гечийор).
Бирчок киши йукаръда чиздиимиз таблойу шиддетле итираз едип, бунджа
севдиклери пейгамберине хакарет еттиимизи сьойлейеджеклер. Бунлара садедже
шуну сормак истийоруз: бунларън хепси ифтира олсайдъ, неден исламийетин илк
йюзйълларънда ен чок сайгъ гьорен тарихчилер ве хадисчилер бу олайларъ
кайдеттилер. Ондан казанчларъ не оладжактъ? Видждан сахиби хич бир мюслюман
бу тарихсел кайътларъ инкар едемейеджек, онлара башка башка анламларъ
вермейе чалъшаджак.

Башка делиллер
Мухаммед’ин джинселлие дюшкюн олдууну гьостерен башка хадислер ве айетлер де
вар. Шимди онлара хич йорум япмадан бакаджаъз:
Гьоктен Виагра
Енис бин Малик шьойле дерди: "Пейгамбер сърайла
гедже ве гюндюз бютюн каръларънъ зиярет едерди.
Онбир каръ идилер." Бен де Енис'е сордум:
"Пейгамберин гюджю она йетерли мийди?" Енис джевап
оларак деди ки: "Бизим бир лафъмъз вардъ:
'Пейгамбере отуз еркеин гюджю верилди'." (Сахих Бухари - джилт 1,
бьолюм 5, хадис 268)
"Ресулуллах (С.А.В.) шьойле деди: 'Джебраил бана бир казан гетирди,
бен де ондан йедим. Бьойледже бана кадънлар ичин елли кишинин
еркеклик гюджю верилди.'" (Ибн Са'д - джилт 1, сайфа 438)
Дженнетте джинселлик
Мухаммед кендисине иман еденлере дженнет
ичинде де бьойле джинсел зевклери ваад едийор.
Иманлъ еркеклери... "ири сиях гьозлю хурилерле
ешлендиририз" (Духан 54) орада "даха ьондже не
инсан ве не де джинлерин докунмуш олдуу ешлер"
вармъш. (Рахман 56). Мюслюманларъ
иштахландърмак ичин де о дженнет къзларъ
"гьоюслери томурджукланмъш" оларак тариф едийор (Небе 33).
Киминле севишмели?
“Джабир бин Абдуллах шьойле ривайет етти: “Евлендиим заман
Ресулуллах бана ‘Насъл бир кадън алдън?’ дийе сорду. Бен де
‘Илерлемиш яшта бири’ джевабънъ вердим. О да шьойле каршълък
верди: ‘Неден ьойле яптън? Сен бакирелерле
севишмейи севмийор мусун?’ Джабир айнъ заман
Ресулуллах’ън шьойле де конуштууну ривайет
етти: ‘Неден кючюк бир къзла евленмедин? О
сенинле, сен де онунла ойнашабилирдиниз’” (Сахих
Бухари джилт 7, китап 62, хадис 17).
Бешик кертмеси
“Ресулуллах ону (Ум ул-Фадл) хенюз бир бебек икен, кендисинин ьонюнде
емеклеркен гьордю ве шьойле деди: “О бюйюндже хала яшарсам, онунла
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евленеджеим” (Ибн-Исхак:
терджюмеси, с. 311)

Сърат-ул-Ресулуллах;
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А.

Гуиллауме’ун

