
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onüçüncü Bölüm 

 

Adak ve Yeminler 

 

 

Dinî literatürde dar ve teknik anlamdaki ibadet kavramõyla namaz, oruç, 

zekât ve hac ibadetleri ve bunlar içinde yer alan alt fiiller anla õlmakta ise de 

kefâret gibi adak ve yemin konusu da ibadet kavramõyla yakõndan ilgilidir. 

Bu konular ibadetle alâkalõ fõkhî hüküm ve bilgileri tamamlayõcõ oldu u, 

hatta aynõ yakla õmla ele alõndõ õ için klasik fõkõh kaynaklarõnda ve ilmihal 

kitaplarõnda aynõ ana bölüm içinde incelenir. 

1. Adak 

a) Mahiyeti 

Arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak fõkõh dilinde, “bir kimsenin 

dinen yükümlü olmadõ õ ibadet cinsinden bir eyi kendisi için vâcip kõlmasõ”nõ 

ifade eder. Di er bir ifadeyle “ki inin farz veya vâcip cinsinden bir ibadeti ya-

paca õna dair Allah Teâlâ’ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kõlmasõ”dõr. 

Adakta bulunma, arzu edilen sonuçlarõ elde etme veya beklenmeyen kö-

tü durumlardan korunmada Allah’õn yardõmõnõ temin etme gayesiyle ba -

vurulan dinî bir davranõ  mahiyetinde olup hemen hemen bütün din ve 
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kültürlerde görülmektedir. Özellikle Çin, Japon, Hint ve slâm öncesi Türk 

kültüründe ada õn önemli bir yer tuttu u, bu mahiyette birçok davranõ  ve 

gelene in bu toplumlarda yaygõnlõk kazandõ õ, benzer davranõ larõn di er 

toplumlarda da sõklõkla görülen bir davranõ  oldu u bilinmektedir. 

Çe itli dinlerin ve milletlerin kültürlerinde aynõ ve yakõn telakkilere dayalõ 

olarak a açlara ve kutsal sayõlan yerlere bez ba lamak, ibadet yerlerinde mum 

yakmak, belli durumlarda belli hayvanlarõ kurban etmek, oruç veya perhiz 

mahiyetinde olmak üzere bazõ yiyecek ve içeceklerden, cinsel ili kiden uzak 

durmak, istedi ine ula õncaya kadar bazõ zevk ve e lenceyi terketmek gibi 

adak türlerine rastlanõr. Bu adaklarda dinî-psikolojik sâikler, Tanrõ’ya ükretme 

veya onun yardõmõnõ isteme ö esi a õr basar. slâmiyet öncesi Hicaz-Arap 

toplumunda da bu sayõlanlara benzeyen veya onlarõn dõ õnda birçok adak çe it 

ve türü vardõ. slâm dini insandaki dindarlõk duygusuyla ve ruhî tatmin arzu-

suyla kõsmen alâkalõ bu davranõ õ tamamen yasaklamamõ , sadece bazõ dü-

zenleme ve sõnõrlamalar getirerek ona kendine has bir ekil vermi tir. 

Kur’an’da de i ik yerlerde verilen sözde durulmasõ, ahde ve akidlere 

ba lõ kalõnmasõ (el-Mâide 5/1; el- srâ 17/34), Allah’a verilen sözün tutulmasõ 

(en-Nahl 14/91) emredilir, yapõlan adaklarõn yerine getirilmesi istenir (el-Hac 

22/19). Ki inin yaptõ õ ada a uygun davranmasõ iyi kullarõn vasõflarõ ara-

sõnda sayõlõr (el- nsân 76/7). Hadislerde de Hz. Peygamber, Allah’a itaat 

kabilinden adaklarõn yerine getirilmesini emretmi , Allah’a isyan veya 

mâsiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasõnõ, ayet yapõl-

mõ sa buna uyulmamasõnõ istemi tir (Buhârî, “Eymân”, 26-27; Müslim, “Ne-

zir”, 8; Ebû Dâvûd, “Eymân”, 12). 

Bazõ hadislerinde de Hz. Peygamber’in adakta bulunmayõ ho  kar õla-

madõ õ görülür. Meselâ bir hadîs-i erifte “Adak bir fayda sa lamaz, sadece 

cimrinin malõnõ eksiltmi  olur” (Buhârî, “Eymân”, 26; Müslim, “Nezir”, 2) bu-

yurmu tur. Bu sebeple de mam âfiî ve Ahmed b. Hanbel ba ta olmak üze-

re fakihlerin önemli bir kõsmõ adak adamanõn mekruh oldu u görü ündedir. 

Hanefîler ise Allah’a ibadet ve taat kabilinden adakta bulunmayõ mubah 

görürler. Sonuçta bir ibadetin i lenmesine vesile oldu u için bunu müstehap 

görenler de vardõr. Mâlikîler adakta bulunmayõ normalde mendup, arta 

ba lõ ada õ ise mubah sayarlar. 

Konuyla ilgili hadisler ve slâm âlimlerinin görü leri incelendi inde, ki i-

nin hiçbir dünyevî menfaat ummadan sõrf Allah’õn rõzâsõnõ kazanmak, ona 

ükretmek için adak adamasõnda bir sakõnca bulunmadõ õ görülür. Ki inin 
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Allah’õn takdirinin de i mesine vesile olmasõ dile iyle ve ihlâstan uzak, belli 

artlara ba lõ olarak adakta bulunmasõ ise do ru kar õlanmamõ tõr. 

Adaklar Allah’õn takdirini de i tirmez. Müslümanõn bunu bilerek, ileride 

olacak bir eyin en hayõrlõ ekilde vuku bulmasõ dile iyle Cenâb-õ Hakk’a 

yalvarmasõ, bunu gerçekle tirmeye vesile olmasõ için sadaka ve ibadet ma-

hiyetinde bir adakta bulunmasõ itikadî bakõmdan sakõncalõ görülmemi tir. 

Fakihlerin artsõz ada õ daha ho  kar õlamasõ, onda ibadet niyetinin daha 

belirgin olmasõ sebebiyledir. Dünyevî bir menfaati konu edinen artlõ adak 

ise ibadet niyetinden ziyade neredeyse Allah’la bir pazarlõk mahiyetini ta õ-

yabilece i için, sonuçta bir ibadetin ifasõ söz konusu edilse bile ihtiyatla kar-

õlanmõ  hatta do ru bulunmamõ tõr. Bununla birlikte, Allah’a isyan ve mâ-

siyeti içermedi i sürece, hangi grupta yer alõrsa alsõn, adakta bulunuldu-

unda yerine getirilmesi dinen vâcip görülmü tür. 

b) artlarõ 

Yapõlan bir ada õn geçerli olabilmesi için hem adakta bulunan kimseyle 

hem de ada õn konusu ile ilgili birtakõm artlar vardõr. 

Ada õn geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimsenin müslüman, akõllõ 

ve bulû a (ergenlik ça õna) ermi  bir kimse olmasõ gerekir. Çünkü adakta 

bulunma, sonucu itibariyle ibadet grubunda yer alõr, bunun için de tam eda 

ehliyeti gerekir. Fakihlerden, ada õn geçerlili i için ada õn ciddi ve hür bir 

istekle bilinçli olarak yapõlmõ  olmasõnõ art görenler de, Hanefîler gibi öfke 

ve aka yoluyla yapõlan adaklarõ ba layõcõ görenler de vardõr. 

Ada õn geçerlili i için adak konusunda aranan artlar ise u ekilde sõ-

ralanabilir: 

1. Adanan eyin cinsinden bir farz veya vâcip ibadetin bulunmasõ gerekir. 

Meselâ namaz kõlmayõ, oruç tutmayõ, sadaka vermeyi, kurban kesmeyi konu 

alan adaklar geçerlidir. Hasta ziyareti veya mevlid okutma adak konusu ol-

maz. Türbelerde mum yakma, horoz kesme, bez ba lama, eker ve helva da-

õtma gibi halk arasõnda görülen adak âdetlerinin slâm’da yeri yoktur. 

2. Adanan ey bizzat hedeflenen (maksut) ibadet cinsinden olmalõ, ba -

ka bir ibadete vesile oldu u için farz veya vâcip sayõlan bir ibadet olma-

malõdõr. Meselâ abdest almayõ, ezan ve kamet okumayõ, mescide girmeyi 

konu alan adak geçerli olmaz. 
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3. Adanan husus, adayan ahsõn o anda veya daha sonra yapmasõ ge-

reken farz veya vâcip bir ibadet olmamalõdõr. Kõlmakla mükellef oldu u na-

maz, tutmakla mükellef oldu u ramazan orucu adak konusu olmaz. 

4. Adanan eyin meydana gelmesi ve yapõlmasõ maddeten ve dinen 

mümkün ve me rû olmasõ, mal ise adayan ahsõn mülkiyetinde bulunmasõ 

gerekir. Bir kimsenin sahip olmadõ õ malõ adamasõ geçersiz, sahip oldu un-

dan fazlasõnõ adamasõ halinde ise sadece sahip oldu u kadarõ hakkõnda ge-

çerlidir. Ancak bir kimsenin ileride sahip olmasõ kuvvetle muhtemel bir mal-

la ilgili ada õ geçerli sayõlõr. Meselâ ileride miras yoluyla sahip olaca õ malõn 

adanmasõ böyledir. 

5. Adanan fiil Allah’a isyanõ, bid’at, günah ve mâsiyeti içermemelidir. 

Bu takdirde adak geçersizdir. 

c) Hükmü 

Herhangi bir art ve zamana ba lanmayan (mutlak) adaklar, adama 

anõndan itibaren gerekli hale gelir ve ilk fõrsatta yerine getirilmesi uygun 

olur. Bir arta ba lanan adaklarõn da o artõn gerçekle mesi halinde yerine 

getirilmesi gerekir. art gerçekle meden adak yerine getirilirse geçersizdir; 

yapõlan ibadet nafile sayõlõr. Meselâ, herhangi i i oldu u takdirde üç gün 

oruç tutmayõ nezreden kimsenin durumu böyledir. 

Yerine getirilmesi gelecek bir zamana ba lanan adaklar ise, Ebû Hanîfe 

ve Ebû Yûsuf’a göre bu zaman kaydõna itibar edilmeksizin önceden de ye-

rine getirilebilir. mam Muhammed ile âfiîler ve Hanbelîler sadaka gibi malî 

ibadetlerde aynõ görü ü payla makla birlikte namaz, oruç gibi bedenî iba-

detlerde vakit gelmeden hükmün sabit olmayaca õ görü ündedir. Onlara 

göre bu ibadetleri vakti gelmeden ifa etmek adak borcunu dü ürmez. Belirli 

bir tarihte oruç tutmayõ nezreden yani böyle adakta bulunan kimsenin o 

tarihlerde; iyile mesi halinde üç gün oruç tutmayõ adayan kimsenin de iyile-

ince üç gün oruç tutmasõ vâcip olur. Ada õn bu tarihlerde özürsüz olarak 

yerine getirilmemesi günah sayõlõr ve ilk fõrsatta kazâsõ gerekir. 

Meydana gelmesi istenmeyen bir arta ba lõ olarak adakta bulunan a-

hõslarõn, meselâ yalan söylememeye, kötü bir fiili i lememeye nezredip bu 

fiili i lemesi halinde bir adakta bulunan kimselerin, Allah’a kar õ verdi i bu 

sözde durmasõ gerekir. Meselâ “Bir daha içki içmeyece im, içersem bir ay 

oruç tutayõm” eklinde adakta bulunma böyledir. Fakat istenmeyen art 
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gerçekle irse dilerse adadõ õ eyi yerine getirir, dilerse yemin kefâreti öder. 

Hanefîler bu durumda yemin kefâreti ödemenin daha isabetli bir davranõ  

olaca õ görü ündedir. Çünkü bu ahidle me yemin sayõlmaktadõr. 

Tasaddukla ilgili adaklarda mekân, zaman ve ahõs itibariyle belirleme 

yapõlsa bile bu belirlemeye uymak gerekmez. Falanca zamanda camiye halõ 
adayan, falanca ehrin fakirlerine tasadduku veya u yurdun ö rencilerinin 
yemeleri için kurban kesmeyi adayan kimse bu ba õ õnõ ba ka zamanda 
ba ka yer ve ahõslara verebilir. 

Kurban kesmeyi adayan kimse bu adak kurbanõn etinden yiyemeyece i 

gibi bakmakla yükümlü oldu u kimseler de (anne ve babasõ, dede ve ninesi, 

çocuklarõ ve torunlarõ, hanõmõ) yiyemez. ayet yiyecek olurlarsa yediklerinin 
bedelini fakirlere tasadduk etmeleri gerekir. 

Adaktan do an yükümlülük, yeminde de oldu u gibi kazâî de il diyânî, 
yani yargõyõ de il ki inin dindarlõ õnõ ve Allah’a kar õ sorumlulu unu ilgi-
lendiren bir yükümlülüktür. Kul ile Allah arasõnda kalan bir i  olup dünyevî 
müeyyidesi yoktur. 

Üzerinde malî bir adak borcu bulundu u halde bunu ödemeden vefat 
eden kimsenin bu borcu, ödemesi yönünde vasiyetinin bulunmasõ halinde 
terekesinden yerine getirilir. Böyle bir vasiyet yok da mirasçõlar mecburiyet-
leri bulunmadõ õ halde ada õ yerine getirmi lerse, ölen kimsenin adak bor-
cundan kurtulmasõ umulur. 

2. Yeminler 

a) Mahiyeti 

Sözlükte “kuvvet, sa  taraf, sa  el, ant, kasem ve benzeri” mânalara ge-
len yemin dinî kullanõmda, “bir kimsenin bir i i yapõp yapmamasõ veya bir 
olayõn do ru olup olmamasõ konusundaki söyledi i sözünü Allah’õn adõnõ 
veya sõfatõnõ zikrederek kuvvetlendirmesi”ni ifade eden bir terimdir. Meselâ 
“Vallahi u i i yapmam”, “Vallahi u yere gitmeyece im”, “Vallahi borcumu 
ödedim” eklindeki beyanlar böyledir. Bu tür yeminlere fõkõh dilinde kasem 

adõ verilir. Bundan ayrõ olarak köle âzat etme ve bo amaya ba lõ olarak 
yapõlan ve bazõ fõkhî sonuçlar do uran yemin çe idi ile yargõlama huku-
kunda ispat vasõtasõ olarak ba vurulan yeminden de söz edilebilir. 

Kasem suretiyle yapõlan yemin Allah’õn isim veya sõfatlarõndan birine 

ant içmekle yapõlõr. “Vallâhi, tallâhi, billâhi, Allah ahit, rahim olan Allah 
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hakkõ için andolsun, Allah adõna yemin ederim” gibi ifadeler böyledir. Aynõ 

ekilde Allah’õn isim ve sõfatlarõyla ba lantõ kurularak söylenen “yemin ede-

rim, üzerine andolsun, u yeme i yemek bana haram olsun” gibi ifadeler 

birer yemin sayõlõr. “ öyle yaparsam yahudi, kâfir vb. olayõm” veya “Müs-

lüman olmayayõm” tarzõnda sözlerin birer yemin sayõlabilmesi için bunlarõn 

yemin niyetiyle yani sözü teyit maksadõyla söylenmi  olmasõ gerekir. 

Allah’õn isim ve sõfatlarõ zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayõlõp 

sayõlmamasõnda toplumun örfü ve kutsal hakkõndaki de erlendirmesi ölçü 

alõnõr. Toplumumuzda “Kâbe hakkõ için”, “Kur’an çarpsõn”, “Ekmek çarp-

sõn”, “Anam avradõm olsun” gibi toplumun üst ve kutsal de erlerini sözünü 

teyit etmek için kullanma da, örfen yemin telakki edildi i sürece, di er ye-

minlerin tâbi oldu u hükme tâbidir. Müslümanlarõn her türlü yeminden, 

özellikle bu tür yeminlerden kaçõnmasõ, etrafõndaki insanlarõ da bu yönde 

uyarmasõ gerekir. Çünkü dince kutsal ve saygõn kabul edilen de erlerin gün-

lük tartõ ma ve çeki me ortamõna indirilmesi neticede, bu de erlerin yõpran-

masõna yol açar. Zaten fõkõh gelene indeki yemin telakkisi, zõhâr yemini için 

de kefâretin gerekli görülmesi ve bo ama teyitli sözlerin de yemin olarak 

algõlanabilmesi bu bakõ  açõsõnõ haklõ kõlar. 

Yemin etmek esasen mubah bir davranõ  olmakla birlikte, gereksiz yere 

yemin etmek ve onu alõ kanlõk haline getirmek do ru de ildir. Sõkça yemin 

eden ki i sözüne Allah’õ ahit tutmu , O’na kar õ saygõsõzlõk etmi  ve kutsal 

de erleri sözünün do rulu unu teyit için yõpratmõ , neticede de toplum nez-

dinde kendi saygõnlõ õnõ zedelemi  olur. Müslüman, yemin etmeye ihtiyaç 

hissetmeyecek derecede sözüne güvenilen ve çevresi tarafõndan böyle bilinen 

bir kimse olmayõ gaye edinmelidir. Yalan yere yemin etmek ve yapõlan bir 

yemine uymamak ise daha büyük bir hatadõr ve bazõ sorumluluklarõ do urur. 

Kur’an’da, verilen sözün yerine getirilmesi ba lamõnda “Yeminlerinizi ko-

ruyunuz” (el-Mâide 5/89), “Allah adõna yaptõ õnõz ahidleri yerine getirin. Allah’õ 

kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayõn. üphesiz ki Allah 

yaptõklarõnõzõ bilir” (en-Nahl 16/91) buyurulur. Bu itibarla bir müslümanõn 

yemin etmemesi, yemin etmi se bu, verdi i söze Allah’õ ahit tutmak demek 

oldu undan mutlaka yeminine ba lõ kalmasõ gerekir. 

Yemin ettikten sonra yeminini tutmayan kimsenin yemin kefâreti öde-

mesi gerekir. Mâsiyet içeren bir i  için yemin eden kimsenin o i i i lemeyip 

yemin kefâreti vermesi gerekir. Bir kimsenin borcunu ödememeye, bir müs-

lüman karde iyle konu mamaya, anne babasõyla aynõ evde oturmamaya 
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yemin etmesi gibi durumlarda yeminin bozulup kefâret ödenmesi tavsiye 

edilmi tir. Bir hadiste de “Bir kimse bir ey için yemin eder, sonra da ondan ha-

yõrlõsõnõ görürse yeminini bozsun ve kefâret versin” (Müslim, “Eymân”, 15-16) 

buyurulmu tur. 

b) Yemin Çe itleri 

Kasem suretiyle yeminin mahiyeti ve hükmü ana hatlarõyla yukarõda 

özetlendi i gibidir. Bununla birlikte bu tür yemine ilâve olarak benzer mahi-

yette iki yemin çe idi daha vardõr. Bu sebeple de literatürde kasem suretiyle 

yapõlan üç çe it yeminden söz edilir. Bunlar da “la v yemini”, “gamûs ye-

mini” ve “mün‘akit yemin”dir. 

1. La v Yemini. Yanlõ lõkla do ru oldu u sanõlarak yapõlan yemindir. 

Bir kimsenin borcunu ödedi ini sanarak “Borcumu ödedim” diye yemin 

etmesi böyledir. Ayrõca dil alõ kanlõ õyla, hiçbir içerik ta õmadan vallâhi, 

billâhi diye söz arasõnda edilen yeminler de la v yemini sayõlõr. Kur’an’da 

“Allah kasõtsõz olarak a zõnõzdan çõkõveren yeminlerinizden (la v yemininden) 

dolayõ sizi sorumlu tutmaz” (el-Mâide 5/89) buyurularak bu tür yeminden 

dolayõ kefâret gerekmedi i bildirilmi tir. Ancak a õz alõ kanlõ õyla konu ur-

ken ikide bir yemin edenlerin bu kötü âdeti en kõsa sürede bõrakmasõ gerekir. 

2. Gamûs Yemini. Geçmi  zamanda yapõlmõ  veya yapõlmamõ  bir i  

hakkõnda bile bile, kasten ve yalan yere yapõlan yemindir. Bir kimsenin bor-

cunu ödemedi ini bildi i halde “ödedim” diye yemin etmesi böyledir. Böyle 

bir yemin büyük günahtõr ve sahibine çok a õr bir vebal yükler. Bu kasõtlõ 

yanlõ lõ õn ba õ lanmasõ için kefâret yeterli olmaz; onun için de gamûs ye-

mini için kefâret gerekmez. Yalan yere yemin eden kimse bol tövbe ve isti -

farda bulunmalõ, bir daha böyle bir hataya dü memeye karar vermeli, yemin 

sebebiyle zayi olan haklarõ da ödeyip sahiplerinden helâllik istemelidir. 

mam âfiî’ye göre gamûs yemini için de kefâret gerekir. Ancak bu ke-

fâret kul hakkõnõ dü ürmez. Umulur ki Allah hakkõnõn dü mesine, Allah’õn 

ba õ lamasõna vesile olur. 

3. Mün‘akit Yemin. Yeminin terim anlamõna uyun olan ekli olup, 

mümkün ve gelece e ait bir konuda yapõlan yemindir. Bir kimsenin u ta-

rihte borcunu ödeyece ine, falanca yerde hazõr bulunaca õna, u i i yapaca-

õna yemin etmesi gibi. Bu yemin, yukarõda ifade edildi i gibi, yapõlacak bir 

i e Allah’õ ahit tutma demek olup her hâlükârda yerine getirmelidir. Yerine 
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getirilmezse yemin bozulmu  olur ve kefâret gerekir. Burada kefâret, Allah’a 

kar õ i lenen bir hatanõn ve mahcubiyetin yine ibadet cinsinden olumlu bir 

hareketle örtülmeye, affedilmesine çalõ õlmasõdõr. Kur’an’da konuyla ilgili 

olarak öyle buyurulur: “Allah kasõtsõz olarak a zõnõzdan çõkõveren yeminleri-

nizden dolayõ sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptõ õnõz yeminlerden dolayõ 

sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdi iniz yeme i orta hallisinden on 

fakire yedirmek, yahut onlarõ giydirmek, yahut da köle âzat etmektir. Bunlarõ 

bulamayan üç gün oruç tutmalõdõr. Yemin etti iniz takdirde yeminlerinizin kefâ-

reti i te budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size âyetlerini 

açõklõyor, umulur ki ükredersiniz” (el-Mâide 5/89). 

Allah’õn isim ve sõfatlarõ anõlarak yapõlan veya bu hükümde görülen bu 

üç yemin çe idine ilâve olarak fõkõh literatüründe iki yemin türü daha vardõr. 

Birincisi, köle âzat etme ve bo amaya ba lanan yemin, di eri de yargõlama 

hukukunda ispat vasõtasõ olarak ba vurulan yemindir. Her iki konu da sos-

yal hayatõn, aile hukukunun ve be erî ili kilerin ele alõnaca õ ilerideki ko-

nularda ayrõca i lenecektir. 

Burada u kadarõnõ ifade etmek gerekirse, bir kimsenin “ u i i yaparsam 

kölem âzat olsun”, “ u yere gidersem karõm bo  olsun” eklindeki sözleri 

âzat etme veya bo ama iradesini de il o i i yapmama, o yere gitmeme yö-

nünde kararlõlõ õnõ õtk veya talâk hükmüne ba layarak teyit etti ini gösterir. 

Fakihler bu ve benzeri ifadeleri de bir tür yemin olarak nitelendirirler. Fakat 

yemin bozuldu unda yani o i  yapõldõ õnda âzat etme ve bo ama sonucu-

nun mu yoksa kefâret yükümlülü ünün mü gerekece i aralarõnda tartõ ma-

lõdõr. Fakihlerden bu tür sözleri geçersiz sayõp kefâret de gerekmez, bo ama 

da gerçekle mi  olmaz diyenler de vardõr. 

Bu tür sözlerin yemin olarak nitelendirilmesi, âzat etme ile bo amanõn bir-

likte ele alõnmasõ ve bunlarla teyit edilen hususun gerçekle memesi halinde õtk 

veya talâkõn vâki olaca õ eklindeki görü ler, fõkhõn klasik doktrininin olu tu u 

dönemin evlilik, velâyet, mülkiyet, õtk, talâk ve yemin konusundaki telakkile-

riyle yakõndan ilgilidir. Bu konuda yapõlan tartõ malar da ancak bu sosyokültürel 

ba lamda anla õlabilir. leri dönemde bir kõsõm fakihin, õtk ve talâka ba lanarak 

teyit edilen sözleri yemin saymasõ, söz yerine getirilmedi inde de kefâreti gerekli 

görmeyip õtk ve talâkõ da vâki saymamasõ, söz konusu kültür ve telakkinin kõs-

men dõ õnda kalmalarõndan kaynaklanmõ  olmalõdõr. 

Bo ama sözlerinin hukukî de eri ile ilgili konu ileride ayrõntõlõ olarak ele 

alõnaca õndan burada bu kõsa açõklamayla yetinilmi tir. 


