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I. LKE ve AMAÇLAR 

Kur’ân-õ Kerîm, erkek ve kadõnõn bu dünyadaki yalnõzlõ õnõn kar õ cins 
ile giderildi ini belirtmektedir: “Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve 

sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden e ler yaratmasõ ve aranõzda sevgi ve 

merhamet halketmesi O’nun kudretinin alâmetlerindendir. Bunda dü ünen 

bir topluluk için i aretler vardõr” (er-Rûm 30/21). Fakat bu rahatlama ve sü-
kûnet bulmayõ sadece cinsel ihtiyacõn kar õlanmasõ ve zevk alma anlamõnda 
de erlendirmek uygun de ildir. Böyle bir yakla õm, insanõn ruhî ve mânevî 
boyutlarõnõn ihmal edilerek sadece bedenî ihtiyaçlarõyla tanõtõlmasõ anlamõna 
gelir. Evlenme ve aile hayatõ e lerin hem düzenli ve me rû tarzda cinsel ih-
tiyaçlarõnõ kar õlamasõna hem de birbirlerine maddî ve mânevî destek olarak 
hayat arkada lõ õ kurmasõna vesile oldu undan çok yönlü yarar ve hikmet-
ler ta õr. Âyette de bu farklõ yönlere i aret vardõr. Her iki yön ile irtibatõ bu-
lunan üçüncü bir nokta ise, aile hayatõnõ bütün canlõlarõn tabiatlarõnda saklõ 
bulunan “neslini devam ettirme” güdüsünü en tabii ve mâkul biçimde kar õ-
lõyor olmasõdõr. te evlilik kurumunu ve aile hayatõnõ, bu üç yönün me rû 
ve mâruf, yani dinin ve aklõn yadõrgamadõ õ ilkeler ve kurallar çerçevesinde 
kar õlanmasõ eklinde de erlendirmek gerekir. Me rû bir evlilik içerisinde insan 
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bu üç ihtiyacõnõ da kar õlama imkânõnõ elde eder. Evlenen taraflar, bu sayede 
kendi hayatlarõyla ilgili olarak cinsel arzu ve ihtiyaçlarõnõ ve mânevî huzur, 
sükûn ile dayanõ ma ve payla õm ihtiyacõnõ kar õladõklarõ gibi, bütün canlõla-
rõn fõtrî özeli i olan nesli devam ettirme e ilimlerini de gerçekle tirmi  olurlar. 
Bu sebeple de evlilik kurumu, kõsaca de inilen bu üç yönlü arzu ve istekle-
rin insanlõk onuruna uygun tarzda ve me rû bir ekilde tatmini amacõna yö-
nelik olarak tarih boyunca de i ik din, kültür ve medeniyetlerde -farklõ ekil 
ve kurallarla da olsa- tanõnan ve toplumun çekirde i olarak varlõ õnõ koru-
yan bir kurum olmu tur. 

slâm dini evlilik kurumuna ili kin düzenlemeler yaparken, öncelikle ev-
lili in anõlan bu üç yönünü dikkate almõ  ve bunun me rû ve mâruf dairede 
nasõl gerçekle tirilece ine ili kin belirlemeler getirmi tir. Zina yasa õ ve bu-
nun suç telakki edilerek a õr cezalara çarptõrõlmasõ, aynõ ekilde iffeti lekele-
meye yönelik iftiranõn aynõ zamanda suç sayõlõp buna da dünyevî ceza tertip 
edilmesi bu yönde atõlan adõmlarõn en köklüsüdür. Bu suretle gayri me rû ve 
nikâhsõz beraberlikler çirkin görülmü  ve evlenme te vik edilmi tir. Bundan 
sonraki adõm, evlenmeye ili kin bazõ sõnõrlama ve kayõtlarõn getirilmesidir. 
Bu arada evlenilmesi haram olan kadõnlar (muharremât) Kur’an’da ayrõntõlõ 
olarak sayõlmõ  ve aile hayatõna ili kin bazõ hükümler sevkedilmi tir. Bu-
nunla birlikte Kur’an âyetlerinin aile hayatõna ve aile içi ili kilere yönelik 
düzenlemeleri hukukî nitelikler de ta õmakla birlikte daha çok dinî ve ahlâkî 
boyuttadõr. 

Kur’an insanlarõ evlili e te vik eder, evlili in çe itli fayda ve hikmetle-
rine i aret eder (en-Nisâ 4/3, 24; en-Nahl 16/72; er-Rûm 30/21), evlili i ko-
canõn karõsõna verdi i “sa lam bir teminat” olarak nitelendirir (en-Nisâ 

4/21), kadõnõn kocasõ kocanõn da karõsõ üzerinde birtakõm haklarõnõn bulun-
du unu bildirmekle birlikte (el-Bakara 2/228, 233; en-Nisâ 4/4, 20-21; et-Ta-

lâk 65/7) bu haklarõn ne oldu u konusunda ayrõntõya girmek yerine “mâruf” 
ölçütünü getirir. Mâruf ilâhî beyan yanõnda, slâm toplumunun anlayõ , ihti-
yaç ve gelene i çerçevesinde olu an, gerekti inde de i en ve geli en bir öl-
çüttür. Evet, Kur’an prensip itibariyle erkeklere kadõnlarla iyi geçinmeyi tav-
siye ederek (en-Nisâ 4/19), evlilik ba õnõn korunmasõnda kocaya daha a õr 
bir sorumluluk yükler (en-Nisâ 4/34). Taraflar arasõnda geçimsizlik oldu-
unda da taraflara sabõr ve ho görüyü ö ütler (en-Nisâ 4/19, 34), topluma 

da hakemler vasõtasõyla e lerin arasõnõ bulma görevi yükler (en-Nisâ 4/35). 
Geçinme imkânõ yoksa güzellikle ayrõlmayõ, kar õlõklõ olarak haklara saygõ 
göstermeyi ister (et-Talâk 65/1-2, 6-7). 
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Görüldü ü kadarõyla Kur’an, aile hayatõnõ kar õlõklõ anlayõ  ve olgunluk-
la yürütülecek insanî bir müessese saydõ õndan aile fertlerinin hak ve görev-
lerini net çizgilerle belirtmemi , evlili in hukukî çatõsõ ve sonuçlarõ üzerinde 
ayrõntõya girmemi , her zaman oldu u gibi bu konuda da taraflarda temel 
insanî ve ahlâkî erdemlerin olu masõnõ, ki ilerin Allah’tan çekinir, kuldan 
utanõr bir sorumluluk bilincine ula masõnõ aile hayatõnõn sa lam kurulmasõ 
ve iyi i lemesi için vazgeçilmez bir ön art olarak tanõtmõ tõr. Gerçekten de 
insanî ve hukukî ili kilerin sa lõklõ bir çizgide seyredebilmesi ancak böyle 
sa lam bir zeminde mümkün olabilir. Çünkü toplum ve hukuk düzeni taraf-
larõn arasõna alõ veri , ödünç, kiralama gibi borç ili kilerinde pek giremedi-
ine, aksaklõklara ancak dõ a aksetti inde muttali olup müdahale edebildi-
ine göre, evlilik gibi kendine has insanî yönleri, gizlilik ve mahremiyetleri 

bulunan bir müesseseyi dõ tan müdahale ile iyile tirme âdeta imkânsõzdõr ve 
ço u zaman da geç kalmõ  bir müdahale oldu undan sonuçsuz kalõr. 

Burada önemli olan, problemi do duktan ve aleniyet kazandõktan sonra 
çözmek de il, o problemin do masõna fõrsat vermemek veya ilk kademelerde 
sõkõntõyõ giderebilmektir. Bu da do rudan do ruya taraflarõn ahsiyetleriyle, 
insanî ve ahlâkî meziyetlerinin geli mi li iyle alâkalõ bir meseledir. Bunun 
için de Kur’an ve Sünnet’in aile hayatõna ili kin belirleme ve önerilerinde 
yönü hukukî olaya de il taraflaradõr, onlarõn bu sorumlulu u üstlenebilecek 
ve dengeli ekilde götürebilecek yeterli kõvama kavu masõdõr. Bu gerçekle -
tikten sonra hukukî kurallar, ili kilerin ekil yönü fazla önem ta õmayabilir. 
Tarih boyunca slâm toplumlarõnda aile hayatõna ili kin hukukî kurallar ve 
toplumsal telakkiler ne yönde geli irse geli sin aile hayatõnõn genelde sa -
lam temeller üzerine kurulmu  ve sa lõklõ bir i leyi  göstermi  olmasõnõn te-
melinde de bu yatar.  

slâm hukukçularõ kadõn-erkek ili kisinin, fõtrî ve do al ihtiyaç boyutla-
rõnõ Kur’an’da çerçevesi çizilen ve esasen bu ihtiyaçlarõn temiz ve nezih bir 
ekilde kar õlanmasõnõ hedefleyen ahlâk ilkelerine uygun olarak çe itli hu-

kukî düzenlemeler yapmõ lar, evlenme ve bo anmayõ, aile fertlerinin kar õ-
lõklõ hak ve görevlerini, konunun toplumu ve hukuk düzenini ilgilendiren 
yönlerini en ince ayrõntõsõna kadar belirlemeye çalõ an bir hukuk doktrini ge-
li tirmi lerdir. Onlarõn bu düzenlemeleri yaparken konuyla ilgili olarak 
Kur’an ve Sünnet’te yer alan emir ve tavsiyelerin yanõ sõra içinde ya adõkla-
rõ toplumun örf, âdet ve telakkilerini de dikkate aldõklarõ ku kusuzdur. Bu 
itibarla klasik doktrinde aile hukukuna ve aile hayatõna ili kin bilgi ve gö-
rü ler izlenirken bu noktanõn göz önünde tutulmasõ yararlõ olur. 
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Son dönemlerde modern anlayõ  ve yakla õmlarõn da etkisiyle evlenme 
akdinin ekil artlarõ, evlilikte mal rejimi, aile reisli i, bo ama yetkisi gibi ko-
nular tartõ õlmaya, bu konularda klasik fõkõh doktrinindeki görü lerin veya 
ça da  telakki ve uygulamalarõn de i mez nihaî de er ve hedefler olup ol-
madõ õ kar õlõklõ olarak öne sürülmeye ba lanmõ tõr. Bu tür iddialarõn bütün 
yönleriyle ele alõnõp tartõ õlmasõ ve sonuca ba lanmasõ bu ilmihalin amacõnõ 
ve hacmini a ar. Bununla birlikte, bu tür konularõ so ukkanlõ bir ekilde tar-
tõ ma imkânõ bulundu unu, bunlarõn dinin dogmatik önermeleri olarak de-
il, temel ilke ve amaçlarõn belli zaman ve zemin artlarõ içinde gerçekle ti-

rilmesini en güzel bir ekilde sa lamaya yönelik düzenlemeler oldu unu dü-
ünmek mümkün ve belki daha do rudur. Öte yandan ça da  toplumlarõn 

uygulamalarõnõ da tek de er ve ölçü almak insanlõ õn geli im ve de i im 
çizgisini görmezden gelmek, toplumsal realiteye takõlõp kalmak, bilim ve di-
nin, akõl ve dü üncenin bu konularda yapabilece i olumlu katkõyõ pe inen 
inkâr etmek anlamõna gelir. 

Bundan sonraki ba lõklar altõnda, aile hayatõna ili kin olarak slâm hu-
kukunun klasik doktrininde yer alan hükümler, kural ve öneriler ele alõna-
cak ve bu ba lamda tarihî sürece ve günümüz problemlerine temas edile-
cektir. Hemen ifade edelim ki, slâm hukukunun klasik doktrininde yer alan 
bu bilgilerin bir kõsmõ konuyla ilgili bir âyet ve hadisin yorum ve uygula-
masõ, daha büyük bir di er kõsmõ da müslüman toplumlarõn tarihsel tecrü-
besi, uzun bir zaman diliminde olu an ve içinde bulunulan artlarla sõkõ ba -
lantõsõ olan bilgi birikimi (ictihad) niteli indedir. Bununla birlikte, aralarõnda 
kaynak ve mahiyet farkõ bulunsa ve bu farkõn göz ardõ edilmemesi her za-
man büyük bir önem ta õsa bile her iki grup bilgi müslümanlar nezdinde 
farklõ sebeplerle de olsa daima önemini korumu tur. 

 

II. EVLENME 

A) Evlenmenin Önemi 

slâm dini müslümanlarõn evlenip yuva kurmalarõna büyük önem verir. 
Kur’ân-õ Kerîm’de, “Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete 

ermeniz için kendi cinsinizden e ler yaratmasõ ve aranõzda sevgi ve merha-

met halketmesi O’nun kudretinin alâmetlerindendir. Bunda dü ünen bir top-

luluk için i aretler vardõr” (er-Rûm 30/21) denmi tir. Bir ba ka âyet-i kerî-
mede, “Sizden bekâr olan kimseleri, köle ve câriyelerinizden uygun olanlarõ 
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evlendiriniz. E er onlar fakir iseler Allah fazlõndan onlarõ zenginle tirecektir. 

Allah (imkânlarõ ve rahmeti) geni  ve (her eyi) bilendir” (en-Nûr 24/32) 
buyurulmu tur. Hz. Peygamber de muhtelif hadislerinde müslümanlarõ ev-
lenmeye te vik etmi tir. Meselâ bir hadîs-i erifinde, “Ey gençler sizden ev-

lenmeye güç yetirenler evlensin” (Buhârî, “Nikâh”, 3; Müslim, “Nikâh”, 1) bu-
yurmu , bir ba ka hadisinde kezâ, “Peygamberlerin dört sünneti vardõr” de-
mi  ve dördüncü olarak evlenmeyi saymõ tõr (Tirmizî, “Nikâh”, 1; Müsned, V, 

421). Bu meâlde birçok âyet ve hadis zikredilebilir. Bütün bunlar slâm’õn 
genel yakla õmõnõn kadõnla erke in birbirinden uzak durmasõ de il, Allah ta-
rafõndan konulan sõnõrlar çerçevesinde bir arada ya anmasõ oldu unu gös-
termektedir. Allah tarafõndan konulan sõnõrlar derken me rû bir nikâh ili kisi 
kastedilmektedir. Bu yönüyle slâm dini mümkün oldu unca kadõnlardan 
uzak durmayõ ve bekâr kalmayõ ö ütleyen ve ruhbanlõ õ en büyük dindarlõk 
olarak takdim eden Hõristiyanlõk’tan ayrõlmaktadõr. 

Allah Teâlâ yukarõda meâli verilen âyet-i kerîmede kadõn ve erke in bir-
biri için yaratõldõ õnõ ve bu tür bir yaratõlõ õn Allah’õn kullarõna bir lutfu oldu-
unu bildirmektedir. Bu kadõn ve erke in birbirinden uzak olmasõnõn de il 

sa lõklõ ve temiz bir zeminde beraber olmasõnõn fõtrata daha uygun oldu unu 
göstermektedir. Bu en güzel ekilde evlenme ile mümkün olmaktadõr. Öte 
yandan sa lõklõ nesiller elde etmek ancak bu nesillerin bir evlilik içinde mey-
dana gelmesi ve anne babanõn mü terek ilgi ve sorumlulu u altõnda büyü-
tülmesi ile mümkündür. Böyle bir birliktelik içinde meydana gelmeyen ço-
cuklar gerek sosyal gerek psikolojik gerekse ahlâkî bakõmdan daha problem-
li olmaktadõr. Ayrõca toplumsal ahlâkõn korunmasõnda da kadõn-erkek ili ki-
lerinin bir evlilik zeminine dayanmasõnõn büyük önemi vardõr. Evlenmenin 
mümkün olmadõ õ ço u durumda kadõn ve erkekler birbirlerinden uzak dur-
mamakta, sadece ili kilerini gayri me rû zeminlerde sürdürmekte veya nor-
mal olmayan ili ki yollarõna sürüklenmektedir. 

B) Evlenmenin Mahiyeti ve Yapõlõ õ 

Evlenme karõ koca arasõnda birlikte ya amaya ve kar õlõklõ yardõmla -
maya imkân veren ve taraflara kar õlõklõ hak ve ödevler yükleyen bir söz-
le medir. Evlenme akdi di er akidlerden gerek yapõlõ õ, gerek bu akde gelin-
ceye kadar sürdürülen hazõrlõklar, gerekse bu akdin geçerli olabilmesi için 
maddî ve eklî hukuk açõsõndan riayet edilmesi gereken artlar bakõmõndan 
ayrõlmaktadõr.  
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Bu sözle me her eyden önce birbirleriyle evlenmeleri dinen ve hukuken 
mümkün olan ki iler arasõnda ve iki ahit huzurunda yapõlõr. ahitlerin 
mevcudiyeti bu sözle meye açõklõk kazandõrmak ve evlilik ili kisini etrafa 
duyurmak hedefine yöneliktir. Bunun dõ õnda evlilik için herhangi bir ekil 
artõ aranmamõ tõr. Bu yönüyle evlilik kilise hukukundaki evlenmelerden 

ayrõlmaktadõr. Kilise hukukunda nikâhlar ehliyete ve evlenme engeline yö-
nelik artlara ilâve olarak mutlaka bir dinî mekânda yani kilisede ve yine 
görevli bir din adamõ tarafõndan kõyõlmasõ gibi artlar da içerir. Bütün di er 
artlar gerçekle se bile bu son iki artõn yerine getirilmedi i evlilikler geçerli 

de ildir. Dolayõsõyla bu tür evliliklerde e lerin me rû olarak beraber ya a-
masõ mümkün olmadõ õ gibi, bu birle meler sonunda do mu  çocuklarõn ne-
sebi de sahih de ildir. Bu anlamda olmak üzere kilise hukukunda evlilik dinî 
bir sözle medir. 

slâm hukukunda evlilik Hõristiyanlõk’taki mânasõnda dinî bir sözle me 
sayõlmaz. Bir di er ifadeyle nikâhõn mutlaka cami gibi bir dinî mekânda ya-
põlmasõ gerekmez. Bu gerekmedi i gibi nikâhõn mutlaka bir din adamõ tara-
fõndan kõyõlmasõ da gerekmez. Esasen slâm’da –Hõristiyanlõk’ta oldu u gibi– 
din adamõ sõnõfõ da yoktur. slâm hukukunun gerek evlenme engellerine, ge-
rek taraflarõn ehliyetine ve irade beyanlarõna, gerekse evlili in aleniyetine 
yönelik olarak aradõ õ artlarõn gerçekle ti i her türlü evlilik, herhangi bir ki-
i veya kurumun mârifetiyle olmaksõzõn sadece taraflarõn kar õlõklõ iradele-

riyle yapõlmõ  olur. Bununla birlikte taraflarõn hak ve görevlerinin daha ko-
lay takibi gibi çe itli sebeplerle evliliklerin kontrol altõnda tutulmasõna ihtiyaç 
duyulmasõ, evlilik akdinin yetkili ki i veya kurum nezaretinde yapõlmasõnõ 
ve kayõt altõna alõnmasõnõ gerektirmi tir. Bu bakõmdan yeterli artlarõ ta õyan 
ve taraflarõn iradelerinin bulundu u her türlü evlilik kim tarafõndan yapõlõrsa 
yapõlsõn geçerlidir. Ülkemizde uygulanmakta olan dinî nikâhlar, yani dinî 
nikâh veya imam nikâhõ adõ altõnda yaygõn olarak yapõlagelen uygulama 
esasen dinin veya slâm hukukunun biri resmî, di eri dinî iki nikâhõ art 
ko masõndan ileri gelmemektedir; tam tersine bu tür uygulama tarihî ve 
Cumhuriyet döneminde olu an hukukî artlarla ve izlenen politikalarla ya-
kõndan ilgilidir. Bir yönüyle de evlenmelerde slâm hukukunun aradõ õ art-
larõn gerçekle mesi veya denetlenmesi hedefine yöneliktir. Osmanlõ toplu-
munda da nikâhlar belli bir dönemden sonra devlet kontrolüne alõnmaya ça-
lõ õlmõ , bunun için de nikâh kõyma yetkisi kadõlara ya da onlarõn özel olarak 
izin verece i kimselere devredilmi  ise de bu konuda tam bir ba arõ sa la-
namamõ , mahalle imamlarõ kadõ kontrolü olmaksõzõn nikâh kõymaya devam 
etmi lerdi. 
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slâm hukukunun klasik doktrinine göre evlenmenin bir din adamõ hu-
zurunda yapõlmasõ art olmadõ õ gibi resmî bir memur önünde yapõlmasõ da 
dinen gerekli de ildir. Ancak evlenmelerin belirli bir disiplin altõna alõnmasõ, 
taraflarõn, varsa veli ve vekillerinin evlenme veya evlendirme ehliyetine sa-
hip olup olmadõklarõnõn bilinmesi, resmî bir memur tarafõndan yapõlan evli-
liklerin ispat kolaylõ õ ta õmasõ, do acak çocuklarõnõn nesebinin daha kolay 
biçimde sabit olabilmesi, evlenme engelleri varsa bunlarõn bilinmesi ve or-
taya çõkmasõ gibi gayelerle oldukça erken dönemlerden itibaren evlenmelerin 
devlet kontrolünde yapõlmasõna özen gösterilmi tir. Meselâ Osmanlõ Dev-
leti’nin ilk yõllarõndan itibaren bir kõsõm nikâh akidlerinin mahkemelerde biz-
zat kadõlar tarafõndan kõyõldõ õ bilinmektedir. Kadõlarõn görevleri arasõnda ni-
kâh kõymak da daima sayõlagelmi tir. Yõldõrõm Bayezid devrinde mahkeme-
lerde harç alõnmaya ba landõ õnda bu harçlarõn miktarõ devlet tarafõndan be-
lirlenmekteydi. Bu harçlar listesinde 12 akçe ile nikâh harcõ da vardõr. Bu en 
azõndan Yõldõrõm Bayezid döneminden itibaren mahkemelerde nikâh kõyõldõ-
õnõ ve bu nikâhlar kar õlõ õnda hâkimlerin belirli bir harç aldõklarõnõ göster-

mektedir. Mahkemelerde kõyõlan nikâhlarõn yo unlu u devirden devire, e-
hirden ehire de i iklik arzetmektedir. Bazõ er‘iyye sicil defterlerinde çok 
sayõda nikâh kaydõ varken bazõ defterlerde bu kayõtlar daha azdõr. Gösterilen 
çabalara ra men Osmanlõ Devleti’nde bütün nikâhlar mahkemelerde kõyõl-
mõ  de ildir. Ancak mahkeme dõ õndaki nikâhlar da öyle zannedildi i gibi 
rastgele kõyõlmamõ , bunun için önce mahkemeden bir izin ve bir izin kâ õdõ 
(izinnâme) almak gerekmi tir. Büyük camilerinin imamlarõ sadece mahke-
meden alõnan izin üzerine evlenmek isteyen kimseleri evlendirmi lerdir. 

Netice olarak devletin evlenecek kimseleri evlenme ehliyeti ve engelleri 
bakõmõndan kontrol altõnda tutmasõ ve geçerli bir evlili i sa layacak aleni-
yeti temin edip evlili in dinî-hukukî geçerlilik artlarõnõ bilen bir görevliye 
nikâhlarõ kõydõrmasõ slâm’õn ruhuna daha uygun bulunmakta ve nikâh ak-
diyle e lere sa lanan hukukî garantileri daha temin edici olmaktadõr. 

C) Ni anlanma 

Evlenmeyi di er akidlerden ayõran özelliklerden bir tanesi bu akidden 
önce bir hazõrlõk döneminin geçirilmesidir. Bütün toplumlarda taraflar nikâ-
hõn kõyõlmasõndan önce birbirleriyle bir evlenme arzusu ortaya koymakta, 
bilâhare kõsa veya uzun süren bir hazõrlõk dönemi geçirmekte ve ardõndan 
da evlenip bir araya gelmektedir. Toplumumuzda bu hazõrlõk dönemi söz 
kesme ile ba lamakta, bunu ni anlanma izlemekte, evlilik daha sonra 
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gelmektedir. Taraflar bu süreç içinde birbirlerini daha iyi tanõmakta, kar õlõklõ 
hediyeler alõnõp verilmektedir.  

Esasen toplumlarõn evlilik telakkilerine ve bu yöndeki örf ve âdetlerine 
göre de i iklik gösteren ni anlanma uygulamasõ, evlilik anlayõ õnõn farklõ 
oldu u ilk dönem Arap- slâm toplumlarõnda pek yaygõn de ildir. Bununla 
birlikte sosyal bir vâkõa olan bu dönem özellikle Batõ’daki uygulamalarõn da 
etkisiyle ça da  slâm hukukçularõ tarafõndan da dikkate alõnmõ  ve bu dö-
neme ili kin bazõ esaslar belirlenmi tir. Her eyden önce u iki noktayõ be-
lirtmek gerekir: 1. Bir evlilik vaadi olan ni anlanma slâm hukukunda ta-
raflara evlilik mecburiyeti getirmez. Beraberliklerini sürdüremeyeceklerini 
anlayan ni anlõlar her zaman için ni anõ bozma hak ve yetkisine sahiptirler. 
Bu bozulmadan maddî veya mânevî olarak zarar gören tarafõn zararõnõn na-
sõl telâfi edilece i ayrõca üzerinde durulmasõ gereken bir konudur. 2. Öte 
yandan ni anlõlõk taraflara evlili in verdi i beraber ya ama hak ve yetkisini 
vermez. Nikâh akdi yapõlmadan ni anlõlarõn, aralarõndaki sõcak ilgiye ve ile-
riye mâtuf iyi niyetli beklentilerine ra men mahremiyet bakõmõndan âdeta iki 
yabancõ gibi olduklarõ ve bu mahremiyet sõnõrlarõna dikkat etmeleri gerekti i 
gözden uzak tutulmamalõdõr. Ancak kendi ba larõna karar verebilecek dere-
cede yeti kin ve aklõ ba õnda ni anlõlarõn e ya bakmak üzere çar õda dola -
malarõ; konu mak ve birbirlerini daha yakõndan tanõmak amacõyla herkese 
açõk mekânlarda oturmalarõ, toplumun bu yönde müsamahasõnõn bulundu u 
durumlarda ni anlõlõk hukuku çerçevesinde mâkul ve me rû kar õlanabilir. 
Ni anlõlõk döneminde taraflar arasõnda örtünme vb. dinî yükümlülüklerin 
kalkmasõ amacõyla dinî nikâh kõyõlmasõ slâm hukukunun öngördü ü mahi-
yette bir nikâh olmadõ õ gibi birçok sakõncayõ da beraberinde getirmektedir. 

Ni anõn bozulmasõ durumunda kar õlõklõ verilen hediyelerin ve mehire 
mahsuben yapõlan ödemelerin âkõbeti slâm hukuku bakõmõndan önem ka-
zanmaktadõr. Mehir evlenme ile hak kazanõlan bir mal oldu undan ni anõn 
bozulmasõ halinde mehire mahsuben verilen mal veya para mevcutsa ay-
nen, harcanmõ  veya ekil de i tirmi  veyahut telef olmu sa bedel olarak 
geri verilmelidir. Hediyelere gelince Hanefî mezhebine göre evlilik öncesinde 
verilen hediyeler hibe hükümlerine tâbidir; aynen duruyorsa geri verilir, har-
canmõ  veya esaslõ ölçüde ekil de i tirmi se iade mecburiyeti yoktur. Bu 
konuda Mâlikîler’in farklõ bir görü lerinin oldu unu belirtmek gerekir. E er 
ni anõ bozan erkek tarafõ ise ni anlõsõna verdi i hediyeleri geri alamaz. Ni-
an kõz tarafõndan bozulmu sa erkek verdi i hediyeleri her durumda geri 

alma hakkõna sahiptir. Hediyelerin harcanmõ  olmasõ, bir ekilde elden çõk-
mõ  bulunmasõ bedel olarak tazmin edilmesini engellemez. Çünkü Mâlikîler 
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bu tür hediyeleri mutlak olarak yapõlan bir ba õ  de il, evlenme artõyla ya-
põlmõ  artlõ bir hibe olarak kabul ederler. Evlili in gerçekle memesi duru-
munda art gerçekle medi i için hibenin geri verilmesini benimserler. 

Ni anõn bozulmasõ yüzünden taraflardan birinin zarar görmesi durumunda 
bu zararõn sebebiyet veren tarafça tazmin edilip edilmeyece i klasik fõkõh ki-
taplarõnda ele alõnõp tartõ õlmõ  de ildir. Çünkü o dönemin sosyal ve dinî yapõsõ 
gere i, birbirlerini evlenmeden önce ancak bir veya iki defa görmü  olan ni-
anlõlardan herhangi birisinin ve özellikle kadõnõn ni anõn bozulmasõ sebebiyle 

maddî veya mânevî bir zarara u ramasõ söz konusu de ildi. Öte yandan ni-
anlanmanõn evlilik mecburiyeti getirmemesi, dolayõsõyla ni anõ bozan kimse-

nin esasen bir hakkõnõ kullanõyor gibi bir görüntü ortaya koymakta, o zaman 
da bir hakkõn kullanõmõndan do an zararõn neden tazmin edilmesi gerekti i 
izaha muhtaç olmaktadõr. Ancak günümüzün uygulama ve telakkileri õ õ õnda 
ifade etmek gerekirse, ni anõ bozan taraf aynõ zamanda kar õ taraf için bir za-
rarõn meydana gelmesine de sebebiyet vermi se bu zararõn tazmin edilmesi ge-
rekir. Çünkü slâm hukukunun prensiplerine göre haksõz yere verilen zararõn 
tazmini arttõr. Me rû bir hakkõn ba kasõna zarar verecek ekilde kullanõlmasõ 
hakkõn kötüye kullanõlmasõ demek oldu undan, kar õ tarafa verilen zararõn gi-
derilmesi sorumlulu unu do urur. Toplumumuzda bir süre ni anlõ kaldõktan 
sonra ni anõn bozulmasõ özellikle kõz tarafõnõ büyük ölçüde ma dur etmekte, 
asõlsõz dedikodu ve ithamlarõ mucip olmakta, suizanna sebebiyet vermektedir. 
Bunda ni anlõlõk süresinin gere inden uzun tutulmasõnõn ve bu süre içinde 
mahremiyet sõnõrlarõna dikkat edilmemesinin de payõ vardõr. Zaten dinin evlilik 
dõ õ kadõn-erkek ili kilerine belli kayõt ve sõnõrlar getirmesi de bu tür hikmetler 
ta õmakta olup hem toplumun genel düzen ve ahlâkõnõ, hem de taraflarõn ki i-
lik haklarõnõ korumaya mâtuf tedbirler mahiyetindedir. 

D) Evlenmenin Unsur ve artlarõ 

Geçerli bir evlili in yapõlabilmesi o evlilikte birtakõm unsur ve artlarõn 
bir araya gelmesi ile mümkün olur. Bu unsur ve artlardan birinin eksik ol-
masõ evlili in ya hiç do mamasõna veya eksik do masõna yol açmaktadõr. 
Bu unsur ve artlarõ Hanefîler’in kabul etti i sõnõflamaya göre u alt gruplara 
ayõrarak incelemek gerekir. 

a) Unsurlarõ 

Evlili in unsurlarõ denince, evlenme akdini olu turan temel ö eler kaste-
dilir. Bunlar da evlenecek taraflarõn varlõ õ ile onlarõn evlilik akdini kuran 
irade beyanlarõdõr. 
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1. Taraflar 

Geçerli bir evlenmenin olabilmesi için her eyden önce bu akdin iki tara-
fõnõn olmasõ gerekir. Bunlar normal olarak evlenecek kadõnla erkektir. Ta-
raflar evlenme ehliyetine sahip de illerse belirli artlarla velileri tarafõndan 
da evlendirilebilirler. Hanefîler nikâhõn rüknü (unsuru) olarak sadece icap ve 
kabulü sayarlar, taraflarõ ayrõca zikretmezler. Bu, icap ve kabulün esasen ta-
raflarõ da içermesi yüzündendir. Di er mezhep mensuplarõ ise taraflarõ da 
akdin unsurlarõndan kabul ederler. 

2. rade Beyanõ 

Taraflar veya yetkili olduklarõ durumlarda velileri yahut vekilleri iki ahit 
huzurunda yanlõ  anlamaya imkân vermeyecek bir tarzda evlenme iradele-
rini ortaya koyduklarõnda geçerli olarak evlenmi  olurlar. Bu iradenin yanlõ  
anlamaya imkân vermeyecek bir tarzda ortaya konmasõ için slâm hukuk-
çularõ bazan çok da gerekli görülmeyen bir titizlik göstermi lerdir. Arapça’da 
imdiki ve geni  zaman için aynõ kipin (muzâri) kullanõlmasõ ve bu kip kul-

lanõldõ õnda bir evlilik vaadinin mi, yoksa o anda yapõlan bir evlilik sözle -
mesinin mi söz konusu oldu unun kesin biçimde bilinmemesi, hukukçularõ 
ihtiyatlõ davranmaya sevketmi , bu sebeple, di er akitlerde oldu u gibi, ni-
kâh akdinin de geçmi  zaman kipi ile yapõlmasõ üzerinde hassasiyetle dur-
mu lardõr. Türkçe’de imdiki ve geni  zaman için ayrõ kipler kullanõldõ õndan 
böyle bir karõ õklõ õn olmasõ söz konusu de ildir. Bundan dolayõ ülkemizde 
bir evlilik vaadini de il de bir evlilik iradesini ortaya koyan imdiki ve geç-
mi  zamanla yapõlan veya bu kiplerde muhatap olunan bir soruya aynõ kip-
lerle cevap vererek ya da sadece “evet” diyerek akdedilen bir evlenme söz-
le mesinin geçerli oldu unu kabul etmek gerekecektir. 

b) Kurulu  artlarõ 

Bu unsurlara ilâve olarak bu unsurlarda bulunmasõ gereken niteliklerle il-
gili birtakõm artlar daha aranmõ tõr ki buna slâm hukuku literatüründe evlilik 
akdinin kurulu  (in‘ikad) artlarõ denir. Gerek unsurlara gerekse bu grupta yer 
alan artlara riayetsizlik aynõ sonucu do urur; akdi geçersiz kõlar (bâtõl). 

1. Ehliyet 

Nikâha kendisi veya velâyet, vekâlet gibi bir hukukî ili kiye dayanarak 
ba kasõ adõna katõlan, yani evlilik sözle mesini yapanlarõn tam ehliyetli ol-
masõ gerekir. Bazõ durumlarda eksik ehliyetliler veya ehliyetsizler bizzat 



A LE HAYATI 205 

 

evlenemedikleri halde velileri tarafõndan evlendirilebilmektedirler. Ancak s-
lâm hukukçularõ arasõnda bulû  ça õna ula mayan kimselerin hiçbir kimse 
tarafõndan evlendirilemeyece i görü ünde olan hukukçular da vardõr. bn 
übrüme bunlardandõr. 1917 tarihinde kabul edilen Osmanlõ Hukuk-õ Âile 

Kararnâmesi bu görü ü kabul etmi  ve velilerin ancak bulû un alt sõnõrõna 
gelmi  kimseleri belirli artlarla evlendirebilecekleri hükmünü getirmi tir 
(md. 7). 

2. Meclis Birli i 

Evlilik birli ini kuran icap ve kabullerin aynõ toplantõda ve araya taraf-
lardan birinin bu sözle meden vazgeçti ini gösteren bir hareketi girmeden 
yapõlmasõ gerekmektedir. te irade beyanlarõnõn aynõ toplantõda ortaya 
konmasõna “meclis birli i” denmektedir.  

3. Evlenme Engelinin Olmayõ õ 

Geçerli bir evlilikten bahsedebilmek için karõ koca arasõnda evlilik enge-
linin olmamasõ da gerekmektedir. Arada kan veya süt hõsõmlõ õ veya sõhrî 
hõsõmlõk gibi devamlõ ya da ba kasõyla evli olma, din farkõ, üç kere bo anma 
gibi geçici bir evlenme engelinin mevcut olmasõ durumunda taraflar sürekli 
olarak veya bu engeller ortadan kalkõncaya kadar birbirleriyle evlenemezler. 
Herhangi bir evlenme engeli konusunda bir üphe ve buna ba lõ olarak hu-
kukçular arasõnda bir ihtilâf yoksa bu engele riayet bir in‘ikad artõdõr. Ki i-
nin kendi üst ve alt soyuyla yani annesi, kõzõ, kõz torunu ile evlenmesi bu 
gruba giren bir evlilik engelidir. Haklarõnda herhangi bir üphe veya ihtilâf 
mevcut de ildir. Dolayõsõyla bu arta riayetsizlik akdin bâtõl olmasõ sonu-
cunu do urur. 

4. Evlili in artsõz Olmasõ 

Burada evlili in artsõz olmasõndan maksat evlilik akdinde geciktirici 
(ta‘likî) veya bozucu (infisâhî) bir artõn mevcut olmamasõdõr. Dolayõsõyla 
“Anne-babamõn razõ olmasõ artõyla seninle evleniyorum” gibi bir ta‘likî ar-
tõn, veya “Velim razõ olmazsa bozulmasõ artõyla evlili i kabul ediyorum” gi-
bi bir bozucu artõn evlilik akdine dahil edilmesi mümkün de ildir. Bu art-
larla gerçekle en evlilikler geçerli olarak yapõlmõ  sayõlmazlar. 

Ancak geciktirici ve bozucu artlarla evlilik akdinin yapõlmamasõna mu-
kabil bazõ kayõtlandõrõcõ artlarla evlilik akdinin yapõlmasõ mümkündür. 
Ta‘likî ve infisâhî artla kayõtlandõrõcõ (takyîdî) art arasõndaki en önemli fark 
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ta‘likî ve infisâhî artta akdin yapõlmasõ veya bozulmasõ taraflarõn iradeleri 
dõ õnda bir iradeye ya da olaya ba lanõrken kayõtlandõrõcõ artta ise evlilik 
tamamen taraflarõn iradeleriyle belirli kayõtlar altõna alõnmaktadõr. Söz gelimi 
evlenecek kõzõn veya erke in “Annemin de bizimle beraber oturmasõ artõyla 
evlenmeyi kabul ediyorum” demesi kayõtlandõrõcõ artla evlenmeye bir ör-
nektir. 

Hangi tür kayõtlandõrõcõ artõn evlilik sözle mesine dahil edilebilece i ko-
nusu slâm hukukçularõ arasõnda farklõ ölçütlerin ortaya çõkmasõna sebep 
olmu tur. Bu konuda nisbeten dar bir yorumu benimseyen Hanefî hukuk-
çularõ evlili in mahiyetine ve evlilikle ula õlmak istenen hedefe aykõrõ olma-
yan takyidî artlarõn ileri sürülebilece i görü ündedir. Her artõ bu açõdan ti-
tiz bir de erlendirmeye tâbi tutarken daha geni  bir yorumu benimseyen 
Hanbelî hukukçularõ evlilik akdinin mahiyetine uygun olanlarõn yanõ sõra bu 
mahiyette olmayan, ancak taraflardan birine yarar sa layan ve açõkça da 
yasaklanmamõ  bulunan artlarõn ileri sürülebilece ini ve taraflarõ ba laya-
ca õnõ söylerler. Her iki mezhep hukukçularõ arasõnda en fazla tartõ ma ko-
nusu olan nokta evlenen kadõnõn kocasõnõn tek e li olmasõnõ art ko masõnõn 
mümkün olup olmadõ õdõr. Hanefî hukukçularõ bu artõn geçerli olmadõ õnõ, 
Allah’õn verdi i bir iznin bu artla ortadan kaldõrmõ  sayõlamayaca õnõ ileri 
sürmektedirler. Hanbelî hukukçularõ ise bu artõn mümkün ve kocayõ ba la-
yõcõ oldu unu, çünkü bu artõn geçerli olmadõ õnõ ortaya koyan bir nassõn 
mevcut bulunmadõ õnõ ve bu artõn kadõna yarar sa ladõ õnõ söylemektedir-
ler. Osmanlõ Hukuk-õ Âile Kararnâmesi bu konuda Hanbelî mezhebinin gö-
rü ünü kabul etmi  ve bu tür bir artõ geçerli kabul etmi tir (md. 38). Koca 
bu arta ra men ikinci defa evlenirse kadõn kocasõnõn tek evli kalma artõna 
riayet etmemesi sebebiyle kendi evlili ini feshettirme konusunda bir seçim 
hakkõna sahiptir. Dilerse mahkemeye ba vurur ve evlili ini feshettirir. 

c) Geçerlilik artlarõ 

Evlilik akdinin geçerli (sahih) olarak do masõ için aranan artlardõr. Bu 
artlara riayetsizli in sonucu akdin fâsid olarak do masõdõr. Akdin fâsid ola-

rak do masõ ile bâtõl olarak do masõ arasõnda ileride görülece i üzere önemli 
farklar vardõr. 

1. ahitler 

Sõhhat artlarõndan en önemlisi evlenmenin ahitler huzurunda yapõlma-
sõdõr. Hz. Peygamber’in, “ ki ahit olmadan nikâh câiz olmaz” (Buhârî, 
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“ ehâdât”, 8) hadisi evlilikteki en önemli ekil artõnõ getirmektedir. Mâlikîler 
dõ õndaki üç mezhep ahitlerin nikâh anõnda hazõr olmasõnõ ararken 
Mâlikîler ahitlerin mutlaka nikâh anõnda hazõr olmasõnõ gerekli görmezler; 
nikâhõn aleniyete dökülmesi dü ün yapõlmasõ ve böylece etrafa duyurulmasõ 
suretiyle de olabilir.  

Hanefîler’in dõ õndaki mezhep hukukçularõ, ahitlerin ikisinin de erkek 
olmasõnõ art ko arken Hanefîler Bakara sûresinin 282. âyetini yorumlaya-
rak nikâhta da bir erkek ve iki kadõnõn ahitli ini yeterli kabul ederler. Bu 
konuda mezhepler sahip olduklarõ metodolojik prensipler ve ya adõklarõ sos-
yal ve kültürel çevrenin etkisiyle ahitler konusunda farklõ görü ler ortaya 
koymu lar, ancak bu ictihadlarõyla farklõ ekilleri benimseseler bile aslõnda 
evlenmenin üphe edilmeyecek bir aleniyet içinde yapõlmõ  olmasõnõ temin 
etmek istemi lerdir. Din leri Yüksek Kurulu 17/10/2002 tarihli kararõ ile 
kadõnõn ahitli inin erke in ahitli ine denk oldu u yönünde görü  beyan 
etmi tir. Bu itibarla nikah akdinde sadece iki kadõnõn ahitli i de geçerlidir. 
Öte yandan ahitlerin müslüman ve aile hukuku bakõmõndan tam ehliyetli 
olmasõ, yani temyiz gücüne sahip ve ergen (bâli ) olmasõ da ayrõca gerek-
mektedir. Ne var ki Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ahitler konusunda daha farklõ 
bir yorumu benimsemekte ve evlenecek kadõn Ehl-i kitap ise ahitlerin de 
Ehl–i kitap olabilece ini kabul etmektedirler. ahitlerin dini konusundaki bu 
farklõlõk gayri müslimlerin ehâdetlerini yasaklayan do rudan bir âyet ve 
hadisin olmamasõ, ba ka maksatlarla zikredilen naslarõn fakihlerin yoru-
muyla ahitlik için de uygulanmasõ sebebiyledir. Bu yorumlarda hukukçula-
rõn içinde bulunduklarõ çevrenin etkisi gözden uzak tutulmamalõdõr. 

2. Evlenme Engelinin Olmamasõ 

Kalõcõ ve birinci derecede önemli evlenme engellerinin evlili i hükümsüz 
kõldõ õnõ ve böyle bir engelin bulunmayõ õnõn akdin kurulu  artõ oldu u bi-
linmektedir. Burada söz konusu olan evlenme engeli ise, haramlõ õ konu-
sunda üphe veya hukukçular arasõnda ihtilâf olan engeldir. Meselâ, bâin 
talâk iddeti bekleyen kadõnla evlenmenin yasak olmasõ bu gruba girmekte-
dir. Bu tür bir evlenme engeline riayet bir sõhhat artõdõr ve riayetsizlik sõh-
hat artlarõna riayetsizli in hukukî sonuçlarõnõ do urur. 

3. krahõn Olmamasõ 

Hanefîler’in dõ õndaki mezheplere göre nikâhta herhangi bir cebir ve zor-
lamanõn, bir di er ifadeyle ikrahõn olmamasõ da bir sõhhat artõdõr. Dola-
yõsõyla ikrahla yapõlan akid sõhhat artlarõnõn eksikli i sebebiyle geçersiz 
(fâsid) bir akiddir. Hanefîler ise ikrahõ iradeyi sakatlayan bir sebep olarak 



208 LMÝHAL 

 

kabul etmemektedirler. Hanefîler’in dõ õndakilerin bu konudaki dayanaklarõ, 
Hz. Peygamber’in, “Ümmetimden hata, unutma ve yapmalarõ için cebir ve 

tazyike mâruz kaldõklarõ eylerin sorumlulu u kaldõrõlmõ tõr” ( bn Mâce, “Ta-

lâk”, 16) hadisidir. Hanefîler ise ikrahõn evlenmeye ve bo anmaya etki et-
memesi tarzõndaki görü lerini Resûlullah’õn, “Üç eyin akasõ da ciddidir, 

ciddisi de ciddidir; nikâh, talâk ve talâktan dönü ” (Ebû Dâvûd, “Talâk”, 9; 

Tirmizî, “Talâk”, 9; bn Mâce “Talâk”, 13) hadisine dayandõrmakta ve cebir ve 
iddete mâruz kalanõ aka yapan kimseye benzetmektedirler. Ayrõca Hane-

fîler’e göre cebir ve iddete mâruz kalanõn aslõnda iradesi sakatlanmõ  de il-
dir; rõzâsõ ortadan kalkmõ  ancak hür seçim imkânõ ortadan kalkmamõ tõr. 

Burada Hanefîler’in dõ õndaki hukukçularõn görü lerinin hukuk tekni i 
ve sosyal ihtiyaçlara cevap vermesi açõsõndan daha uygun oldu unu belirt-
mek gerekir. Nitekim Osmanlõ Devleti’nde kõz kaçõrmalarda Hanefî mezhebi-
nin görü ünün uygulanmasõ bazõ hukukî ve sosyal problemler çõkarmamõ  
da de ildir. Problem uzun asõrlar kõz kaçõrmaya getirilen cezaî tedbirlerle çö-
zülmeye çalõ õlmõ tõr. Fakat sonunda Osmanlõ Hukuk-õ Âile Kararnâmesi ge-
rek zorla yapõlan nikâh ve gerekse aynõ durumdaki bo anmalar konusunda 
Hanefî hukukçularõnõn görü ünü terkederek di er hukukçularõn görü lerini 
kabul etmek zorunda kalmõ tõr (md. 57, 105). 

4. Evlenmenin Gizlenmemesi 

Bu art sadece Mâlikîler tarafõndan ileri sürülmü tür. Onlara göre ahit-
lerle anla arak yapõlan evlenmenin gizlenmesi ve etrafa duyurulmamasõ 
sõhhat artlarõna aykõrõdõr; dolayõsõyla böyle olan nikâhlar geçersizdir. Ne var 
ki di er üç mezhep bunu bir sõhhat artõ olarak kabul etmez, ahitlerin duy-
du u nikâh artõk gizlilik sõnõrõnõ a mõ tõr derler. Ne var ki günümüzde resmî 
ekil ve kayõt bulunmadõ õ sürece iki ahidin, özellikle büyük yerle im mer-

kezlerinde alenîli i sa lamaya yetmeyece i ortadadõr. Fakihlerin ço unlu u-
nun iki ahidi yeterli görmesi dönemlerinin toplumsal telakkileriyle yakõn-
dan ilgili olup böyle bir gizlili i tasvip ettikleri eklinde anla õlmamalõdõr. Bu 
itibarla, ülkemizde iki ahitle fakat gizlilik içinde kõyõlan nikâhlarõn ta õdõ õ 
sakõncalar göz önüne alõndõ õnda Mâlikîler’in bu görü ünün de tamamen 
yabana atõlmamasõ gerekti i ortaya çõkmaktadõr. 

d) Yürürlük artlarõ 

Evlenmenin hükümlerinin i lerlik ve yürürlük (nefâz) kazanmasõ için ara-
nan artlardõr. Bazan nikâh geçerli olarak akdedildi i halde hükümleri 
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hemen i lerlik kazanmaz. Meselâ eksik ehliyetlilerin velilerinin iznini alma-
dan yaptõklarõ evlenme böyledir. Veli icâzet verene kadar bu evlilik normal 
sonuçlarõnõ do urmaz. Tam ehliyetli bir kimseyi velisinin evlendirmesi de 
aynõ gruba girer; ancak tam ehliyetli bu i lemi kabul ederse hükümlerini do-
urmaya ba lar. Genel olarak bizzat evlenecek kimseler tarafõndan akdedi-

len evlilik velilerin, veliler tarafõndan akdedilen evlilik de taraflarõn izin veya 
icâzetine muhtaç oldu u durumlarda bu iznin alõnmasõ bir nefâz artõ ol-
maktadõr. 

e) Ba layõcõlõk artlarõ 

Evlili in ba layõcõ (lâzõm) olmasõ için aranan artlardõr. Evlilik sözle mesi 
esas itibariyle ba layõcõdõr, di er bir ifadeyle lâzõm bir akiddir. Taraflardan 
birisi veya her ikisi evlili i bütün sonuçlarõyla birlikte ortadan kaldõramaz. 
Ancak bo anmanõn farklõ bir hukukî i lem oldu u belirtilmelidir. Fakat bazõ 
durumlarda nikâh akdinin ba layõcõ olmadõ õ, taraflardan birinin bunu fes-
hedebildi i görülmektedir. 

Tam ehliyetli bir kadõn evlenme akdini velisinden izinsiz yapõyorsa, bir 
kõsõm slâm hukukçusuna göre kocasõnõn kendi konumuna denk, mehrinin 
de misil mehir, yani kadõnõn konumuna denk olmasõ gerekir. Aksi halde ve-
lilerin bu evlili i feshettirme haklarõ vardõr. Öte yandan baba veya baba-
dedesi dõ õndaki bir velisi tarafõndan evlendirilen küçüklerin nikâhõ, kocasõ 
kendisine denk (küfüv) ve mehir de misil mehir olsa bile, ba layõcõ olmayan, 
yani gayri lâzõm bir nikâhtõr. Böyle bir durumda bulunan küçükler ergenlik 
ça õna gelince evlili i feshettirebilirler. Bunun için herhangi bir sebep ileri 
sürmek zorunda da de ildirler. Bu durumdaki genç kõzlarõn bir seçim hak-
kõndan bahsedilir. Buna da bulû  muhayyerli i (hõyârü’l-bulû ) denir. slâm 
hukukçularõnõn gündeme getirdi i bu art, genç kõzlarõn konumuna ve aile-
sine denk bir kimseyle evlilik yapmasõnõ, böylece hem evlili in mâkul bir ze-
minde kurulmasõnõ hem de taraflarõn ve ilgililerin haklarõnõ korumayõ hedef-
ler. 

f) artlara Uymamanõn Sonucu 

Bu unsur ve artlardan birisine riayet edilmemesi durumunda ihmal ve-
ya ihlâl edilen unsur ve arta göre evlili in ya tamamen veya bazõ yönle-
riyle geçersiz olmasõ söz konusu olacaktõr. 

Unsurlarõ, kurulu  (in‘ikad) ve geçerlilik (sõhhat) artlarõ tamam olan ev-
lilik hukuken geçerli (sahih) bir evliliktir. Böyle bir evlilik karõ-koca ili kisinin 
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helâl olmasõ, mehir, nafaka, evlilikten do an sõhrî hõsõmlõk ve mahremiyet 
(hürmet-i musâhere), neseb ve kar õlõklõ mirasçõlõk gibi evlili in bütün so-
nuçlarõnõ do urur. Unsurlarõ ve in‘ikad artlarõ tamam olup sõhhat artlarõn-
da eksiklik olan evlilik fâsid evliliktir. Bu tür evlilikte taraflarõn derhal ayrõl-
malarõ gerekir. Fâsid evlilik kendi ba õna herhangi bir sonuç do urmaz. An-
cak bu evlilikle birlikte fiilî birle me de (zifaf) vuku bulmu sa bu evlilikten 
u sonuçlar do ar: 1. Mehr-i misil ile müsemmâdan az olanõ kadõnõn hak et-

mesi. 2. Böyle bir birle meden do acak çocuklarõn nesebinin babaya ba -
lanmasõ. 3. Ayrõldõklarõnda kadõnõn fesih iddeti beklemesi. 4. Fâsid nikâhla 
bir araya gelen e ler arasõnda hürmet-i musâhere denilen sõhrî hõsõmlõktan 
do an evlilik engelinin te ekkülü. Ebû Hanîfe di er akidlerde yapmõ  oldu u 
bâtõl-fâsid akid ayõrõmõnõ nikâh akdinde de yapmaktadõr. Ona göre unsurlarõ 
veya in‘ikad artlarõnda eksiklik olan akid bâtõl akiddir. Taraflarõn derhal ay-
rõlmak zorunda olduklarõ böyle bir akidden herhangi bir hukukî sonuç do -
maz. Ancak zifaf olmu sa mehr-i misil gerekir. Unsurlarõ, in‘ikad ve sõhhat 
artlarõ tamam olan yürürlük artlarõnda eksiklik bulunan akde de mevkuf 

akit denir. Mevkuf akid yetkili kimsenin izin ve icâzet vermesine kadar do u-
raca õ sonuçlar bakõmõndan fâsid nikâh hükmündedir. Di er artlarõ tamam 
olup, ba layõcõlõk (lüzum) artlarõnda eksiklik bulunan akde gayri lâzõm ve-
ya câiz akid denir. Fesih hakkõ sahibi bu yönde bir talepte bulunup evlili i 
feshettirinceye kadar geçerli bir evlili in bütün sonuçlarõnõ do urur. 

E) Evlenme Ehliyeti 

Geçerli bir evlilik yapabilmek için hukuken sahip olunmasõ gereken ye-
terlili e evlenme ehliyeti denir. Bütün hukukî i lemlerde oldu u gibi ev-
lenme sözle mesini ba ka bir kimsenin iznini almadan yapabilmek için de 
tam ehliyetli olmak gerekir. Hanefîler’e göre aile hukukunda tam ehliyetli 
olmak için akõllõ ve bâli  olmak yani temyiz gücüne sahip olarak ergenlik 
ça õna ula mak yeterlidir. Bu mezhebe göre kadõn olsun erkek olsun bu iki 
artõ kendisinde toplamõ  bulunan her ahõs ba ka bir kimseden izin almak-

sõzõn evlenme sözle mesi yapabilirler. Bu kimselere tam ehliyetli denir. Ha-
nefîler’e göre evlenme ehliyetine sahip olmak için rü d art de ildir. Bir di-
er ifadeyle mal varlõ õnõ gerekti i gibi idare edemeyen, gereksiz yere veya 

gere inden fazla sarfeden sefihler, di er hukukî i lemler bakõmõndan eksik 
ehliyetli sayõlõrlarsa da aile hukuku bakõmõndan tam ehliyetli kabul edilirler. 
Ancak sefihlerin e lerine verdikleri veya vermeyi taahhüt ettikleri mehrin 
misil bir mehir olmasõ gerekir. Bunun üstündeki miktar ba õ lama kabul edi-
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lir. Sefihlerin mal varlõklarõnda mutlak bir azalmaya yol açan ba õ lama 
yapmalarõ mümkün de ildir. 

Mâlikîler’e, âfiîler’e ve Hanbelîler’e göre ise tam evlenme ehliyetine sa-
hip olmak için rü d de arttõr; buna göre sefih aile hukuku bakõmõndan tam 
ehliyetli de ildir. Mâlikîler’e göre velisinin izin veya icâzetiyle evlenebilir; 
di er iki mezhep bunu da kabul etmez. Onlara göre sefihi ancak velisi ev-
lendirebilir. 

Ergenlik biyolojik bir olgunlu u ifade eder. Bu da insandan insana, böl-
geden bölgeye göre de i ir. Bu bakõmdan herkes için sabit bir ergenlik ya õ 
belirlemek mümkün de ildir. Bu sebeple slâm hukukçularõ ergenlik için ge-
nel duruma bakarak bir alt bir de üst sõnõr belirlemi lerdir. Bu iki sõnõr ara-
sõnda ki i ne zaman biyolojik olarak ergen olursa o andan itibaren bâli  sa-
yõlõr. Alt sõnõrdan önce ergenlik iddiasõ dinlenmez. Üst sõnõra ula an kimse de 
ergenli e ula masa bile bâli  kabul edilir. Alt sõnõr kõzlarda dokuz, erkekler-
de on ikidir. Üst sõnõr ise Ebû Hanîfe’ye göre kõzlarda on yedi, erkeklerde on 
sekiz, mam Mâlik’e göre her iki cins için on sekiz, Ebû Yûsuf ve Muham-
med’e göre yine her iki cins için on be tir. 

Hanefîler’e göre tam ehliyet için gerekli olan iki vasõftan birisi eksik 
olursa eksikli in türüne göre ki i ya tam ehliyetsiz veya eksik ehliyetli olur. 
Ki ide temyiz gücü henüz geli memi  bulunur veya akõl hastalõ õ gibi bir se-
beple hiç bulunmazsa bu ki iler tam ehliyetsizdirler. Bunlar da gayri mü-
meyyiz küçüklerle akõl hastalarõdõr. Temyiz gücü geli mi  bulunan ancak er-
genlik ça õna gelmemi  olanlar yani mümeyyiz küçükler ile temyiz gücü 
tam olarak geli memi  bulunan akõl zayõflarõ ve bunaklar yani ma‘tûhlar ek-
sik ehliyetli sayõlõr. Eksik ehliyetlilerle ehliyetsizler arasõnda evlenme söz-
le mesini yapma bakõmõndan u fark vardõr ki ehliyetsizler hiçbir ekilde 
böyle bir sözle meyi bizzat yapamazlar ise de eksik ehliyetliler ya velilerinin 
önceden izin veya yapõlmõ  bir evlili e sonradan icâzet vermesi suretiyle ev-
lenebilirler. 

F) Velâyet 

Hukuk dilinde velâyet, ba kalarõ adõna onlarõn rõzâlarõ aranmaksõzõn 
hukukî i lemde bulunma yetkisini ifade eder. Aile hukukunda velâyet eksik 
ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakõnõ tarafõndan rõzâlarõ alõnarak veya alõn-
maksõzõn evlendirilme yetkisidir. Özellikle Hanefîler’in dõ õndaki mezhepler-
de kadõnlar, bazõ durumlarda rõzâlarõ aransa bile, ancak velileri aracõlõ õyla 
evlenebildikleri için velâyetin bu alanda özel bir önemi vardõr. Bu mezhepler 
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“Velisiz nikâh olmaz” (Buhârî, “Nikâh”, 36; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 19; Tirmizî, 

14, 17) hadisini ve benzeri hadisleri mutlak olarak de erlendirmekte ve her 
durumdaki kadõnlarõn -rõzâlarõ alõnsa bile- sadece velileri aracõlõ õyla evlene-
ceklerini söylemektedirler. Hanefîler ise bu hadisleri tam ehliyetli olmayan 
kadõnlarõn ancak velileri aracõlõ õyla evlenebilecekleri eklinde yorumlamak-
tadõrlar. Hanefîler’de âkõl-bâli  olan kadõn, aynen erkek gibi velisinin aracõlõ-
õna gerek olmaksõzõn evlenebilir. 

Evlenmede kadõnlara velâyet konusuna ait detaylarõn, dinin do rudan 
düzenledi i bir mesele olmadõ õ gözden uzak tutulmamalõdõr. Velâyet ko-
nusu, içinde bulunduklarõ artlara ba õmlõ olarak kadõnõn insanlarõ tanõma 
konusundaki tecrübesizli ini telâfi etmeye ve onun haklarõnõ güvence al-
tõnda tutmaya mâtuf bir tedbir niteli inde görülebilece i gibi kimlerin hangi 
sõra ve ölçü dahilinde kadõnõn velisi olaca õ hususu da ailenin ve toplumun 
yapõsõyla ve telakkileriyle ilgili görünmektedir. Evlilikte velâyet kurumunun 
ön plana çõkmasõ, hayat boyu birlikteli i ba latacak olan evlilik akdinin ge-
rekli ara tõrmalar yapõlarak mümkün oldu u ölçüde sa lam temellere otur-
tulmasõ, telâfi edilmesi ve geri dönülmesi âdeta imkânsõz olan hatalarõn ön-
ceden görülmesi ve önlenmesi, bir yönüyle de evlenecek taraflarõn aileleri 
arasõnda kayna manõn kolay sa lanmasõ gibi hedeflere yöneliktir. 

a) Kõsõmlarõ 

Velâyet, velilerin velâyetleri altõnda bulunan kimseleri onlarõn rõzâlarõnõ 
almaksõzõn evlendirme yetkisine sahip olup olmamalarõna göre ikiye ayrõlõr: 
Zorlayõcõ velâyet, zorlayõcõ olmayan velâyet. 

1. Zorlayõcõ Velâyet (Velâyet-i cbâr). Veliye velâyeti altõnda bulunan 
kimseyi rõzâsõnõ almaksõzõn evlendirme yetkisi veren velâyettir. Bu tür velâ-
yet altõna ehliyetsizler ve eksik ehliyetliler girerler. Bu yetkiye sahip veliler 
di er mezheplerde çok sõnõrlõ tutuldu u halde Hanefîler’de çok geni  bir 
zümreye bu yetki verilmi tir. 

2. Zorlayõcõ Olmayan Velâyet (Velâyet-i htiyâr veya stihbâb). Ve-
liye velâyet altõnda bulunan kimseyi ancak onun rõzâsõyla evlendirme yet-
kisi veren velâyettir. Bu velâyet altõna bulû a ermi  kõzlar girer. Bu isimlen-
dirme Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’un anlayõ õnõ yansõtmaktadõr. Hanefîler’den 
mam Muhammed velâyeti velâyet-i istibdâd ve velâyet-i irket tarzõnda iki-

ye ayõrmaktadõr. Velâyet-i istibdâd yukarõda tanõmõ verilen zorlayõcõ velâ-
yetten ba kasõ de ildir. Velâyet-i irket ifadesiyle ise bulû a ermi  kõzla ve-
lisi arasõnda mevcut olan mü terek velâyet kastedilir. Çünkü mam Muham-
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med’e göre bulû a ermi  kõzlar velilerinin rõzâlarõnõ almadan evlenemezler, 
velileri de rõzâlarõnõ almaksõzõn onlarõ evlendiremez. Bu sebeple aralarõnda 
mü terek bir velâyet söz konusu olmaktadõr. Zorlayõcõ velâyet altõna kimle-
rin girece i mezheplerce farklõ kriterlere göre belirlenmi tir. Hanefîler’de bu-
rada dikkate alõnacak kriter ya  küçüklü ü, âfiîler’ce bekâret yani daha ön-
ce evlenmemi  bulunmak, Mâlikîler’e göre her ikisidir. 

b) Veliler 

Ba kalarõnõ evlendirme yetkisine sahip olan velileri iki grupta incelemek 
gerekir: Hususi veli, umumi veli. 

1. Hususi Veli. Velâyeti altõnda bulunan kimseyi evlendirme yetkisine 
sahip bulunan akrabalardõr. Hukukçularõn ço unlu una göre bu grupta yer 
alan veliler asabe sõnõfõnda yer alan akrabalardõr. Asabe bir kimsenin araya 
bir kadõn girmeyen bütün erkek akrabalarõ anlamõna gelmektedir. Baba, ba-
ba-dede, erkek karde , amca, amca o lu gibi. Bu veliler kendi aralarõnda mi-
rastaki sõraya göre sõralanõrlar; önceki sõrada bir veli varken sonra gelen ve-
linin evlendirme yetkisi yoktur. Bu grupta bir akraba mevcut olmazsa ve-
lâyet umumi veli konumundaki hâkime geçmektedir. Yalnõz Ebû Hanîfe 
asabe akraba bulunmadõ õnda velâyetin umumi veliye de il, zevi’l-erhâm 
denilen di er akrabalara geçti ini söylemektedir. Bu iki farklõ ictihadõn hu-
kukçularõn içinde ya adõklarõ toplumun akrabalõk anlayõ õndan etkilendi ini 
söylemek yanlõ  olmasa gerek. 

Hanefîler ister asabe isterse zevi’l-erhâm grubunda yer alsõn bütün hu-
susi velilerin zorlayõcõ velâyet yetkisine sahip oldu unu söylemektedirler. 
Di erleri ise bu yetkiyi asabe akrabalar arasõnda çok küçük bir zümreye ta-
nõmaktadõrlar. 

Hususi velinin bu yetkiye sahip olabilmesi için temyiz gücüne sahip ol-
masõ, ergenlik ça õna gelmi  bulunmasõ, ayrõca veli ile velâyeti altõnda bulu-
nan kimse arasõnda din farkõ gibi mirasçõlõ a mani bir durumun da olmamasõ 
gerekmektedir. Hanefîler ve Mâlikîler’de velinin re id olmasõ gerekmemekte-
dir. âfiîler ve Hanbelîler ise velinin re id olmasõnõ da ayrõca aramaktadõrlar. 
Öte yandan Hanefîler’in aksine Mâlikîler’e, âfiîler’e ve Hanbelîler’e göre 
velinin erkek olmasõ da gerekmektedir. 

2. Umumi Veli. Umumi veli devlet ba kanõ veya hâkimdir. Hususi veli-
nin bulunmadõ õ veya yetkisini kötüye kullandõ õ durumlarda hususi velinin 
yerini umumi veli almaktadõr. Umumi velide mirasa ehil olma, yani veli ile 
velâyet altõnda bulunan kimsenin aynõ dine mensup olmasõ aranmaz. 
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c) Bulû  Muhayyerli i 

Hanefî mezhebinde çok geni  bir zümreye zorlayõcõ velâyet yetkisinin 
verilmesinin muhtemel zararlarõnõ önlemek dü üncesiyle velisi tarafõndan 
evlendirilen kimselere bulû  muhayyerli i denilen bir seçim hakkõ tanõnmõ -
tõr. Buna göre babasõ veya baba-dedesi dõ õndaki bir velisi tarafõndan küçük-
ken evlendirilen kimseler bulû a erdiklerinde dilerlerse hâkime ba vurup ve-
lilerinin yaptõ õ evlili i feshettirebilirler. Hâkimin feshetmesine kadar evlilik 
geçerlili ini korur. Baba ve baba-dedesi tarafõndan evlendirilenlerin yapõlan 
evlili e itiraz ve dolayõsõyla bulû  muhayyerli i hakkõ yoktur. 

G) Denklik 

slâm hukuku literatüründe kefâet terimiyle ifade edilen denklik ile, ev-
lenecek e ler arasõnda dinî, iktisadî ve sosyal bakõmdan bir denkli in olmasõ 
kastedilir. Burada esas itibariyle erke in kadõna denk olmasõ aranmaktadõr. 
E ler arasõndaki uyumun sa lanmasõnda taraflar arasõnda söz konusu alan-
lar bakõmõndan bir denkli in, bir yakõnlõ õn mevcut olmasõ üphesiz önemli-
dir. Ancak bunun kurulmu  bir evlili i sona erdirme sebebi olarak kabul 
edilmesi yine de ayrõ bir konudur. Bu sebeple hukukçularõn önemli bir kõs-
mõnõn kefâeti gerekli görmesine mukabil Kerhî, Sevrî gibi bazõ hukukçular 
kefâeti slâm’õn getirdi i e itlik anlayõ õna aykõrõ oldu u için reddetmektedir. 
Esasen Kur’an ve Sünnet’te kefâeti gerektiren bir hüküm de mevcut de ildir. 
Bu kurum hukukçularõn daha ziyade evlilikte uyumu sa lamak için kabul 
ettikleri bir tedbir olarak kar õmõza çõkmaktadõr. Tabii bunda sosyal grupla -
maya ve aristokratik yapõlanmaya gere inden fazla önem veren Arap top-
lum yapõsõnõn da etkisi vardõr. Ne var ki kefâeti günümüzde evlili in devamõ 
bakõmõndan dikkate alõnmasõ faydalõ görülen bir unsur olarak kabul etmek, 
ancak nihaî seçimi taraflara bõrakmak daha uygun görünmektedir. 

Hanefî mezhebinde u altõ noktada kocanõn kadõna denk olmasõ aran-
mõ tõr: Soy, müslüman olu , dindar olu , hürriyet, servet ve meslek. Âkõl 
bâli  olan kadõn velisinin rõzâsõnõ dahi almaksõzõn evlenebilir. Ancak seçmi  
oldu u e inin sayõlan altõ noktadan ailesine denk olmasõ gerekmektedir. 
E er bu denklik gözetilmemi se velisinin bu evlili e itiraz ve fesih hakkõ 
vardõr. Yalnõz bu itirazõn çocuk olmadan veya kadõn hamile kalmadan ya-
põlmasõ gerekmektedir; daha sonra yapõlan fesih talebi dikkate alõnmaz. 
Kefâet artõ Hanefîler’e göre bir lüzum artõdõr. Yani evlilik feshedilinceye 
kadar bütün muteber sonuçlarõnõ do urur. Di er mezheplerde kefâet, genel-
de sõhhat artõ, bazõ durumlarda da nefâz artõ olarak kabul edilmektedir. 
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H) Evlenme Engelleri 

slâm hukukunda belirli akrabalarla evlenilmesi yasaklanmõ tõr (en-Nisâ 

4/22, 23). Kendileriyle evlenilmesi yasak olan bu kadõnlara muharremât 
denmektedir. Bu yasak bazõ kereler devamlõdõr; hiçbir hal ve durumda orta-
dan kalkmaz. Bazan da bu yasak sürelidir; belli sürelerin geçmesi veya bazõ 
durumlarõn gerçekle mesi halinde bu kimselerle evlenilebilir.  

a) Devamlõ Evlenme Engelleri 

slâm hukukunda devamlõlõk arzeden, yani taraflarõn birbiriyle evlenme-
sine ebedî olarak engel olan sebeplerdir. Devamlõ evlenme engelleri üç grup-
ta toplanõr. 

1. Kan Hõsõmlõ õ. Kan hõsõmlõ õ sebebiyle evlenilmesi yasak olan akra-
balar dört grupta toplanõr. 1. Usul (üst soy hõsõmlarõ); 2. Fürû (alt soy hõsõm-

larõ); 3. Ana babanõn fürûu; 4. Dede ve ninenin sadece çocuklarõ. Buna göre 
ki inin kendi annesi, ninesi, kõzõ, kõz torunlarõ, kõz ye enleri veya onlarõn 
kõzlarõ, teyze ve halasõyla evlenmesi yasaktõr.  

2. Sõhrî Hõsõmlõk. Evlenmeden do an hõsõmlõk sebebiyle kendileriyle 
evlenilmesi yasak olanlar da keza dört gruptur. 1. Usulün e leri yani üvey 
anne ve üvey nine. Üvey ninenin baba veya anne tarafõndan olmasõ 
farketmez. 2. Fürûun e leri, yani gelinler. 3. E in usulü, yani kayõnvâlide ve 
e in her iki taraftan nineleri. 4. E in fürûu, yani üvey kõzlar veya bu du-
rumda olan kõz torunlar. Ancak bu son grupta evlenme engelinin do masõ 
için sadece nikâh yetmemekte, evlili in zifafla da fiilen ba lamasõ gerek-
mektedir. 

3. Süt Hõsõmlõ õ. Çocukla öz annesi dõ õnda kendisine süt veren kadõn 
ve onun belirli derecedeki yakõnlarõ arasõnda meydana gelen hõsõmlõktõr. Süt 
hõsõmlõ õ miras hakkõ do urmazsa da bir evlenme engeli te kil eder. Bu 
gruptaki hõsõmlar da kendileriyle sürekli olarak evlenilmesi yasak olan akra-
balar grubunda yer alõrlar. Bu yolla evlenilmesi yasak olan hõsõmlar unlar-
dõr: 1. Süt usul, yani sütanne, baba, sütnine ve dede. 2. Sütfürû, yani süt 
çocuklar ve torunlar. 3. Sütanne ve babanõn neseb ve sütten olan fürûu, 
yani sütkarde ler ve onlarõn çocuklarõ. 4. Sütdede ve ninenin sadece çocuk-
larõ ki bunlar süthalalar ve sütteyzeler olmaktadõr. 5. E in sütannesi ve ni-
nesi. 6. E in sütten olan kõz çocuklarõ ve kõz torunlarõ. Burada söz konusu 
olan koca e in süt çocu u emzirirken evli bulundu u koca de ildir. O zaten 
süt usul olarak yukarõda zikredildi. Buradaki koca sütanne ile daha sonra 
evlenmi  bulunan kimsedir. Bu son durumda kõz çocuk ve kõz torunlarõn ya-
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sak olabilmesi için nikâh yetmeyip evlili in zifafla fiilen ba lamasõ da gerek-
mektedir. 7. Sütbaba ve dedenin sütanne ve nine olmayan e leri. Sütanne 
ve nine süt usul olarak yukarõda zaten zikredildi. 8. Sütten olan fürûun e -
leri. 

Hukukçularõn ço unlu una göre çocu un ilk iki ya  içerisinde emdi i süt 
az olsun çok olsun süt hõsõmlõ õnõn meydana gelmesi için yeterlidir. mam 
âfiî ise süt hõsõmlõ õnõn olu abilmesi için ilk iki ya  içinde be  fâsõlalõ ve do-

yurucu emi in art oldu unu söylemektedir. ki ya õndan sonra emmi  ol-
du u süt müctehidlerin ço una göre bu tür bir hõsõmlõk ve evlenme yasa õ 
do urmaz. 

b) Geçici Evlenme Engelleri 

Ortadan kalkmalarõ mümkün olan, bu sebeple de devamlõ evlilik engeli 
olu turmayan sebepler unlardõr: 

1. Ba kasõnõn E i Olma. Evli olan veya bo anmõ  veya kocasõ ölmü  
olup da henüz iddet beklemekte bulunan kadõnlarla evlenmek yasaktõr. 

2. ki Akraba ile Birden Evlenme. slâm hukukunda bir erke in belirli 
artlarla birden fazla kadõnla evlenmesi mümkündür. Ancak bir erkek iki 

yakõn akraba ile aynõ anda evli olamaz. Bu ili kinin akrabalõk ili kisine zarar 
verece i dü ünülmü tür. Bu yakõnlõ õn ölçüsü iki kadõndan her birini ayrõ 
ayrõ erkek kabul edildi inde bunlarõn birbirleriyle evlenemeyecek derecede 
yakõn akraba olmalarõdõr. Teyze ile ye en buna örnek gösterilebilir. Çünkü 
hangisi erkek kabul edilirse edilsin di eriyle evlenmesi hukuken mümkün 
de ildir. Bu durumda bunlarõn aynõ ki inin nikâhõnda birle meleri de söz 
konusu olamaz. 

3. Üç Kere Bo anma. Bir erkek üç bo ama ile bo amõ  oldu u e i ile 
tekrar evlenemez. Bakara sûresinin 227. âyetinde, “Bo anma iki keredir; 

sonra ya iyilikle tutmak veya güzel bir biçimde bõrakmak (gerekir)” buyurul-
mu tur. slâm hukukunda kolay bo anma usulü benimsendi inden ve ko-
canõn karõsõnõ tek taraflõ bir irade beyanõyla bo amasõ mümkün oldu undan 
bunun kötüye kullanõlmasõnõ önlemek için üç bo ama ile bo adõ õ e iyle tek-
rar evlenememe gibi bir yasak getirilmi tir. Bu durum bo ayan e  için geçici 
bir evlenme engeli te kil eder. Bu engelin ortadan kalkmasõ için kadõnõn bir 
ba kasõyla geçerli bir evlilik yapmasõ, bu evlili in hileli olmamasõ ve zifaf ile 
fiilen ba lamasõ daha sonra da bo anma veya ölümle sona ermesi gerek-
mektedir. Bu durumda artõk ilk koca dilerse bo amõ  oldu u e iyle onun da 
rõzâsõnõ alarak tekrar evlenebilir. 
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4. Din Farkõ. Müslüman bir erke in Ehl-i kitap yani yahudi ve hõris-
tiyan olmayan bir kadõnla evlenmesi yasaktõr. Kur’ân-õ Kerîm’de, “Mü rik 

kadõnlarla iman edinceye kadar evlenmeyin...” (el-Bakara 2/221) buyurul-
maktadõr. Mü rik Allah’õn birli ine inanmayan, ona ortak ko an kimse de-
mektir. Yahudi ve hõristiyan kadõnlarla evlenilebilir (el-Mâide 5/5). Buna 
mukabil müslüman bir kadõnõn gayri müslim bir erkekle isterse bu erkek 
Ehl-i kitap olsun evlenmesi dinen mümkün de ildir. slâm hukukçularõ bu 
konudaki görü lerinin Mâide sûresinin 5 ve Mümtehine sûresinin 10. âyet-
lerine dayandõrmaktadõrlar. slâm hukukçularõnõn bu âyetleri gayri müslim 
erkeklerle evlenmeyi yasaklayacak biçimde yorumlamalarõ, Ehl-i kitap da 
olsa ba ka bir din mensubuyla evlenmenin kadõnõn ve do acak çocuklarõn 
dinini menfi olarak etkilemesi endi esine dayanmaktadõr. Ancak tabiatõyla 
bu engeller geçicidir. Gerek erke in gerekse kadõnõn müslüman olarak bu 
engelleri bertaraf etme imkânõ her zaman vardõr. 

I) Evlili in Sonuçlarõ 

Geçerli bir evlili in do urdu u sonuçlar derken bu evlilikten karõ ve koca 
için do acak hak ve borçlar kastedilmektedir. Evlilikte e lerin birbirlerine 
kar õlõklõ sevgi, saygõ ve sadakat borcunun oldu u muhakkaktõr. Çocuklarõn 
bakõm ve terbiyesi de e lerin mü terek borçlarõndandõr. Bunlar dõ õnda karõ 
ve kocanõn evlilikten do an birtakõm haklarõ daha vardõr ki hukuk düzeni 
daha çok bu haklar ve bunlarõn ifasõ üzerinde durmaktadõr. Tabiatõyla bir ta-
raf için hak olan di er taraf için borç te kil etmektedir. 

a) Kadõnõn Haklarõ 

1. Mehir 

Erke in evlenirken karõsõna verdi i veya vermeyi taahhüt etti i para ve-
ya sair bir mala mehir denmektedir. Kur’ân-õ Kerîm’de evlenen erke in ka-
rõsõna vermek zorunda oldu u mehirle ilgili olarak müteaddit âyetler vardõr 
(en-Nisâ 4/4, 24). Birçok toplumda evlenme esnasõnda e lerden birinin di e-
rine veya di erinin ailesine para ya da sair bir mal verme gelene i vardõr. 
Hõristiyanlardaki drahomada oldu u gibi zaman zaman aksi örnekleri gö-
rülmekte ise de umumiyetle kadõn de il, erkek tarafõ evlenece i kõzõn aile-
sine bazõ hediyeler vermekte ve ödemelerde bulunmaktadõr. Eski Türkler’de 
de bu anlamda olmak üzere kalõn uygulamasõ vardõr. Kalõn evlenecek erke-
in müstakbel karõsõnõn ailesine yaptõ õ ödemeler anlamõnda kullanõlmakta-

dõr. Bu ödemeler mutlaka evlilikten önce yapõlõrdõ. Benzer uygulamaya muh-
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telif adlarda (meselâ mehir, dowry) di er toplumlarda da rastlanmaktadõr. Bu 
yönüne bakarak evlenme akdinin eski dönemlerde bir satõm akdi, erke in 
yaptõ õ edimin de bir satõ  bedeli olarak kabul edilip edilmedi i tartõ õlmõ tõr. 

slâm hukukundaki mehir uygulamasõ da bir yönüyle bu uygulamaya 
benzemektedir. Ancak yine de aralarõnda önemli bir fark vardõr. slâm hu-
kukundaki mehir evlenecek kõzõn ailesine de il, do rudan kendisine veril-
mekte veya do rudan ona borçlu olunmaktadõr. Dolayõsõyla slâm huku-
kunda uygulandõ õ ekliyle mehirin satõ  bedeline, evlenmenin de satõm ak-
dine benzetilmesi mümkün de ildir. Çünkü nikâh akdini satõm akdine ben-
zetti imizde satõm bedeli bizzat satõmõn konusu olan kimseye verilmi  ol-
maktadõr. Öte yandan evlenecek kõzõn evlenme sözle mesinin tarafõ oldu-
unda hiç tereddüt yoktur. Bir kimsenin bir akdin hem konusu hem de tarafõ 

olmasõ ve satõm bedelini de bizzat almasõ hukuken mümkün de ildir. Üstelik 
kadõn almõ  oldu u bu mehir kar õlõ õnda Hanefîler’e göre herhangi bir çeyiz 
hazõrlamak mecburiyetinde de de ildir. Di er mallarõnda nasõl tasarruf edebi-
liyorsa bunda da aynõ ekilde tasarruf etme hak ve yetkisine sahiptir. Ayrõca 
mehir nikâhõn artlarõndan de il sonuçlarõndan biridir; nikâh esnasõnda be-
lirtilmemi  bile olsa, hatta verilmeyece i art edilmi  bile bulunsa yine evle-
nen kadõn mehire hak kazanõr. Mehirin belirlenmemi  bulunmasõ evlenme-
nin geçerlili ine halel getirmez. Bu yönüyle de mehir satõm bedelinden ay-
rõlmaktadõr. Çünkü bir satõm akdinde satõm bedeli sonuç de il o akdin sõhhat 
artlarõndan biridir. Satõm bedeli belirlenmedi inde akid fâsid olur. 

slâm dünyasõnõn önemli bir kõsmõnda uygulanma imkânõ bulan Hanefî 
görü ünü dikkate alõrsak slâm hukukunda mehirin kadõnõ hem evlili e õsõn-
dõrmak hem de ona belli bir malî güç kazandõrmak dü üncesiyle getirilmi  
oldu unu söylememiz gerekir. Özellikle kocanõn sahip oldu u tek taraflõ ira-
de beyanõyla bo ama yetkisini kötüye kullanmasõ durumunda kadõn böyle 
bir malî imkâna fazlasõyla ihtiyaç duyacaktõr. Bo anma hakkõnõn suistimal 
edildi i bölgelerde mehir miktarõnõn yüksek tutularak bu suistimale belirli öl-
çüde engel olunmasõ da mehirin kadõna ve evlilik birli ine kazandõrdõ õ bir 
ba ka avantaj olmaktadõr. 

Mehirin mahiyeti ve çeyiz konusunda Mâlikîler Hanefîler’den farklõ dü-
ünmekte ve mehiri âdeta evlili in kurulu  harcamalarõna kocanõn önceden 

yapmõ  oldu u bir ödeme olarak kabul etmektedirler. Çünkü onlara göre ka-
dõn almõ  oldu u mehir kar õlõ õnda ve onunla orantõlõ bir çeyiz hazõrlamak 
mecburiyetindedir. 

Mehir olarak her türlü mal veya parasal de eri olan her türlü menfaat 
tesbit edilebilir. Mehirin en az miktarõ Hanefîler’e göre 10 (ilk asõrda 10 dirhem 
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yakla õk iki koyun bedeli idi), Mâlikîler’e göre ise 3 dirhem gümü tür. âfiî 
ve Hanbelî hukukçulara göre ise mehirin bir alt sõnõrõ yoktur, tõpkõ bir üst sõ-
nõrõ olmadõ õ gibi. Mehirin üst sõnõrõnõn olmadõ õ konusunda Hanefî ve Mâli-
kîler de di er iki mezhep gibi dü ünmektedir. Hz. Ömer kendi halifeli i dö-
neminde evlilikleri kolayla tõrmak için mehire üst sõnõr getirmek istemi , fakat 
bir kadõnõn “Onlara kantarla vermi  olsanõz da hiçbir eyi geri almayõn” (en-

Nisâ 4/20) âyetini delil getirmesi kar õsõnda bu dü üncesinden vazgeçmi tir. 

Mehir nikâh anõnda belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrõlmaktadõr. 
E er nikâh anõnda belirlenmi se buna mehr-i müsemmâ, belirlenmemi se 
buna da mehr-i misil denir. Misil mehir evlenen kõzõn akrabalarõ arasõnda 
her bakõmdan kendi konumundaki kõzlara ödenen mehir demektir. Bir an-
lamda rayiç mehir olmaktadõr. Evlilik sõrasõnda mehir belirlenmemi se veya 
bir sebeple belirlenen mehir geçersiz sayõlõrsa o zaman evlenen kadõn misil 
mehire hak kazanõr. Mehir, ödenme zamanõna göre de muaccel veya mü-
eccel mehir diye ikiye ayrõlmaktadõr. Muaccel mehir evlilik anõnda pe in 
olarak ödenen mehir demektir. Ödenmesi sonraya bõrakõlan mehire de vere-
siye mehir anlamõnda müeccel mehir denmektedir. Ödenmesi sonraya bõra-
kõlan mehir için bir ödeme zamanõ belirlenmi se o zaman ödenir. Ancak ge-
nellikle yapõldõ õ üzere bir vade belirtilmemi se mehirin vadesi bo anma 
anõnda veya taraflardan birinin ölmesi durumunda gelmi  kabul edilir. 

Sahih bir evlili in ardõndan mehirin ödenmesinin gerekli olmasõ, bir ba -
ka ifadeyle mehir borcunun do masõ için ya evlenen kadõn zifaf için hazõr 
olmalõ ve aralarõnda sahih halvet vuku bulmalõ veya taraflardan birisi ni-
kâhtan sonra ve zifaf veya sahih halvetten önce ölmü  bulunmalõdõr. Sahih 
halvet e lerin izni olmadan kimsenin giremeyece i, erkek ve kadõnõn, kim-
senin göremeyece i, u rayõp rahatsõz edemeyece i bir mekânda ba  ba a 
olmalarõ anlamõna gelmekte ve bazõ bakõmdan zifafla aynõ hukukî sonuçlarõ 
do urmaktadõr. Nikâh akdi yapõldõktan sonra, fakat zifaf veya sahih halvet-
ten önce bir ayrõlõk vuku bulursa ayrõlõ a kimin sebep oldu una bakõlõr. E er 
ayrõlõ a erkek sebep olmu sa mehirin yarõsõnõ karõsõna ödemelidir. Ayrõlõ a 
kadõn sebep olmu sa veya erkek velisinin kendisi adõna yapmõ  oldu u evli-
li i bulû  muhayyerli i denilen seçim hakkõnõ kullanarak bozmu sa eski ka-
rõsõna mehir adõna herhangi bir ödeme yapmasõ gerekmez. 

2. Nafaka 

Evlilik içinde kadõnõn her türlü normal masrafõ kocaya aittir. Kur’ân-õ 
Kerîm’de (et-Talâk 65/6) ve Hz. Peygamber’in hadislerinde nafakanõn kocaya 
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ait oldu u, erke in yedi inden karõsõna da yedirmesi, giydi inden giydirmesi 
açõkça belirtilmi tir. Kocanõn karõsõnõn nafakasõnõ kar õlamakla yükümlü ol-
masõ için zengin olmasõ gerekmedi i gibi kadõnõn fakir olmasõ da gerekmez. 
Kadõn zengin de olsa masraflarõ kocaya aittir. 

Karõ kocanõn oturacaklarõ evin temini, dö enip tefri  edilmesi kocaya ait-
tir. slâm toplumlarõndaki örf ve âdetler genellikle kadõna yeni evine belirli 
bir çeyiz getirmesi mecburiyetini getirmi tir. Ancak özellikle Hanefîler’ce ka-
dõnõn dinen ve hukuken buna mecbur olmadõ õ bilinmelidir. Bunun dõ õnda 
kocanõn kar õlamakla yükümlü oldu u di er masraflarõn kapsamõ ve sevi-
yesi daha çok örfe ve karõ kocanõn sosyal konumuna göre belirlenmektedir. 
Meselâ sosyal ve malî konumu hizmetçi tutmayõ gerektirdi i durumlarda ko-
ca yiyecek, giyecek, mesken masraflarõna ilâve olarak evine bir de hizmetçi 
tutmak mecburiyetindedir. 

Nafakanõn normal yerine getirilme ekli kocanõn evinin her türlü mas-
raflarõnõ üstlenmesidir. Kocanõn bu görevini yerine getirmedi i durumlarda 
kadõn mahkemeye ba vurarak kendisine nafaka takdir ettirebilir. Nafakanõn 
miktarõnõ tesbitte karõ kocanõn malî ve sosyal konumlarõ birlikte dikkate alõ-
nõr. Yalnõz kocanõn konumu dikkate alõnõr diyen hukukçular da vardõr. Tak-
dir edildi i halde karõsõnõn nafakasõnõ ödemeyen kocanõn bu borcu zorla icra 
yoluyla tahsil edilir. Hatta gücü yetti i halde nafaka borcunu ödemeyen ko-
cayõ ödemeye zorlamak için hapsetmek dahi mümkündür. Ancak koca fa-
kirse bu durumda ödemeye zorlamak için hapsetmek âdil olmadõ õ ve pratik 
bir yararõ da dokunmayaca õ için fakir kocaya hapis cezasõ verilmez. 
Kur’an’da borçlunun darlõk içinde olmasõ halinde eli geni leyinceye kadar 
ona mühlet verilmesi tavsiye edilir (el-Bakara 2/280). 

Hanefîler’e göre hâkim tarafõndan nafaka takdiri sadece miktarõnõn be-
lirlenmesi bakõmõndan de il, nafaka borcunun kuvvetli bir borç haline gel-
mesi bakõmdan önemlidir. E er karõ koca nafaka borcu ve miktarõ üzerinde 
anla mamõ larsa veya hâkim tarafõndan takdir edilmemi se taraflardan biri-
nin ölümü ile, bo anma ile veya kadõnõn “nâ ize” duruma dü mesi ile bu 
borç dü er. Kadõnõn nâ ize olmasõ evlilik hukukuna riayet etmemesi ve ko-
casõnõn rõzâsõnõ almadan evini terketmesi anlamõna gelmektedir. Nâ ize du-
rumdaki kadõnõn o andan itibaren esasen nafaka hakkõ yoktur. Her üç halde 
de geriye dönük bir nafaka talebinin mümkün olmamasõ, mahkemeye ba -
vurulmadõ õna göre nafakanõn ödenmekte oldu u var sayõmõna dayanmak-
tadõr. Hâkim tarafõndan nafaka takdir edilmesi ödenmi  olma faraziyesini or-
tadan kaldõrmaktadõr. Di er üç mezhebe göre ise nafaka hâkimin takdirine 
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muhtaç olmaksõzõn kuvvetli bir borç olarak do ar; ancak ödenmekle veya 
ibrâ ile dü er. 

E in ihtiyaçlarõnõn normal yollardan kar õlanmamasõ durumunda mah-
kemece nafaka takdir edilmesi her zaman kadõnõn problemini çözmemekte-
dir. Kocasõnõn nafaka borcunu eda etmemesi sebebiyle kadõnõn ayrõca bir bo-
anma hakkõnõn bulunup bulunmadõ õ tartõ malõdõr. Hanefî hukukçular bu 

durumda kadõnõn bir bo anma hakkõnõn var oldu unu kabul etmezler. Di er 
mezheplerde ise ileride görülece i üzere kadõnõn belirli artlarla bo anma 
hakkõ bulunmaktadõr. 

b) Kocanõn Haklarõ 

Kocanõn karõsõ üzerinde –mirasõ dõ õnda- herhangi bir malî hakkõ bulun-
mamaktadõr. Karõ kocanõn birbirlerine kar õ sevgi ve saygõ ile davranmasõ 
her iki tarafõn birbirine kar õ kar õlõklõ borçlarõndandõr. 

Kadõnõn ev i lerini yapmasõ kocasõna kar õ bir borcu mudur sorusu dö-
nemlere, sosyal yapõya, kadõnõn ev dõ õnda çalõ õp çalõ mamasõna göre çö-
zümlenecek bir meseledir. Burada bütün dönemlere, bütün bölgelere ve bü-
tün ailelere yönelik de i mez bir kuralõn konmasõ söz konusu de ildir. Belki 
her dönemde ailenin, sosyal çevrenin durumuna göre bunu belirlemek söz 
konusu olacaktõr. Hz. Peygamber’in kõzõ Fâtõma’ya bir ö üt olarak evin için-
deki i lerin kõzõna, dõ arõdaki i lerin damadõ Ali’ye ait olaca õnõ söylemesi bi-
ze genel davranõ  biçimini belirlemede yardõmcõ olabilir. Buna göre çalõ -
mayan kadõnõn evin i lerini mâkul sõnõrlar içinde yerine getirmesi normal e -
lik görevleri arasõnda sayõlmak gerekir. Genel olarak vazife payla õmõnda 
yaratõlõ tan gelen özellik ve farklõlõklarõn da öncelik için bir ölçü oldu u söy-
lenebilir. 

J) De erlendirme 

slâm hukukunun klasik doktrininde evlenme akdinin yapõlõ õ, unsur ve 
artlarõ, sa ladõ õ haklar ve getirdi i yükümlülükler konusunda yer alan bil-

gi, hüküm ve öneriler netice itibariyle kadõn ve erke in insanlõk onuruna, 
dinin emir ve tavsiyelerine, toplumsal sa duyunun ölçü ve beklentilerine 
uygun biçimde birlikteli ini hedefleyen, ailenin sa lam temeller üzerine ku-
rulmasõnõ gaye edinen, muhtemel sakõncalarõ ve hak ihlâllerini önlemeye ça-
lõ an bir dizi düzenleme niteli indedir. Bu zengin bilgi birikiminin Kur’an ve 
hadislerde yer alan hükümlerle, slâm hukukçularõnõn bu hükümleri anlayõ  
ve yorumlayõ  tarzlarõyla, sosyal art ve telakkilerle ayrõ ayrõ ilgisi vardõr. 
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Fõkõh olaylarõn sadece hukukî yönünü de il müslüman fert ve toplumun 
dünya görü ünü, ya ayõ  biçimini ve ili kilerini, kültür ve gelene ini de 
temsil etti inden bu bilgiler hukuk düzenine yansõmasa bile müslüman açõ-
sõndan anlamlõdõr ve bir de er ta õr. 

Aile hukuku alanõ esasen ferdî hayatõ ve tercihleri ilgilendirmekte ve özel 
hukuk çerçevesinde kalmaktadõr. Bu yargõ slâm hukuk doktrininin olu um 
dönemleri için daha çok geçerlidir. Ancak, ehirle menin ve nüfus hareket-
lerinin arttõ õ, toplumsal hayatõn karma õk bir hal aldõ õ, dinî sorumluluk bi-
lincinin azalõp insan ili kilerinde hak ihlâllerinin ço aldõ õ, bireysel özgürlük 
ve ferdiyetçili in ön plana çõktõ õ ça õmõzda aile hayatõna yönelik toplumsal 
iyile tirme ve yasal düzenleme projeleri gündeme gelmi  ve gerekli görül-
meye ba lamõ tõr. Bu sebeple de slâm hukukçularõnõn özel hukuk ili kisi ve 
bireysel tercih çerçevesinde gördü ü birçok ailevî problem hâlihazõr slâm 
ülkelerinde yasal düzenlemeye konu edilmi  ve zaman zaman kamu yetki-
lileri de devreye sokularak çözülmeye çalõ õlmõ tõr. Osmanlõ’nõn orta dönem-
lerinde ba layan nikâhõn bizzat kadõlar veya kadõ kontrolünde din adamlarõ 
tarafõndan kõyõlmasõ çabalarõ, Tanzimat döneminde nikâhta tescilin ve devlet 
kontrolünün sa lanmasõna yönelik mevzuat ve son dönemde çõkarõlan 1917 
tarihli Hukuk-õ Âile Kararnâmesi bu sürecin habercisi olan geli melerdir. 

Günümüzde evlili in yapõlõ õndan aile içi hak ve sorumluluklarõn yasal 
güvencelere kavu turulmasõna, çok evlili in belirli esaslara ba lanmasõndan 
bo anmalarda e ler dõ õnda üçüncü ahõslarõn devreye sokulmasõna kadar 
belli alanlarda toplumsal iyile tirme projelerinin gündeme geldi i ve bazõ ya-
sal düzenlemelerin yapõldõ õ bilinmektedir. Yapõlanlar arasõnda gerek içerik 
gerekse kanunla tõrma tekni i ve politikasõ olarak tenkit edilecek yönler bu-
lunsa da böyle bir çabaya günümüzde ihtiyaç vardõr ve buna ilke olarak sõ-
cak bakmak gerekir. slâm hukukçularõnõn özellikle son yüzyõlda bu konuda 
bazõ yeni hukukî tedbirleri ve çözüm arayõ larõnõ dile getirmesi de böyle bir 
sosyal gerçekli e dayanmaktadõr. Çünkü bu tür konularõn yasal güvenceden 
ve kamu deste inden uzak olarak taraflarõn dinî ve vicdanî sorumluluklarõna 
bõrakõlmasõ bazan yeterli olsa bile ço u zaman zayõf, bilgisiz ve tedbirsiz 
kimselerin kaderinin güçlü tarafõn insafõna bõrakõlmasõ anlamõna gelmekte-
dir. Hukukun ve kamu düzeninin görevi ise güçsüzü, hakkõnõn ihlâl edilmesi 
muhtemel olan kimseleri korumaktõr. Bu konuda izlenecek en isabetli tutum, 
bir yöntem ve imkânõn fõkhõn klasik doktrininde mevcut olmasõnõ, insanlarõn 
da bu bilgilere dinin de i mez kutsal hükümleri gözüyle bakmasõnõ onlarõ 
yeterli güvence veya alõn yazõsõ saymasõnõ fõrsat bilip ondan yararlanmaya 
kalkmak yerine toplumsal sa duyunun onayladõ õ mâruf ve hukukî sõnõrlar 



A LE HAYATI 223 

 

içinde çözüm aramak, bu alanda bir yanlõ lõk varsa onun iyile tirmeye ve 
düzeltmeye çalõ mak olmalõdõr. Bireylerin bu zeminden çõkõp Allah kar õsõn-
da hesap verecek olmayõ yegâne müeyyide saymalarõ toplumsal düzeni ve 
ilgili ki ilerin haklarõnõ ihlâl edebilece i gibi insanlarõn din hakkõnda suizana 
kapõlmasõna ve çe itli ithamlarda bulunmasõna da kolayca yol açabilecektir. 
Kul ile Allah arasõnda kalan bireysel tercih ve davranõ larda ki ilerin Allah’a 
kar õ sorumlulu u (diyanî hüküm) ön planda olsa bile sosyal yönü bulunan 
ve kul hakkõna da taalluk eden insan ili kilerinde daha objektif ve genel 
(kazâî) kriterlere, toplumsal sa duyunun (mâruf) onaylayaca õ çözümlere 
yönelmek gerekecektir. 

Yasal müdahale ve düzenleme her zaman için yeterli güvence te kil et-
medi i ve istenen iyile meyi sa lamadõ õ, toplumsal kabul bölgeden bölgeye 
de i ti i ve konu bir yönüyle de insan unsurunun yeti kinli i ve sorumluluk 
bilinciyle alâkalõ oldu u için toplumumuzda sadece fõkõh kurallarõ gözetilerek 
yapõlan ve yürütülen evlilikler hakkõnda genelleme yapmak ve kategorik bir 
yakla õmda bulunmak do ru olmaz. Ancak slâm hukukçularõnõn klasik li-
teratürde yer alan görü lerinin buraya kadar söylenenler õ õ õnda yeniden 
de erlendirilmesi, özellikle de iki ahitle yapõlan ve dinî nikâh olarak adlan-
dõrõlan i lemin, ni anda yapõlan fakat evlilikten çok örtünme vb. dinî sõnõr-
lamalarõ kaldõrmayõ amaçlayan nikâhlarõn ve gizlice yapõlan ve yürütülen 
ikinci evliliklerin bu söylenenler õ õ õnda gözden geçirilmesi de vazgeçilmez 
bir önem ta õmaktadõr. 

 

III. EVL L K B RL N N SONA ERMES  

slâm hukukunda evlilik birli inin sona ermesi bazan akiddeki bir bo-
zukluktan bazan da e lerin evlilik birli ini yürütmekte zorlanmalarõndan, 
yürütmek istememelerinden kaynaklanõr. Buna göre evlili in sona ermesinin 
de i ik usul ve ekilleri vardõr. Burada slâm hukukunun klasik doktrinine 
göre evlilik birli ini sona erdiren sebep ve durumlara özetle temas edece iz. 

A) Fesih 

Fesih, evlilik birli inin akid anõnda var olan veya sonradan meydana 
gelen bir eksiklik sebebiyle bozulmasõdõr. Sõhhat artlarõndan birisinin eksik 
olu u akid anõndaki bir bozuklu u, taraflarõn bir arada ya amalarõnõn dinen 
mümkün olmamasõ akidden sonraki bir bozuklu u ifade eder. Meselâ ahit-
siz evlenme akid anõndaki bir bozukluktur, e lerden birinin dinden çõkmõ  
olmasõ da (irtidad) akidden sonra meydana gelen dinen beraber ya amayõ 
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imkânsõz kõlan bir haldir. Talâk, yani bo ama ise evlilik birli ine e lerden bi-
risi veya her ikisi tarafõndan son verilmesidir. Bu son verme bazan tek taraflõ 
bir irade beyanõ ile bazan iki tarafõn anla masõyla bazan da mahkeme kara-
rõyla olur. Her bir eklin kendine has usulü ve sonuçlarõ vardõr. 

Evlili in fesih veya talâkla sona ermesinin farklõ hukukî sonuçlarõ bu-
lunmaktadõr. Fesih evlilik birli ine derhal son verir. Talâka gelince, bâin ta-
lâk bu birli e kocanõn tek taraflõ iradesi ile geri dönemeyece i ekilde son 
verirse de ric‘î talâk iddetin bitimine kadar kocaya geri dönü  imkânõ ver-
mektedir. ddet bitince evlilik ba õ tamamen çözülmü  olur. Fesih ile koca-
nõn kullanaca õ talâk sayõsõ azalmõ  olmaz. Her bir talâk ise kocanõn sahip 
oldu u üç talâk hakkõnõ azaltõr. Zifaftan önce meydana gelen fesihlerde ka-
dõna mehir vermek gerekmedi i halde, aynõ durumda talâk gerçekle irse be-
lirli artlarla belirlenen mehirin yarõsõ veya müt‘a denilen gönül alõcõ bir he-
diye vermek gerekir. 

B) Bo ama 

slâm hukukunda talâk kelimesi hem tek taraflõ irade beyanõyla yapõlan 
bo amayõ, hem taraflarõn anla arak evlilik birli ine son vermelerini hem de 
mahkeme kararõyla meydana gelen bo anmayõ içerir. Esasen meydana geli  
ekilleri farklõ olmakla birlikte her üç bo anma türü de mü terek hükümlere 

sahiptir. Bununla birlikte talâk sözcü ü ile genellikle tek taraflõ irade beya-
nõyla yapõlan bo amalar kastedilir. Kadõnõn malî bir ödeme yapmasõ veya 
malî bir hakkõndan feragat etmesi suretiyle taraflarõn anla arak evlilik birli-
ine son vermelerine hul‘ veya muhâlea, mahkeme kararõyla meydana ge-

len bo anmaya da tefrik denir. 

slâm dininde ailenin özel bir yeri olmasõna ve müslümanlar gerek Kur’ân-õ 
Kerîm’de ve gerekse Hz. Peygamber’in hadislerinde evlenmeye, yuva kur-
maya özendirilmelerine ra men slâm hukukunda kolay bo anma yolu se-
çilmi  ve e lerin ve özellikle kocanõn ço u defa mahkemeye ba vurmaksõzõn 
bo anmalarõna imkân tanõnmõ tõr. Hele kilise hukukunda oldu u gibi e lerin 
bo anmalarõnõn yasaklanmasõ hiç dü ünülmemi tir. lk bakõ ta bu çeli ki gi-
bi görünürse de böyle de ildir. slâm e lerin bir ömür boyu beraber ya a-
malarõnõ arzu etmi , ancak bunu bo anmalarõ yasaklamak veya zorla tõrmak 
yoluyla gerçekle tirmeyi asla dü ünmemi tir. Çünkü bo anmanõn zorla tõ-
rõlmasõ yolunda getirilen tedbirler insanlarõ evlenmeye kar õ isteksiz dav-
ranmaya itmekte, zorla bir arada tutuluyormu  dü üncesi e ler arasõndaki 
sevgi ve ba lõlõ õ kõsa sürede tüketmektedir. Tam tersine slâm insanlarõn 
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sürdüremeyeceklerini dü ündükleri evlilikten kolayca kurtulma imkânõnõ ge-
tirmi tir. Ancak bu kolaylõ õn gerekli veya zorunlu olmadõ õ halde uygu-
lamaya yansõmasõnõ önlemek için dolaylõ bazõ dinî ve hukukî tedbirler al-
maktan da geri durmamõ tõr. 

Her eyden önce sebepsiz bo anmalar dinen ho  görülmemi  fakat haklõ 
bir sebebin varlõ õ durumunda helâl ve câiz kabul edilmi tir. Hz. Peygamber 
hadîs-i eriflerinde, “Allah katõnda en sevilmeyen helâl bo anmadõr” (Ebû 

Dâvûd, “Talâk”, 3; bn Mâce, “Talâk”, 1) buyurmu tur. Öte yandan bo anõp 
tekrar evlenmeler suistimal edilmesin diye bo amaya âzami bir sõnõr getiril-
mi , ayrõ ayrõ veya beraberce karõsõnõ üç defa bo ayan kimsenin iki taraf is-
teseler bile kadõn bir üçüncü ahõsla hileli olmayan bir evlilik yapmadõkça ve 
bu evlilik ölüm veya bo ama ile sona ermedikçe tekrar bir araya gelmelerine 
imkân tanõnmamõ tõr. Öte yandan özellikle kocalarõn bo ama haklarõnõ suis-
timal ettikleri durumlarda mehirin ödenmesi sonraya bõrakõlan kõsmõ (mehr-i 

müeccel) yüksek tutularak bo anmalara belirli bir sõnõr getirilmi tir. Dinî bir 
anlayõ  ve terbiye içinde ekillenen toplumun da sebepsiz bo anmalarõ ho  
kar õlamamasõ slâm toplumlarõnda bo anmalarõn daima sõnõrlõ olmasõ sonu-
cunu do urmu , hukuken var olan bo ama kolaylõ õ hiçbir zaman uygula-
maya yansõmamõ tõr. Bugün slâm toplumlarõnda kar õla tõ õmõz bo anma 
oranlarõnõn dünya ortalamasõnõn hayli altõnda olmasõ bunun bir ba ka kanõ-
tõdõr. 

a) Bo amanõn artlarõ 

1. Kocaya Ait artlar 

a) Tek taraflõ irade beyanõ ile bo ama esas itibariyle kocanõn hakkõdõr. 
Bu itibarla bo ayan kimsenin koca olmasõ gerekir. Koca bu hakkõ bizzat kul-
lanabilece i gibi di er hukukî i lemlerde oldu u gibi vekili aracõlõ õyla da 
kullanabilir. Koca sahip oldu u bu yetkiyi karõsõna da verebilir. Buna tefvîz-i 
talâk denir. Bu yetki evlilik anõnda kadõna devredilebilece i gibi daha sonra 
da verebilir. Bu yetkiye sahip olan kadõn yetkinin kendine verili  ekline gö-
re ya o anda veya diledi i zaman evlilik birli ine tek taraflõ bir beyanla son 
verebilir. Koca vermi  oldu u bu yetkiyi geri alamaz. Ancak kendisinin bo-
ama yetkisinin devam etti inde de ku ku yoktur. Sonuç itibariyle böyle bir 

yetki verilmesi durumunda karõ koca her ikisi de evlilik birli ini diledikleri 
an sona erdirebilirler. 

b) Kocanõn tam ehliyetli, yani âkõl bâli  olmasõ gerekir. Akõl hastasõ, 
mümeyyiz küçük gibi eksik ehliyetliler ve ehliyetsizlerin bo ama ehliyetleri 
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yoktur. Bunlar belirli artlarla velileri tarafõndan evlendirilebilirlerse de veli-
lerin bu evlili i sona erdirme yetkisi yoktur. Hanefîler’de aile hukuku bakõ-
mõndan tam ehliyetli kabul edilen sefih evlenme ehliyetine sahip oldu u gibi 
bo ama ehliyetine de sahiptir. Hanefîler’in sefihin bo amasõ hakkõndaki bu 
görü ü di er mezheplerce de kabul edilmi tir. 

Burada slâm hukukçularõ arasõnda bo ama ehliyeti bakõmõndan tartõ -
malõ olanlar sarho larla ikrah altõnda e lerini istemeyerek bo ayanlardõr. 
Sarho un durumu iki farklõ ekilde ele alõnõp incelenmi tir. Sarho luk verici 
maddeyi bilmeyerek veya zorla alanlarla ilâç gibi bir madde içinde me rû bir 
ekilde alanlar bir grupta, bilerek ve isteyerek keyif verici bir madde olarak 

alanlar bir ba ka grupta de erlendirilmi tir. slâm hukukçularõnõn tamamõ bi-
rinci gruptakilerin dinen ve hukuken sorumlu tutulmayacak bir durumda ol-
duklarõnõ ve bu sebeple bunlarõn hukukî ve cezaî ehliyetlerinin bulunmadõ-
õnõ kabul etmektedirler. Buna göre bu grupta yer alan bir kimsenin e ini 

bo amasõ geçerli de ildir.  

Tartõ malõ olan ikinci gruptakilerin durumudur. Hukukçularõn ekserisine 
özellikle Hanefîler’e, mam Mâlik ve âfiî’ye, a‘bî, Evzaî ve Saîd b. 
Müseyyeb’e göre sarho un eda (fiil) ehliyeti tamdõr; bunun sonucu olarak 
da bo amasõ geçerlidir. Hz. Osman, Ömer b. Abdülazîz, Hanefîler’den 
Tahâvî ve Kerhî, âfiîler’den Müzenî ve Hanbelîler’in bir görü üne göre sar-
ho lu un nasõl meydana geldi i de il, do urdu u sonuçlar önemlidir. Dola-
yõsõyla normal dü ünme kabiliyetini kaybeden sarho un eda ehliyeti yoktur. 
Sonuçta bo amasõ da geçerli de ildir. 

Canõ ve malõ a õr bir ekilde tehdit edilen ve bu tehdidi ba ka türlü de-
fetmeye gücü yetmeyen kimsenin (mükreh) bo amasõna gelince Hanefîler bu 
kimsenin rõzâsõ yoksa da irade ve ihtiyarõ vardõr, dolayõsõyla iradesinin sa-
katlandõ õ söylenemez, bo amasõ geçerlidir demektedirler. Hanefîler dõ õnda 
brâhim en-Nehaî ve a‘bî de bu görü tedir. Di er mezhep hukukçularõ ise 

aksi görü ü savunmakta ve can veya malõn a õr bir ekilde tehdit edilmesini 
iradeyi sakatlayan bir sebep olarak görmektedirler. Bunlara göre ikrah al-
tõnda yapõlan bo ama geçerli de ildir. Çünkü bo ayan kimse hür bir irade ile 
karõsõnõ bo amamõ tõr. Hukuk-õ Âile Kararnâmesi’nde de fakihlerin ço unlu-
unun görü ü tercih edilerek baskõ ve zorlama sonucu yapõlan bo amalarõn 

geçersiz oldu u ifade edilmi ti (md. 105). 

aka ile yapõlan talâk da hukukçularõn ekserisine göre geçerlidir. Hz. 
Peygamber, “Üç eyin ciddisi de ciddidir, akasõ da ciddidir: Nikâh, talâk ve 

talâktan dönme” (Ebû Dâvûd, “Talâk”, 9, Tirmizî, “Talâk”, 9; bn Mâce, “Talâk”, 



A LE HAYATI 227 

 

13) buyurmu tur. Bo anmanõn normal olarak herhangi bir mahkeme kara-
rõna gerek olmaksõzõn tek taraflõ irade beyanõyla gerçekle iyor olmasõ böyle 
bir tedbiri gerekli kõlmõ  olmalõdõr. Öte yandan ne söyledi ini ve ne yaptõ õnõ 
bilmeyecek derecede öfkelenmi  ve kendisi üzerindeki kontrolünü kaybet-
mi  bir kimsenin bo amasõnõn geçerli olmadõ õ da genellikle kabul edilmek-
tedir. 

2. Kadõna Ait artlar 

Bo anan kadõnõn bo ayan kocanõn e i olmasõ gerekmektedir. Burada söz 
konusu artõn önemi evlilik devam ederken yapõlan bo anmalarda de ildir. 
Ric‘î veya bâin talâkla bo anmõ  ve iddet beklemekte olan kadõn bu iddet 
süresi içinde tekrar bo anõrsa bu bo ama geçerli midir? Geçerli ise kocanõn 
bo ama haklarõndan birisi daha bitecek ve belki de büyük ayrõlõk (beynûnet-i 

kübrâ) denen kesin bo anma gerçekle ecektir. Hukukçular ayrõntõlarõnõ daha 
sonra görece imiz ric‘î bo anma iddeti bekleyen kadõnõn yeni bir bo anmaya 
daha muhatap olabilece inde tereddüt etmemektedirler. Çünkü ric‘î bo anma 
evlilik birli ini kesin olarak sona erdirmez. Hanefî hukukçular büyük ayrõlõk 
olmamak kaydõyla bâin talâk iddeti bekleyen kadõnõn da kocasõ tarafõndan 
geçerli olarak bo anabilece i görü ündedirler. Mâlikî, âfiî ve Hanbelî hu-
kukçular ise, bu durumdaki kadõnõn tekrar bo anamayaca õ, dolayõsõyla bâin 
talâk iddeti bekleyen kadõna yapõlan yeni bir bo anmanõn geçerli olmayaca-
õnõ söylerler. 

b) Bo ama Sözleri 

slâm hukukunun klasik doktrinine göre bo ama için kullanõlan sözler 
iki türlü olabilir. Bunlardan birisi bo anmadan ba ka bir anlama gelmesi 
mümkün olmayan, örfen özellikle bo anma için kullanõlan sözlerdir. “Seni 
bo adõm, bo sun” gibi. Bunlara sarih/açõk sözler denir. Di eri de bo anma 
anlamõna gelebilece i gibi, ba ka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Osmanlõ 
uygulamasõnda sõkça kar õmõza çõkan “ raden elinde olsun” gibi kinayeli ifa-
deler böyledir. Bu örf ve âdete veya kullananõn iç iradesine göre bo ama ira-
desinin kadõna devredilmesi anlamõna gelebilece i gibi, mutlak bo ama an-
lamõna da gelebilir. Bu tür ifadelere de kinayeli sözler denir. Bu ayõrõmõn 
önemi uradadõr ki açõk sözlerle yapõlan bo amalarda bo ayan kimsenin ger-
çekten bo ama niyetine sahip olup olmadõ õ ara tõrõlmaz. Her hâlükârda bo-
ama hukuken gerçekle mi tir. Kinayeli sözlerle yapõlan bo amalarda ise 

Hanefîler’e ve Hanbelîler’e göre ya bo ayanõn buna niyet etmi  bulunmasõ 
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ya da halin bo ama iradesine delâlet etmesi gerekir. Mâlikîler ve âfiîler ise 
bu durumda sadece niyete itibar eder, halin delâletini dikkate almazlar. 

Kocanõn bir evlilik içinde sahip oldu u bo ama hakkõ üçtür. lk ikisinde 
koca dilerse belirli artlarla bo amõ  oldu u e ine geri dönebilir. Bu geri dö-
nü  bâin talâkta yeni bir nikâhla olur, ric‘î talâkta yeni bir nikâha gerek de 
yoktur. Üçüncü bo ama hakkõnõ da kullanan koca istese bile ne yeni bir ni-
kâhla ne de nikâhsõz eski e ine geri dönebilir. Bu tür bir ayrõlõ a büyük ayrõ-
lõk (beynûnet-i kübrâ) denir. Bu ekilde kesin olarak ayrõlmõ  e lerin tekrar 
bir evlilikte birle ebilmeleri için kadõnõn bir ba kasõyla hileli olmayan bir ev-
lilik yapmasõ ve bu evlili in de zifaf ile fiilen ba lamasõ gerekmektedir. te 
bu ikinci evlilik ölümle veya bo anma ile sona ererse kadõn isterse yeni bir 
nikâhla tekrar birinci e ine geri dönebilir. Bu tedbir tek taraflõ irade beya-
nõyla hukuken kolayla tõrõlan bo anmalarõn suistimal edilmesinin önüne ge-
çilmesi dü üncesiyle getirilmi tir. Bunun önemli ölçüde etkili oldu unu da 
söylemek gerekir. Ne var ki slâm hukuk tarihinde üç talâkla bo anmõ  e le-
rin tekrar bir araya gelmelerini sa lamak üzere hileli evliliklerin (hülle) ya-
põldõ õ da olmu tur. 

Burada önemli bir problem kocanõn üç bo ama hakkõnõ da aynõ anda 
veya aynõ ay içinde kullanmasõ durumunda kar õmõza çõkmaktadõr. Hukuk-
çularõn büyük ço unlu una göre aynõ anda veya aynõ temizlik süresi içinde 
verilen üç talâk üç talâk olarak geçerli olur. Böylece koca bütün bo anma 
haklarõnõ kullanmõ  olmaktadõr. Hz. Ali, bn Mes‘ûd, Ebû Mûsâ el-E ‘arî’ye, 
Zeydiyye mezhebi hukukçularõna, bn shak, bn Teymiyye, bn Kayyim’e 
göre aynõ anda veya aynõ temizlik süresi içinde verilen üç talâk bir talâk ola-
rak kabul edilir. Bu durumda e ler isterlerse belirli artlarla evlilik birli ine 
geri dönebileceklerdir. îa- mâmiyye hukukçularõna atfedilen bir üçüncü gö-
rü e göre ise bir temizlik süresi içinde yapõlan üç talâk sünnete aykõrõdõr, 
bid‘attõr; hiç geçerli de ildir. 

Klasik doktrinin gere i olarak talâk hakkõnõn kocaya ait görülmesi ve 
onlarõn da bunu amacõ dõ õnda ve kimi defa bir tehdit vasõtasõ olarak kul-
lanmalarõ günümüzde toplumsal sa  duyu tarafõndan ho  kar õlanmayan ba-
zõ sonuçlarõ da beraberinde getirmektedir. Bo ama tehdidi, üçten dokuza art 
etme gibi uygulamalar, toplumumuzda yaygõn olarak görülmekte ve bunun 
sonucunda ya bu yönde gerçek bir arzu olmadõ õ halde aileler da õlmakta ya 
da evlili i kurtarmak için me rûlu u söz götürür, olmadõk formüllere ba -
vurulmaktadõr. Her iki sonucun da arzu edilir bir durum olmadõ õ açõktõr. 
Günümüzde bo anma yetkisi ve bu yetkinin kullanõmõ sadece kocayõ veya 
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e leri ilgilendiren özel bu hak kullanõmõ olmaktan çõktõ õ, bu konuda kocama 
iradesini bertaraf etmeyen fakat toplumsal sa  duyunun beklentilerine uy-
gun olan, dinin de ilkelerine ters dü meyen bazõ objektif çözüm ve düzenle-
melere ihtiyaç bulundu u da açõktõr. Ça õmõzda slâm ülkelerinde bu alanda 
gündeme gelen fõkhî tartõ malar, slâm hukukçularõnõn objektif ve sa  du-
yulu çözüm önerileri ve yapõlagelen hukukî düzenlemeler de böyle bir top-
lumsal gerçeklikten ve ona dayalõ ihtiyaçtan kaynaklanmaktadõr. Ortaya 
mâkul ve sa  duyulu çözümler koymak slâm hukukçularõ açõsõndan artõk 
kaçõnõlmaz bir sorumluluk olmu tur. Bu sayede, ya anan çirkinliklerin ve 
yanlõ larõn önünü almak ve bo anma i ini taraflarõn sorumlulu u yanõnda 
objektif usullere havale etmek mümkün olabilecektir. 

c) Bo ama Çe itleri 

slâm hukuk doktrininde bo ama dönülebilir olup olmamasõna göre ric‘î 
ve bâin, sünnete uygun olup olmayõ õna göre de Sünnî ve bid‘î bo ama ad-
larõnõ alõr ve her biri farklõ hukukî de erlendirmelere konu olur. 

1. Ric‘î Talâk 

Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan bo adõ õ karõsõna dönme imkânõ 
veren bo ama türüne dönülebilir bo ama anlamõnda “ric‘î talâk” denir. Bir 
ric‘î talâktan bahsedebilmek için evlili in zifafla fiilen ba lamõ  bulunmasõ ve 
Hanefîler’e göre bo amanõn sarih sözlerle ve iddet ve mübala a ifade etme-
yen bir tarzda yapõlmõ  olmasõ gerekmektedir. Ayrõca bu bo amanõn üçüncü 
bo ama olmamasõ da arttõr. Bu durumda koca, iddet süresi içerisinde dilerse 
e ine geri dönebilir. Bunun için yeni bir nikâh yapmaya, yeni bir mehir 
ödemeye gerek yoktur. Esasen bu özelli inden dolayõ bu bo ama türüne ric‘î 
talâk denmi tir. Dönme kocanõn açõk bir beyanla karõsõna geri döndü ünü 
söylemesiyle olabilece i gibi, evlilik ya amõna fiilen geri dönmesiyle de ola-
bilir. Bu özelli i dolayõsõyla ric‘î talâkta e ler derhal birbirlerinden ayrõlmak 
zorunda de ildirler. Dönmenin ahitlerle tesbit edilmesi mam âfiî ve 
Ahmed b. Hanbel’in bir görü üne, bn Hazm’a ve bazõ iî hukukçulara göre 
arttõr. Di er mezhepler bunu art olarak kabul etmezler, müstehap sayarlar. 

Ric‘i talâkta evlilik iddet süresince de devam ediyor kabul edilir. Bu se-
beple dönü  hakkõnõn da bu süre içinde kullanõlmasõ gerekir. Bu süre dönü  
yapõlmadan geçirilirse iddetin bitimiyle ric‘î talâk bâin talâka dönü ür. Dola-
yõsõyla geri dönmek için artõk bâin talâkta aranan artlar geçerli olur. 
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Evlili in iddet bitimine kadar devam edecek olmasõ miras ve mehir hu-
kuku açõsõndan da önemlidir. Bo anma vadeli mehirin vadesi iddet bitene 
kadar gelmedi i gibi, taraflardan birisinin ölmesi durumunda evlilik devam 
etti i için sa  kalan e  di erine mirasçõ olur. 

2. Bâin Talâk 

Kocaya bo adõ õ e ine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânõ veren bo-
anma eklidir. Bu bo ama kocanõn e ini üçüncü bo amasõ ise yeni bir ni-

kâh da taraflarõn bir araya gelmesi için yeterli de ildir; aralarõnda büyük ay-
rõlõk denilen beynûnet-i kübrâ meydana gelmi tir. Kadõnõn daha önce belir-
tildi i üzere bir ba kasõyla geçerli bir evlilik yapmadan ilk e ine dönmesi 
mümkün de ildir. 

Hangi tür bo amalar bâin talâktõr? Nikâh yapõlõp zifaf yapõlmadan mey-
dana gelen bo anmalar, taraflarõn anla arak bo anmalarõ (muhâlea) veya ko-
canõn üçüncü bo ama hakkõnõ kullanarak yaptõ õ bo ama bâin talâktõr. Bunla-
rõn dõ õnda Hanefîler’e göre kocanõn kinayeli sözlerle ve iddet ve a õrõlõ õ ifade 
eden kelimelerle yaptõ õ bo amalar da bâin talâk olarak kabul edilir. âfiî ve 
Hanbelî hukukçular bu tür bo anmalarõn ric‘î talâk oldu u görü ündedirler. 

Bâin talâk evlili e derhal son verir; e ler birbirlerinden hemen ayrõlmak 
zorundadõrlar. Öte yandan evlilik kesin olarak sona erdi inden bo anma va-
deli mehirin vadesi gelmi  kabul edilir. Bo anmõ  e ler artõk birbirlerine mi-
rasçõ da olmazlar. Bunun tek istisnasõ ölümcül bir hastalõ a yakalanan ko-
canõn e ini onun rõzâsõnõ almadan bâin talâkla bo amasõdõr. Bu durumda ko-
canõn e ini mirasõndan mahrum etme niyetiyle bo adõ õ kabul edilir ve bu 
bir hakkõn kötüye kullanõmõ addedilerek korunmaz. Bo anma her hâlükârda 
geçerlidir, ancak koca öldü ünde kadõn sanki bo anmamõ  gibi kocasõna mi-
rasçõ olur. Yalnõz kocanõn ölümünün kadõnõn iddet bekleme süresi içinde vu-
ku bulmasõ gerekmektedir. Ahmed b. Hanbel’e göre kadõn ilk kocasõnõn öl-
mesinden önce bir ba kasõyla evlenmemi  ise ölüm kadõnõn iddeti bittikten 
sonra da gerçekle se kadõn kocaya mirasçõ olur. mam Mâlik ise daha ileri 
giderek kadõn ba ka bir erkekle evlenmi  de olsa ilk kocasõna mirasçõ olur 
demektedir. Ölümcül hastalõk (maraz-õ mevt) ki iyi normal i lerini yapmak-
tan alõkoyan ve hastalõ õn ba langõcõndan itibaren bir yõl içinde ölümle niha-
yet bulan hastalõktõr. Böyle bir durumda ölümcül hastanõn yapmõ  oldu u 
üçüncü ahõslara zarar veren bazõ hukukî i lemler, içinde bulundu u hâlet-i 
rûhiye ile yapõldõ õ göz önüne alõnarak geriye dönük olarak iptal edilir. Burada 
da bo ama de il, mirasa ili kin sonuçlarõ iptal edilmi tir. Ne var ki bu örnekte 
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ölümcül hasta de il de kadõn bir sebeple ölürse bo ama geçerli oldu undan 
koca ölen karõsõna mirasçõ olamaz.  

3. Sünnî Talâk 

Bo ama, Kur’an’daki genel ilkelere ve Hz. Peygamber’in bu yöndeki 
açõklama ve tavsiyelerine uygun olarak yapõlõp yapõlmadõ õna göre Sünnî ta-
lâk, bid‘î talâk eklinde de tasnif edilmektedir. Bu ayõrõm hukukî olmaktan 
ziyade dinî-ahlâkî boyutlu bir ayõrõmdõr ve esas itibariyle, kocanõn objektif 
hukukî kriterlere ba lanamamõ  bo ama yetkisini onun dindarlõ õna havale 
ederek kõsõtlama ve sõnõrlama amacõ gütmektedir. 

 sminden de anla õlaca õ üzere Sünnî bo ama Hz. Peygamber’in bu ko-
nuda getirdi i ölçü ve sõnõrlamalara riayet edilerek yapõlan bo ama eklidir. 
Her eyden önce Sünnî bo anmanõn ric‘î talâk olmasõ gerekmektedir. Burada 
evlilik birli ine geri dönü  kapõsõnõn kapatõlmamasõ ve taraflara, daha do -
rusu e ini tek taraflõ irade beyanõyla bo ayan kocaya yeni bir dü ünme im-
kânõ tanõnmak istenmektedir. Ayrõca kadõnõn temizlik süresi ba ladõktan 
sonra ancak onunla cinsî ili kide bulunulmadan bo anmasõ ve bu bo ama-
nõn bir bo ama olmasõ gerekmektedir. Bu da yine aynõ hedefe, evlilik birli-
ini koruma hedefine yöneliktir. Hanefîler her temizlik süresi içinde bir bo-
ama ve ardarda üç temizlik süresi içinde üç bo ama gerçekle tirip neticede 

büyük ayrõlõ õn meydana gelmesini de Sünnî talâk kabul ederler. 

4. Bid‘î Talâk 

Bid‘at tabiri, Sünnet’in mukabili ve zõttõ olarak da kullanõlmakta oldu-
undan burada bid‘î talâk, Sünnet’e aykõrõ biçimde gerçekle tirilen bo amayõ 

ifade etmektedir. Bu bakõmdan genel olarak Sünnî olmayan her talâk bid‘î 
kabul edilir. Ki inin temizlik süresi dõ õnda veya temizlik süresi içinde ol-
makla birlikte karõsõyla cinsel ili kide bulunduktan sonra veya aynõ temizlik 
süresi içinde birden fazla bo ama durumunda ortada Sünnet’e uygun olma-
yan yani bid‘î bir bo anma vardõr. 

Talâkõn Sünnî-bid‘î ayõrõmõn sonuçlarõ hukukçularõn büyük ço unlu una 
göre hukukî olmaktan ziyade dinîdir. Yani Sünnet’e uygun olmayan bo a-
malar da dinen ho  görülmemekle birlikte hukuken geçerlidir. Ancak iî-
mâmiyye hukukçularõna ve Zâhirîler’den bn Hazm’a göre bid‘î talâk hiç ge-

çerli de ildir. bn Teymiyye ve bn Kayyim el-Cevziyye’ye göre aynõ temizlik 
süresi içinde birden fazla olarak gerçekle tirilen bid‘î talâk bir talâk olarak 
geçerlidir.  
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d) artlõ Bo ama 

Kocanõn bo ama iradesini ortaya koyan beyanõ kayõtsõz ve artsõz olabi-
lece i gibi bir arta (ta‘ilîkî art) veya vadeye de ba lanabilir. Bu yönüyle 
bo ama evlenmeden ayrõlmaktadõr.  

Bo anmanõn bir arta ba lanmasõ durumunda bu art ne zaman gerçek-
le irse bo anma da hükümlerini o zaman do urur. Bu art gerçekle ene ka-
dar evlilik bütün sonuçlarõyla birlikte devam eder.  

artlõ talâkõn sözün ifade etti i anlamõ kuvvetlendirmesi için yemin ye-
rine kullanõldõ õ da vâkidir. Bu durumda hukukçularõn ekserisine göre bu da 
geçerli bir artlõ talâktõr; art yerine geldi inde bo anma gerçekle ir. Ne var 
ki krime, üreyh, bn Teymiyye ve bn Kayyim gibi bazõ hukukçulara göre 
bu geçerli bir artlõ talâk de ildir; dolayõsõyla art tahakkuk etse de bo anma 
gerçekle mez. Sadece yerine getirilmedi i için yemin kefâreti gerekir. 

Bo anmanõn bir vadeye ba lanmasõ durumunda da vade geldi inde bo-
anma gerçekle mi  olur. 

C) Kar õlõklõ Rõzâ ile Bo anma 

E lerin evlilik birli ini kar õlõklõ anla arak sona erdirmeleri de câizdir. 
Böyle bir bo anma teklifi genellikle kadõndan gelir. Çünkü slâm hukukunun 
klasik sisteminde, dinî kayõt ve sõnõrlamalar hariç tutulur da sadece hukukî 
sonuç ölçü alõnõrsa, kocaya tek taraflõ bir irade beyanõyla karõsõnõ bo ama 
yönünde neredeyse mutlak nitelikte bir hak ve yetkisi tanõnmõ tõr. Bo an-
mayõ kadõn arzu ederse bu emeline mahkemeden bir bo anma kararõ elde 
ederek veya kocasõyla anla arak ve onu razõ ederek ula abilir. Bunun için 
kadõn genellikle birikmi  nafaka, mehir, iddet nafakasõ alaca õ gibi bazõ ala-
caklarõndan vazgeçer. Ancak e ler bunlardan farklõ bir bedel veya menfaat 
üzerinde de anla abilirler. E inden bo anan annenin çocuklarõna bir müd-
det ücretsiz süt vermesi, bakõp büyütmesi buna örnek gösterilebilir. Bu ta-
mamen karõ kocanõn kar õlõklõ anla malarõna ba lõdõr. Evlilik birli ini bu e-
kilde sona erdirmeye muhâlea veya hul‘ denilir. u kadar var ki muhâ-
leaya yol açan geçimsizlik kadõndan kaynaklanõyorsa kocanõn vermi  ol-
du u mehirden fazlasõnõ, e er erkekten kaynaklanõyorsa vermi  oldu u 
mehiri almasõ dinen ho  kar õlanmamõ tõr. Hatta Mâlikîler bu son durumda 
kocanõn karõsõndan herhangi bir mal almasõnõ câiz görmezler, almõ sa iade 
etmesi gerekir derler. 
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Ancak muhâleanõn geçerli olabilmesi için kadõnõn sadece âkõl ve bâli  
olmasõ yetmez; ayrõca re id olmasõ da gerekmektedir. Çünkü muhâlea kadõn 
bakõmõndan lehte de aleyhte de olmasõ söz konusu olan bir hukukî i lemdir; 
dolayõsõyla muhâlea talebinde bulunan ki inin malî i lemler bakõmõndan da 
tam ehliyetli olmasõ gerekir. 

Muhâlea bâin talâk sayõlõr ve bununla bir bâin talâk hakkõ kullanõlmõ  
kabul edilir. 

D) Mahkeme Kararõ ile Bo anma 

Evlilik birli inin sona ermesinin bir di er ekli e lerin mahkemeye ba -
vurarak hâkim kararõyla bo anmalarõdõr. Bu ekilde kazâî bo anmaya ça -
da  slâm hukuku literatüründe tefrîk denilir. Bu tür bo anmanõn öncekiler-
den en önemli farkõ bunun ancak bir hâkim kararõyla gerçekle mesi ve hâ-
kimin de ancak belirli sebeplerin varlõ õ durumunda bo anmaya karar vere-
bilmesidir. Halbuki önceki iki bo anma eklinde de bir hâkim hükmüne ge-
rek olmadõ õ gibi, bo anmanõn gerçekle ebilmesi için belirli sebeplerin varlõ õ 
da art de ildir. 

Din leri Yüksek Kurulu ise, hâkim kararõyla gerçekle tirilen bo anma-
larõn “bir bâin talak” oldu u görü ündedir. 

slâm toplumunda adliye te kilâtõnõn gerek kurulu  gerekse hukukî ihti-
lâflardaki rolü itibariyle ileri dönemlerdekine denk bir yaygõnlõk kazanmadõ õ 
ilk dönemlerde hakemler, taraflar arasõ hukukî çeki melerin halledilmesinde 
aktif bir rol üstlenmi lerdi. Ancak hakemin bo amaya karar vermesi, koca-
nõn ona bu içerikte bir vekâlet vermesine ba lõ oldu u gibi hakemin nelere 
yetkisi oldu u da fõkõh ekollerine göre farklõlõk ta õr. Bununla birlikte hakem 
kararõ ile evlili in sona ermesi de, tarihsel i levi itibariyle hâkim kararõ ile 
bo anma grubunda mütalaa edilebilir. 

a) Kazâî Bo anma Sebepleri 

Fõkõh mezheplerinin kabul etti i bo anma sebepleri birbirinden farklõdõr. 
Bu konuda en dar kabul Hanefî mezhebininkidir. En geni  yorum ise Mâlikî 
ve Hanbelî mezheplerine aittir. 

Bütün Sünnî mezhepleri göz önüne alõndõ õnda slâm hukukunda kabul 
edilen bo anma sebepleri u ba lõklar altõnda ele alõnabilir: 

1. Hastalõk ve Kusur 

Evlilik birli inin devam ettirilmesini zorla tõrõcõ nitelikteki hastalõk ve ku-
surlar kazâî bo anma sebebi sayõlmaktadõr. Ancak hangi tür hastalõklarõn bu 
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nitelikte sayõlaca õ slâm hukukçularõ arasõnda tartõ malõdõr. Burada ikili bir 
ayõrõm yapõlõr: 

1. Erkekte bulunan hastalõk ve kusurlar. Bundan maksat kocada iktidar-
sõzlõk vb. gibi cinsî münasebete engel bir hastalõk ve kusurun bulunmasõdõr. 
Bu tür hastalõk ve kusurlarõn bir bo anma sebebi oldu unda hukukçular gö-
rü  birli i içindedirler. Aslõnda Hanefî hukukçulardan Ebû Hanîfe ve Ebû 
Yûsuf sadece bu gruba giren hastalõk ve kusur sebebiyle kadõnõn kocasõndan 
bo anmasõnõ kabul eder. Burada bo anmanõn kabul edilmesi bu tür hastalõk 
ve kusurlar yüzünden e in zarar görmesi sebebiyledir. Bo anma ile bu zarar 
bertaraf edilmi  olmaktadõr. Bu gruba giren bir hastalõ õn kadõnda bulunmasõ 
halinde kocanõn bo ama hakkõ oldu undan ayrõca tefrik imkânõndan söz 
etmeye gerek yoktur. 

2. Delilik, cüzzam vb. hastalõklar. E lerden iki taraf için de söz konusu-
dur. Bu tür beraber ya amayõ imkânsõz veya me akkatli hale getiren hasta-
lõklar Hanefî hukukçulardan mam Muhammed ile di er mezhep hukukçula-
rõ tarafõndan bir bo anma sebebi olarak kabul edilmi tir. mam Muhammed’e 
göre bu tür bir hastalõk sebebiyle ancak kadõn bo anma talebinde bulunabi-
lir; kocanõn esasen talâk hakkõ bulundu undan mahkemeye ba vurup bo-
anma talep etmesine gerek yoktur. Di er mezhep hukukçularõ ise her iki ta-

rafõn da bu sebeplere dayanarak bo anma talep edebilece i görü ündedirler. 

Bu tür bir hastalõk ve kusur sebebiyle bo anma talebinde bulunabilmesi 
için e in evlilik anõnda bu hastalõk veya kusurdan haberdar olmamasõ, ö -
rendikten sonra da razõ olmamõ  bulunmasõ gerekir. Aksi halde e in bo an-
mayõ talep hakkõ dü er.  

Genellikle bu hastalõklar sebebiyle bo anma için ba vuruldu unda has-
talõk iyi olabilecek gibi ise hâkim bo anmayõ bir yõl tecil eder, iyi olma ümidi 
yoksa derhal bo anmaya hükmeder. Bu tefrik de bir bâin talâk kabul edilir. 

Kadî üreyh, bn ihâb ez-Zührî ve Ebû Sevr gibi bazõ hukukçular bo-
anma sebebi sayõlan hastalõk ve kusurlarõ bunlarla sõnõrlõ tutmazlar. Kar õ 

tarafta nefret uyandõran veya beraber ya amayõ zarar verici kõlan her türlü 
hastalõk ve kusur di er taraf için bir bo anma sebebidir derler. 

2. Kocanõn Nafakayõ Temin Etmemesi 

Kocanõn e inin nafakasõnõ temin etmemesi belirli artlarla bir bo anma 
sebebidir. Kocanõn nafakayõ temin etmemesi iki ekilde olur: Ya koca gücü 
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yetti i halde karõsõnõn masraflarõnõ kar õlamaz veya gücü yetmedi i için kar-
õlayamaz. Bunun bo anma hukuku bakõmõndan do urdu u sonuç farklõdõr.  

Her eyden önce belirtilmelidir ki Hanefî mezhebine göre kocanõn e inin 
masraflarõnõ kar õlamamasõ veya kar õlayamamasõ bir bo anma sebebi de il-
dir. Bu mezhepte koca nafaka yükümlülü ünü yerine getirmiyorsa kadõn 
mahkemeye ba vurarak kendisi için nafaka takdir ettirir. Yukarõda geçti i 
üzere bu nafakayõ tahsil için hukukun kendisine tanõdõ õ imkânlardan ya-
rarlanõr. Ancak di er üç mezhep aralarõnda farklõlõklar olmakla birlikte koca 
karõsõnõn nafakasõnõ temin etmez ve bu nafakayõ kar õlamak üzere görünen, 
bilinen bir malõ da olmazsa kadõnõn hâkime müracaatla bo anma talebinde 
bulunmasõnõ kabul ederler. Karõsõnõn nafakasõnõ kar õlamadan onu evlilik 
birli i içinde tutmayõ Kur’ân-õ Kerîm’de açõkça yasaklanan “zarar vererek 

kadõnlarõ tutmak” (el-Bakara 2/231) eklinde yorumlarlar. u kadar var ki 
mam Mâlik kocasõnõn fakirli ine razõ olan kadõnõn sonradan tefrik talebinde 

bulunamayaca õnõ söyler. Benzer bir görü  bn Kayyim el-Cevziyye tarafõn-
dan da ileri sürülmektedir. Ona göre kadõn fakirli ini bilerek evlendi i veya 
sonradan fakir dü en kocasõna kar õ nafaka yükümlülü ünü yerine getir-
memesi sebebiyle bo anma talebinde bulunamaz. Ancak koca fakirli ini giz-
lemi  ve kendini varlõklõ göstermi  ise bu durumda kadõn bo anma talebinde 
bulunabilir. 

Bu tür ayrõlõk mam âfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre bir fesih, mam 
Mâlik’e göre bir ric‘î talâktõr. Ancak bu son görü te kocanõn e ine geri dönü  
hakkõnõ kullanabilmesi için karõsõna kar õ nafaka yükümlülü ünü yerine ge-
tirecek durumda olmasõ gerekir. 

3. Terk ve Gaiplik 

Burada birbirinden farklõ iki durum söz konusu olmaktadõr; terk ve gaip-
lik. slâm hukuku literatüründe terk gaip olma, gaiplik de mefkud olma te-
rimleriyle anlatõlmõ tõr.  

Bugünkü hukukta gaiplik olarak ifade edilen mefkud olma hali nerede 
oldu u, ölü mü diri mi bulundu u bilinmeyen kimsenin durumudur. Bu kim-
senin ölümüne hükmedilebilmesi için Ebû Hanîfe ve âfiî’ye göre doksan 
ya õna kadar veya ya õtlarõ hayatta oldu u sürece beklenir; bilâhare ölü-
müne hükmedilir. Bu iki mezhebe göre gaiplik bir bo anma sebebi de ildir; 
kadõn kocasõnõn ölümüne hükmedilinceye kadar kocasõnõ beklemek zorun-
dadõr. mam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel ise gaibin ölümüne hükmedilme dõ-
õnda, bunu bir bo anma sebebi olarak da kabul etmi lerdir. mam Mâlik’e 
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göre kocadan son haber alõnma tarihinden itibaren dört sene geçti inde ka-
dõn sõrf bu sebeple kocasõndan bo anmayõ talep edebilir. Ahmed b. Hanbel 
“kadõn kocasõnõn ölümü için kuvvetli bir karîne varsa dört yõl geçtikten son-
ra bo anma talebinde bulunabilir” der. Böyle kuvvetli bir karînenin bu-
lunmadõ õ durumlarda ise kadõn ölümüne hükmedilinceye kadar kocasõnõ 
beklemek zorundadõr.  

Kocanõn sa  oldu unun bilinmesi durumunda evine dönmemesi gaip 
olma eklinde de erlendirilmi tir. Hanefî ve âfiîler bu durumu da bir bo-
anma sebebi olarak kabul etmezler. Mâlikî ve Hanbelîler ise tam tersine bu 

durumda daha kolay bir tarzda terkedilen kadõna bo anma hakkõ tanõmõ lar-
dõr. Yalnõz Hanbelîler bu gaipli in bir mazeret sebebiyle olmamasõnõ art ko-
arlar. Kocanõn eve dönmemekte kabul edilebilir bir mazereti varsa kadõn 

bo anma talebinde bulunamaz. Mâlikîler’e göre gaiplik bir sene veya daha 
fazla, Hanbelîler’e göre altõ ay veya daha fazla sürerse hâkim belirli artlarla 
bo anmaya hükmeder. Bu ayrõlõk Mâlikîler’e göre bir bâin talâk, Hanbelîler’e 
göre fesihtir. Hukuk-õ Âile Kararnâmesi’nde Mâlikî mezhebinin görü ü ter-

cih edilerek kadõna tefrik hakkõ verilmi , kadõn için gaip olan kocanõn ölüm 
ihtimalinin kuvvet derecesine göre dört ve bir yõl bekleme süresi öngörül-
mü tür (md. 127). 

4. Fena Muamele ve Geçimsizlik 

Hanefîler ve âfiîler’e göre kocanõn e ine fena muamele etmesi, e ler 
arasõnda iddetli geçimsizlik bir bo anma sebebi de ildir. Böyle bir durumda 
gerek iki tarafõn akrabalarõndan olu an hakem heyeti gerekse mahkeme ta-
raflarõn arasõnõ bulmaya çalõ õrlar. Ancak bu mümkün olmaz koca da karõsõ-
nõ bo amaya veya muhâleaya yana mazsa bu iki mezhepte hukuken yapõ-
lacak fazla bir ey yoktur. Osmanlõ Devleti’nde uzun yõllar Hanefî mezhebi-
nin resmî mezhep olarak yürürlükte olmasõ bu açõdan bazõ problemler ortaya 
çõkarmamõ  de ildir. Kadõnlar istemedikleri evliliklerden kurtulmak için 
bazan hukukun imkânlarõnõ zorlamõ lar, bazan da hukuk dõ õ yollara yö-
nelmi lerdir. Mâlikî ve Hanbelî hukukçulara göre ise kocanõn karõsõna fena 
muamele etmesi ve aralarõnda geçimsizlik olmasõ durumunda belirli artlarla 
bu durum bir bo anma sebebidir. 

Mâlikîler’e göre kocasõnõn kendisine fena muamelede bulundu u kadõn 
hâkime ba vurup bo anma talebinde bulunabilir. Bu iddiasõnõ ispat ederse 
hâkim derhal bo anmaya karar verir. Ancak kadõn kocasõnõn kötü muame-
lede bulundu unu ispat edemez, fakat bu sebeple bo anma talebinde de õsrar 
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ederse hâkim her iki tarafõn ailesinden uygun birer ki iyi hakem olarak se-
çer. Bu hakemler taraflarõn arasõnõ õslah etmeye gayret ederler. Bu mümkün 
olmazsa bo anmaya hükmederler. E er ailedeki geçimsizli in sebebi koca 
ise hakemler bâin talâka, kadõn ise muhâleaya hükmederler. kisi arasõndaki 
fark uradadõr ki bâin talâkta bo anmanõn malî yüklerini koca üstlendi i 
halde, muhâleada bu yüklerden tamamen veya büyük ölçüde kurtulmu  
olur. Hanefîler ve âfiîler’le Mâlikî ve Hanbelîler arasõnda hakem tayininde 
en önemli fark gerekti inde hakemlerin bo anma kararõnõ verebilip vereme-
melerinde yatmaktadõr. Önceki iki mezhepte e er koca bo anma konusunda 
bir yetki vermemi se hakemlerin bo ama yetkisi olmadõ õ halde, sonraki iki 
mezhepte bu yetki vardõr. Mâlikîler’e göre bu bo ama bir bâin talâktõr. 

b) Liân 

Karõsõnõn zina etti ini veya çocu unun zina mahsulü oldu unu iddia 
eden ve bu iddiasõnõ gerekti i ekilde ispat edemeyen koca hâkim huzu-
runda hususi bir ekilde yeminle ir ve evlilik birli ine hâkim tarafõndan son 
verilir. Kur’an’da da ana hatlarõyla temas edilen bu prosedüre (en-Nûr 24/6-

9) slâm hukukunda liân denilir. Liân sonunda hâkim taraflarõn arasõnõ tef-
rik eder. Ebû Hanîfe ve mam Muhammed’e göre bu bir bâin talâk hük-
münde ise de Hanefîler’den Ebû Yûsuf’a ve di er mezhep imamlarõna göre 
taraflar birbirlerine ebedî olarak haram olurlar. 

c) Îlâ 

Kocanõn dört ay veya daha fazla karõsõna yakla mayaca õna dair yemin 
etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasõna îlâ denilir. Hanefîler’e göre 
koca bu süre içinde karõsõyla bir araya gelirse, yemin etmi se yemin kefâreti, 
nezirde bulunmu sa adadõ õ o ey gerekli olur. ayet koca bu süre içinde ka-
rõsõna dönmezse hâkimin kararõna ihtiyaç kalmadan kadõn bir bâin talâkla 
bo anmõ  sayõlõr. 

Hanefîler hariç di er üç mezhebe göre îlâ vukuunda sadece dört ayõn geç-
mesiyle talâk meydana gelmez. Koca dönü  veya talâktan birini seçmek zo-
rundadõr, de ilse kadõnõn ba vurusu üzerine hâkim evlilik birli ine son verir. 

E) De erlendirme 

slâm hukukunun klasik doktrininde mehir kadõnõn, bo ama da erke in 
hakkõ olarak görülür ve bu iki hak birbiriyle dengelenir. Bunun için de koca 
karõsõnõ bo arken herhangi bir hukukî kayõt ve arta tâbi tutulmamõ tõr. 



238 LMÝHAL 

 

Konunun hukukî vechesi böyle olmakla birlikte slâm’õn ferde yükledi i dinî 
ve vicdanî sorumluluk duygusu, müslüman bireyin kazandõ õ ahlâkî ve in-
sanî meziyetler, slâm toplumunun sa lõklõ örgüsü ve olumlu kamuoyu ve 
baskõsõ erke in bo ama hakkõnõ keyfî ekilde kullanmasõna imkân verme-
mi , kadõnõn haklarõnõn korunmasõ yönünde ço u zaman yeterli bir güvence 
te kil etmi tir. Yine Kur’an’da bo amalarda ahit bulundurulmasõ istenerek 
(et-Talâk 65/2) erke in fevrî ve haksõz bo ama iradesi frenlenmek istenmi -
tir. slâm hukukçularõnõn ço unlu u âyetteki bu emri, mevcut gelene i de göz 
önünde bulundurarak tavsiye olarak anlamõ , di er bir grup ise bunu yerine 
getirilmesi gerekli bir emir niteli inde görmü tür. Buna ilâve olarak slâm hu-
kukçularõ kadõnõn da bo ama hakkõnõ kullanmasõnõ ve belli sebeplerin varlõ õ 
halinde kazâî bo anma için mahkemeye ba vurabilmesini ve bu yolla evlili-
in sona ermesini benimseyerek erke in söz konusu bo ama hakkõna bir 

ba ka sõnõrlama getirmi tir. Çünkü bireyler için mutlak haktan söz edilemeye-
ce i gibi hakkõn kullanõmõnõn belli sõnõrlarõnõn bulunmasõ da kaçõnõlmazdõr. Ne 
var ki Hanefî ve âfiî hukukçularõ kadõna bo anmayõ talep hakkõ veren sebep-
leri çok sõnõrlõ tutarken Mâlikî ve Hanbelî hukuk ekolleri evlilik birli inin sa -
lõklõ ekilde sürdürülmesini engelleyen veya zorla tõran bütün sebepleri bu 
kapsama almõ tõr. Bu sebeplere yukarõda ana hatlarõyla de inilmi tir. 

Mâlikî ve Hanbelî hukuk ekolünün bu konudaki esnek ve ho görülü 
tavrõ Osmanlõ’nõn son döneminde çõkarõlan 1917 tarihli Hukuk-õ Âile Karar-
nâmesi’ne de kaynaklõk etmi tir. Kadõnõ kocasõnõn zulmüne ve haksõz baskõ-
sõna kar õ korumayõ, kendisi için çekilmez bir hal almõ  bulunan evlilik ba-
õndan kadõnõ kurtarmayõ ve bu konuda hâkimi ve hakemi de devreye so-

karak mâkul bir objektifli i sa lamayõ hedef alan bu son görü , gerçekten 
ça da  kanunlardan on küsur asõrlõk bir önceli e sahip ileri bir yakla õmdõr. 

Batõ’da asõrlarca egemen olmu  Katolik hukukunda bo anma yasa õnõ 
kõsmen olsun yumu atmayõ sa layabilmek için ayrõlõk müessesesi kabul edil-
mi , zina sürekli ayrõlõk sebebi sayõlõrken irtidad, fena muamele, haysiyetsiz 
hayat sürme, e inin sa lõ õnõ ve hayatõnõ tehlikeye sokma gibi sebepler de ge-
çici ayrõlõk sebebi sayõlmõ tõr. Katolik hukukuna tepki olarak do an ve bo-
anma imkânõ getiren Protestan hukukunda zina, terk, evlilik vazifelerini ifa-

dan kaçõnma, cana kast ve fena muamele birer bo anma sebebi kabul edilmi -
tir. Bunun için de Batõ kanunlarõndaki bo anma sistemi ve sebepleri temelde 
Katolik ve Protestan hukukuna ve geleneksel Hõristiyanlõ a dayanmaktadõr. 

Günümüzde ailenin aldõ õ önem, sosyal yapõnõn sa lamlõ õ ile ailenin sa -
lamlõ õ arasõndaki kopmaz ba , dinî, kültürel ve ahlâkî de erlerin yerle tirilip 
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ya atõlmasõnda ailenin üstlendi i görev, çocuklarõn e itimi açõsõndan ailenin 
hayatî fonksiyonu göz önünde bulundurulursa, evlili i sadece iki tarafõ ilgi-
lendiren özel bir ili ki evlilik birli ine son vermeyi de sadece kocaya ait bir 
hak ve yetki olarak görmek ve toplumun evlenmeye-bo anmaya hiç müda-
hale etmemesini istemek do ru olmaz. Bunun için de, evlilik birli ine son 
vermek isteyen kadõnõn irade ve talebinin de aynõ ekilde de erlendirmeye 
alõnmasõ, hatta kamu düzeninin ve kanunlarõn bo anmalarda bir tarafõn ira-
desi kadar kar õ tarafõn konumunu da gözetmesi, hakkõn kötüye kullanõlma-
sõnõ önlemesi, taraflara ispat ve savunma hakkõ tanõmasõ, bo anmayla ma -
dur olacak taraf ve ahõslarõn haklarõnõ koruma altõna almasõ gayet tabiidir 
ve gereklidir. Ancak bu müdahalede ölçünün kaçõrõlmasõ, daha da önemlisi 
taraflardan birinin evlilik birli ini sona erdirme yönündeki açõk ve kesin ira-
desi göz ardõ edilerek taraflarõn artõk çekilmez hal almõ  ve anlamõnõ yitirmi  
bir evlili e zorlanmasõ savunulamaz. ster taraflar ister kanun ve toplum adõna 
yapõlsõn böyle bir zorlamayõ haklõ görmek de oldukça zordur. Bu itibarla Hu-
kuk-õ Âile Kararnâmesi’nin slâm hukuk doktrinindeki alternatif görü ler için-
den eklektik bir metotla alõp benimsedi i kazâî bo anma sistemi, aile meclisi 
ve hakem uygulamasõ iki uç çizgi arasõnda dengeyi gözeten orta bir çözüm 
niteli indedir. 

 

IV. EVL L N SONA ERMES N N SONUÇLARI 

Evlili in sona ermesinin birtakõm sonuçlarõ, tõpkõ evlilik gibi erkek ve 
kadõna yükledi i birtakõm hak ve borçlar vardõr. Bunlardan en önemlileri 
iddet ile iddet nafakasõdõr. 

A) ddet 

Bo anma, evlili in feshi ve ölüm gibi bir sebeple evlili in sona ermesi 
durumunda kadõnõn yeni bir evlilik yapmadan önce beklemesi gereken sü-
reye iddet denir. Gerçi iddeti esas itibariyle evlili i sona eren kadõn bekle-
mekteyse de dört karõsõ olup da bunlardan birisini bo ayan veya bo adõ õ 
karõsõnõn (onunla tek nikâh altõnda birle tirilemeyecek derecede) yakõn bir ak-
rabasõyla evlenmek isteyen erkek de evlenmeden önce bo adõ õ karõsõnõn 
iddetinin bitmesini beklemek zorundadõr. 

Geçerli (sahih) evlenmeden sonra zifaf veya sahih halvet, fâsid evlen-
meden sonra zifaf gerçekle ir, daha sonra e ler ayrõlõrlarsa kadõnõn iddet 
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beklemesi gerekir. Öte yandan geçerli bir evlenmeden sonra koca ölürse zifaf 
veya sahih halvet artõ aramaksõzõn kadõn ölüm iddeti beklemek zorundadõr. 

ddet kadõnõn önceki kocasõndan hamile olup olmadõ õnõn anla õlmasõ, 
buna ilâve olarak ölüm iddetinde ölen kocasõna hürmet ve ric‘î talâkta ko-
caya yeniden dü ünme imkânõ vermesi dü ünceleriyle emredilmi tir. Di er 
bir anlatõmla iddet, esas olarak kadõnõn hamile olup olmadõ õnõn ortaya çõk-
masõ amacõna yönelik olmakla birlikte onun sadece bu amaçla sõnõrlandõrõl-
masõ do ru de ildir. Ölüm iddetinde bunun yaratõlõ  açõsõndan erkeklere göre 
daha duyarlõ ve yuvaya daha ba lõ olan kadõnõn ölmü  kocasõnõn hâtõrasõna 
saygõ ve yuvaya ba lõlõk simgesi olarak, bo anma iddetinde ise toplumun 
kötü zanda bulunmasõnõ engellemeye, dolayõsõyla kadõnõn saygõnlõ õnõn de-
vamõnõ sa lamaya yönelik bir önlem olarak de erlendirilmesi mümkündür. 
Bu itibarla, kadõnõn hamile olup olmadõ õnõn tõbben anla õlabildi i öne sürü-
lerek, iddet beklemeye artõk gerek bulunmadõ õ ileri sürülemez. 

ddeti ona sebebiyet veren olaya göre ikiye ayõrmak gerekir. Ölüm iddeti, 
bo anma veya fesih iddeti. 

a) Ölüm ddeti. Kocasõ ölen kadõnlarõn bekledikleri iddettir. Bunlar e er 
hamile iseler iddetleri do umla biter; isterse bu do um kocanõn ölümünden 
çok kõsa bir süre sonra gerçekle sin. E er hamile de illerse bu durumdaki 
kadõnlarõn beklemeleri gereken süre dört ay on gündür. Fâsid (geçersiz) bir 
nikâhla evli olanlar ölüm iddeti beklemezler. 

Hamile olmayan e  ric‘î talâk iddeti beklerken koca ölürse bo anma 
iddetini terkederek ölüm iddeti beklemeye ba lar. Bâin talâk iddeti bekleyen 
kadõn ise ölüm iddeti beklemez; ba lamõ  oldu u bo anma iddetini tamamlar. 

b) Bo anma veya Fesih ddeti. Bo anmõ  veya bir eksiklik sebebiyle 
nikâhõ feshedilmi  olan kadõnlarõn beklemeleri gereken iddettir. Fâsid nikâh 
sebebiyle nikâhõ feshedilenlerin iddet beklemeleri ancak evliliklerinin zifafla fi-
ilen ba lamasõ durumunda söz konusudur. Bu grupta yer alan kadõnlarõn bek-
leyecekleri iddet süresi hamile olup olmamalarõna göre de i mektedir. Hamile 
iseler iddetleri do umla biter, de illerse ve normal olarak hayõz görüyorlarsa 
iddet süreleri üç hayõz süresidir. Kadõn hayõzlõ iken bo anõrsa bu hayõz hesaba 
katõlmaz. Bu Hanefî ve Hanbelîler’in kabul etti i görü tür. Mâlikî ve âfiîler’e 
göre bu durumdaki kadõnlarõn beklemeleri gereken süre üç temizlik müddeti-
dir. Bu farklõlõ õn sebebi “Bo anmõ  kadõnlar kocalarõyla ili kide bulunmaksõ-

zõn üç kar’ süresi beklesinler” (el-Bakara 2/228) âyetindeki kar’ sözcü ünün 
çift anlamlõ (hayõz ve temizlik) olmasõ ve Hanefî ve Hanbelîler’in bunu hayõz, 
Mâlikî ve âfiîler’in de temizlik olarak anlamalarõ yüzündendir. 
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Küçüklü ünden veya ya lõlõ õndan dolayõ hayõz görmeyen kadõnlarõn 
iddeti ise üç aydõr. Bu iki dönem (15-55 ya ) arasõnda olup da herhangi bir 
sebepten dolayõ hiç hayõz görmeyen veya bir ya da iki defa görüp de bilâ-
hare görmeyen kadõnlarõn (mümteddü’t-tuhr) bekleyecekleri iddet süresi ko-
nusunda mezhepler arasõnda büyük görü  ayrõlõklarõ vardõr. Ebû Hanîfe’ye 
göre bu kadõn hayõzdan kesilme ya õ olan elli be  ya õna kadar bekler, daha 
sonra da tekrar üç ay beklemek zorundadõr. Ebû Hanîfe’nin bu ihtiyatkârlõ õ 
bu durumdaki kadõnõn hamile olmadõ õnõn kesin olarak tesbit arzusuna da-
yanmakta ise de bugünkü tõbbî bilgiler õ õ õnda bu ölçüde bir ihtiyata artõk 
gerek yoktur. Kaldõ ki bu ölçüde bir ihtiyat hem bo andõklarõ halde karõsõna 
iddet nafakasõ ödemeye devam eden koca, hem de ne evli ne de bekâr sayõ-
lan kadõn için son derece mahzurlu ve me akkatlidir. Üstelik kötü niyetli 
kadõnlar için suistimal edilmeye açõk bir yoldur. Böyle durumlarda Mâlikî-
ler’in görü ü daha uygun görünmektedir. Mâlikîler’e göre bu durumdaki ka-
dõnlarõn iddeti sadece on iki aydõr. ddet esas itibariyle önceki evlilikte olu an 
çocu un nesebini korumaya yönelik oldu una göre on iki aylõk bir süre bu 
gayeye fazlasõyla hizmet etmektedir. 

B) ddet Nafakasõ 

ddet beklerken kadõnlarõn nafakalarõ belirli artlarla kocalarõ üzerinedir. 
Hanefîler’e göre ric‘î ve bâin talâk ve istisnalarõ olmakla birlikte fesih iddeti 
bekleyen kadõnlarõn yiyecek, giyecek, mesken vb. ihtiyaçlarõnõn giderilmesi 
bo ayan kocasõna aittir. Mâlikî ve âfiîler ric‘î talâk ve kadõnõn hamile ol-
masõ halinde bâin talâk iddetinde kadõnõn nafakasõnõn kocaya ait oldu unu 
söylemekte iseler de kadõnõn hamile olmadõ õ bâin talâk hallerinde böyle bir 
nafaka gereklili ini kabul etmezler. Onlara göre bu durumda kadõn için sa-
dece mesken hakkõ bulunmaktadõr. 

Ölüm iddeti bekleyen kadõn için ise hukukçular hiçbir nevi nafakanõn 
gerekmedi ini söylemektedirler. Çünkü koca öldü ünde ki ili i ve böyle bir 
yükümlülük için gerekli olan vücûb ehliyeti sona ermektedir. Dolayõsõyla 
ölen kocanõn herhangi bir borca muhatap olmasõ söz konusu de ildir. 

 

V. DO UM ve SONUÇLARI 

slâm hukukunda do uma birtakõm sonuçlar ba lanmõ  olup do um 
sonrasõnda do an çocu un nesebinin sabit olmasõ gibi bazõ haklar veya 
onun beslenip büyütülmesi, akrabalar arasõ bakõm mükellefiyeti gibi birta-
kõm sorumluluklar söz konusu olabilmektedir. 



242 LMÝHAL 

 

A) Nesep 

Geni  anlamda nesep bir kimsenin geldi i soy ile ili kisini, kan ve hõ-
sõmlõk ba õnõ ifade eder. Dar anlamda nesep ise çocu un ana babasõyla hõ-
sõmlõk ili kisidir. 

a) Nesebin Sübûtu 

Çocu un kendisini do uran kadõnla nesep ili kisi kendili inden sabittir. 
Buna kar õlõk babasõyla olan nesep ba õnõn kurulmasõ u üç yoldan birisiyle 
mümkündür. 1. Geçerli (sahih) bir evlilik. 2. Fâsid bir evlilik veya evlilik 
üphesiyle birle me. 3. krar. Bu üç yolu incelemeden önce nesebin tesbitin-

de önemli bir yeri olan hamileli in süresi üzerinde bir nebzecik durmak ge-
rekir. 

Hamileli in en az süresi hukukçularõn ittifakõyla altõ aydõr. Âzami süre 
ise ihtilâflõdõr. Bazõ hukukçular dokuz ay, bir sene, bazõlarõ iki sene olarak 
kabul eder. Hatta bunu dört seneye çõkaran hukukçular bile vardõr. Hamile-
li in âzami süresi ile ilgili olarak bu kadar farklõ sürelerin öne sürülmesi bu 
ictihadlarõn yapõldõ õ dönemdeki tõbbî bilgilerle yakõndan ilgilidir. Çünkü 
âzami süre konusunda ne âyette ve ne de hadiste herhangi bir rakam veril-
mi tir. Hukukçular, dönemlerinin bilgileri ve biraz da ahsî gözlemleri õ õ-
õnda bu kadar farklõ süreler öngörmü lerdir. Bu konuda günümüzde tõbbõn 

belirtti i süreyi esas almak gerekmektedir. 

1. Geçerli Evlilik. Sahih (geçerli) bir evlilikte do an çocu un nesebi ko-
caya ba lanõr. Yalnõz bunun için çocu un evlilikten en az altõ ay sonra do -
mu  olmasõ, erke in âdeten baba olacak ya ta bulunmasõ ve karõ kocanõn 
birle melerinin imkân dahilinde olmasõ gerekir. Hanefîler nesebin sübûtu 
için ilk iki artõ yeterli görüp sonuncu artõ aramazlar. 

Kocasõ vefat eden veya bo anma iddeti bekleyen ve iddetinin bitti ini 
bildirmeyen kadõn, vefat veya talâktan itibaren âzami hamilelik müddeti 
içinde do um yaparsa çocu un nesebi kocaya ba lanõr. Hatta talâk ric‘î ise 
çocuk âzami hamilelik müddetinden sonra da do sa nesep yine kocaya ba -
lanõr. Kadõn iddetinin bitti ini bildirmi , fakat bu bildirim tarihinden itibaren 
altõ aydan daha kõsa bir zaman içinde do um yapmõ sa her hâlükârda bu 
çocu un nesebi kocaya ba lanõr. 

2. Fâsid evlilik. Böyle bir evlilikte nesebin sübûtu için akid yeterli de-
ildir; fiilî birle me de aranõr. Çocu un böyle bir birle meden en az altõ ay 

veya daha fazla bir zaman geçtikten sonra do mu  olmasõ gerekir. Öte yandan 
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fâsid nikâh üzerine meydana gelen ayrõlõktan itibaren âzami hamilelik müd-
deti içinde do an çocuklarõn nesebi de kocaya ba lanõr. 

3. krar. Nesebin sabit olma yollarõndan birisi de ikrardõr. krar yoluyla 
nesebin sabit olabilmesi için baba ile çocuk arasõnda bu ili kiye uygun bir 
ya  farkõnõn bulunmasõ ve çocuk mümeyyizse onun da bu ikrarõ kabul et-
mesi gerekmektedir. 

Nesep bu üç yoldan hangisiyle sabit olursa olsun sonuçlarõ itibariyle ay-
nõdõr.  

b) Evlât Edinme 

Bu konuda son olarak evlât edinmeye temas etmek gerekir. slâm hu-
kukunda kimsesiz çocuklarõn bakõm ve gözetilmesi tavsiye edilmi  olmakla 
birlikte hukukî birtakõm sonuçlar do uran bir evlâtlõk kabul edilmi  de ildir. 
u anlamda ki, evlât edinenle evlâtlõk arasõnda bu ili ki sebebiyle bir mah-

remiyet do maz. Aynõ ekilde evlât edilenin aslî nesebinin zayi edilmesi ve 
evlât edinenlerin nesebine kaydedilmesi ve buna ba lõ olarak evlât edinenle 
evlâtlõk arasõnda tek veya çift taraflõ bir mirasçõlõk ili kisi de yoktur. u ka-
dar var ki Osmanlõ uygulamasõnda kimsesiz çocuklarõn evlâtlõk adõ altõnda 
ve hiçbir hukukî sonuç do urmaksõzõn hayõr sever kimseler tarafõndan ba-
kõlõp büyütülmesinin örneklerine de rastlanmaktadõr. er‘iyye sicil defterle-
rinde oldukça çok sayõda bu tür evlâtlõk (tebennî) kaydõna rastlanmaktadõr. 
Bunlarõn er‘iyye sicillerine geçmi  olmasõ mahkemece nafaka takdiri sebe-
biyledir. Mahkeme tarafõndan takdir edilmeyen nafakalar, harcayan kimse 
bakõmõndan ba õ  sayõlõp geri istenemeyece inden böyle kimsesiz birisini 
evlât edinenler gerekti inde çocu u geri isteyecek olanlara kar õ ileri sür-
mek üzere mahkemeye nafaka takdir ettirmeyi müstekar bir uygulama ha-
line getirmi lerdi. Osmanlõlar’da kar õmõza çõkan evlâtlõk uygulamasõnda s-
lâmiyet öncesi Türkler’deki evlâtlõk uygulamalarõnõn kalõntõlarõnõ görmek 
mümkündür. 

Günümüzde gerek kimsesiz çocuklarõ sõrf hayõr yapmak için bakõp yeti -
tirmek amacõyla, gerekse çocu u olmayan ailelerin kendi çocuklarõ gibi bü-
yütmek üzere evlât edinmeyi arzu ettikleri görülmektedir. Öteden beri mu-
hafazakâr aileler, çocu un büyümesiyle ortaya çõkaca õ dü ünülen mahre-
miyet sebebiyle bu uygulamaya pek sõcak bakmamaktadõrlar. Bununla bir-
likte toplumda kimsesiz çocuklarõn büyütülüp iyi bir ortamda yeti tirilmesi-
nin de çocu u olmayan ailelerin evlâtlõk edinmesinin de yararlarõ açõktõr. 
Böyle olunca, iki ya tan küçük çocuklarõn -neseplerinin korunmasõ, anne ve 
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babalarõyla irtibatlarõnõn sa lanmasõ kaydõyla- evlâtlõk edinilip emzirilmesi 
ve böylece süt mahremiyeti konumuna çõkarõlmasõ, bu mümkün olmadõ-
õnda bile mahremiyetle ilgili dinî kayõt ve artlara uyularak bu yolun i le-

tilmesi mümkün görünmektedir. 

B) Emzirme 

Çocu un bakõm ve büyümesinde emzirmenin önemli bir yeri vardõr. Bu 
bakõmdan emzirme, slâm hukukunda ana babaya terettüp eden bir vazife 
olarak ayrõca düzenlenmi tir. Hanefî hukukçular annenin çocu unu emzir-
meye dinen mecbur oldu unu, ancak hukuken olmadõ õnõ söylerler. Bu gö-
rü  çocu un nafakasõnõn her hâlükârda babaya ait olmasõ ve o dönemlerde 
toplumda ücretli sütannenin kolayca bulunabilmesi sebebiyledir. Hanefîler 
bu yükümlü ü her durumda babaya vermi lerdir. Di er mezhep hukukçularõ 
ise annenin dinen oldu u gibi hukuken de çocu unu emzirmek zorunda ol-
du unu söylerler. u kadar var ki çocuk yalnõz annenin sütünü kabul ediyor 
veya sütanne bulunamõyor veyahut da babanõn sütanne tutacak malî gücü 
bulunmuyorsa bu durumda Hanefîler’e göre de anne hukuken çocu unu 
emzirmeye mecburdur. 

Anne emzirme için evlilik devam ederken veya bo anma iddeti bekler-
ken herhangi bir ücret isteyemez. Çünkü bu dönemlerde nafakasõ esasen ko-
caya yani çocu un babasõna aittir. Fakat bo anma iddeti biten veya ölüm 
iddeti bekleyen kadõn emzirme için çocu un babasõndan veya bizzat çocuk-
tan yahut çocu un nafakasõndan sorumlu olanlardan ücret talep edebilir. 

Emzirme süresi iki yõldõr. Bu u anlama gelir ki anne emzirme için bir 
ücret alõyorsa ilk iki yõl için ücret isteyebilir; ondan sonrasõ için ücret isteye-
mez. Süt yoluyla kurulan hõsõmlõk da çocu un ilk iki ya  içinde süt emmesi 
durumunda meydana gelir. 

C) Çocu un Bakõm ve Terbiyesi 

slâm hukukunda çocuklarõn bakõm ve yeti tirilmesine hidâne adõ veri-
lir. Evlilik içinde çocu un bakõm ve terbiyesi genelde sorun olmaz. Anne ba-
ba bunu mü tereken yerine getirirler. Problem evlili in bir sebeple sona er-
mesi durumunda bu görev ve sorumlulu un kim tarafõndan yerine getirile-
ce idir. Çocu un bakõm ve terbiyesi belli bir ya a kadar annenin hak ve so-
rumlulu u altõndadõr. Hanefîler hidânenin hem çocuk hem de anne için bir 
hak oldu u görü ündedir. Buna göre hidâne annenin hem hakkõ hem de so-
rumlulu udur. Dolayõsõyla anne bu görevi yerine getirmekten de kaçõnamaz. 
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Anne sa  de ilse bu hak ve sorumluluk annenin kadõn akrabalarõna aittir. 
Yalnõz çocu un bakõm ve terbiyesini üstlenen kimsenin (hâdine) tam ehli-
yetli (âkõl bâli ) olmasõ, çocu a bakmaya muktedir ve çocu un sõhhat ve ah-
lâkõnõ korumada güvenilir bir kimse olmasõ gerekir.  

Çocu un bakõm ve gözetime muhtaç oldu u ya  kõz ve erkeklerde farklõ-
dõr. Genellikle bu ya õn nihaî sõnõrõ kõzlarda dokuz-on bir, erkeklerde yedi-
dokuz olarak belirlenmi tir. Bu ya lara kadar çocuk annesinin veya annesi 
yerini tutan bir akrabasõnõn yanõnda, bu ya tan sonra da kural olarak baba-
sõnõn yanõnda kalõr. Çocu un menfaat ve emniyeti gerektirdi i takdirde hâ-
kim tarafõndan anne veya bir ba ka yakõnõn yanõna verilmesi de mümkün-
dür. Hâdine çocu un annesi de ilse bakõm ve gözetim için ücrete hak kaza-
nõr. Bu ücret çocu un bir mal varlõ õ varsa ondan ödenir, yoksa hukuken 
nafakasõ kime aitse onun tarafõndan kar õlanõr. 

D) Nafaka 

Evlilikten do an nafaka borcuna daha önce temas edilmi ti. Burada bu-
nun dõ õndaki nafaka çe itlerine, usul-fürû nafakasõyla, akrabalõk nafakasõ-
na kõsaca temas edilecektir. Her eyden önce unu belirtelim ki nafaka ko-
nusunda aslolan ki inin masraflarõnõn kendi malõndan kar õlanmasõdõr. Bu-
nun mümkün olmamasõ durumunda yakõndan uza a do ru bir dizi akraba-
lar belirli artlarla birbirlerine kar õ nafaka yükümlülü ü altõna girerler. Bu 
yükümlülük aynõ zamanda akrabalõk ba larõnõn korunmasõnõn, toplumsal 
dayanõ manõn sa lanmasõnõn da tabii bir yoludur. 

a) Usul Nafakasõ. Fakir olan usulün nafakasõ çocuklarõna aittir. Baba 
ve anne çalõ abilecek durumda olsalar dahi muhtaçsalar nafakalarõnõn zen-
gin veya zengin de ilse bile para kazanmaya gücü yeten çocuklarõ üzerine 
gerekti i genellikle kabul edilir. 

b) Fürû Nafakasõ. Fürû nafakasõ esas itibariyle baba, baba yoksa di er 
usulün sorumlulu undadõr. Fakat bunun için çocuk ve torunlarõn malõ ol-
mamalõ ve kazanmaya da güçleri yetmemelidir. Güç yetmeme küçüklük ve-
ya hastalõk sebebiyle olabilece i gibi, fürûun okumasõ veya kõz çocu u ol-
masõ sebebiyle de olabilir. Usulün nafaka yükümlülü ü altõna girmesi için 
malõnõn ve kazanma gücünün olmasõ da ayrõca aranmaktadõr. Bu artlar 
gerçekle ti inde erkek çocu un emsali para kazanõncaya, kõz çocu unun ev-
leninceye kadar nafakasõ usul üzerine gerekmektedir. 

c) Hõsõmlõk Nafakasõ. Aralarõnda birbirleriyle evlenmeleri yasak olacak de-
recede kan hõsõmlõ õ olan akrabalar birbirlerine kar õ nafaka ile yükümlüdürler. 
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Fakat bunun için nafakaya muhtaç olanõn fakir ve kazanmaktan âciz, na-
faka borcu altõna girenin de zengin olmasõ gerekir. Usul ve fürû nafakasõnõn 
aksine hõsõmlõk nafakasõnda din birli i de aranmaktadõr. Dolayõsõyla farklõ 
dinden olan akrabalarõn birbirlerine hõsõmlõk nafakasõ yükümlülü ü yoktur. 
Ayrõca usul ve fürû nafakasõ hâkimin hükmüne gerek olmadan sabit oldu u 
halde, hõsõmlõk nafakasõnõn sabit olmasõ için ya kar õlõklõ anla ma veya hâ-
kimin hükmü arttõr. Bu ikisinden biri tahakkuk etmeden böyle bir nafaka 
borcu do maz. 

 

VI. M RAS HUKUKU 

Miras kelimesi hukukta, vefat eden kimsenin geride bõraktõ õ mal ve 
haklarda (terike) belli sõra, usul ve ölçü dahilinde belli ahõs ve gruplarõn hak 
sahibi  olmasõnõ  ifade  eden  bir  terimdir.  Bunu  konu  edinen  ilim  dalõna 
da miras hukuku denilir. Miras hukukunun klasik slâm hukuk literatürün-
deki adõ ferâiz ilmidir. Miras hukuku, terikede kimlerin hangi ölçü ve mik-
tarda pay sahibi oldu unu belirlemeye dayanmasõ sebebiyle ferâiz ilmi adõnõ 
almõ tõr. 

Kur’an’da ölenin hõsõmlarõnõn miras hisseleriyle ilgili olarak üç âyet mev-
cut olup (en-Nisâ 4/11-12, 176), bu âyetler aynõ zamanda slâm miras hu-
kukunun temel ölçü ve esaslarõnõ da belirlemektedir. Hz. Peygamber de 
ferâiz ilminin iyi ö renilip ö retilmesini te vik etmi , âyetlerde yer alan hü-
kümlerin açõklama ve uygulamasõnõ yapmõ , âyetlerin temas etmedi i bazõ 
usul ve hükümleri de ayrõca beyan etmi tir. Âyet ve hadislerde yer alan ku-
ral ve hükümler slâm hukukçularõnõn yorum ve katkõlarõyla daha da zen-
ginle mi  ve slâm hukukunun kendi içinde bütünlük ve tutarlõlõk gösteren 
ba õmsõz bir bölümü olarak geli me göstermi tir. 

slâm hukukunda mirasçõlõ õn iki temel sebebi vardõr: Kan hõsõmlõ õ ve 
evlilik ba õ. Mirasõn mirasçõlara intikali için miras bõrakanõn (mûris) ölmesi 
veya öldü üne mahkemece hükmedilmesinin yanõ sõra, ölüm anõnda miras-
çõnõn hayatta bulunmasõ ve mirasçõlõ a engel bir durumun da bulunmamasõ 
gerekir. Mûrisini öldürmesi halinde katilin mirastan mahrum olaca õnda s-
lâm hukukçularõ ilke olarak birle irlerse de ayrõntõda farklõ yorumlara sahip-
tirler. Gayri müslimin müslümana mirasçõ olamayaca õnda görü  birli i olup, 
müslümanõn gayri müslim yakõnõna mirasçõ olup olamayaca õ ise tartõ malõ-
dõr. 



A LE HAYATI 247 

 

Ölenin geride bõraktõ õ mal ve haklarõ (terike), techiz ve tekfin masraflarõ 
çõktõktan, borçlarõ belli bir sõraya göre ödendikten ve vasiyeti de terikenin 
üçte birini a mama kaydõyla yerine getirildikten sonra mirasçõlarõna intikal 
eder. Mirasçõlar temelde üç gruptur: Ashâb-õ ferâiz, asabe ve zevi’l-erhâm. 
Ashâb-õ ferâiz, terikedeki hisseleri belirli olan on bir çe it hõsõm olup bunlar 
paylarõnõ aldõktan sonra, mirasõn geri kalan kõsmõnõ asabeyi te kil eden hõ-
sõmlar aralarõndaki öncelik sõrasõna göre alõrlar. Bu iki gruptan kimse mevcut 
de ilse o zaman zevi’l-erhâm grubunu te kil eden hõsõmlar mirasçõ olurlar. 
Bu bazõ sahâbe ve tâbiîn bilginleri ile, Hanefî ve Hanbelî mezheplerinin gö-
rü ü olup, Mâlikî ve âfiîler’e göre ilk iki gruptan hõsõm olmadõ õnda miras 
zevi’l-erhâma de il devlet hazinesine (beytülmâl) intikal eder. 

Ashâb-õ ferâiz sistemiyle e , ana, baba, dede, kõz, kõz karde  gibi birinci 
derecede yakõn hõsõmlara mirastan belirli paylar verilerek onlarõn mirasçõlõk-
larõ korunmu , geri kalan da asabeyi te kil eden hõsõmlara ölene yakõnlõklarõ 
ölçüsünde verilerek ölenin hõsõmlarõ arasõnda sorumluluklarõna ve ölene ya-
kõnlõklarõna denk bir da õlõm sa lanmõ tõr. Zevi’l-erhâm grubunun üçüncü 
sõrada yer almasõ da bu sebepledir. Terikenin üçte ikisinin mirasçõlarõn mah-
fuz hissesi sayõlõp, terikenin üçte birini a an vasiyetlerin ancak mirasçõlarõn 
rõzâsõyla veya bu üç gruptan hiçbir mirasçõnõn bulunmamasõ halinde yerine 
getirilebilmesi, ölüm hastalõ õnda yapõlan ve mirastan mahrumiyeti amaçla-
yan tasarruflarõn geçersiz sayõlmasõ gibi önlemler de temelde yakõnlarõn mi-
rasçõlõk haklarõnõ korumaya mâtuftur. 

slâm miras hukukunda ölenin hõsõmlarõ, ölene olan yakõnlõklarõna ve 
aynõ derecede ba ka mirasçõnõn bulunup bulunmamasõna göre terikeden pay 
aldõklarõndan, haliyle daha yakõn vârisin bulunmasõ halinde di er hõsõmõn 
hissesi eksilebilmekte veya daha uzak hõsõmlarõn mirasçõlõ õ dü ebilmektedir. 
Öte yandan mirasçõlarõn aralarõnda anla malarõ veya bazõ vârislerin uzla ma 
ve razõ edilme sonu terikeden çõkmasõ usulleriyle terikenin bölü ülmesi de 
mümkündür. Terikenin muayyen paylar da õtõldõktan sonra artmasõ ve 
asabeden de kimsenin bulunmamasõ halinde artan kõsõm aynõ mirasçõlara 
hisseleri oranõnda da õtõldõ õ gibi, terikenin paylara yetmemesi halinde de 
mirasçõlardan hisseleri oranõnda fedakârlõk yapmasõ istenerek bütün pay sa-
hibi mirasçõlarõn haklarõ dengeli bir ekilde korunmu  olur. 

slâm miras hukukunda terike belli bir sõnõf ve zümreye inhisar ettirilmeyip 
mümkün oldu u ölçüde yakõn hõsõmlarõn hepsine de mirastan pay verilmeye 
çalõ õlmõ tõr. Ölenin çocuklarõ bulundu unda da baba veya dedeye, anneye mi-
rastan pay verilir. Öte yandan ki ilerin mirasçõlõk paylarõ ile aile içindeki so-
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rumluluklar arasõndaki denge de gözetilmi tir. Ailenin geçim yükü, aile bi-
reylerine, bu arada kõz karde lere, anneye bakõm sorumlulu u, ailede koca, 
baba, o ul, o lun o lu gibi erkeklerin omuzlarõnda oldu undan, onlara kõz-
lara göre daha fazla (genelde iki kat) pay ayrõlmõ , buna kar õlõk onlarõn aile 
içi ödevleri sadece dinî ve ahlâkî alanda bõrakõlmayõp hukukî yaptõrõmlarla 
da kontrol altõna alõnmõ tõr. Bu itibarla slâm miras hukuku kendi sistemi 
içinde tutarlõlõ õnõ ve bütünlü ünü korur. 

Ça õmõzda ehirle menin, a õrla an ekonomik artlarõn, dinî ve ahlâkî 
e itim yetersizli inin de etkisiyle be erî hatta aile içi ili kilerde bencillik, fer-
diyetçilik ve sorumsuzlu un egemen olmaya ba ladõ õ görülmektedir. Hõ-
sõmlar arasõ ili ki ve ba larõn ise, anne baba ve çocuklardan olu an çekirdek 
aile tipinin dar kalõplarõ içine sõkõ õp kaldõ õ söylenebilir. Böyle olunca, ki i-
lerin özellikle de erkeklerin slâm miras hukukunun ilke ve hükümlerine gö-
re terikeden pay alõp, buna kar õlõk o fazla payõn verilmesine sebep te kil 
eden sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmemesi, bu konuda ihmal-
kâr hatta kayõtsõz kalmasõ ise korunmaya çalõ õlan dengeyi altüst etti inden 
kõzlarõn açõk bir ma duriyetine yol açmakta ve onlarõn haklõ serzeni lerine 
sebep olmaktadõr. Erkeklerin slâm hukukuna göre hak isteyip ödevlerini ca-
ri pozitif hukukun maddî yaptõrõmlarõyla sõnõrlõ tutmalarõ, farkõnda olmadan 
slâm hukukunun mirasla ilgili hükümlerini de töhmet ve tartõ ma ortamõna 
itmektedir. Halbuki slâm miras hukukunda yakõn hõsõmlara terikeden veri-
len pay ve haklarõn ancak slâm’õn öngördü ü sorumluluk ve yü-
kümlülüklerle birlikte bir anlam ve de er ifade etmektedir. Böyle olunca tek 
taraflõ ve çõkarcõ bir yakla õmla mirastan pay almanõn, fakat gereken yü-
kümlülüklerden kaçõnmanõn bu dengeyi bozaca õ, kul hakkõ ihlâline yol 
açaca õ ve uhrevî sorumluluk do uraca õ açõktõr. 

slâm insan haklarõnõn sa lanmasõnda kadõn, çocuk, i çi gibi sesini güç-
lükle duyurabilen ve hakkõnõ elde etmede türlü engellerle kar õla an grupla-
rõn hukukunun korunmasõnda âzami titizli i gösterdi i, kul hakkõ ihlâlini en 
a õr günahlardan biri saydõ õ halde günümüz slâm dünyasõnõn çe itli ke-
simlerinde erkeklerin çe itli bahanelerin ve toplumsal telakkilerin arkasõna 
sõ õnarak kadõnlarõn miras haklarõnõ engelledi i, vermedi i veya sembolik bir 
miktar verdi i bilinmektedir. Buna ilâve olarak, erkek çocuklarõn e itim ve 
çalõ ma gibi sebeplerle ebeveynini terk ve ihmal etti i, onlarõn ço u defa kõz 
çocuklarõ tarafõndan bakõlõp gözetildi i, üstelik erkeklerin bu duruma ra men 
mirastan fazla pay almakta õsrarlõ oldu u da zaman zaman gözlemlenmek-
tedir. Böyle olunca denge kõz çocuklarõ aleyhine bir hayli bozulmu  olmakta, 
hatta slâm miras hukukunun kurmak ve korumak istedi i denge âdeta 
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tersyüz olmaktadõr. Halbuki hak ve adaleti esas alan ve bütün hükümlerinde 
bu ilkeyi gözeten bir dinin böyle bir uygulamayõ öngörmedi i açõktõr. Bu se-
beple de dinin mirasla ilgili hükümlerinin ve fõkõhta yer alan ölçü ve payla-
õmlarõn iyi anla õlmasõna günümüzde daha çok ihtiyaç bulundu u burada 

bir defa daha hatõrlanmalõdõr. 


