Eşlerden Birinin Hangi Kusuru
Boşanma Sebebi Kabul Edilebilir?
Boşanma sebebi sayılabilecek durumlar sorulduğunda, konunun fıkhi boyutta
cevabını içeren bu yazı hazırlanmıştır. Eşlerde bulunabilecek kusurlardan
hangisi boşanma sebebi olarak kabul edilebilir ve nihakın bozulması
istenebilir?

Soru: Evlilik gerçekleştikten sonra koca veya kadında bulunan bir ayıptan dolayı
evlilik sona erdirilebilir mi? Ne yapılması icap eder?

Eşlerden Birindeki “Kusur” Tanımı Nedir?
Cevap: Evvela şunu belirtelim ki; soruda ifade edilen kusur kavramının fıkıh
kitaplarındaki karşılığı geniştir. Yani fıkıhta kadın veya kocada bulunan kusurların
çeşitleri belirtilmiş ve bu kusurların her bir nevine münhasır hükümler beyan
edilmiştir. Kusur kavramını açacak olursak şunları söyleyebiliriz: İmam Muhammed “elAsar“ ında bu konuyla ilgili nakilleri serdetmiş ve şunları söylemiştir:
 ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺰوج وﻫﻮ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎد: أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ
. ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﻗﻬﺎ،  إﻧﻬﺎ اﻣﺮﺗﻪ أﺑﺪا،  ﻟﻢ ﺗﺨﻴﺮ اﻣﺮأﺗﻪ وﻻ أﻫﻠﻬﺎ: ﺻﺤﻴﺢ أو ﻳﺘﺰوج وﺑﻪ ﺑﻼء
 وإن ﺗﺰوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺬا ﻓﻬﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ: ﻗﺎل.
 ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻣﺎ ﻗﺎل:  وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ. وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ
،  وإن ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻜﺎن ﻋﻴﺒﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
 ﻓﺈن ﺷﺎءت أﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻪ وإن،  ﺗﺨﻴﺮ اﻣﺮأﺗﻪ، وإن ﻛﺎن ﻋﻴﺒﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺠﺒﻮب واﻟﻌﻨﻴﻦ
ﺷﺎءت ﻓﺎرﻗﺘﻪ.
“İbrahim en-Nehai’den rivayet edilmiştir ki o, sağlamken evlenen veya kendisinde her
hangi bir hastalık bulunması halinde evlenip hanımına veya hanımının ehline bu durumu
haber vermeyen kimse hakkında ‘O (kadın) onun ebediyyen hanımıdır ve koca (bu
şekildeki bir kusurdan dolayı) onu boşamaya zorlanamaz. Bu durum kadın açısından
düşünüldüğünde de aynıdır’ demiştir.”
İmam Muhammed şöyle dedi: “Bu (yukarıda zikredilen İbrahim en-Nehai’nin görüşü) Ebu
Hanife’nin görüşüdür. Bizim görüşümüze gelince; Şayet adamda bulunan ayıp (izalesi
mümkün, yok olup gitmeyi) ihtimal eden bir ayıpsa görüşümüz Ebu Hanife’nin ki gibidir.
Şayet (izalesi mümkün, yok olup gitmeyi) ihtimal etmeyen cinsten bir hastalıksa bu
“mecbub“[1] ve “innin“[2] hükmündedir.[3]

Eşteki Ayıp Boşanma Sebebi Olabilir mi?
Bu nakilden de anlayacağımız üzere İmam Ebu Hanife’ye göre herhangi bir kayıtlamaya
gerek olmaksızın mutlak anlamda kocada bulunan ayıp boşanma sebebi olmayacaktır. Tabi
bu durum yukarıda makisun aleyh (üzerine kıyas yapılan) olarak getirdiğimiz “mecbub”
ve “innin” in dışındadır.[4]
İmameyn’e göre ise evlilikten sonra farkına varılan hastalığın türüne bakılır; şayet
bu hastalık gelip geçici türden olan bir şey ise kadın veya koca için boşanma sebebi
olmaz. Fakat, gidici türünden bir hastalık olmayıp kalıcı ise bu hastalık kadın veya
kocanın boşamayı talep etmesine sebep olabilir.
Vesselam…
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