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Hocam islamda cariyeliğin olmadığını söylüyorsunuz . 
1. Kur'anda geçen "sağ ellerinizin altındakiler" kavramını alimler genelde 
"cariye" olarak anlamışlar. Siz "sağ ellerinizin altındakiler" tabirinin ne anlamda 

olduğunu düşünüyorsunuz.  
2. İslam fıkhına girmiş "cariye hukuku" başlığı altında bir bölüm var. Fıkhın bu 
kısmı için ne diyorsunuz? 
CEVAP:  Ma-meleket eymanukum, "sağ elinizin malik oldukları" demektir. Bunun karĢılığı 

"meĢru biçimde sahip olduklarınız" anlamındadır. O halde meĢru biçim nedir? Muhammed 
4'de de açıkça ifade edildiği gibi "istirkak"ı yasaklıyor. Yani savaĢ esirinin 
köle/cariyeleĢtirilmesini. Hür erkek/kadınların iĢtirkakı (köle/cariyeleĢtirilmesi) zaten 
yasaklanmıĢtır. Geriye kaldı miras yoluyla intikal eden ve aba-ecdad köle/cariye olan 
köleler... ĠĢte (ma meleket eymanukum) budur. daha ayrıntılı bilgi tefsirlerimde ibarenin 

geçtiği ayetlerde vardır. Klasik cariye geleneği bu geçitten girerek yorumlanmıĢ ve 
geniĢletilmiĢ, bunda en büyük amil de kadim Arap geleneği olmuĢtur. Efendimizin 
sünnetine baktığımızda bunun bir tek örneğini göremiyoruz. Safiyye savaĢ esiridir. Fakat 
efendimiz nikahlamıĢtır. Mariye hediyedir fakat nikahlanmıĢtır. Efendimizin sünnetinde 

cariyeyi istifraĢına  rastlanmaz.  

 

Bir toplantıda İslam savaş hukuku ile ilgili şunlar söylendi: "Savaştan muzaffer 
çıkıldığında yağma istenirse yapılabilir."  

Adamın evine bile girip eşini alıp götürebilirsin, ailesini dağıtabilirsin. Bu 
böyleyse, Allah Resulu(s.a.v.) böyle olacak demişse öyledir, elbette O'nun 
sözünün üzerine söz olmaz, olabilemez. Belki bilmediğim bir açıklaması vardır 
diye soruyorum hocam, bu işin aslı nedir? Ben sadece savaş meydanına gelmiş 

kadınlar cariye olabilir diye biliyordum, bu son söylenenler ise haneye girip 
adamın karısını almaya kadar gidiyor. İslam adildir, bugün Irak'la Amerika bir 
savaş yapıp Amerika yenmişse, Bir Amerikalı benim Müslüman bir bacımı 
kocasından alıp da çapul ederse; "olsun savaş hukuku böyledir" mi diyeceğiz? 

CEVAP:Aziz mümin, Muhammed Suresi'nin (47) 4. ayeti bu söylediğiniz Ģeyleri  kökten 
reddeder. Efendimiz bir çok savaĢ yapmıĢtır. Hiçbirinde cariye istifraĢı yapmamıĢtır. 
Örneği yoktur.  Soru: Ahzab 50'de "Ey Nebi! Mehirlerini verdiğin eĢlerini. Allah'ın sana  
verdiği savaĢ esirlerinden sağ elinin altında bulunanları (ma meleket  yeminuk) (...) diğer 
müminlere değil sırf sana helal kıldık" ibaresi ne  ifade eder?   

Cevap: Bu ayetten yola çıkarak "SavaĢ esiri olan kadınların efendileriyle yatmasına cevaz 
çıkarana" sorulur;: Peki, kim bu kadınlar? Bu ayet havaya değil hayata indiğine göre, 
hayattaki karĢılığı nedir?  
Cevabı açıktır: Safiyye ve Cüveyriye gibi savaĢ esiri olup azad edilen ve nikahlanan 

peygamber eĢleridir.  Nisa 25. ayet cariyelerle evlenmeyi teĢvik eder. Eğer cariyelerle  
evlenmeden de yatılabiliyorsa, evlenmeye ne gerek var? Ayet bunu niçin talim etsin.   
Soru: Hangisinde savaĢ esirinin cariye edilmesine ve cariyenin de  efendisinin yatağını 
paylaĢmasına izin vermiĢtir?   
Cevap:Yoktur.   

Soru: O halde Buhari'de nakledilen bir hadiste "Üç sınıf insana iki kat sevap verilir:... ve 
bir cariyeye sahip olup da onu iyi Ģekilde eğiten, onu nazik muamele içinde yetiĢtiren ve 
onu okutan, ona iyi bir eğitim veren  sonra onu azat eden ve evlendiren bir adam..." 
(Buhari, 3:31, 49:14; 16; 56:145; 60:48; 67:13; Ayrıca Müslim 16:14 ve Ebu Davud 

12:5 vd. Arap dilinde kız çocuğu için  ve hizmetçi için de cariye kullanılsa da hadiste ünlü 
anlamıyla  kullanıldığı  devamından anlaĢılır. Bu hadisin bir versiyonunda "eme" 
(cariye)den sonra  "kâne yetauha" (kendisiyle cinsel iliĢkiye girilen) ifadesi vardır.  
1) Bu  ibare hadisin bazı versiyonlarında vardır ama bir çoğunda yoktur. 
2) Bu  yüzden buhari hadisi tam beĢ ayrı versiyonla nakletmiĢtir.  
3) Hadisin daha  oturaklı bir rivayetini nekleden Ebu Davud ve Müslim de bu ibare 
görülmez.  4) Bu yüzden bu ibare "müdreç" (sonradan idhal) sayılmalıdır.   



Soru: Peki, fıkıh niçin izin vermektedir?   

Cevap: Klasik fıkıh, sadece Kur'an ve sünnete dayanmaz, icma ve kıyas  gibi,  mesalih-i 
mürsele, istihsan, ıstıslah, örf, seddi zeria, öncekilerin Ģeriatı  vb. gibi bir çok unsura da 
dayanır. Bazı fıkhi ictihatların temelinde  "verili hayat" bulunur. Fakat hayatın önümüze 
getirdiği her verinin  onaylanamayacağı da bir gerçektir. Ve eğer o günkü fıkıh o gün 

yaĢanan  hayatın bu verisini kullanarak caiz demiĢse, bu günün verili hayatı da  aynı  
ilkeye göre caiz değildir demeyi gerektirir. bu bir.  
ikincisi, fıkıh bunu  "suri nikah" gibi görmüĢtür zannımca.  
Soru: Neden?   
Cevap: sornuza iki soruyla cevap vereyim:  
1) Evli bir savaĢ esirini veya  parayla alınmıĢ veya miras kalmıĢ bir cariyeyi fıkıh 
efendisinin  istifraĢına  izin verir mi? 
Cevap: asla. 
Peki, aynı durumdaki bir cariyeyi kardeĢiyle  birlikte istifraĢına izin verir mi?  
Cevap: Asla.  
Ġyi de, bu iki husus da  aslında meĢru nikahla evlenilen eĢlerle ilgili iki husustur ve hükmü 
yine  aynıdır. Demek ki bu meselede hayli tartıĢılır olan fıkhi gelenek de  aslında olayı 
"nikahlı eĢte" aranan Ģartlarla eĢitleme gayretine  girmiĢtir... Efendimizin sünnetinde bu 
yoktur.  

Soru: Efendimizin hanesinde savaĢ esiri kadın var mıdır?  
Cevap: Evet, iki tanedir: Safiyye bt. Huyey ve Cüveyriye.   
Soru: Efendimiz bunları cariye olarak mı istifraĢ etmiĢtir?   
Cevap: Asla. Bunları nikahlamıĢ, eĢ ilan etmiĢtir. Onlar özgürlüklerinin  geri verilmesini 
ise mihir bedeli saymıĢlardır.   
Soru: Peki, ya Mariye? 
  Cevap: Mariye savaĢ esiri değil, Mukavkıs'ın hediyesidir, bir.  
Ġkincisi,  Mariye'nin cariye olarak istifraĢ edildiğini söylemek, yukarıdaki açık  sünnet 
ortadayken çok yanlıĢtır, iki. 

Zaten bazı kaynaklar onu efendimizin  nikahlı eĢi olarak gösterirler ki, bu doğrudur, üç.   
Bunlar Kur'an'la çatıĢır. Tefsirimi ele geçirebilirseniz dinleyin.  Allah Rasulü'nün veya onun 
sahabesinin böyle yaptığına dair bir tek olay  var mı?  Vesselam.  

 

[Ġhsan Eliaçık/ihsaneliacik.org (kanal a: söyleĢi)] 

Kur’an’da geçen “meleket eymanuhum” kavramını “cariyeleri” olarak yorumlayanlar 

yanılıyorlar. Bu kavramın cariye manasına yorulması hem beyhudedir hem de Kur’an’ın 

ruhundan habersiz olmak manasına gelir. ġu halde bir çok meal ve tefsirde “cariye” 

olarak yorumlanan bu kavrama baktığımızda “Sağ ellerinizin sahip olduğu” anlamana 

geldiğini görürüz. Bu deyimle iki mana kastediliyordu: 1- Veli, Ģahitler vb. meĢru Ģartları 

yerine getirerek nikah sahibi olmak 2- SavaĢ sonucu esir kadınlara sahip olmak… Yani 

ister hür ister esir böyle “meĢru nikah sahibi olmadan” hiç kimseyle evlilik iliĢkisine 

girilemeyeceği anlatılmak isteniyor. Çünkü “Sağ elin sahip olduğu” deyiminden maksat 

nikah mülkiyeti veya nikah sahibi olmaktır. Zira bu tabir henüz savaĢ ve esir kadın ele 

geçirmenin söz konusu olmadığı Mekke dönemi ayetlerinde de geçmektedir (70/30). Bu 

kavramın maksadı insanları zinadan menetmek ve yeni bir nikah bulunmaksızın veya 

eğer kadın memluke (esir, köle) ise nikah sahibi olmaksızın onlarla cinsi temasta 

bulunmaktan men etmektir. Allah bunu “sağ elin sahip olduğu” ile ifade etmiĢtir. Çünkü 

“sağ elin sahip olduğu” hem nikah ile evlenilen kadınlar hem de mülk olarak sahip olunan 

kadınlar hakkında söz konusudur. 

Demek ki savaĢta esir alınan kadınlar, mübadele (esir değiĢimi) veya serbest bırakma söz 

konusu değilse, siyasi olarak esaret altında olurlar fakat onlarla cinsel iliĢkiye girilemez 

yani “cariye” yapılamaz. Bunun için her normal kadınla yapıldığı gibi ayrıca nikah 

kıyılması gerekir. Buna ise “eĢ” denir. Ġslam vicdanı her ne Ģekilde olursa olsun “nikahsız” 



iliĢkiye cevaz vermez. 

Bu çerçevede Hz. Peygamber’in iki tane cariyesi olduğu görüĢü de doğru değildir. Çünkü 

bunlardan ilki Reyhane, Medine’deki Yahudi Kurayza kabilesine mensup bir hanımdı. Bu 

kabile ile yapılan savaĢ sonunda esir düĢtü. Hz. Peygamber Reyhane’yi önce serbest 

bıraktı sonra da evlenme teklif etti. O da kabul edince nikah kıyarak evlendi. 

Mariye ise babası Ġranlı, annesi Yunan Mısırlı Hrıstıyan bir hanımdı. H. 7 yılda Hz. 

Peygamber’in Ġslam’a davet mektubuna bir yazı ile karĢılık veren Mısır Kralı tarafından 

gönderilmiĢti. Hz. Peygamber’in Reyhane’ye yaptığını ona da yaptığı anlaĢılıyor. Çünkü 

Kur’an içlerinde Mariye’nin de olduğu Hz. Peygamber’in hanımlarından ayırdetmeksizin 

“Ey peygamber eĢleri” diye bahseder. BaĢka bir tabir kullanmaz. Mesela Ģu ayette adı 

geçen hanım Mariye idi. 

“Ey peygamber! EĢlerini memnun etmek için Allah’ın serbest bıraktığı Ģeyi niçin kendine 

yasaklıyorsun? Allah çok bağıĢlayıcıdır, sevgi ve merhamet kaynağıdır. Allah yeminlerinizi 

bir çözüme bağlamayı istemektedir.” (Tahrim; 66/1-2). 

Eğer Mariye cariye olsaydı, onu kendine haram kılma (tahrim) söz konusu olmazdı. Bu 

nedenle bir çok müfessirin bunun bir boĢama (talak, zıhar) olup olmadığını tartıĢtığını 

görüyoruz. Tahrim, talak, zıhar vs. ise nikah sorumluluğu altındaki “eĢler” için geçerlidir. 

Buradaki eĢ ise Hafsa, AiĢe ve Zeynep ile aynı statüde olan Mariye idi. Dahası Mariye, Hz. 

Peygamber’in tek erkek evladı olan Ġbrahim’in annesiydi. Cariye statüsünde olması bu 

açıdan da mümkün değildir. 

Genellikle “cariyeleri” diye çevrilen deyimin geçtiği ayetlerin meali, bu durumda, örneğin 

Muminun suresinin giriĢinden örnek verelim Ģöyle olmak icab eder: “Onlar iffetlerini 

koruyanlardır. Yalnızca eĢleri yani meĢru Ģekilde sahip oldukları ile birlikte olanlardır. 

Çünkü bu ayıplanacak bir Ģey değildir. Kim bunun ötesini ararsa, onlar da haddi 

aĢanlardır.” 

Ayet “Yalnızca eĢleri veya cariyeleri ile birlikte olanlardır.” değil; “Yalnızca eĢleri yani 

meĢru Ģekilde sahip oldukları ile birlikte olanlardır” manasına gelmektedir. 

ġu ayet ise, esir alınarak köle yapılan ve böylece evlilik dıĢı nikahsız cinsel iliĢki 

kurulabilen kadın demek olan “cariye” uygulamasına yol olmadığının apaçık delilidir: 

“Hür mümin kadınlarla (muhsanât) bir yuva kurmaya güç yetirecek durumda 

olmayanlarınız, savaĢta esir alarak sahip olduğunuz (ma meleket eymânukum) iman 

etmiĢ kadınları düĢünebilir. Allah imanınız ile ilgili her Ģeyi biliyor. Ġman edenler artık 

birbirinin can yoldaĢıdırlar. ġu halde onları namusuyla yaĢamaları Ģartıyla, ailelerinden 

izin alarak ve mehirlerini vererek nikâhlayın.” (Nisa; 4/25) 

Dikkate edin, düpedüz ailesinden izinli, mehirli, normal (meĢru) evlilikten bahsediliyor. 

Rızası olmadan, izin alınmadan, mehir verilmeden, nikah kıymadan, sırf savaĢta elime 

esir düĢtü diye kadıncağızı cariye yapmak bunu neresinde? Her Ģeyden önce bu Kur’an’ın 

ruhuna ve vicdanına ters. 

 

 

 

 

 

 

 



(Kuran AraĢtırmaları Platformu/kuranarastirmalariplatformu.com ) 

1 .. MELEKET EYMANUKUM ; Sözlükte deyimi, SAĞ ELLERĠNĠZĠN SAHĠP OLDUĞU 
demektir. 
Bu deyimle, iki mananın kastedildiği anlaĢılıyor : 

a) Veli, Ģahitler vb. MEġRU ġARTLARI YERĠNE GETĠREREK nikah sahibi olmak. 

b) SavaĢ sonucu esir kadınlara sahip olmak. Bu ayette ister hür, ister esir, böyle MEġRU 

NĠKAH SAHĠBĠ OLMADAN hiç kimseyle evlilik iliĢkisine girilemeyeceği anlatılmak isteniyor. 

Çünkü SAĞ ELĠN SAHĠP OLDUĞU deyiminden maksat NĠKAH MÜLKĠYETĠ veya NĠKAH 
SAHĠBĠ olmaktır. Zira bu tabir, henüz savaĢ ve esir kadın ele geçirmenin söz konusu 

olmadığı Mekke dönemi ayetlerinde de geçmektedir ( Bkz. Mearic suresi 30. ayet ). 

Bu ayetin maksadı, insanları zinadan menetmek ve yeni bir nikah bulunmaksızın veya 
eğer kadın esir,köle (memluke) ise nikah sahibi olmaksızın onlarla CĠNSĠ TEMASTA 
BULUNMAKTAN MEN ETMEKTĠR. 

CENAB-I HAK bunu, SAĞ ELĠN SAHĠP OLDUĞU ile ifade etmiĢtir. 

Çünkü SAĞ ELĠN SAHĠP OLDUĞU, HEM NĠKAH ĠLE EVLENĠLEN KADINLAR, HEM DE MÜLK 

OLARAK SAHĠP OLUNAN KADINLAR HAKKINDA SÖZ KONUSUDUR ( Knk. Fahreddin Razi ) 

Demek ki, savaĢta esir alınan kadınların siyasi ve sosyal sahibi olunabilir, fakat CĠNSEL 
SAHĠBĠ OLUNAMAZ . 
Bunun için her normal kadınla yapıldığı gibi, ayrıca nikah kıyılması gerekir. 

ĠSLAM VĠCDANI, HER NE ġEKĠLDE OLURSA OLSUN ” NĠKAHSIZ ” ĠLĠġKĠYE CEVAZ 
VERMEZ. 

2 .. MUHSANAT ; Mastarı “KORUMAK, MUHAFAZA ETMEK, ENGEL OLMAK” demektir. 

—-Muhafazalı olmak, korunmuĢ olmak (hasane) 
—-Evlenmek, iffetli olmak (ihsan) 

—-Korunmak, sığınmak (tahassun) 
—-Sağlam at, beygir (hısan) 
—-Dokunulmazlık (hasane) 
—-Kale, hisar (hısn) 

—-Evli, iffetli, namuslu kadın (muhsan) kelimeleri bu kökten gelir… 

Terim olarak “ERDEM, ĠFFET KONUSUNDA GÜÇLÜ KADIN” demektir ve baĢlıca üç 
anlamda kullanılmıĢtır : 

1= Özgür (hür) kadın, 
2= Erdemli/namuslu kadın, 
3= Evli kadın. 

Evlenmek suretiyle iffetini ve namusunu koruma altına alacağı, dokunulmazlığa 
kavuĢacağı, evinde bir kale gibi korunmuĢ olacağından hareketle evli kadınlara da 
“MUHSANAT” denilmiĢtir. 

Bu ayette MUHSANAT kelimesi iffetini ve namusunu koruyarak, kendini tutarak, Türkçe 
tabirle kendisini kocasına saklayarak bekleyen, NAMUSLU BĠR YUVA KURMAK ĠSTEYEN, 
hayırlısıyla baĢ göz olmayı bekleyen KADIN VEYA KIZLAR anlamında kullanılmaktadır. 



Çünkü bir önceki (NĠSA SURESĠ 23.AYET)’de evlenilmesi haram olan kadınlar sıralanmıĢ, 

hemen ardından bu ayette de kimlerle evlenilebileceği noktasında bu tür henüz 
evlenmemiĢ veya Ģu an evli olup da muhtemel bir boĢanma durumu sonrasındaki kadınlar 
hedef (ADAY) gösterilmektedir. 

Ayetin içeriğinde de bu tür kadınlarla nasıl iliĢki kurulacağı, evlilikte dikkat edilmesi 
gereken değer ve ilkelerin neler olması gerektiği açıklanmıĢtır. 

Bu nedenle ayetin baĢındaki MUHSANAT kelimesine, Türkçe’de kullanılan ve KUR’AN’ın 

ruhuna paralel olarak evlilik kurumunu sıcak bir aile ortamı olarak tavsir eden 
“NAMUSUYLA BĠR YUVA KURMAK” deyimini tercih ettik. 

3= Harfi harfine : Ve sağ ellerinizin sahibi olduğu dıĢında kadınlardan MUHSANAT 
( ile de evlenmek haram kılınmıĢtır ) 

4= Harfi harfine : Bunlardan baĢkasını korunmuĢlar ( MUHSĠNĠN) ve iffetsizlik dıĢında 
kalanlar 
(gayr-i musafihin) olarak mallarınızla aramanız size helal edildi. 

5= Harfi harfine : Onlardan FAYDALANMANIZA (istimta) karĢılık karĢılıklarını (ecr) bir 
yükümlülük (fariza) olarak verin. 

6= Harfi harfine : Onlara FARĠZA olarak verdikleriniz dıĢında aranızda karĢılıklı 
RIZALAġMANIZDA size bir sakınca yoktur. 

 


