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GR
Sosyal hayatta sürekli bir geli im ve deFi im ya anmaktad r. nsan n
yarat l ndan itibaren var olan bu deFi im, özellikle günümüzde ba döndürücü bir hal alm t r. Bütün bu geli meler, toplumsal kurumlar n deFi imine
de yol açm ; gelenek ve görenekler eskiyerek yerini yenilerine b rakm t r.
Kad n n ailede ve toplumdaki konumu deFi mi ; evlilik kurumu sessiz bir
evrim geçirmi tir. Teknolojinin saFlad F kolayl klardan yararlanabilmek için
daha çok kazanmak gerektiFinden, erkeklerle birlikte kad nlar da çal ma
hayat na girmi ler, ev d nda gelir getiren i lere yönelmi lerdir. Gelir art ,
tüketimi körüklemi ; daha çok kazanmak, daha çok tüketmek, daha gösteri li ya amak tutku haline gelmi ; bunlar toplumda bir sayg nl k, bir statü simgesi halini alm t r. nsanlar n amaçlar , inançlar , deFer yarg lar , sanat
anlay lar , k sacas toplumlar n kültürleri deFi mi tir.1
Sosyal hayatta ya anan bu deFi ime paralel olarak, toplumsal hayat
düzenleyen kurallar da, zaman içerisinde deFi ikliFe uFram lard r. Geçmi te
mevcut kanunlar n neredeyse tamam , ihtiyaçlar doFrultusunda deFi mi ,
yerlerine ba ka kanunlar konmu tur.2
Sosyal hayatta meydana gelen bu deFi melere paralel olarak baz dinî
hükümlerde de bir uyum ve deFi im olmas zorunludur. slâm dini, her asr n
ve her coFrafyan n ihtiyaçlar na cevap verebilecek evrensel bir din olup, deFien hayat artlar n ve sosyal hayata tesir eden çevre faktörünü dikkate alarak, kural ve esaslar n bu doFrultuda tesis ettiFinden, zaman ve artlar n
1

Bk. Atalay Yörükojlu, De i en Toplumda Aile ve Çocuk, dstanbul 1997, s. 41-46.
Mehmet S. Hatibojlu, “dslâm'{n Aktüel Dejeri Üzerine”, $slâmî Ara t rmalar Dergisi, sy. 1, s.12; Mehmet Erdojan,
$slâm Hukukunda Ahkam n De i mesi, 15.
2
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deFi mesine uyum saFlayabilecek bir yap ya sahiptir. Kaynaklar n ilâhî ve
deFi mez olmalar n n yan nda, her devir ve her arta uyum saFlayabilecek
esnek bir yap s vard r. Ayr ca kaynaklar , zamana ve ortama göre anlama ve
yorumlama için gerekli içtihât müessesesi bulunmaktad r. slâm’ n çaFlara
hitap etmesi, bu müessesenin i lerliFine baFl d r.
Buna göre aile yap s ve ili kileri ile ilgili slâmî kurallar ve düzenlemelerin örf ve âdete, içtihada, maslahata dayal olanlar , amaca uygun yenileri
ile her zaman deFi tirilebilir. Ayet ve hadislere dayal olup devaml olan kurallar ise, normal artlarda uygulanmal d rlar. Ancak, uygulamada güçlük ve
imkâns zl k görüldüFü zaman zaruret prensibi gereFi ask ya al nabilir.
Bu genel giri ten sonra sosyal hayatta meydana gelen bu deFi iklikler
kar s nda slâm Aile Hukukunun durumu incelenmeye çal lacakt r. Son
dönemlerde toplum hayat nda meydana gelen bu deFi iklikler, yeni anlay
ve yakla mlar n etkisiyle, evlenme akdinin ekil artlar , evlilikte mal rejimi,
aile reisliFi, nafaka, velayet, bo anma gibi konular tart lmaya ba lanm t r.
Bu konular n bir tebliF/makale çerçevesinde bütün yönleriyle ele al n p incelenmesi mümkün olmad F ndan, imkânlar ölçüsünde bunlardan evlenme ve
bo anma üzerinde durulacakt r.
SLÂM'A GÖRE A LE VE N KÂH
Toplumun önemli bir parças n olu turan aile, ana, baba, çocuklar ve
(aile biçimine göre) kan akrabalar ndan meydana gelmi ekonomik ve toplumsal birlik eklinde tan mlan r.3 Toplumun çekirdeFi ve en temel birimi
olan aile, en eski sosyal müesseselerden biridir. lk insan Hz. Adem ile e i
Hz. Havva’n n yarat l ile olu mu ve günümüze kadar varl F n sürdürmü tür.
Ailenin insanl k hayat ndaki önemine binaen, Kur’an- Kerim ve hadislerde aile ile ilgili hükümlere detayl yer verilmi tir. Bunun yan nda slâm
bilginleri de, bunlardan hareketle, ya ad klar toplumu da göz önünde bulundurarak aile hukuku konusunda kurallar olu turmu lar; konunun toplumu ve hukuk düzenini ilgilendiren yönlerini en ince ayr nt s na kadar belirlemeye çal m lard r.
Aile Kurumunun Önemi ve Te8ekkülü
nsanl k tarihinin en eski müessesesi olmakla birlikte aile, her toplumda ve bütün çaFlarda geçerli bir kurum olmu tur ve olmaya da devam edecektir. Zira bu müessese, ba ka yollardan ula lamayacak amaçlara hizmet etmektedir. Ailenin en önemli ve belki de en ba ta gelen fonksiyonu, insan

3

Ali Güler, "dlk Yaz{l{ Türkçe Metinlerde Aile ve Unsurlar{", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, I, 69;
Ömer Demirel, Adnan Gürbüz, Muhiddin Tu~, "Osmanl{larda Ailenin Demografik Yap{s{", Sosyo-Kültürel De i me
Sürecinde Türk Ailesi, I, 97.
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neslinin devam na hizmet etmek; buna ek olarak da, dünyaya gelen çocuklar n beden, zihin ve ahlak bak m ndan saFl kl ve dengeli yeti melerinde rol
almak suretiyle, insanl F n her bak mdan geli mesine katk saFlamakt r. Zira
insan n fizyolojik, ruhsal, zihinsel ve ahlakî geli mesi ancak, kad n ve erkeFin sürekli birlikte ya amalar , böylece uzun y llar bak ma muhtaç yarat lan
çocuklar n beslemeleri, her türlü tehlikeden korumalar , eFitmeleri, diFer
maddi ve ruhsal ihtiyaçlar n kar lamaya birlikte çal malar yla mümkündür.4
Toplumun varl F n n devam etmesinde önemli görevler yüklenen aile
müessesesi, dînî deFer ve ya ay n korunmas nda, millî varl k ve benliFin
muhafazas nda, geli tirilip devam ettirilmesinde ve gelecek nesillere aktar lmas nda önemli rol üstlenmektedir. Aile, fertler için hem d çevrenin olumsuz artlar ndan koruyucu, hem de eFitici ve yönlendirici ilk ocak hüviyetini
ta maktad r. Aile milli varl F n ve kültürün ya amas n , gelecek nesillere
aktar lmas n saFlayan araçlar n en önemlisidir. Bu nedenle eFitimciler aileyi
ilk ve en etkili eFitim kurumu olarak kabul etmektedirler. Ailenin bu fonksiyonu yaln z içe dönük bir faaliyet olmay p, genel olarak toplumsal ve ahlakî
hayata da yans maktad r. Toplumun, din ve hukuk gibi kurumlar n ileride
kendisinden beklediklerini çocuFun kazanmas , ancak aile taraf ndan saFlanabilir. Ba ka bir ifade ile çocuklar n ruh ve beden saFl F içinde doFup büyümesi, ki ilik ve ahlak eFitimi, sosyalle tirilmesi ailesiz mümkün deFildir.
Bütün bunlar n yan nda aile, insan n verimliliFi, mutluluFu, ruh ve beden
saFl F n korumas için vazgeçilmez bir kurumdur. 5 Kur’an- Kerim’de, “Kendileri ile huzur bulas n z diye sizin için türünüzden e ler yaratmas ve aran zda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varl ' n n ve kudretinin
delillerindendir. 8üphesiz bunda dü ünen bir topluluk için ibretler vard r”
Buyrulmaktad r.6
nsanl k için ve toplum hayat nda bu kadar önemli ve vazgeçilmez bir
kurum olan aileye, dinimizde de özel bir yer verilmi ; aile konusunda düzenleyici ilke ve hükümler getirilmi tir. Bunlardan ilki, ‘hukuken yeni bir ailenin, ancak sahih bir nikâhla olu mas ’ ilkesidir.
Nikâh ve NiteliGi
Nikâh, erkek ile kad n n birlikte ya ama ve kar l kl yard mla malar na imkân veren ve taraflara kar l kl hak ve ödevler yükleyen bir sözle medir.7 E lerin me ru olarak birle mesine imkân veren sahih bir nikâh, ahitler
4
Bk. Engin Gençtan, Ça da Ya am ve Normal D Davran lar, s. 93-97; Mustafa Çajr{c{, "dslâm Dü~üncesinde
Aile Ahlak{", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, I, 344.
5
Bk. Baltac{ojlu, Sosyoloji, s. 298-299; Çajr{c{, "dslâm Dü~üncesinde Aile Ahlak{", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, I, 344-345; Karaman, $slâm' n I nda Günün Meseleleri, III, 319-320.
6
Rûm 30/21.
7
Ebu Zehra, el-Ahvâlu'~-±ahsiyye, 17; Sibâî, el-Ahvâlu'~-±ahsiyye, I, 33-34; Karaman, Mukayeseli dslâm Hukuku, I,
233; Aktan, “dslâm Aile Hukuku” , Sosyo Kültürel Deji~me Sürecinde Türk Ailesi, II, 398.
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huzurunda taraflar n hür iradeleriyle yapm olduklar irade beyanlar yla
vücut bulur. Be erî hukukta nikâh, tam bir ya ama ortakl F na eri mek üzere
bir erkekle bir kad n taraf ndan kurulan ve hukuk nizam nca kabul edilip
düzenlenen daimî bir birlik eklinde tan mlanm t r.8
Evlenmenin hukukî niteliFini izaha çal an görü ler ba l ca üç grupta
toplanabilir:
"Müessese" Olarak zah Eden Görü8
Bu görü e göre evlenmenin hukukî niteliFi, müessese teorisi ile izah
edilmektedir. Bu teoriye göre bir müessesenin kurulmas için, bir te ebbüs
fikri, bu fikrin gerçekle meye çal acaF sosyal çevre, bu gerçekle meyi saFlayabilecek organize bir kudret ile bu fikir etraf nda bir elbirliFi ve devaml l k
bulunmas gerekir. Evlenmede de ayn unsur ve artlar bulunduFundan, evlilik de taraflar n aç k irade beyanlar ile doFan bir müessesedir. Bu görü evlenme tasarrufundan çok bu tasarruftan doFan evlilik birliFini izaha çal t F ndan kabul edilmemektedir.9
" art-Tasarruf" Olarak Kabul Eden Görü8
4art tasarruf, Devletçe, yap lacak akit sosyal bak mdan önemli kabul
edilerek bütün hükümleri önceden genel ve objektif olarak tayin ve tespit
olunan, emredici hukuk kurallar ile düzenlenen tasarruflard r. R zalar n
aç klayan kimseler, önceden bütün artlar ve hükümleri objektif olarak tayin
ve tespit edilmi olan ve herhangi bir noktas kendilerince deFi tirilmesi
mümkün olmayan bir hukukî statüye girerler. Evlenmede de durum bunun
benzeridir. Kad n ve erkek birbiri ile evlenme isteklerini ortaya koyup, r za
beyan nda bulununca, herkes için ayn olan ve hiçbir kimse taraf ndan deFi tirilemeyen hukukî bir rejim alt na girerler. Ancak evlenmede ki iler, evliliFe
karar verip vermemekte tam bir irade serbestisine sahip olduklar ve evliliFe
karar verenler e it durum ve vas ftaki iki gerçek ki i olduklar ndan evlenme
akdi, art-tasarruf ile tam olarak örtü memektedir.10
"Aile Hukuku Akdi" Olarak Kabul Eden Görü8
Evlenmede, evliliFi meydana getiren husus, evlenmek isteyen ki ilerin
tam bir irade özgürlüFü içinde, kanunun öngördüFü ekilde kar l kl ve birbirine uygun olarak yapt klar irade beyanlar d r. Taraflar iradelerini bu yönde kullan p kullanmamakta serbesttirler; fakat kulland ktan sonra meydana
gelen evlilik birliFi statüsünün hükümlerine uymak zorundad rlar. Buna göre
evlilik de, taraflar n irade beyanlar ile olu an bir akittir. Ancak bu akit borçlar hukukunda benimsenen akit tipine benzemeyip, özel ekil ve hükümlere

8

Feyziojlu, Aile Hukuku, 83; Velidedeojlu, Aile Hukuku, 44; Schwarz, Aile Hukuku, 27.
Feyziojlu, Aile Hukuku, 93.
10
Feyziojlu, 93.
9
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tabi bir Aile Hukuku Akdidir. 11
Evlenme akdi ekle baFl bir akit türüdür; ekil artlar n n bulunmamas halinde geçerli deFildir. Türk Medenî Kanûnuna göre, evlenme ekle
baFl bir akittir: Zira evlenme töreni, usulüne uygun olarak ilgili mercie müracaat edildikten ve gerekli inceleme yap ld ktan sonra, evlendirme memurunun ve ay rt etme gücüne sahip ergin iki tan F n önünde aç k olarak yap l r.
Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip
istemediklerini sorar. Evlenme, taraflar n olumlu sözlü cevaplar n verdikleri
anda olu ur.12
slâm hukukunda, nikâh n ahitler huzurunda yap lmas , evlenecek
kad n n velisinin izninin art ko ulmas , evlenmenin ekle baFl bir akit olduFunu göstermektedir. Bunun yan nda evlilik, din ve toplum hayat nda
oynad F rol sebebiyle, erken dönemlerden itibaren hukukî yönünü bilen din
ve hukuk adamlar n n huzurunda yap lmaya özen gösterilmi tir.
Ailenin me ru bir ekilde olu mas için zorunlu olan nikâh n, medenî
bir sözle me olmas itibariyle hukukî boyutunun yan nda, dinî boyutu bulunmaktad r. DeFi im sürecinde nikâh n deFerlendirilebilmesi için bu iki yönünün belirlenmesinde yarar vard r.
Nikâh n Dînî Boyutu
Nikâh, medenî bir akit olmakla birlikte, kendisinde dinî ve dünyevî
maslahatlar bulunduFundan ibadet anlam da ta maktad r. Neslin muhafazas , haramdan korumak, huzur içinde ibadet etmek gibi faydalar bulunduFu için evlenmek bir tür ibadet olarak kabul edilmi ve ibadet maksad yla
evlenmeyip bekâr kalmaya tercih edilmi tir.13 badet kast yla evlenmeyip
kendisini ibadete adamak isteyen bir tak m sahabîye Hz. Peygamber, “Allâh'a
yemin ederim ki, sizin en çok Allâh'tan korkan n z ve müttakinizim; fakat
ben, oruç da tutar m, iftar da ederim; geceleri namaz da k lar m uyurum da
ve ben evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden de'ildir.”
Demi tir.14
Kur’an- Kerim’de de, “9çinizden bekârlar , kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanlar evlendirin. E'er yoksul iseler, Allâh onlar lütfu ile zenginle tirir. Allâh lütfu bol olan, bilendir.” buyrulmak15 suretiyle, ekonomik kayg ya dü ülmeksizin bekârlar n evlendirilmeleri tavsiye edilmi tir. Rasûlullâh
da, "Üç ki iye yard m etmek Allâh' n taahhüdündedir; Allâh yolunda cihat
eden, hürriyetini kazanmak için çal an köle ve iffetini korumak için evle-

11

Feyziojlu, 93.
Türk Medenî Kanunu, md. 134-142.
13
dbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, III, 184; Babertî, $nâye, III, 184-185.
14
Buhârî, “Nikâh”, 1 (H.No: 4675); Müslim, “Nikâh”, 1 (H.No: 2487); Nesâî, “Nikâh”, 4 (H.No: 3165).
15
Nur 24/32.
12
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nen." Buyurmu tur.16 Kur'an ve sünnetteki bu tavsiyeler evliliFin normal artlarda mendup olduFunu göstermektedir. Zaten Hz. Peygamber de bunu aç kça ifade ederek; "Nikâh benim sünnetimdir; sünnetimle amel etmeyen benden
de'ildir. Evlenin ço'al n, ben di'er ümmetlere sizin çoklu'unuzla övünece'im. Evlenmeye gücü yeten evlensin, gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Zira
oruç koruyucudur." Buyurmu tur.17 Ba ka bir hadislerinde de, "Dört ey peygamberlerin sünnetlerindendir; utanma duygusu, güzel kokular sürmek, di
temizli'i ve evlenmek"18 demekle, evlenmenin bütün peygamberlerin sünneti
olduFunu aç klam t r. Bu nedenle çoFunlukla fakihler taraf ndan normal
durumlarda evlilik mendup olarak kabul edilmi tir.19
Evlilik mendup olmakla birlikte, tamamen terk edilmesi neslin kesilmesine yol açacaF ndan, toplumun bütünüyle evlenmeyi terk etmesi caiz deFildir. Bu baFlamda evliliFe kifâî vacip de denilebilir.20 Zira slâmî hükümlerin
gerçekle tirmeyi hedeflediFi ana gayelerden biri neslin muhafazas d r. Neslin
varl F ve korunmas için de, evlilik me ru k l nm , zina, iffete iftira, kürtaj
yasaklanm t r.21
Bunun yan nda, evlenmediFi takdirde gayri me ru ili kiye gireceFinden
korkan ki inin evlenmesi vaciptir.22 slâm dini zinay kesin olarak yasaklam t r. Kur’an- Kerim’de, “Zinâya yakla may n, çünkü o bir hayâs zl kt r. O
ne kötü bir yoldur”;23 “ahlaks zl ' n aç ' na da gizlisine de yakla may n”24
buyrulmaktad r. Ayetlerden de anla ld F gibi, Kur'an'da sadece zina deFil
zinaya götüren sebepler de yasaklanm t r. Buna göre zinadan kaç nmak farz
olduFu gibi, zinaya götüren yollar n t kanmas da farz k l nm t r. Bu nedenle, evlenmediFi takdirde zinaya dü eceFinden korkan ki inin evlenmesi vaciptir. Hz. Peygamber, "Gücü yeten evlensin; zira evlilik, gözü harama bakmaktan, ki iyi zinaya dü mekten korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise, oruç
tutsun; çünkü oruç koruyucudur" buyurmu tur.25

16

Tirmizî, “Fedâilu'l-Cihad”, 20 (H.No: 1579); Nesâî, “Nikâh”, 5 (H.No: 3166); dbn Mâce, “Ahkam”, 96 (H. No:
2509).
17
dbn Mâce, “Nikâh”, 1 (H.No: 1836).
18
Tirmizî, “Nikâh”, 1 (H.No: 1000).
19
Kâsânî, Bedâi', II, 228-229; dbnü’l-Hümâm, III, 187-189; Mevsîlî, el-$htiyâr, III, 82; dbn Kudâme, el-Mu nî, VII,
334-335; dbn Kudâme, e -;erhu'l-Kebîr, VII, 335; ±îrâzî, Mühezzeb, II, 34; dbn Rü~d, Bidayetü'l-Müctehid, II, 2;
S{bâî, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, I, 46; Ebu Zehra, el-Ahvâlu' -;ahsiyye, 23-24.
20
Kâsânî, II, 228-229.
21
Ebu Zehra, $slâm Hukuku Metodolojisi, 314-315; Zeydan, F k h Usulü, 493-495; Zekiyyüddin ±a'bân, $slâm Hukuk
$lmin Esaslar , 351.
22
Kâsânî, II, /229; dbnü’l-Hümâm, III, 187-189; Mevsîlî, III, 82; dbn Kudâme, el-Mu nî, VII, /334; dbn Kudâme, e ;erhu'l-Kebîr, VII, 335; dbn Rü~d, II, 2; Ebû Zehra, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, 22; S{bâî, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, I, 45.
23
dsrâ 17/32.
24
En‘âm 6/151.
25
Buhârî, “Savm”, 10 (H.No: 1772), “Nikâh”, 2-3 (H.No: 4677-46789; Müslim, “Nikâh”, 1 (H.No: 24585-2486);
Tirmizî, “Nikâh”, 1 (H.No: 1001).
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Buna kar l k e olarak vazifesini yerine getiremeyecek ki ilerin, özellikle kad n n evlilik hukukundan doFan haklar na riayet edemeyecek olan
erkeklerin evlenmeleri ise mekruhtur; hatta evlendiFinde e ine ve/veya çocuklar na zulmetmesi kesin olan ki inin evlenmesi haramd r.26 Zira evlilik, ki iyi
haramdan korumak, huzurlu ibadet etmek, çocuk yeti tirmek gibi yararlar
saFlamak için me ru k l nm t r. Vazifelerin yerine getirilmeyip, e e zulmedilmesi ise, beklenen bu yararlar yok ettiFi gibi, haram irtikâp etmektir.
Kur’an’da “E'er yetimlerin hakk nda adaletsizlik etmekten korkarsan z, size
helal olan kad nlardan iki er, üçer, dörder nikâhlay n. E'er adaletli davranamayaca' n zdan korkarsan z o takdirde bir tane al n veya sahip oldu'unuz ile yetinin. Bu, adaletten ayr lmaman z için daha uygundur”27 buyrulmaktad r. Bu da evliliFin adalete dayal olarak me ru k l nd F n göstermektedir.
Nikâh n Hukukî Boyutu
Erkek ile kad n n birlikte ya ama ve kar l kl yard mla malar na imkan veren ve taraflara kar l kl hak ve ödevler yükleyen bir sözle me olmas
bak m ndan nikâh bir hukukî i lemdir.
Nikâh n k y lmas bak m ndan tarih boyunca üç çe it evlilik görülmü tür; hususî evlilik, dinî evlilik ve medenî evlilik. Yap lan ara t rmalar en eski
evlilik eklinin hususî evlilik olduFunu göstermektedir. Bu tür evlilikte iki
ailenin veya evlenecek taraflar n kar l kl r zalar yla evlilik meydana gelir.
Akdin kurulmas nda, din adam veya resmi bir görevlinin akde i tiraki art
deFildir. Dinî evlilik türünde akde din görevlisinin kat l m art ko ulmaktad r. Bunda evlilik kutsal bir muamele olup, ruhânî organlar n kat l m yla
yap lacak merasimin takdis edilmesi artt r. Özellikle H ristiyanl kta dinî
evlilik ekli kabul edilmi tir; evlenme akdinin s hhati kilisede rahibin akdi
takdis etmesine baFl d r. Medenî evlilik ise, tamamen müstakil olarak devlet
taraf ndan düzenlenen hukuk kurallar na göre akdedilen ve çoFunlukla da
yetkili resmî bir görevlinin kat l m yla gerçekle tirilen bir sözle medir. Medenî evlilik ekli, Frans z ihtilalinden sonra geli mi tir. Bu evlilik ekillerini
kabul eden ülkelerden baz lar nda, evlilik akdinin muteber olmas için resmî
görevlinin kat l m artt r. Bu tür medenî evlenme ekline, mecbûrî medenî
evlilik denir. Hollanda, Belçika, Almanya, Macaristan, Romanya, sviçre bunlardand r. Baz ülkelerde ise, dinî ve medenî evlenme e it kabul edilmi , evlenecekler bunlardan dilediFini tercih etmekte serbest b rak lm t r. Medenî
evlenmenin bu türüne, ihtiyarî medenî evlilik denir. ngiltere, talya, skandinavya ve ABD'nin çoFunluFunda bu sistem uygulanmaktad r. Yunanistan,
Vatikan gibi baz ülkelerde ise, dinî evlilik ekli kabul edilmekle birlikte, bir

26
dbnü’l-Hümâm, III, 187; Mevsîlî, III, 82; ±irbînî, Mu ni'l-Muhtâc, III, 126; dbn Rü~d, II, 2; Ebû Zehra, el-Ahvâlü' ;ahsiyye, 22-23; S{bâî, el-Ahvâlü' -;ahsiyye, I, 47-49.
27
Nisa 4/3.
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engel sebebiyle dinî evlilik imkan bulunmayan hallerde medenî evliliFe müsaade edilmektedir. Bu tür evliliFe ise, istisnâî medenî evlilik denmektedir.28
Ülkemizde, zorunlu medenî evlilik türü kabul edilmi tir; evlilik akdinin geçerli olmas için resmî görevlinin i tiraki art ko ulmu tur29.
slâm hukukunda düzenlenen evlilik ekli, kendine mahsus bir akit olmakla birlikte, tarihte yer alan evlilik türleri içinde medenî evlilik türüne
yak nd r. Zira medenî evlilikte, akdin s hhatinin artlar , devlet taraf ndan
kanunlarla düzenlenir. slâm hukukunda da, evliliFin rükün ve artlar
naslar veya naslara dayal içtihatlarla belirlenir. Akdin kurulu unda ahitlerin haz r bulunmas veya ilan edilmesinin, baz mezheplere göre velinin izninin art ko ulmas , zamanla yetkili makamlardan izin al nmas n n zorunlu
k l nmas , slâm hukukunda kabul edilen evlilik eklinin medenî evlilik olduFunu göstermektedir. Esas ve artlar n n naslar ve bunlara dayal içtihatlarla
belirlenmi olmas , evliliFin dinî olmas n gerektirmez.
EvliliFin hukukî boyutunun daha iyi bir ekilde ortaya konabilmesi
için, evliliFin hukukî sonuçlar n n belirtilmesinde yarar vard r. slâm'da, aile
hukuku konusunda yaln z e ler aras ndaki ili kiler düzenlenmekle kal nmam , ebeveyn ile çocuklar ve yak n akrabalar aras ndaki kar l kl ahlakî,
manevî ve hukukî ili kiler de düzenlenmi tir. Genel olarak evliliFin sonuçlar
unlard r:
a) Dinin izin verdiFi ölçüler içinde e lerin birbirlerinden istifade etmelerinin helal hale gelmesi. slâm’a göre evlilik d cinsel ili ki, kesin olarak
yasaklanm ; cinsel tatmin için tek yol evlilik olarak belirlenmi tir. Kur’anKerim’de, “Kendileri ile huzur bulas n z diye sizin için türünüzden e ler yaratmas ve aran zda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varl ' n n ve
kudretinin delillerindendir. 8üphesiz bunda dü ünen bir topluluk için ibretler
vard r.” 30; "Onlar, e leri ve cariyeleri d nda mahrem yerlerini herkesten
korurlar. Do'rusu bunlar yerilemezler."31 buyrulmaktad r.
b) Hürmet-i Musaharet. Hürmet-i musaharet, evlilik sebebiyle meydana gelen h s ml ktan doFan evlenme engeli demektir. slâm dîninde, bu tür
evlilik engelleri iki ana grupta incelenebilir; sürekli engeller ve geçici engeller. Üvey anne ve üvey nineler, gelinler, kay nvalide, e in nineleri, üvey k zlar ve e in torunlar yla evlenmek ebedi olarak yasaklanm t r. Ancak, üvey
k zlarla ve üvey torunlarla evliliFin haram olmas için, anneleriyle sadece
nikâhlanmak yeterli olmay p, zifaf n da gerçekle mesi gerekir. E lerin karde leri, teyze, hala ve yeFenleriyle evlenmek ise, geçici olarak yasaklanm t r.

28
Bk. Feyziojlu, 152-153; Karaman, Mukayeseli $slâm Hukuku, I, 234-236; a.mlf., Anahatlar yla $slâm Hukuku, II,
67-68; S{bâî, I, 35-37.
29
Bk. 4721 say{l{ Türk Medenî Kanûnunun 141 – 142. maddeleri.
30
Rûm 30/21.
31
Mü'minûn 23/5-6.
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E inden ayr lmad kça veya e i vefat etmedikçe bunlarla evlenemez. Ayr l k
veya ölüm sebebiyle nikâh sona ermi ise, eski e in bu say lan akrabalar ile
evlenilebilir. Kur'an'da, "Sizlere (…) kar lar n z n anneleri, kendileriyle gerde'e girdi'iniz kad nlar n z n yan n zda kalan üvey k zlar n z - ki onlarla gerde'e girmemi seniz size bir engel yoktur -, öz o'ullar n z n e leri ve iki k z
karde i bir arada almak suretiyle evlenmek size haram k l nm t r. (…)" buyrulmaktad r.32
c) Nesep. Evlilikle, doFacak çocuklar n nesepleri bu çiftten sabit olur.
Hz. Peygamber, "çocuk dö e'e aittir (nesebi evli çiftlerden sabit olur)" buyurmu tur.33
d) Miras. Evlilikle e ler birbirlerine mirasç olurlar. Kur'an'da, "Kar lar n z n çocuklar yoksa -ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalan n- b rakt klar n n yar s sizindir; çocuklar varsa, b rakt klar n n dörtte biri sizindir.
Sizin çocu'unuz yoksa -etti'iniz vasiyet veya borç ç kt ktan sonra- b rakt klar n z n dörtte biri kar lar n z nd r; çocu'unuz varsa, b rakt klar n z n sekizde biri onlar nd r. (…)" buyrulmaktad r.34
e) Mehir. ErkeFin evlenirken e ine verdiFi veya vermeyi taahhüt ettiFi
para veya mala mehir denir. Kur’ân- Kerim’de, evlenen erkeFin kad na mehir
vermek zorunda olduFu ve bunu zorla geri almas n n caiz olmad F bildirilmektedir.35 Hanefîlere göre mehir nikâh n sonuçlar ndan biridir. Bu nedenle
nikâh esnas nda belirlenmemi olsa, hatta nikâh esnas nda verilmeyeceFi
art ko ulsa bile evlenen kad n mehre hak kazan r.
f) Nafaka. Ki inin bakmakla yükümlü olduFu ah slar n, sosyal seviyesine göre normal bir hayat sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduFu ve mükellefin de temin ile yükümlü bulunduFu eylerin tümüne denir. Buna göre mükellef, ekonomik gücüne göre, bakmakla yükümlü olduFu ki inin yiyecek,
giyecek, mesken, tedâvî masraflar , ayr ca gerektiFinde hizmetçisini kar lamakla yükümlüdür.36
EVL L K KONUSUNDA DÜZENLEME YAPILMASI
Geçmi8te Evlilik Konusunda Yap lan Düzenlemeler
Evlenmenin bünyesindeki özellikler, onun meydana geli inde ve devam nda tam bir aç kl k ve kesinlik olmas n zorunlu k lmaktad r. Zira, ancak
böyle olmas halinde, evlilikle taraflar üzerine terettüp eden sorumluluk ve
haklar n, hukukî yollarla ifas ve icras mümkün olabilmekte, nesep ve buna
32

Nisa 4/23.
Buharî, “Ferâiz”, 18 (H.No: 6252-6253); Müslim, “Radâ‘”, 10 (H.No: 2645-2646); Tirmizî, “Radâ‘”, 8 (H.No:
1077); Ebû Dâvûd, “Talâk”, 34 (H.No: 1935-1937).
34
Nisa 4/12.
35
Bakara 2/237, 241; Nisâ 4/4, 20, 24, 25; Mâide 5/5
36
Talâk 65/7; Nisa 4/19; Bakara 2/233.
33

8

6 1 X:

9.

) 7 =

8 6 6

>2

baFl olarak da miras meseleleri isabetle çözülebilmektedir. Bu nedenle,
Kur’an- Kerîm’de evlilik ve aile hayat konusunda diFer alanlara nispetle
daha detayl hükümler yer alm , diFer akitlerde aranmayan baz ekil artlar nikâhta zorunlu k l nm t r. Hz. Peygamber ahitsiz37 ve velisiz38 nikâh
olmayacaF n belirtmi tir.
Evlenme konusunda Ra it Halifeler döneminden itibaren düzenlemeler
yap lm . Hz. Ömer, Müslüman erkeklerin fetih bölgelerindeki ehl-i kitaptan
olan gayr-i müslim kad nlarla evlenip Müslüman e lerini ikinci plana att klar n görünce, Kur’an- Kerim’de Müslüman erkeklerin ehl-i kitap kad nlarla
evlenmelerine izin verilmesine raFmen,39 bunu yasaklam t r. Bu çerçeveden
olarak Hz. Ömer, Medâin Valisi Huzeyfe’den, Yahûdî olan kar s n bo amas n istemi tir. Huzeyfe Halifeden bunun helal mi, haram m olduFunu sormu ,
Hz. Ömer de, “Hay r bu evlilik helaldir, fakat ecnebi kad nlar tatl dilli olup
aldat c d rlar. 4ayet siz onlarla evliliFi kabul ederseniz, bu kad nlar sizin
e lerinize üstün gelirler” diye kar l k vermi tir. Bunun üzerine Huzeyfe,
kar s n bo am t r.40
Hz. Ömer bu icraat yla, fetihlerden sonra Müslümanlara cazip gelen ve
çok yayg nla maya ba layan bu tür evliliklerin önüne geçmek istemi ve bu
karar n uygulamaya, diFer Müslümanlara örnek ve temsil gücü fazla olan
valisinden ba lam t r. O bu karar yla, Müslüman k z ve kad nlar dü ünmü
ve onlar n evlenmelerinin tehlikeye dü mesini önlemek istemi tir.41 slâm’ n
ba lang c nda ehl-i kitaptan olan kad nlar n say ca az olmalar sebebiyle,
onlarla evlenilmesinde Müslüman kad nlar aç s ndan bir endi e yoktu. Fakat
fetihler ile ehl-i kitap kad nlar n çoFalmas ve bunlar n Müslüman erkeklere
daha cazip gelmesi, Müslüman kad nlar n evlenememe veya evliliklerinin
sars lma endi esini gündeme getirmi tir. Bunun yan nda ehl-i kitapla evliliklerin artmas , birçok ailede, çocuFun eFitilmesi ve toplumsal hayata kat lmas nda etkin olan kad n n gayr-i müslim olmas na neden olacakt r.42
Bunun yan nda Hz. Ömer'in bir mecliste verilen üç talak , daha önce bir
talak kabul edilmesine raFmen üç talak olarak kabul etmesi de evlilik konusunda yap lan idarî bir s n rlamaya örnek te kil etmektedir. Zira Kur'anKerim'de bir talakla bo ananlar n tekrar evlenebileceFi bildirilmektedir. Hz.
37

dbn Hibban, Sahih, “Velî”, IX, 386, (H.No:4075); Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, “Lâ Nikâha illâ ±âhideyni Adleyni”,
VII, 124-126 (H.No: 13494,13496-13498, 13503,13505); Darakutnî, Sünen, “Nikâh”, 3/221, 225 (H. No: 11, 21);
Tirmizi, “Nikâh”, 15 (H. No: 1103,1104).
38
Tirmizi, “Nikâh”, 14 (H.No: 1101); Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 20 (H.No: 2085); dbn Mâce, “Nikâh”, 15 (H.No: 18801881); Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, “Lâ Nikâha illâ bi Veliyyin”, VII, 111-112 (H.No: 13423,13428).
39
Maide, 5/5.
40
Muhammed Baltac{, Menhecü’l-Ömer b. el-Hattab fi’t-Te rî’ (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve
Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.184-185), s.302-303.
41
Mustafa Fayda, Hz Ömer Zaman nda Gayr-i Müslimler (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185), s.303.
42
Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185.
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Ömer'den önceki dönemlere dair uygulama konusundaki rivayetlerde de bir
mecliste yap lan birden çok talak n tek talak olduFu belirtilmektedir.43 Dolay s yla, Hz. Ömer bu düzenleme ile evlenmeleri helal olan iki ki inin evlenmelerine s n rland rma getirmi tir.
Bu uygulamalar, devlet otoritesince bir haks zl k veya zarar olmas durumunda yada kamu yarar göz önünde bulundurularak evlilik konusunda
idari bir s n rlama yap labileceFini göstermektedir.
Evlenmenin devletin denetim ve kontrolünde yap lmas konusunda
Osmanl Devletinde ba lang çtan itibaren istikrarl bir geli menin devam
ettiFi görülmektedir.44 Bu düzenlemenin Osmanl lara Selçuklulardan intikal
ettiFi söylenebilir.
Selçuklular döneminde önemli kimselerin nikâh n n bizzat kad lar taraf ndan k y ld F mü ahede edilmektedir. XII. Yüzy ldaki kad beratlar nda da
nikâh k ymak hâkimin görevleri aras nda say lmaktad r. 45 Osmanl Devletinde de muhtemelen devletin kurulu undan itibaren nikâh akitleri ya bizzat
kad lar veya kad lar n verdiFi izinname ile yetkili k l nan din adamlar taraf ndan yap lm t r. XVI. yüzy la ait kad beratlar nda, bunlar n vazifeleri aras nda nikâh akdinin yap lmas n n say lmas 46 nikâhlar n devletin gözetim ve
denetiminde yap ld F n göstermektedir. Ayn ekilde, Y ld r m Bayezid döneminde ilk defa mahkeme harçlar tespit edilirken nikâh ve nikâh izni için
12 akçe belirlenmesi47 de bunun göstergesidir. Zira yap lmayan bir muamele
için harç tespit edilmesi dü ünülemez.
Bu dönemde mahkemeye gelip kâd n n huzurunda nikâh k yd ramayanlar, bunu bir din adam na yapt rmakta idiler.48 Ancak bunun için evlenecek ki ilerin daha önce mahkemeye ba vurup evlenmelerinde hukukî bir
mahzur bulunmad F konusunda bir izin kâF d (izinname) almalar gerekmekteydi. Zira din adamlar na umumi bir nikâh k yma izin ve yetkisi verilmemi , bunun yerine her nikâh için izin ve izinname verilme yoluna gidilmi tir.49 bn Kemal’in fetvalar nda da nikâhlardaki kad izninden bahsedilmek-

43

Müslim, “Talak”, 2 (H.No: 1472); Nesâî, “Talak”, 8 (H.No: 3406); Ebû Dâvûd, “Talak”, 10 (H.No: 2195-2200).
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihî Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel Deji~me Sürecinde Türk
Ailesi, II, 438-441.
45
Osman Turan, Türkiye Selçuklular{ Hakk{nda Vesikalar, 41-43.
46
Uzunçar~{l{, $lmiye, 112-113.
47
Hoca Sadrettin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, I, 140; Mehmed Hemdânî Solakzade, Tarih-i Solakzade, 60; M. Ertujrul
Düzdaj, ±eyhülislam Ebu’s-Suûd Efendi Fetvalar{ I~{j{nda 16. As{r Türk Hayat{, 37; Ahmet Lütfi, Osmanl{ Adalet
Düzeni (Mirat-{ Adalet), 16.
48
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel Deji~me Sürecinde Türk
Ailesi, II, 438.
49
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk
Ailesi, II, 438; Gottard Jaeschke, Türkiye’de $mam Nikâh , 14.
44
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tedir.50 Nikâhlarda kad izninden bahseden daha önceki tarihli kaynaklar da
vard r.51 Kanûnî döneminden sonra Osmanl Devletine seyahat veya sefaret
maksad yla gelmi olan birçok yabanc , nikâhlar n mahkemelerde veya kad dan al nan izinlerle k y ld F n seyahatnamelerinde veya sefaretnamelerinde
belirtmektedirler52. Memluklar gibi Osmanl lar n çaFda baz slâm ülkelerinde de nikâh k ymak üzere devaml nikâh memurlar (akkadu’l-enkiha)
bulunmaktad r.53
1336/1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesiyle evlenmeler kanûnî olarak düzenleme alt na al nm t r. Bu düzenlemede, evlenmek için mahkemeden izin alman n gerektiFi görülmektedir (Madde 5-8). Ayr ca evlilik ya na
bir s n r getirilmi , velilerin yetkileri kay t alt na al nm t r. Kararnamenin 4.
maddesinde, evlenme ya (nikâh ehliyeti) erkeklerde 18, bayanlarda 17 olarak kabul edilmi ; bu ya tamamlamadan evlenme talebinde bulunan ki ilere, baliF olduklar n ispat etmeleri ve velilerinin izni olmas halinde mahkeme izni verilebileceFi belirtilmi tir (Madde 6, 7). Kararnamenin 7. maddesiyle
12 ya n tamamlamam erkek çocuk ile 9 ya n tamamlamam k z çocuklar n hiçbir kimse taraf ndan evlendirilemeyeceFi hükmü getirilmi tir. 1923
y l nda M s r'da ç kar lan 56 numaral kanun ile k zlar n 16 ya ndan, erkeklerin 18 ya ndan küçük olarak evlendirilmeleri hukuken geçersiz say lm t r.54
Günümüzde Yap lan Baz Düzenlemelerin DeGerlendirilmesi
Evlenme konusunda merî hukukta yap lan düzenlemelerden ekil art
ve baz s n rlamalar bu ba l k alt nda deFerlendirilecektir.
ekil art
Hukûkî sonuçlar n n güvence alt na al nmas ve ihtilaflar n doFru bir
ekilde çözümlenebilmesi için evlenmenin, meydana geli inde ve devam nda
tam bir aç kl k ve kesinlik olmas zorunludur. Bu nedenle, gerek yürürlükteki
mevzuat m zda ve gerekse hukuk tarihimizde evlenme konusunda düzenlemeler yap lm , baz ekil artlar getirilmi tir.
4721 say l Türk Medenî Kanununda evlenmenin ekil artlar 134-142.
maddeler aras nda düzenlenmi tir. Buna göre evlenecek erkek ve kad n, gerekli belgelerle evlendirme memurluFuna müracaat ederler. Yap lan müracaat
incelenir. Ba vurunun usulüne uygun olarak yap lmad F veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmad F ya da evlenmeye yasal bir engel bulun-

50
dbn Kemal, Mühimmât-i Müftî, Süleymaniye Ktp. Çorlulu Ali Pa~a, no. 280, vr. 30a (Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, II, 438).
51
Gottard Jaeschke, Türkiye’de $mam Nikâh , 14.
52
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, II, 439; Gottard Jaeschke, s. 16.
53
Mehmet Akif Ayd{n, “Osmanl{larda Aile Hukukunun Tarihi Tekâmülü”, II, 438.
54
Hazma Aktan, "dslâm Aile Hukuku", Sosyo-Kültürel De i me Sürecinde Türk Ailesi, II, 400.
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duFu anla l rsa, evlenme ba vurusu reddedilir ve durum evleneceklere yaz yla bildirilir. Evlendirme memuru, artlar n bulunduFunu tespit eder veya
ret karar mahkemece kald r l rsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir. Evlenme töreni, evlendirme
memurunun ve ay rt etme gücüne sahip ergin iki tan F n önünde aç k olarak
yap l r. Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek
isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, taraflar n olumlu sözlü cevaplar n
verdikleri anda olu ur. Memur da, evlenmenin kanuna uygun olarak yap lm
olduFunu aç klar.
slâm hukukunda ise, ahitlik gibi aleniyeti saFlayan artlar n d nda
ekil art na rastlanmamaktad r. Ancak bu, böyle bir düzenlemenin yap lamayacaF anlam na gelmez. Kald ki, daha önce de ifade edildiFi gibi, hukuk
tarihimizde, tescil, mahkeme izni gibi ekil artlar getirilmi tir. Hatta, evliliFin toplumun sorumluluFunda olduFuna i aret eden Nûr suresinin 32. ayetinden55 hareketle bu yönde düzenleme yapman n slâm' n ruhuna ayk r
olmad F söylenebilir.
Bununla birlikte, nikâhlar n belirtilen ekilde k y lmalar slâm hukukunda evlenmenin rükün ve artlar ndan olmad F için, gerekli ehliyet art na sahip ve aralar nda evlenme engeli bulunmayan bir kad nla erkeFin iki
ahit huzurunda yapt klar evliliFin geçersiz olduFu da söylenemez. Nitekim
fetva mecmualar nda bu tür nikâhlar n geçerli olduFu belirilmektedir56. Osmanl Aile Hukuk Kararnamesinde de, cezâî müeyyidelerle evlenmelerin devlet kontrolünde yap lmas temin edilmek istenmekle birlikte, ekil artlar n
ta mayan evliliklerin geçersiz olduFunu bildiren bir hüküm bulunmamaktad r.57
Sonuç olarak, slâm hukukunun geçerli bir evlilik için arad F unsur ve
artlar ta makla birlikte, evlilikleri kay t alt na almak için getirilen ekil
artlar na uymayan evlenmeler dinen geçerlidir; yani birliktelikleri zina deFildir. Ancak, hukuken tan nmayan evlilik, sonuçlar n doFurmayacaF ndan
veya en az ndan hukûkî güvence alt na al namayacaF ndan bir haks zl k
doFuracaF için en az ndan tahrimen mekruhtur. EvliliFin dinî hükmü aç klan rken belirtildiFi gibi, e olarak vazifesini yerine getiremeyecek ki ilerin
evlenmeleri mekruhtur, hatta zulmün kesin olmas halinde evlilik haramd r58.
Hukukun tan mad F evlilikte ise, haks zl k kesin denebilecek kadar muhtemeldir. Zira resmi evlilikten kaç nan ki i, bunu ya e ini miras ndan mahrum
etmek veya herhangi mali bir sorumluluFa katlanmaks z n keyfi olarak ayr lma amac yla yapmakta, ya da hukûkî bir engel sebebiyle bu yola tevessül

55

"dçinizden bekarlar{, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanlar{ evlendirin. (…)" Nur 24/32.
Bk. Yeni~ehirli Abdullah Efendi, Behcetü’l-Fetâvâ, 51; Ali Efendi, Fetâvâ, I, 35.
57
Mehmet Akif Ayd{n, $slâm Osmanl Aile Hukuku, 190.
58
dbnü’l-Hümâm, III, 187; Mevsîlî, III, 82; ±irbînî, III, 126; dbn Rü~d, II, 2; Ebû Zehra, s. 22-23; S{bâî, I, 47-49.
56
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etmektedir. E ini evlilikten doFan veya doFacak olan hukukî haklar ndan
mahrum etmek için yap lan her türlü davran zulümdür. Zulüm ise slâm'da
haram k l nm t r.59
DiFer taraftan resmî nikâhtan kaç nan ki inin, kendisinin adaleti saFlayacaF n , evlilikten doFan haklar konusunda e ini maFdur etmeyeceFini
ileri sürmesi de geçerli deFildir. Zira her zaman e lerin anla mazl Fa dü meleri ve hatta ayr lmalar muhtemeldir. Bu gibi durumlarda e lerin haklar
ancak hukuk yoluyla korunabilir. Ayr ca e lerden birinin ölümü halinde de,
ancak kanun güvencesiyle haklar emniyet alt na al nabilir. Diyanet leri
Ba kanl F na ve Müftülüklerimize, Medenî Kanunun kabulünden önceki miras taksimi konusunda görü sormak üzere mahkemelerden müracaatlar
gelmektedir. Bu müracaatlarda, sadece tescil edilen evlilikler ve çocuklar n
durumlar sorulmaktad r. GörüldüFü gibi, tescil edilmeyen evliliklerde haks zl k, sadece ki inin kendisine deFil ku aklar sonraki çocuklar na kadar
ula maktad r. Bu itibarla, evlilikleri kay t alt na almak için getirilen ekil
artlar na uymayan evlenmeler, slâm hukukunda aranan unsur ve artlar
ta yorsa geçerli olmakla birlikte, hukukî sonucunu doFurmad F için haks zl Fa sebep olacaF ndan caiz deFildir. Ba ka bir ifadeyle taraflar, birliktelikleriyle zina etmi olmazlar; ancak, haks zl k ve zulüm doFurmas kuvvetle
muhtemel olan bir akdi yapmaktan dolay dinen sorumludurlar. Bunun benzeri örnekler f k h kitaplar m zda mevcuttur. Meselâ, Cuma vaktinde, kendilerine Cuma namaz farz olan ki ilerin al veri yapmalar böyledir. Akit geçerli
olmakla birlikte, böyle bir al veri yapmak caiz deFildir. Ayn ekilde gasp
edilen arazide namaz k lmak da böyledir. Hz. Ömer'in, Müslüman kad nlara
haks zl k yap ld F n görmesi üzerine ehl-i kitaptan olan kad nlarla evlenmeyi yasaklamas ve valisi Huzeyfe’ye, “Bu evlilik helaldir, fakat ecnebi kad nlar tatl dilli olup aldat c d rlar; ayet siz onlarla evliliFi kabul ederseniz, bu
kad nlar sizin e lerinize üstün gelirler” demesi de buna i aret etmektedir60.
Evlilik Konusunda Yap lan Baz S n rlamalar
Evlilik Ya8
Türk Medenî Kanununda, evlilik ya 17 olarak belirlenmi tir. Bununla
birlikte, olaFanüstü hallerde, hâkim karar yla 16 ya n dolduranlar da evlenebilirler. (Madde 124) DiFer taraftan, ay rt etme gücü olmayanlar n evlene-

59
"(Resûlüm!) Sak{n, Allah'{ zalimlerin yapt{klar{ndan habersiz sanma! Ancak, Allah onlar{ (cezaland{rmay{), korkudan gözlerin d{~ar{ f{rlayacaj{ bir güne erteliyor." (dbrahim 14/41); "Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde
haks{z yere ta~k{nl{k edenlere ceza vard{r. d~te ac{kl{ azap bunlarad{r." (±ûrâ 42/42); "Allâh Teala ~öyle buyurur: Ey
kullar{m! Zulmü kendime ve size haram k{ld{m. O halde birbirinize zulmetmeyiniz (…)" (Müslim, “Birr,” 15 (H.No:
2577)); "Zulümden sak{n{n, zira zulüm k{yamet gününde zulumâtt{r." (Müslim, “Birr”, 15 (H.No: 2578-2579);
Tirmizî, “Birr”, 82 (H.No: 2030)); "Zarar ve zarara kar~{l{k zarar yoktur." (dbn Mâce, “Ahkam”, 17 (H.No: 23402341); Muvatta, “Akdiye”, 34 (H.No: 1234)).
60
Muhammed Baltac{, Menhecü’l-Ömer b. el-Hattab fi’t-Te rî’, (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve
Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.184-185), s.302-303.
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meyecekleri, on sekiz ya ndan küçük olanlar n evlenebilmeleri için velilerinin izninin zorunluluFu hükme baFlanm t r (Madde 125-126).
Evlilik bir akit olduFundan, diFer akitlerde olduFu gibi bunda da, akdi
yapan taraflar n ak ll ve ergin olmalar gerekir. Ancak kaynaklarda ak ll
olmak kurulu art olarak say lmakla birlikte, ergin olmak sadece yürürlük
art olarak kabul edilmektedir. Küçükler velileri taraf ndan evlendirilebilirler.61 bn Hazm'a göre, hakk nda hadis bulunmas sebebiyle küçük k zlar
velîleri taraf ndan evlendirilebilmekle birlikte, küçük erkeklerin evlendirilmeleri bat ld r62.
Buna mukabil Osman el-Bettî, bn 4übrüme ve Ebû Bekr el-Esam gibi
baz fakihlere göre, küçüklerin evlendirilmelerinden evlilik hukukunun doFuracaF sonuçlar beklenemeyeceFinden, bunlar n velileri taraf ndan evlendirilmeleri caiz deFildir. "Evlilik ça' na kadar yetimleri (gözetip) deneyin"63
ayeti, evliliFin bir çaF n n bulunduFuna, dolay s yla küçüklerin evlendirilmelerinin caiz olmad F na i aret etmektedir.64 Osmanl Hukuk-i Aile Kararnamesinde, bu fakihlerin görü leri tercih edilerek, evlenme ya erkekler için 18,
kad nlar için 17 olarak belirlenmi ; bu ya tamamlamayan ki ilerin ise, ergin olmak kayd yla, ayr ca bayanlar n velisinin izninin bulunmas art yla
mahkeme karar yla evlenebilecekleri kabul edilmi tir. On iki ya n tamamlamayan erkekler ile, dokuz ya n tamamlamayan kad nlar n ise, hiçbir kimse taraf ndan evlendirilemeyeceFi hükme baFlanm t r. (Madde 4-7)
Sonuç olarak, yönetimde bulunanlar taraf ndan, ki ilerin evlilik sorumluluFunu üstlenebilecekleri bir ya , evlenme ya olarak belirlenebilir. Bu da,
slâm' n evlilik konusundaki yakla m na ters dü mez. Kald ki, daha önce de
belirtildiFi gibi, Hz. Ömer, baz haks zl klar önlemek için evliliFe s n rland rma getirmi tir.
Tek E8lilik
Günümüz hukuk sistemlerinde çoFunlukla, tek evlilik kabul edilmekte
ve çok evliliFe izin verdiFi için slâm hukuku ele tirilmektedir. Bu slâm' n
geldiFi dönemi dikkate almaks z n ve onun bütün zamanlara hitap eden evrensel bir din olduFunu göz önünde bulundurmaks z n yap lan haks z bir
ele tiridir.
BilindiFi gibi slâm'dan önce Arap Yar madas nda s n rs z olarak çok
kad nla evlilik kabul edilmekteydi. slâm' n indiFi dönemlerden çok önceleri

61
Merjinânî, Hidaye, I, 197-198; Kasânî, II, 240, 246; dbn Kudâme, Mu nî, VII, 379 vd.; ±irbînî, III, 148-150; dbn
Rü~d, II, 5-6.
62
dbn Hazm, Muhallâ, IX, 560-565.
63
Nisa 4/6.
64
Münakehât ve Mufârakât Kararnamesi Esbâb-{ Mucibe Layihas{, (Sosyo-Kültürel Deji~me Sürecinde Türk Ailesi)
3/1142-1143; Zuhaylî, el-F khu'l-$slâmî ve Edilletuh, VII, 179.

8

6 1 X:

9.

) 7 =

8 6 6

@

mevcut ve yayg n olan bu olgu, “E'er yetimlerin haklar na riâyet edememekten korkarsan z size helal olan kad nlardan iki er, üçer, dörder al n. Haks zl k yapmaktan korkarsan z bir tane al n; yahut da sahip oldu'unuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayr lmaman z için en uygun olan d r.” Âyetiyle,65 adalet art na baFl olarak dört say s yla s n rland r lm ; ayr ca tek evlilik te vik edilmi tir. Dolay s yla çok evlilik, slâm’ n emrettiFi bir husus deFil,
aksine zorunlu hallerde adalet art na baFl olarak müsaade ettiFi bir husustur. As l olan ve dînen tavsiye edilen ise, tek evliliktir.
Sahabenin evlilikleri konusunda yap lan ara t rmalar, Hz. Ömer döneminde ya ayan sahabîlerin çoFunun tek evlilikle yetindiklerini göstermektedir. Birden fazla evlenen baz ki ilerin ise, sosyoekonomik durumu iyi olan
kimseler olduklar anla lmaktad r. Bu dönemde slâm’ n adaletli davran lamayacaF takdirde tek kad nla evlenme tavsiyesinin66 toplum taraf ndan benimsendiFi, fakat iki han mla evliliklerin de vaki olduFu söylenebilir.67
slâm hukukunda, evlenen taraflar nikâh esnas nda tek evliliFi art koabilecekleri gibi idareciler de s n rland rma getirebilirler. Hz. Peygamber’in,
k z Fat ma’y Hz. Ali’ye nikâhlarken üzerine evlenmemesini art ko mas ve
Hz. Ömer’in ehl-i kitap kad nlarla evlenmeyi veya bir mecliste bir laf zla üç
talakla bo anan çiftlerin birbirleriyle yeniden evlenmelerini yasaklamas bu
konuda aç k bir örnektir. Öte yandan evlilik, hukukî sonuçlar doFuran bir
akittir. Çok evliliFin me ru say lmad F hukuk sistemlerinde, evlilik sonuçlar n doFurmayacaF veya taraflar ve evlilikten meydana gelen çocuklar hukûkî güvence alt na al namayacaF için haks zl Fa sebep olacaF ndan doFru
deFildir.
Evlilik Engelleri68
Medenî kanunumuzda evlilik engelleri, h s ml k, önceki evlilik ve ak l
hastal
olmak üzere üç ba l k alt nda incelenmi tir. H s ml k bak m ndan,
üstsoy ile altsoy aras nda; karde ler aras nda; amca, day , hala ve teyze ile
yeFenleri aras nda; evlilik sona ermi olsa bile, e lerden biri ile diFerinin
üstsoyu veya altsoyu aras nda; evlat edinen ile evlatl F n veya bunlardan biri
ile diFerinin altsoyu ve e i aras nda evlilik engeli bulunmaktad r. Önceki
evlilik. Evli olan ki ilerin evlilikleri, ölüm, bo anma veya fesih yoluyla sona
ermedikçe ba ka biriyle evlenemezler. Ayr ca bo anm kad n n ba kas yla
evlenebilmesi için, bekleme süresini doldurmas veya mahkeme karar yla
kald r lmas gerekir. Ak l hastalar da, evlenmelerinde t bbî sak nca bulunmad F resmî saFl k kurulu raporuyla anla lmad kça evlenemezler.69

65

Nisâ 4/3.
Nisâ 4/3.
67
Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.183-184.
68
Teblijin orijinalinde bu ba~l{k bulunmamaklad{r. Konuyla ilgisi nedeniyle eklenmi~tir.
69
bk. 22/11/2001 tarih ve 4721 say{l{ Türk Medenî Kanunu’nun129-133.
66
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Klasik f k h kaynaklar m zda evlilik engelleri, devaml ve geçici olmak
üzere ikiye ayr lmaktad r. Bunlardan devaml evlilik engelleri üç ba l k
alt nda incelenmi tir: a) Kan h s ml ' : Kan h s ml F bak m ndan devaml
olarak evlenilmesi yasak olanlar üstsoy, altsoy, karde ve karde in altsoyudur. b) S hrî h s ml k: S hriyet yönünden devaml evlenilmesi yasak olanlar,
e lerin üstsoyu ve altsoyu ile çocuklar n e leridir. c) Süt h s ml ' : Süt h s ml F bak m ndan devaml olarak evlenilmesi yasak olanlar, süt bak m ndan
üstsoy, altsoy, sütkarde ler, sütanne ve baban n karde leri ile e lerin süt
bak m ndan üstsoyu ve altsoyudur. Geçici evlilik engelleri ise; ba kas ile
evli olmak (kad n için), üç kere bo anm olmak, e in k z karde i, karde inin
k z , teyze veya halas olmak ve erkeFin Müslüman/kad n n Müslüman veya
ehl-i kitaptan olmamas d r. Bunlar n yan nda slâm hukukunda da, bo anan
veya e i ölen kad n n, ba ka bir erkekle evlenebilmesi için iddet ad verilen
bekleme süresini doldurmas gerekir.
Evlilik engelleri konusunda mer’î mevzuat ile slâm hukuku aras nda
büyük benzerlikler bulunmaktad r. Kan h s ml F ve s hrî h s ml k konusunda
hükümler örtü mektedir. Ancak günümüz hukuk sistemlerinde süt h s ml F
bir evlilik engeli olarak görülmemi tir. Ayn ekilde din ayr l F ve üç defa
bo anmak da evlilik engelleri aras nda yer almamaktad r.
Klasik f k h kaynaklar nda, geçici evlilik engelleri aras nda say lan e in
k z karde i, karde inin k z , teyze veya halas olmas konusu ile erkeFin dörtten az olmak kayd yla evli olmas n n evlilik engeli olarak say lmamas konusu “1. 4ekil 4art ” ve “b) Tek E lilik” ba l klar alt ndaki aç klamalar doFrultusunda deFerlendirilebileceFinden tekrar irdelenmemi tir. Üç talakla boanma konusuna “Bo anma Konusunda Düzenleme Yap lmas ” bölümünde
i aret edilecektir. Üç defa bo ananlar n tekrar evlenmeleri ise, ayet ile yasakland F ndan ve hüküm sarih olduFundan herhangi bir ey söylemeye mahal
yoktur.70 Bu bölümde “gayr-i müslimlerle evlilik” ve “süt h s ml F ” konular
ele al nacakt r.
Gayr-i müslimlerle evlilik
Evlilik konusunda gayr-i müslim ifadesi mü rik, kâfir ve ehl-i kitab
kapsamaktad r. Kur'an- Kerim'de ister erkek olsun isterse kad n olsun Müslümanlar n mü riklerle evlenmeleri yasaklanm t r.71
Bunlar n d nda kalan ehl-i kitap ile evlilik konusunda, erkek ile kad n
ayr olarak mütalaa edilmi tir. Kur'ân’da Müslüman bir erkeFin ehl-i kitap

70
“Ak{l hastalar{, evlenmelerinde t{bbî sak{nca bulunmad{j{ resmî sajl{k kurulu raporuyla anla~{lmad{kça evlenemezler… Ejer erkek kar{s{n{ (üçüncü defa) bo~arsa, kad{n, onun d{~{nda bir ba~ka kocayla nikâhlanmad{kça ona helal
olmaz. (Bu koca da) onu bo~ad{j{ takdirde onlar (kad{n ile ilk kocas{) Allah’{n koyduju ölçüleri gözetebileceklerine
inan{yorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur.” Bakara 2/229, 230
71
Bakara 2/221.
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yani Yahudi ve H ristiyan kad nla evlenmesi helal k l nm t r.72 Buna kar l k
Müslüman bir kad n n, mü rik olsun ehl-i kitaptan olsun gayr-i müslim bir
erkekle evlenmesi, caiz görülmemi tir.
slâm bilginleri, Mekke’den hicret edip gelen kad nlar hakk nda nazil
olan, “Onlar n Mü’min kad nlar olduklar n ö'renirseniz, kâfirlere geri çevirmeyiniz. Bu kad nlar, o kâfirlere helal de'ildir. Onlar da bunlara helal olmazlar.”73 ayetindeki kâfir kelimesinin, mü rik ve ehl-i kitap dâhil tüm Müslüman olmayanlar içerdiFini belirterek, bu ayetin Müslüman kad n n ehl-i
kitapla evlenmesinin yasak olduFuna i aret ettiFini kabul etmi lerdir. Ayr ca
Maide Suresinin 5. ayetinde, Müslümanlar n yemeklerinin ehl-i kitap için,
onlar n yemeklerinin de Müslümanlar için helal olduFu belirtildiFi halde,
evlilik konusunda sadece ehl-i kitap kad nlar n Müslüman erkeklerle evlenmelerinin helal olduFunun belirtilmesi, Müslüman kad n n gayr-i müslimlerle
evlenmelerinin helal olmad F na delalet ettiFi kabul edilmi tir. Bunun yan nda içerisinde Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin de bulunduFu pek çok sahâbînin, Müslüman kad nlar n ehl-i kitap erkeklerle evlenmelerinin caiz olmad F görüünde olduklar rivayet edilmi tir.74
slâm Dini, getirdiFi hükümlerde, sosyal yap y , çevreyi, fertlerin psikolojik durumlar n göz önünde bulundurmu tur. nsan n, dünya ve ahiret saadetinin temelinde aile hayat n n önemli bir yeri vard r. Gayr-i müslimle evlenen kad n ve doFacak çocuklar , din bak m ndan olumsuz yönde etkilenecektir. Nitekim bu gerçeFe Kur’an, “… Onlar ate e ça' r rlar, Allâh ise izniyle,
Cennete ve ba' lamaya ça' r r…” eklinde i aret etmektedir75. DiFer taraftan toplumun kendini korumas ve hayatiyetini devam ettirmesi için aile
yap s n n ve neslin korunmas önemli bir yer tutmaktad r. Zira toplumun
temelini te kil eden ve insan n en yak n ili ki içerisinde bulunduFu çevre
ailedir. Bundan hareketle, günümüze kadar slam f k h bilginleri aras nda
Müslüman kad nlar n gayr-i müslim erkeklerle evlenemeyecekleri konusunda
herhangi bir görü ayr l F olmam t r. Bu konuda bir nevi icma hâs l olmu tur.
Ancak bu aç klamalardan, özellikle yurtd ndaki vatanda lar m z aç s ndan, “Müslüman erkeklerin gayr-i müslimlerle evlenmeleri caizdir, kad nlar n ise caiz deFildir” eklinde bir sonuca ula mak isabetli olmayacakt r.
Çünkü kad nlar için zikredilen sak ncalar, özellikle günümüzde erkekler için
de geçerlidir. Ayr ca kad nlar n çocuklar üzerindeki tesiri konusu da izahtan
varestedir. DiFer taraftan, yurtd nda ya ayan Müslüman erkek vatanda la72

Maide 5/5.
Mümtahine 60/10.
74
Merjinânî, I, 220; dbnü’l-Hümâm, III, 288; Kâsânî, III, 365 vd.; Sehnûn, el-Müdevvenetü'l-Kübrâ, Beyrut 1999, III,
921-933; ±irbînî, Mu ni'l-Muhtâc, Beyrut 1994, IV, 319 vd.; dbn Hazm, el-Muhallâ, Dâru’l-Fikr, Beyrut ty. V, 368373
75
Bakara 2/221.
73
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r m z, gayr-i müslimlerle evlenmelerine raFmen; kad nlar n, dini hassasiyetleri sebebiyle evlenememeleri maFdur olmalar na yol açmaktad r. Daha önce
de i aret edildiFi gibi Hz. Ömer, bu say lan olumsuzluklar önlemeye yönelik
olarak Müslüman erkeklerin ehl-i kitaptan olan kad nlarla evlenmelerini
yasaklam t r.76
Hz. Ömer bu karar yla, Müslüman k z ve kad nlar dü ünerek onlar n
evlenmelerinin tehlikeye dü mesini önlemeyi amaçlam t r.77 DiFer taraftan
ehl-i kitapla evliliklerin artmas na izin verilmesi, ailede çocuFun eFitilmesi ve
toplumsal hayata kat lmas nda etkin olan kad n n, birçok ailede çocuklar n
gayr-i müslim olmas na neden olacakt r.78 Daha da ötesinde, yurtd ndaki
yabanc kad nlarla yap lan evlilikler, kültür farkl l F sebebiyle çok uzun
ömürlü olmamakta ve mahkeme çoFunlukla çocuklar anneye vermektedir.
Bunun üzerine baba çocuFundan uzak kalman n yan nda, onu dini yönden
de kaybetme endi esiyle psikolojik bunal m ya amakta, olumsuz sonuçlar
doFmaktad r.
Gayr-i müslim E8lerden Birinin Müslüman Olmas
Ehl-i kitaptan olan gayr-i müslim e lerden erkeFin Müslüman olmas
halinde, mevcut evlilik devam eder. Zira Müslüman erkeFin, ehl-i kitap bir
kad nla evlenmesine Kur'an'da müsaade edilmi tir. E lerden kad n n Müslüman olmas halinde evliliFin devam edip etmeyeceFi konusunda slâm âlimleri farkl görü ler ileri sürmü lerdir. Öncelikle fakihlerin konuyla ilgili görü leri s ralanacak, sonra da bir deFerlendirilmesi yap lacakt r.
F k h Bilginlerinin Konuya li kin Görü leri
Zahirilere göre, gayr-i müslim e lerden kad n n Müslüman olmas halinde evlilik baF sona erer; erkeFin daha sonra Müslüman olmas sonucu
deFi tirmez. Bunu Hz. Ömer’in uygulamas na, din ayr l F n n -baz istisnalar
d nda- evliliFe engel olmas kaidesine ve Mümtehine Suresinin 10. ayetine
dayand rmaktad rlar. Onlara göre bu ayet, hem bir Müslüman' n gayr-i
müslim bir ki iyle evlenemeyeceFini, hem de daha önce bir evlilik söz konusu
ise, bu evliliFin sürdürülemeyeceFini ifade etmektedir. Bu sebeple e lerden
kad n n Müslüman olmas halinde evlilik baF derhal çözülür.79
4afiî, Malikî ve Hanbelîlere göre, nikâh akdi yap lm ancak, zifaf gerçekle memi se, evlilik sona erer. Zifaf n gerçekle mesi durumunda ise, kad n n iddeti doluncaya kadar erkeFin Müslüman olmas halinde evlilikleri devam eder. Bu süre içinde erkeFin Müslüman olmamas halinde, iddetin dol-
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bk. 41 numaral{ dipnot.
Mustafa Fayda, Hz Ömer Zaman nda Gayr-i Müslimler (Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185), s.303.
78
Hayri Erten, “Hz. Ömer Döneminde Sosyal Yap{ ve Deji~me”, Marife c.1, sy.1, s.185.
79
dbn Hazm, el-Muhallâ, V, 368-373.
77
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mas yla birlikte evlilik de sona erer. Bu görü de, Zahirilerin kulland klar
delillere dayanmaktad r. 4u kadar var ki bu müçtehitler, ilk uygulamalar göz
önüne alarak iddet içinde evlilik baF n n devam ettiFini kabul etmi lerdir.80
Hanefîlere göre, gayr-i müslim bir kad n Müslüman olduFunda, e ine
Müslüman olmas teklif edilir; slâm’ kabul etmesi halinde -ba ka bir evlilik
engeli bulunmad F takdirde- evlilik baF devam eder, Müslüman olmay kabul etmemesi halinde ise hakim evliliFe son verir; mahkeme yoluyla evlilik
sona erdirilmedikçe evlilik baF devam eder. Hanefiler, bu konuda kendilerine
dayanak olarak Hz. Ömer’in uygulamas n gösterirler. Ayr ca evliliFin bir
nimet olduFunu belirterek böyle bir nimetin Müslüman olmakla elden ç kmamas gerektiFini söylerler. Ancak kar taraf n küfürde srar , kad n n
inanc ndan dolay bask ya maruz kalabileceFi endi esiyle, bu baF sona erdirir.81
bn Teymiyye ve bnü’l-Kayyim’e göre, bu durumda erkeFe Müslüman
olmas teklifinde bulunulur. Müslüman olursa evlilikleri devam eder. Aksi
halde, kad n iddeti doluncaya kadar bekler, bundan sonra dilerse bir ba kas yla evlenir, dilerse -süre söz konusu olmaks z n- e inin Müslüman olmas n
bekler; e i ne zaman Müslüman olursa evlilik baF yeni bir akde gerek kalmaks z n kendiliFinden devam eder. Nitekim Hz. Peygamber, hiçbir zaman
taraflardan biri Müslüman olunca evlileri ay rmam t r. O ve ra it halifeler
zaman ndaki uygulama öyle olmu tur: Ya kar taraf Müslüman olmad F
için e ler ayr lm t r yahut da süre söz konusu olmaks z n diFerinin Müslüman olmas beklenmi tir. Mümtehine Suresinin 10. ayeti iddia edildiFi gibi
taraflardan biri Müslüman olunca evliliFin derhal sona ereceFine delalet etmez. Ayet, kar taraf Müslüman olmay kabul etmezse, evlilik hayat n n
fiilen devam etmeyeceFini gösterir. Bu hükmün aksini ifade eden rivayetler
ve uygulamalar ya sabit deFildir yahut da yanl yorumlanm t r.82
Baz Rivayetler Çerçevesinde Konunun DeFerlendirilmesi
Hadis kaynaklar m zda, Ehl-i Kitaptan olan e lerden kad n n slâm'
seçmesi durumunda evliliklerinin devam edip etmeyeceFi konusunda, "evliliFin sona erdiFi veya sona erdirilmesi gerektiFi", "evliliFin devam edeceFi" ve
"evliliFi sürdürüp sürdürmeme konusunda kad n n muhayyer olduFu" eklinde farkl rivayetler bulunmaktad r:83

80

Sehnûn, el-Müdevvenetü'l-Kübrâ, III, 921-933; ±irbînî, Mu ni'l-Muhtâc, I, 319 vd.
Merjinânî, I, 220; dbnü’l-Hümâm, III, 288; Kâsânî, III, 365 vd.
82
dbn Kayyim el-Cevziyye, Ahkâmu Ehli'z-Zimme, Beyrut 1997, II, 640-695.
83
Abdurrazzak, Musannef, VI, 83-84; dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 69-71.
81
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Hz. Ömer, e i slâmiyet’i seçen bir H ristiyan'a, Müslüman olmas n
teklif etmi , kabul etmemesi üzerine, aralar n tefrik etmi tir.84 bn Abbas da
ayn ekilde, aralar n n tefrik edilmesi gerektiFini söylemi tir.85
Buna mukabil Hz. Ali, böyle bir durumda erkeFin hak sahibi olduFunu,
evliliFe son vermedikçe evliliFin devam edeceFini belirtmi tir.86 Ayn ekilde,
Hânî b. Kubayza isimli bir H ristiyan' n e lerinin dördünün de Müslüman
olmas üzerine Hz. Ömer'in, evliliklerinin devam etmesini içeren bir mektup
yazd F kaynaklarda yer almaktad r.87
DiFer taraftan ba ka bir rivayette, Hîre halk ndan bir kad n n Müslüman olup, e inin slâm' kabul etmemesi üzerine, Hz. Ömer, bir mektup yazarak, e inin yan nda kal p kalmama hususunda kad n n serbest b rak lmas n
istemi tir.88
Râ it halife ve sahabîlerden konuyla ilgili olarak böyle farkl görü lerin
nakledilmesi, ehl-i kitap olan e lerden kad n n Müslüman olmas durumunda
nikâh n ortadan kalkacaF na dair kesin bir nass n bulunmad F n ; f k h kaynaklar nda delil olarak gösterilen ayetlerin hükmünün kat’î olmad F n göstermektedir.
Bu aç klamalar
F nda, gayr-i müslim çiftlerden kad n n Müslüman
olmas halinde, kad n n, çocuklar n ve slam toplumunun yararlar göz
önünde bulundurularak, zamana ve artlara göre çözümler üretilebileceFi
söylenebilir.
Süt H s ml G
Evlilik engellerinden birisi de süt h s ml F d r. Kur'an- Kerimde, sütanneler ve sütkarde lerle evlenmek yasaklanm t r89. Hz. Peygamber de süt
teyze ve day lar bu yasaFa dâhil etmi , “Nesep bak m ndan haram olan süt
bak m ndan da haramd r” buyurmu tur.90
Süt h s ml F n n evlilik engeli olduFu konusunda slâm bilginleri görü
birliFi içinde olmakla birlikte, süt emme çaF ve haraml F doFuracak miktar
konusunda görü ayr l F içindedirler. Evlilik engelinin meydana gelmesi için
on, yedi, be ve üç defa veya doyuncaya kadar emmek gerektiFi; az olsun çok
olsun her emmenin haraml k doFuracaF eklinde farkl görü ler bulunmaktad r91. 4afiîlere92 ve Hanbelîlere93 göre çocuk be defa, Zahirilere göre94 do-
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dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 70; Abdurrazzak, Musannef, VI, 83.
Abdurrazzak, Musannef, VI, 83.
86
dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 70; Abdurrazzak, Musannef, VI, 84.
87
dbn Ebî ±eybe, Musannef, IV, 71.
88
Abdurrazzak, Musannef, VI, 84.
89
Nisa 4/23.
90
Müslim, Radâ 9.
91
dbn Hazm, Muhallâ, X, 189-197; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467.
85
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yuncaya kadar emince süt h s ml F olu ur. Ebû Hanîfe,95 Malik,96 Evzaî,
Süfyân es-Sevrî, Leys b. Sa‘d’a göre ise emilen süt az da olsa haraml k meydana gelir.97
Hadis kaynaklar nda da, süt h s ml F n n olu mas için çocuFun be defa emmesinin gerektiFi98, bir iki emmekle evlilik engelinin meydana gelmeyeceFi,99 az olsun – çok olsun emilen sütün haraml k doFuracaF na100 dair farkl rivayetler bulunmaktad r.
Konuyla ilgili rivayetler birlikte deFerlendirildiFinde, emilen sütün kana kar p çocuFun geli mesine katk s olmas durumunda evlilik engelinin
doFmas nda etkili olduFu anla lmaktad r.
4öyle ki, be defa emmekle ilgili Hz. ‘Âi e’den gelen rivayet, yine ondan
gelen süt h s ml F doFuran emmenin açl ktan dolay olduFu eklindeki rivayetle çeli mektedir. Ayr ca söz konusu hadiste, be defa emme ile ilgili hükmün Hz. Peygamber vefat edinceye kadar Kur'ân’da yer ald F n n ifade edilmesi, hadisin kabul edilmemesine yetecek derecede önemli bir illettir. Az da
olsa emilen sütün etkili olduFu ile ilgili rivayetler ise, merfû deFildir. Bunlar
ve bir-iki defa sormakla süt h s ml F meydana gelmez hadisi dikkate al nd F nda; bir defa da olsa doyuncaya kadar emmekle süt h s ml F n n olu tuFu
sonucuna ula labilir.
Süt akrabal F n meydana gelmesinde kocan n fonksiyonu hususunda
da farkl görü ler bulunmaktad r. Dört mezhep temsilcilerinin de içinde bulunduFu slâm bilginlerinin çoFunluFuna göre sütün çocuFun babas olan
kocaya ait olduFu kabul edilmi tir. Bundan hareketle sütannenin kocas n n
birinci ve ikinci dereceden akrabalar yla evlenmek caiz görülmemi tir.101 Bu
görü e, Hz. Peygamber’in, Eflah b. Ebî Kuays’ n, süt amcas olduFunu söyleyerek Hz. Ai e’nin odas na girmesine müsaade etmesi delil olarak getirilmi tir.102

92

±afiî, Ümm, V, 29.
dbn Kudâme, Mu nî, IX, 192-194; Buhûtî, Ke âfu’l-K nâ’, V, 446.
94
dbn Hazm, Muhallâ, X, 197.
95
Osman b. Ali ez-Zeyla’î, Tebyînü’l-Hakayik ;erhu Kenzi’d-Dekâik, Dâru’l-Kütübi’l-dslâmî, II, 182.
96
dmam Mâlik, Muvatta’, II, 602; Bâcî, Müntekâ, IV, 152; Hura~î, ;erhu Muhtasari Sîdî Halîl, IV, 177.
97
Muhallâ, X, 192.
98
Müslim, “Radâ‘”, (6) 24-25 (1452); Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 11; Tirmizî, “Radâ‘”, 3; Nesâî, “Nikâh”, 51; Dârimî,
“Nikâh”, 49; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467; dbn Ebî ±eybe, Musannef, “Nikâh”, 142, III, 548.
99
Müslim, “Radâ‘”, (5) 17-23 (1450-1451); Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 11; Tirmizî, “Radâ‘”, 3; Nesâî, “Nikâh”, 51; dbn
Mâce, “Nikâh”, 35; Dârimî, “Nikâh”, 49; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467; dbn Ebî ±eybe, Musannef, “Nikâh”, 142,
III, 548.
100
Nesâî, “Nikâh”, 51; Abdurrazzak, Musannef, VII, 467; dbn Ebî ±eybe, Musannef, “Nikâh”, 143, III, 548-549.
101
Merginânî, Hidâye, I, 224; Kâsânî, Bedâi’u’s-Sanâ’î, III, 396; ±irbînî, Mu ni’l-Muhtâc, III, 418; dbn Kudâme,
Mu nî, IX, 199-200; dbn Rü~d, Bidâyetü’l-Müctehid, I, 719; dbn Sahnûn, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, II, 296.
102
Buhârî, “Nikâh”, 23.
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Buna kar l k sahabeden bn Ömer, Ebû Zübeyr, Rafi’ b. Hudeyc; tabiînden Saîd b. Müseyyeb, Ebu Seleme, Kas m, Sâlim, Süleyman b. Yesâr, Atâ
b. Yesâr, 4a’bî, brâhim en-Nehaî ve Davûd ez-Zahirî, bn Münzir, Kurtubî
gibi slâm bilginleri, sütün gelmesinde baban n fonksiyonunun olmad F n ,
sütannenin kocas yla süt emen aras nda s hriyet d nda ba ka bir yak nl F n
bulunmad F n söylemi lerdir. Hz. Ai e’nin de bu görü te olduFu rivayet
edilmektedir.103 Sütün babaya ait olduFunu söyleyenlerin delili olan hadisi
Hz. Âi e’nin rivayet ettiFi göz önünde bulundurulduFunda; sütbaban n, sadece sütannenin kocas olmas sebebiyle haram olduFu, sütü emen ki i ile
onun birinci ve ikinci dereceden akrabalar yla evlenmenin haram olmamas
gerektiFi söylenebilir. Nitekim fakihler, bekâr olduFu halde süt gelen kad n n
sütü ile de evlilik engeli olabileceFini kabul etmi lerdir. Ayr ca modern t p
verilerine göre, kad n n sütü ile koca aras nda biyolojik veya genetik bir ili ki
bulunmad F da kabul edilmektedir.
BO AMA KONUSUNDA DÜZENLEME YAPILMASI
Bo8anma ve Bo8anman n Sonuçlar
Bo anma, kar - koca aras ndaki evlilik baF n n çözülmesi, evliliFin sona ermesi anlam na gelir. Bo anma f k h literatüründe talâk eklinde ifade
edilmi tir. slâm hukukunda talâk kelimesi hem tek tarafl irade bayan yla
yap lan bo amay , hem taraflar n anla arak evlilik birliFine son vermelerini,
hem de mahkeme karar yla meydana gelen bo anmay kapsar. Bununla birlikte talak tabiriyle, genellikle tek tarafl irade beyan ile yap lan bo ama
kastedilmi tir.
E lerin kurduklar yuvay , ölünceye kadar ya atmalar ve evliliFin
ölümle son bulmas esast r. Ancak e ler aras geçimsizlik bazen ileri dereceye
ula r ve bo anma tek çare olarak görülebilir. Bu durumda bo anma, en son
ba vurulmas gereken bir çaredir. Zira Hz. Peygamber, “Allâh kat nda en
sevimsiz helâl, bo anmad r” buyurmu lard r.104 Kur’ân- Kerim’de de, boanmadan önce evliliFin devam ettirilmesi için fedakarl kta bulunulmas ,
ho nutsuzluk veya soFukluk halinde bile taraflar n meselelerini konu arak
halletmeleri öFütlenmi ;105 aralar ndaki anla mazl k daha ileri safhaya gittiFinde, kad n n ve erkeFin ailelerinden seçilen hakemler vas tas yla e ler aras ndaki anla mazl F n giderilmesi yolu tavsiye edilmi tir106. Bununla birlikte
bütün anla ma yollar kapanm ve evlilik hayat n n sürdürülmesi imkans z
hale gelmi se, bo anma en makul bir yol olarak me ru görülmü tür.
Bo anma, e ler için mutsuz bir evlilikten ç k

103

Bk. dbn Rü~d, Bidayetü’l-Müctehid, I, 719; Kurtubî, V, 101 (Nisâ 4/23);
Ebû Dâvûd, “Talâk,” 3.
105
Nisâ, 4/19, 34, 128.
106
Nisâ, 4/35.
104
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nin y k lmas d r. Ayr lman n kaç n lmaz ve gerekli olduFu durumlarda bile
bo anmayla problemler bitmez. Bo anma, e leri ekonomik yönden sarsar,
ruhsal yönden örseler; toplumdaki durumlar n etkiler. Çocuklar üzerindeki
olumsuz etkisi ise çok karma k sorunlar doFurur. Bu nedenle bo anma, evlilik öncesi özgürlüFe tam bir dönü veya kurtulu say lamaz. Bo anm e ler
üzerinde yap lan bir ara t rmada, bo anm erkeklerde evli erkeklere göre be
kat yüksek oranda, bo anm kad nlarda da evli kad nlara göre üç kat yüksek oranda ruhsal bozukluk tespit edilmi tir.107
Bo anmalar n büyük çoFunluFu evliliFin ilk y llar nda olduFundan çocuklar n hayat n da önemli ölçüde etkilemektedir. Kavgal - gürültülü, tedirgin bir ailede ya amaktansa ana babadan biriyle oturmak çocuklar için uzun
sürede daha iyidir diye dü ünülebilir. Ancak mutsuz bir evliliFi sonland rman n, e lere ve çocuklara mutluluk saFlamad F yap lan ara t rmalarda ortaya
ç km t r. Babadan ilgi ve sevgi görmeyen çocuklarda, güvensizlik, öz sayg s n yitirme, terk edilmi lik duygular n n geli tiFi görülmektedir. E inin desteFinden yoksun kalan anne, evin yükünü tek ba na ta mak zorunda kald F ndan çocuklar yla ili kisi de saFl kl olmamaktad r. Yap lan ara t rmalarda,
bo anm aile çocuklar nda ruhsal uyumsuzluk oran n n yüksek olduFu, ortalama üçte birinin önemli ruhsal uyumsuzluk geli tirdiFi tespit edilmi tir.
Ruhsal çökkünlük, okul ba ar s zl F , çe itli davran bozukluklar en s k
görülen uyumsuzluklard r. 108
Bu sebeple evliliFin çekilmez olduFu durumlarda, bo anma bir ç kar yol
olmakla birlikte, en son ba vurulmas gereken bir çaredir. Bunun içindir ki
bo anma, slâm'da en sevimsiz helal olarak kabul edilmi ;109 fakihlerin çoFunluFu taraf ndan, zaruret veya ihtiyaç halinde me ru olduFu vurgulanm t r.110
Kur'an'da Bo8anma le lgili Hükümler
slâm' n gelmesinden önce erkekler, s n rs z say da bo ama haklar olduFunu dü ünüyor ve bunu kad nlara zarar vermek amac yla kötüye kullan yorlard . slâm bu uygulamaya s n rlama getirmi ve bo amalar düzen alt na
alm t r. Kur'an- Kerim'de bo anma ile ilgili hükümler bir defada deFil, a amal olarak gelmi tir. lk olarak Bakara suresinin 228 ayeti gelmi tir:
"Bo anm kad nlar, kendi ba lar na (evlenmeden) üç ay hali (hay z veya temizlik müddeti) beklerler. E'er onlar Allâh'a ve ahiret gününe gerçekten

107

Atalay Yörükojlu, Deji~en Toplumda Aile ve Çocuk, s. 108.
Atalay Yörükojlu, De i en Toplumda Aile ve Çocuk, s. 108-110.
109
Ebû Dâvûd, “Talâk”, 3.
110
Bk. Merginânî, Hidâye, I, 227; Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, II, 157-158; dbn Kudame, Mu nî, VII, 277; X, 69; dbn
Teymiyye, el-Fetâvâ’l-Kübrâ, III, 280; dbn Nüceym, Bahru’r-Râik, III, 254; Buhûtî,, Ke âfu’l-K nâ‘, V, 232; Harâ~î,
;erhu Muhtasar Halîl, IV, 27; Desukî, Ha iyetü’d-Desûkî ‘alâ’ -;erhi’l-Kebîr, II, 361; dbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr,
III, 228.
108
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inanm larsa, rahimlerinde Allâh' n yaratt ' n gizlemeleri kendilerine helal
olmaz. E'er kocalar bar mak isterlerse, bu durumda bo ad klar kad nlar
geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kad nlar üzerindeki haklar gibi, kad nlar n da ödevlerine denk belli haklar vard r. Ancak erkekler,
kad nlara göre bir derece üstünlü'e sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir."
Bu ayette bo ama, kad n n hay zl , hamile, temiz veya âyise olmas gibi
kad nlar n özel hallerinden herhangi birisiyle kay tlanmam ; talak n meydana gelmesi için erkeFin iradesine herhangi bir s n rlama getirilmemi tir.
Bundan sonra bo ama s n rland r lmaya ba lam t r. Öncelikle bo aman n
zarar vermek amac yla kullan lmas yasaklanm t r:
"Kad nlar bo ad ' n zda, müddetleri sona ererken, onlar güzellikle tutun, ya da güzellikle b rak n, haklar na tecavüz etmek için onlara zararl
olacak ekilde tutmay n; böyle yapan üphesiz kendisine yaz k etmi olur
(…)."111
Bundan sonra bo ama adedi s n rland r lm t r:
"Bo ama iki defad r. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak b rakmad r.
(…) Bundan sonra kad n bo arsa, kad n ba ka birisiyle evlenmedikçe bir
daha kendisine helal olmaz. E'er ikinci koca da onu bo arsa, Allâh' n yasalar n koruyacaklar n san rlarsa eski kar kocan n birbirlerine dönmelerine bir
engel yoktur (…)."112
Daha sonra da, daha kat bir ekilde yeni bir s n rland rma getirilmi ;
erkeFin iradesi iddetin sonuna nakledilmi tir:
"Ey Peygamber! Kad nlar bo ayaca' n zda, onlar , iddetlerini gözeterek
bo ay n ve iddeti say n; Rabbiniz olan Allâh'tan sak n n; onlar , -apaç k bir
hayas zl k yapmalar hali müstesnâ- evlerinden ç karmay n, onlar da ç kmas nlar. (…) Kad nlar n iddet süreleri bitece'inde, onlar ya uygun ekilde
al koyun, ya da uygun bir ekilde onlardan ayr l n; içinizden de iki adil ahit
getirin. 9 te bu Allâh'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen ö'üttür."113
Bo8ama Yetkisi
Fukahân n çoFunluFuna göre, bo ama yetkisi mutlak olarak kocaya verilmi tir. Fakihler, bo ama yetkisinin erkeFe verilmi olmas n n gerekçesi
olarak, kad nlar n dü ünce ve muhakeme gücünün erkeFe nispetle daha zay f
olmas n , bu sebeple hislerinin etkisinde kalarak hareket etmeye daha meyyal olduklar n zikretmektedirler. Ayr ca kad nlar, dinî uur ve anlay lar
zay f olduFundan, meseleleri dini aç dan ziyade dünyevi aç dan deFerlendirmeye daha meyyaldirler. Bu özelliklerinden dolay kad nlar, talak gibi ciddi
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Bakara 2/231.
Bakara 2/229-230.
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meselelerde bile dü ünüp ta nmadan ani kararlar verebilirler.114 Binaenaleyh, aile münasebetlerindeki muvazeneyi emniyet alt na almak için evlilik
baFlar , daha kuvvetli ellere, yani kocalara teslim edilmelidir. Kocalar daha
az hissi hareket edecek ve daha isabetli kararlar alabilecektir. Bunun yan nda kendisini engelleyecek, dü ünmeye zorlayacak etkenler de bulunmaktad r.
Koca, kar s n bo amaya karar verdiFinde, mehir verip nafakas n temin etmek mecburiyetinde olduFundan, buna tevessül etmeden meseleyi yeniden
etrafl ca dü ünecektir.115 Bu iddiaya delil olarak da, “Allâh’ n kimini kimine
üstün k lmas ve erkeklerin mallar ndan sarf etmelerinden dolay erkekler
kad nlar n koruyup kollay c lar d rlar.”116 ayetini getirmektedirler. Baz ayetlerde bo aman n, kocaya nispet edilmesi de burada delil olarak kullan lmaktad r.117
Halbuki Nisa suresinin 34. ayeti, bo anma ve bo ama yetkisinin erkeFe
verilmesi ile ilgili olmay p, erkeklerin nafaka sorumluluFundan ve bundan
doFan haklar ndan bahsetmektedir.
Kur’an- Kerim’de bo ama ile ilgili ayetlerde bazen sadece kocalar muhatap olarak al n rken, bu ayetlerden bir k sm sadece kar lar , bir k sm da
e lerin her ikisini birden ilgilendirmektedir. Meselâ, Bakara suresinin 227. ve
Ahzâb suresinin 49. ayetleri kocalar muhatap almaktad r. Bakara suresinin
228. ayeti ile Ahzâb suresinin 49. ayetinin bir k sm ise kar lar ilgilendirmektedir. Nisa suresi 128. ayeti ise kar kocay birlikte muhatap almaktad r.
Bu ve ilgili ayetler, talak n ne sadece koca ne de sadece kar ile ilgili olduFunu, bilakis her ikisini birden ilgilendirdiFini göstermektedir. Hatta, Nisa suresi 35. ayette belirtildiFi üzere, bo anma konusuna hakemler veya hakimler
de müdahil olabilmektedirler. Nitekim müfessirlerin büyük çoFunluFuna göre
söz konusu ayette muhatap, yönetici, hakim veya slâm toplumudur.118 Böylece bo anmayla ilgili ah slar n say s bazen ikiden fazla olmakta ve boanma, e lerin yetkilerini de a abilmektedir.119
Bo anma ile ilgili ayetler, hadisler ve Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalar birlikte deFerlendirildiFinde, Kur'an'da bo ama hakk n n sadece
erkeklere verildiFini gösteren kesin bir delil bulunmamaktad r. Bo anma ile
ilgili ayetler, bo ama hakk n n kime ait olduFunu belirtmek için deFil, bo aman n kötüye kullan lmas n yasaklama, bo ama say s n s n rland rma,
iddet, bo anman n zaman , ayr lan çiftlerin tekrar bir araya gelmeleri gibi
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dbn Rü~d, II, 60; dbnü’l-Hümâm, III, 22.
Selahattin Erojlu, “Talak Hakk{nda Kur’an-{ Kerîm’in Genel Tutumu”, AÜ$FD, XXX/8, s.162-163; Zuhaylî, elF khu'l-$slâmî, VII, 360.
116
Nisa 4/34.
117
bk. Bakara 2/230, 231, 236.
118
Taberî, Camiu’l-Beyan an Te’vili Âyi’l-Kur'ân, V, 70-71; Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’an, III, 150; Râzî, et-Tefsîru’lKebîr, X, 92.
119
Selahattin Erojlu, “Talak Hakk{nda Kur’an-{ Kerîm’in Genel Tutumu”, s. 162-165.
115
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s n rlama ve düzenleme getirmek içindir. Bu ayetlerin baz lar nda bo aman n
erkeFe nispet edilmesi, bu hakk n erkeklere ait olduFunu göstermek için deFil, ayetin nazil olduFu dönemdeki uygulama böyle olduFu içindir. Söz konusu ayetler erkeklerin, daha çok, kad nlara zarar vermek için kay ts z bir ekilde kulland klar bo amaya s n rlama ve bir düzen getirilmi tir.
Muharremat konusundaki Nisa suresi 23. ayetindeki, "yan n zda kalan üvey
k zlar n z" kayd nda olduFu gibi, talak n erkeFe atfedilmesi de, uygulama
böyle olduFundand r.
Kur'ân’ n nâzil olduFu dönemde, bugünkü anlamda devlet organizasyonu geli mediFi için, problemin çözümüne yönelik olarak konu ya hakemlere havale edilmi veya fiili durumda bo anmay yapan erkekler muhatap
al narak, çe itli s n rlamalar getirilerek bo aman n kötüye kullan lmas önlenmeye çal lm t r.
DiFer taraftan ailenin korunmas için bo ama yetkisinin erkeklere verildiFi eklindeki fakihlerin ileri sürdükleri gerekçe, vak ayla uyu mamaktad r. Sosyal hayatta kad nlar n bo anmaktan daha çok sak nd klar gözlenmektedir. Diyanet leri Ba kanl F na yap lan müracaatlarda da, erkeklerin
bo ama sözlerini bilerek veya bilmeyerek s kça kulland klar ve kad nlar n
evliliFi kurtarmak için çare arad klar görülmektedir. Ayr ca gerekçe olarak
bütün iyi hasletlerin erkeklere verilip, kad nlar n dü ünce ve muhakeme güçleri ile dinî uur ve anlay lar n n zay f olduFunu ileri sürmek insafa s Fmaz.
DiFer taraftan genel prensip olarak, akitler nas l kurulursa o ekilde
bozulur. Yukar da da ifade edildiFi gibi nikâh, erkek ile kad n n birlikte yaama ve kar l kl yard mla malar na imkan veren ve taraflara kar l kl hak
ve ödevler yükleyen bir sözle medir. Dolay s yla bu birlikteliFin taraflar n
kar l kl anla malar yla sona ermesi gerekir.
Fakihler taraf ndan tefviz-i talaka delil getirilen "Ey Peygember! E lerine, 'e'er dünya hayat n ve süslerini istiyorsan z gelin size mut'a verip sizi
güzelce b rakay m' de"120 ayeti, bo anmalar n kar l kl anla arak yap lmas
gerektiFini göstermektedir. Ayn ekilde Nisa suresinin 34 ve 35. ayetlerinde
de, e lerin bo anmadan önce ikili diyalogla problemi çözmeleri gerektiFine,
problem çözümlenemezse, yönetici veya hakim taraf ndan çözümlenmesi için
müdahil olunmas na i aret edilmi tir.
Bo8anman n Unsurlar ve ekli
Fakihler bo aman n geçerli olmas için baz artlar ileri sürmü lerdir:
Bo amay yapan n, yani kocan n ak ll ve ergin olmas , ayr ca Malikîlere göre
Müslüman olmas , Hanbelîlere göre de bo amay anlamas gerekir.121 Bunlar n d ndaki, bo aman n birle me bulunmayan bir temizlik dönemi içinde
120
121

Ahzâb 33/28.
dbnü’l-Hümâm, III, 487; Kâsânî, III, 99; dbn Rü~d, II, 67; dbn Kudâme, Mu ni, VIII, 255-260; ±irbînî, III, 279.
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olmas ; bir temizlik dönemi içerisinde birden fazla bo ama yap lmamas , iki
adil ahit huzurunda yap lmas gibi ayet ve hadislerde geçen hükümler, fakihlerin çoFunluFunca bo anmada etkili görülmemi tir. Fukahân n büyük
çoFunluFu, Allâh’ n emir ve yasaklar na riayet etmeksizin yap lan talak n
geçerli olduFunu kabul etmektedir. Zira, bunlara göre talâk hakk , kocaya
mutlak olarak verilmi tir. Bu sebeple, kocan n Kur’an' n veya sünnetin icaplar n yerine getirmedeki ihmali, -böyle bir talak haram veya mekruh olarak
nitelenmesine raFmen- onun hukukî geçerliliFine tesir etmemektedir.122 Buna
mukabil baz fakihlere göre, Kur’an'da belirtilen icap ya da artlar, asl nda
talak n hukuki geçerliliFi için riayet edilmesi gereken hususlard r. Buna göre,
bu artlara riayet edilmemesi, talak n butlan n gerektirir.123
Kur’an' n vazettiFi prensiplere ayk r bir ekilde yap lan talakta (bid‘î
talak) koca, sadece Allâh’ n ibahat s n rlar n a makla kalmamakta; talakla
ilgili getirilen talak say s , vakti, kar n n iddeti, nafaka ve benzeri pek çok
hüküm de görmezlikten gelmektedir. Bundan ba ka koca, böyle hareket etmekle, kar s n n ve bazen de çocuklar n n haklar n da çiFnemi olmaktad r.
Bu ekilde verilen talak n hukukî geçerliliFini kabul etmek, kocan n Kur’an' n
sarih hükümlerine raFmen kar s n n haklar na tecavüz etmesini tasdik etmek
manas na gelecektir. 124
Fakihlerin çoFunluFu böyle bir bo ama yapan kocay günahkâr kabul
edip k nam lar, fakat bu bo amay hukuken geçerli kabul etmi lerdir. Bu
yakla m Kur’an' n ald F tav rla uyu mamaktad r. Talakta görülen böylesi
bir haddi a ma, basit bir k nama, ay plamadan daha öte müeyyideler gerektirmelidir.125
Buna göre, hay z halinde yap lan bo aman n geçerli olmamas , bir mecliste veya bir temizlik döneminde yap lan birden fazla bo amalar n bir talak
say lmas ve bo anmada Kur'an' n öngördüFü prosedüre uyulmas gerekir.
slâm'da bo aman n bir prosedürü olmad F söylenemez. Bo anma ile
ilgili ayetlere bak ld F nda, bir düzenleme getirdiFi görülür. Ayr ca, Asr- Saadette bo anan çiftlerin gelerek durumlar n Hz. Peygamber'e sormalar ve
onun da her bo ama için ayr ayr hüküm vermesi, bo anmalar n tescili olarak alg lanabilir. Talak suresinde bo anmaya iki adil ahidin tan k tutulmas n n emredilmesi126 de, bo anmalarda tescilin gerekliliFine i arettir. Bu iti-
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dbnü’l-Hümâm, III, 468; Serahsi, Mebsut, III, 95-96; dbn Rü~d, II, 53; ±irbînî, III, 308; Hattab, Mevahibu’l-Celil li
;erhi Muhtasar Halil, IV, 39.
123
Said b. el-Müseyyib ve bir grup çajda~{n{n, böyle bir talak{ bat{l sayd{klar{ rivayet edilmektedir. Bk. Kurtubî, elCâmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur'ân, XVIII, 150, 152; Zemah~erî, Ke âf, IV, 118. Bu görü~ü müdafaa eden fakihlerin
ba~l{calar{: dbn Hazm, dbn Teymiyye ve dbn Kayy{m el-Cevziyye’dir. Bk. dbn Hazm, Muhallâ, X, 161-162; dbn
Teymiyye, el-Fetâvâ’l-Kübrâ, III, 14-16; dbn Kayyim, Zâdu’l-Meâd, IV, 56-57.
124
Selahattin Erojlu, “Talak Hakk{nda Kur’an-{ Kerîm’in Genel Tutumu”, s. 162-165.
125
Selahattin Erojlu, “Talak Hakk{nda Kur’an-{ Kerîm’in Genel Tutumu”, s. 162-165.
126
Talak 65/2.
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barla ayet ve hadislerin

F nda bo anman n prosedürü öyle aç klanabilir:

Geçinemeyen, anla amayan e ler, hemen bo anmaya çare olarak ba vurmaz; öncelikle evliliklerini sürdürmek için kar l kl fedakarl kta bulunur,
uzla ma, ho görü ve geçinme yolunu seçerler127; durumlar na uygun ikili
diyalogla problemlerini çözmeye gayret ederler128. Problemi kendi aralar nda
çözümleyemezler ise, devlet otoritesince belirlenen yetkili ki i müdahil olur
ve i , konuya vak f, iki taraf n da hakk n koruyacak, onlar tan yan uzman/bilirki ilere havale edilir. Kur'ân’da bu iki taraf n yak nlar ndan seçilecek hakemler olarak ifade edilmi tir: "E'er kar kocan n aralar n n aç lmas ndan korkarsan z, erke'in ailesinden bir hakem ve kad n n ailesinden bir
hakem gönderin. Bunlar bar t rmak isterse, Allah aralar n bulur. 8üphesiz
Allah, her eyi bilen her eyden haberdar oland r."129
Hakemler, iki taraf n iddialar n dinler, tarafs z davranarak ve bütün
güçleriyle geçimsizliFi ortadan kald rmaya gayret ederler. 4ayet yuvan n devam için hakemlerin gayreti de fayda vermezse hakemler, taraflar hakk nda
en uygun karar verirler. Bu karara iki taraf da uymak zorundad r. Konuyla
ilgili olarak Hz. Ali'den öyle haber nakledilmektedir:
Bir kad nla bir erkek, beraberlerinde pek çok kimse oldu'u halde Hz.
Ali’ye gelirler. Hz. Ali onlara kar ve koca taraf ndan iki hakem seçip göndermelerini ister. Hakemler gelince Hz. Ali onlara, "göreviniz nedir biliyor
musunuz? 8ayet kar kocan n beraberli'inde fayda görürseniz evlili'in devam na, 8ayet bo anmalar n uygun görürseniz, ayr lmalar na karar verin."
der. Bunun üzerine kad n:
- Lehimde veya aleyhimde Allah’ n kitab ne derse kabulümdür.
Der. Adam ise:
- Bo anma karar verilirse ben kabul etmem. der.
Bunun üzerine Hz. Ali: "Vallahi sen bu kad n n kabul etti'ini kabul etmedikçe yalanc n n birisi say l rs n" cevab n verir.130
EvliliFin devam için sarf edilen bütün bu gayretler olumlu sonuç vermez de, taraflar n bo anmalar yla sonuçlan rsa, bo anma tescil edilmelidir.
Bo anman n tescil edilmesi, evlenmede olduFu gibi, önem arz etmektedir.
Bo anman n kocaya yüklediFi mali yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediFinin tespiti, ayr lman n vuku bulduFu zamana baFl olarak kad n n
iddetinin ne zaman biteceFi, doFmu veya doFacak çocuklar n nesebi, bunlara baFl olarak miras gibi problemlerin çözümlenebilmesi için bo anmalar n
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Nisa 4/19.
Nisa 4/34.
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Nisa 4/35.
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Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 305 (H.No: 14559); Darakutnî, III, 295 (H.No:188).
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da tescil edilmesi gerekir. Nitekim hukuk tarihimizde böyle uyguland F görülmektedir.
Antrparantez unu da belirtmek gerekir ki, çaFda hukuk sistemlerinde
benimsenen Aile Mahkemelerinin, bünyesinde bulundurduFu uzmanlar ve
yerine getirdiFi fonksiyonu bak m ndan, Nisa suresinin 35. ayetinde kamu
otoritesine yüklenilen hakem tayini i levini yerine getirdiFi söylenebilir.131
Ayr ca bo anmalar da, ancak mahkeme karar yla tescil edilmektedir.
Sonuç olarak bo anman n zaruret veya ihtiyaç halinde me ru olduFu
ve bo anma a amas na gelmeden önce taraflarca yap lmas gerekenler hususundaki Kur'ân’ n emir ve tavsiyeleri göz önünde bulundurulduFunda, herhangi bir anla mazl kta e lerin, -özellikle bo amay kendi elinde bir güç ve
hak olarak gören erkeFin- aç klanan prosedüre uymaks z n bo anma yoluna
ba vurmalar n n helal olmad F rahatl kla söylenebilir.
Kur'ân’da tavsiye edilen bütün yollara ba vurup kar l kl diyalogla
problemlerini çözemeyen e ler, aile dan manlar ndan, uzmanlardan yard m
almal d rlar. Bundan da bir sonuç elde edememeleri, ba ka ç kar bir yol kalmamas halinde mahkemeye müracaat ederek bo anma cihetine gitmeli, boanman n sonuçlanmas konusunda aceleci davranmamal d rlar.
DiFer taraftan ülkemizde, bo ama yetkisi kanunla mahkemelere verilmi tir. Resmî nikâhla evlilik yapanlar, bo ama yetkisinin mahkemeye ait
olduFunu kabul ederek evlenmektedirler. Bo anmada slâm’ n öngördüFü
prosedür ve günümüzdeki hukuk düzenlemeleri birlikte deFerlendirildiFinde
erkeFin, mahkeme karar olmaks z n, tek tarafl bo amas geçerli olmamal d r. Konunun bu yönüyle slâm hukukçular taraf ndan yeniden deFerlendirilmesi gerekmektedir.

131

Bk. 09/01/2003 tarih ve 4787 say{l{ Aile Mahkemelerinin Kurulu~, Görev Ve Yarg{lama Usullerine Dair Kanun.
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SONUÇ
Aile, toplumun çekirdeFi ve en temel birimidir. Hukuken yeni bir aile,
ancak sahih bir nikâhla olu ur. slâm hukukunun geçerli bir evlilik için arad F unsur ve artlar ta yan evlilikler dinen geçerlidir. Ancak, hukuken tan nmayan evlilik, sonuçlar n doFurmayacaF ndan veya en az ndan hukûkî
güvence alt na al namayacaF ndan bir haks zl k doFuracaF için en az ndan
tahrimen mekruhtur.
Yönetimde bulunanlar taraf ndan, ki ilerin evlilik sorumluluFunu üstlenebilecekleri bir ya , evlenme ya olarak belirlenebilir. Bu da, slâm' n evlilik konusundaki yakla m na ters dü mez. Nitekim Hukuk-i Aile Kararnamesinde, evlenme ya erkekler için 18, kad nlar için 17 olarak belirlenmi ; bu
ya tamamlamayan ki ilerin ise, ergin olmak kayd yla, ayr ca bayanlar n
velisinin izninin bulunmas art yla mahkeme karar yla evlenebilecekleri
kabul edilmi tir.
slâm hukukunda, evlenen taraflar nikâh esnas nda tek evliliFi art koabilecekleri gibi, idareciler de, toplumun maslahat n göz önünde bulundurarak s n rland rma getirebilirler. Hz. Peygamber’in, k z Fat ma’y Hz. Ali’ye
nikâhlarken üzerine evlenmemesini art ko mas ve Hz. Ömer’in ehl-i kitap
kad nlarla evlenmeyi veya bir mecliste bir laf zla üç talakla bo anan çiftlerin
birbirleriyle yeniden evlenmelerini yasaklamas bu konuda aç k bir örnektir.
Kur'ân- Kerîm’de erkek olsun, kad n olsun, Müslüman bir ki inin, ateist ve Allah'a ortak ko anlarla evlenmesi yasaklanm ; Müslüman erkeFin
ehl-i kitaptan olan bir kad nla evlenmesine ise izin verilmi tir. Ancak slâm’ n hükümlerinde gözettiFi dinin korunmas ilkesi ve slâm toplumunun
muhafazas aç s ndan, Müslüman bir kad n n, ehl-i kitap da olsa gayr-i
müslim bir erkekle evlenmesi helal deFildir. DiFer taraftan kad nlar için zikredilen sak ncalar n, özellikle günümüzde erkekler için de geçerli olduFu,
kad nlar n çocuklar üzerindeki tesiri ve günümüz mahkemelerinin çoFunlukla çocuklar anneye verdikleri göz önünde bulundurulduFunda, Müslüman
erkeklerin, ehl-i kitaptan da olsa gayr-i müslim bir kad nla evlenmesinin
doFru olmad F söylenebilir. Ehl-i kitap olan e lerden kad n n Müslümanl F
seçmesi halinde, kad n n, çocuklar n ve slam toplumunun yararlar göz
önünde bulundurularak, zamana ve artlara göre çözümler üretilebilir.
Hadis kaynaklar ndaki, süt h s ml F konusundaki rivayetler birlikte
deFerlendirildiFinde, emilen sütün kana kar p çocuFun geli mesine katk s n n bulunmas durumunda, evlilik engelinin doFmas nda etkili olduFu anlalmaktad r. Buna göre, bir defa da olsa doyuncaya kadar emmekle süt h s m-
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l F n n olu tuFu sonucuna ula mak mümkündür. Süt akrabal F n meydana
gelmesinde kocan n fonksiyonu hususunda farkl görü ler bulunmaktad r.
Konuyla ilgili rivayetler ve bilimsel veriler deFerlendirildiFinde; sütbaban n,
sadece sütannenin kocas olmas sebebiyle haram olduFu, bu nedenle süt
emen ki inin, onun birinci ve ikinci dereceden akrabalar yla evlenmesinin
haram olmad F söylenebilir.
Bo anma, kar - koca aras ndaki evlilik baF n n çözülmesi, evliliFin sona ermesi anlam na gelir. E lerin kurduklar yuvay , ölünceye kadar ya atmalar ve evliliFin ölümle son bulmas esast r. Ancak e ler aras geçimsizlik
bazen ileri dereceye ula r ve bo anma tek çare olarak görülebilir. Bu durumda bo anma, en son ba vurulmas gereken bir çaredir.
Bo anma ile ilgili ayetler, hadisler ve Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalar birlikte deFerlendirildiFinde, Kur'an'da bo ama hakk n n sadece
erkeklere verildiFini gösteren kesin bir delil bulunmamaktad r. Bo anma ile
ilgili ayetler, bo ama hakk n n kime ait olduFunu belirtmek için deFil, bo aman n kötüye kullan lmas n yasaklama, bo ama say s n s n rland rma,
iddet, bo anman n zaman , ayr lan çiftlerin tekrar bir araya gelmeleri gibi
s n rlama ve düzenleme getirmek içindir. Bu ayetlerin baz lar nda bo aman n
erkeFe nispet edilmesi, ayetin nazil olduFu dönemdeki uygulama böyle olduFu içindir.
Hükümlerin irdelenmesinde, konulu amaçlar önem arz etmektedir.
Bo ama ile ilgili ayetler bo anman n kötü kullan lmas n önlemeye, ailenin
ve kad n n korunmas na yönelik olduFu ayetlerin nüzul sebeplerinden aç kça
anla lmaktad r. Günümüzde ailenin korunmas ve kad n n haklar n n gözetilmesi konusunda yeterli hassasiyetin bulunmad F görülmektedir. Ayr ca,
bo ama yetkisini bir güç ve ayr cal k olarak gören erkeFin, bunu kolayca
kulland F ve fakat daha sonra ailesini kurtarmak için aray içerisine girdiFi
gözlemlenmektedir. Bu itibarla, ayetlerin gayeleri göz önünde bulundurularak hukukî düzenlemeler yap lmas slâm’ n ruhuna ayk r deFildir. Nitekim
bunun benzeri uygulamalar daha ilk dönemlerden itibaren bulunmaktad r.
Ayet ve hadislerin ortaya koyduFu prosedüre göre, anla amayan e ler,
hemen bo anmaya kalk mazlar, ikili diyalogla problemlerini çözmeye gayret
ederler. Problemi kendi aralar nda çözümleyemezler ise, devlet otoritesince
belirlenen yetkili ki i müdahil olur ve i hakemlere havale edilir. Hakemler,
iki taraf n iddialar n dinler, tarafs z davranarak ve bütün güçleriyle geçimsizliFi ortadan kald rmaya gayret ederler. 4ayet yuvan n devam için hakemlerin gayreti de fayda vermezse hakemler, taraflar hakk nda en uygun karar
verirler. Anla mazl k çözümlenemeyip taraflar n bo anmalar yla sonuçlan rsa, bu bo anma tescil edilmelidir.
Günümüzde Aile Mahkemeleri, bünyesinde bulundurduFu uzmanlar ve
yerine getirdiFi fonksiyon incelendiFinde, Nisa suresinin 35. ayetinde kamu
otoritesine yüklenilen hakem tayini i levini yerine getirdiFi söylenebilir. Ay-
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r ca bo anmalar da, ancak mahkeme karar yla tescil edilmektedir.
Bo anman n zaruret veya ihtiyaç halinde me ru olduFu göz önünde bulundurulduFunda, herhangi bir anla mazl kta, Kur'ân’daki bo anma safhas na kadar yap lmas gerekenler ve slâm’ n öngördüFü süreç tamamlanmaks z n bo anman n helal olmad F rahatl kla söylenebilir. DiFer taraftan ülkemizde, bo ama yetkisi kanunla mahkemelere verildiFinden, resmî nikâhla
evliliklerde, mahkeme karar olmaks z n, erkeFin tek tarafl bo amas geçerli
olmamal d r. Konunun bu yönüyle slâm hukukçular taraf ndan yeniden
deFerlendirilmesi gerekmektedir.

