
“EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ”

Boşama ikidir. Onu takip eden süreçte Marufla tutmak ya da güzellikle boşamak vardır. 

Maruf üzere tutmak çok güzel bir tanımlamadır. Derin bir kültür oluşturucu zemin olduğuna da dikkat 
çekmek gerekir. Geleneklerimiz her şeye rağmen tutmak gerektiğini ifade ediyor. Ama Kur’an “Eğer 
ikiden sonra tutma kararı verirseniz, Maruf üzere tutun” diyor. Maruf, en güzel şekilde ilişkiyi devam 
ettirmek anlamına gelen beraberliğin devamı demektir.  

“Yahut da olmuyor bu iş” noktasına gelmişseniz artık en güzel şekilde ihsanla salıvermektir.

Zorla beraberliğin devam ettirilmesi düşüncesi bizim inancımızda yoktur. Nasıl oluyorsa, şu anda bir 
kısım insanlar, eşini boşamamak için gidip onu öldürmektedir. Kendi çocuklarımıza bile o kadar 
sahiplik iddiasına bulunamayız. Sonuç itibariyle onlar da ayrı birer bireydir. Kişi, eşine nasıl bu kadar 
sahiplik iddiasında bulunabilir ki, onlar tamamen ayrı bir bireydir. Sadece evlilik hukukuyla bir araya 
gelinmiştir ve boşanıldığı zaman da bu hukuk sona ermiştir. Kişinin eşine sanki kendisine ait bir 
malmış gibi davranması son derece ilkel bir davranıştır ve İslam ile de ne yakından ne uzaktan bir 
ilişkisi yoktur. 

Size asla ve kat’a helal olmaz. Nedir o helal olmayan şey? Onlara verdiğinizden bir şeyi geri 
almanız. 

Hanımlara verdiğiniz mehir ve bu çerçevede başkaca takılar vs… Ne vermişseniz onlardan geriye 
almanız size helal değildir diyor Allah’u Teala. O konular paylaşım noktası olmaktan çıkmıştır. 
Vermişsinizdir ve onlar gitmiştir. 

ا ٰاتَْیتُُموھُنَّ َشْیـًٴا تَاِنۖ فَاِْمَساٌك بَِمْعُروٍف اَْو تَْس۪ریٌح بِاِْحَساٍنۜ َوَال یَِحلُّ لَُكْم اَْن تَأُْخُذوا ِممَّٓ  اَلطََّالُق َمرَّ
ِۙ فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما ۪فیَما اْفتََدْت بِ۪ھۜ تِْلَك ِۜ فَاِْن ِخْفتُْم اَالَّ یُ۪قیَما ُحُدوَد ّهللاٰ  اِالَّٓ اَْن یََخافَٓا اَالَّ یُ۪قیَما ُحُدوَد ّهللاٰ

ِ فَاُ۬وٰلٓئَِك ھُُم الظَّالُِموَن ِ فََال تَْعتَُدوھَۚا َوَمْن یَتََعدَّ ُحُدوَد ّهللاٰ ُحُدوُد ّهللاٰ
Bakara Suresi (229)

Bismillahirrahmanirrahim

Ancak korkmanız başka. Allah’ın sınırlarını muhafaza etme konusundaki korkunuz bunun 
dışındadır. Eğer Allah’ın sınırlarını koruma noktasında bir korkunuz olursa o zaman kadının 
kendisinin fidye vererek de bu meseleyi bitirmesinde bir sorun yoktur. Bu da Allah’ın sınır-
larındandır. 

Ne demektir bu? Kadın kendisi de boşanma talebinde bulunabilir. Geleneklere göre boşama hakkı 
ve yetkisi erkektedir ve kadının böyle bir hakkı yoktur. Oysa Kur’an-ı Kerim, “Kadın da fidye vererek 
boşanma talebinde bulunabilir” demektedir. Onun boşanma talebini hakim/kadı yerine getirir. 
Dolayısıyla onun için de benzer bir şekilde hak söz konusudur. Kadının hiçbir şekilde boşama 
talebinin olmadığı konusunda İslami yönden bir kural yoktur. 

Bu da Allah’ın sınırıdır. Bu sınırları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa onlar zalimlerdir. 

Özellikle, boşanmadaki ekonomik taraf ile ilgili boyuta dikkat çekiyoruz. Orada da Maruf üzere 
davranış ve ahlaki yönü vardır. Aile tabii ki en kritik kurumlardan bir tanesidir. Aile kurumunun 
kuruluşunda ekonomi vardır. Yani mehir ödemesi diye bir zorunluluk vardır. Nikahın karşılığı olarak 
erkek kadına mehir ödemek zorundadır. Bunu boşama zamanını ertelemek diye bir usul yoktur. Bu 
istismar edilen bir taraftır. Evlenildiğinde peşin olarak verilebileceği gibi uygun bir zamanda vadeli 
olarak da verilebilir. Ve bu önemli bir ekonomik hacme tekabül eder. Toplumsal olarak bakarsanız hiç 
de azımsanmayacak bir ekonomik büyüklük anlamına gelir. Dağılım ekonomisi dediğimiz İslam 
ekonomisi sisteminin içerisinde bunun da bir yeri vardır, biz bunu o sistem içerisinde bir ekonomik 
pay olarak değerlendiririz. Ona göre de bu dağılımdaki yerini işaret ederiz. Bu konuda hem ekono-
mik hakkaniyete uygun davranmak hem de ahlaklı davranmak bütün müminler üzerine tabii ki 
zorunlu bir görevdir. 

Allah hepimizi, hakkaniyetli davranan ve ahlaki tutumu önemseyen insanlardan eylesin inşallah.
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