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ÖZET 

Evlilik İslam dininin çok önem verdiği sosyal kurumlardan biridir. Bu nedenle 
Kur'an'da evlilik ahidmının temel esaslan belirlenmiş, Hz. Peygamber bunlan 
uygulamaya koymuş, fakililer de buradan hareketle kendi dönemlerine uygun 
düzenlemeler yapmışlardır. İlk dönemlerde şifahi kültüre dayalı kırsal yaşam şartlan 
hakim olduğundan düzenlemeler de büyük ölçüde sözlü beyana dayalı ve koca merkezli 
olmuştur. Zaman içinde değişen şartlar nedeniyle sonraki Müslüman idareciler bir takım 
yeni düzenlemeler yapmış olsalar da, bunlar ictihad kapısı kapalı olduğundan dirıi ahldm 
olarak değil, dünyevi kanun olarak görülmüş, bu nedenle de söz konusu idarecilerin 
değişmesiyle birlil1:e geçerliliklerini kaybetmişlerdir. Günümüz itibaoyla Müslümanlar, 
bir yanda Batıdan gelen dünyevi hukuk, diğer yanda asırlar öncesinin şifahi h.-ültürüne ait 
dirıi alıkarn arasında sıkışmış durumdadır. Onlan bu durumdan kurtarmak için mevcut 
evlilik ahk:lınının bir an önce güncellenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Anahtar Kelimeler: Kur' an, ahk:lın, nikah/ evlilik, güncelleme, ictihad, şahit, mehir, 
kayıt. 

IN THE SAMPLE OF MARRlAGE UPDATING RELIGIOUS RULES 
ACCORDING TO THE QUR'AN AND SUNNA 

ABSTRACT 

Marriage is one of the most important social institutions of Islam. The Qur'an 
emphasized on basic and detailed rules of marriage, the Prophet implied these rules; 
and the jurists enacted law regarding this data according to their circumstances. In early 
period, because of the oral tradition of countryside life requirements, regulations were 
mostly male-centric. Although later Muslim rulers made some legal regulations due to 
new situations, these legislations were seen as secular laws because of the "closing the 
door of ijtihad" and were lost with the death of the rulers. Contemporary Muslims are 
squeezed bet:ween the s ecular law from the W est and the old tradition of religious law. I 
argue that, it is unavoidable to rescue Mslims from this problem by upclaring marriage 
law in İslam. 
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Sosyal bir varlık olan insanın dünyaya gelmesi, büyümesi ve hem maddi, 
hem de manevi yönden sağlıklı bir birey olarak yetişmesi, ancak aile kurumu 
sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu nedenle İslam dini, bu kuruma büyük 
önem vermiş ve onun oluşumundan gelişimine, sağlıklı yürümesinden sona 
erditilmesine kadar hemen bütün aşarnalarım düzene koyup ciddi esaslara 
bağlamıştır. 

Bu bağlamda önce Kur'an'da, evlenme ve boşanma meselelerinin ana 
noktalarına temas edilmek suretiyle bunlarda uyulması ve dikkat edilmesi 
gereken temel esaslar vazedilmiş, ardından Hz. Peygamber, bunların pratiğe 
nasıl aktarılacağı hususunda ümmetine hem şifahi, hem de fiili olarak örneklik 
etmiş, mezhep imamları da Kur'an ve sünneti esas almak suretiyle yaptıkları 
ictihadlarla diğer konularda olduğu gibi evlenme ve boşanma konularında da her 
türlü durum ve ihtimali kapsayan geniş birer evlilik hukuku oluşturmuşlardır. 

Kendi dönemleri itibaoyla her biri müstakil birer medeni kanun 
konumunda olan bu fıkhi düzenlemeler, Kur'an ve sünnete dayalı temel 
esaslarında birbirleriyle ortaklık, kıyas, maslahat ve örfe dayalı ictihadi 
meselelerde farklılık arzetmiştir. Mezheplerin ictihadın doğasından kaynaklanan 
bu farklı yönleri, İslam hukukunun söz konusu meselelerdeki değişim ve 
gelişime açık yönünü oluşturmuş, bu sayede Müslüman fakihler evlilik konusuna 
dair ilaJ:ıl kaynaklı esasları farklı dönem ve coğrafyalara kolayca uyarlama imkanı 
bulmuş, böylece İslam'ın evlilik konusundaki evrenselliği, ilk dönemler itibaoyla 
kendisini rahat bir şekilde tecelli ettirme şansına kavuşmuştur. 1 

Buna karşın mezheplerin oluşum ve gelişimini tamamlamasıyla birlikte 
ictihad kapısının kapanması nedeniyle evliliğe dair alıkılında yer alan değişim ve 
gelişime açık hususlar donmuş ve değişmez hale gelmiştir. Bunun neticesi olarak 
zaman içinde mevcut evlenme hükümleri, İslam'ın bu konudaki nihai 
hedeflerini gerçekleştirmekten uzak düşmüştür. 

Bu noktada ortaya çıkan boşluğu doldurmak ve istismarları önlemek için 
devreye yetkisini sultanlardan alan kanurıname şeklindeki örfi düzenlemeler 
girmiştir. Nitekim bu bağlamda Osmarılı devletinde bilhassa evliliklecin yazıyla 
tespit edilip kayda alınması vb. konularda gerekli düzenlemeleri yapmak üzere 
kaza bilimlerine yetki verilmiş, bu sayede dini alıkılının yetersiz kaldığı hususlar 
örfi kanunlarla doldurulmaya çalışılmıştır.2 Bu süreç zarfında çıkarılan 

Her mezhebin aile hukuh.-una dair görüşleri, o mezhep müntesipleri için bir medeni huh.-uk 
hükmündedir. Bunlar gerek müstakil olarak, gerekse karşılaştırmalı bir şekilde tedvin edilmiş 
ve İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde farklı coğrafyalarda uygulama imkanı bulmuştur. (Dört 
mezhebe göre evlenme ve boşanma ahlclmı için bkz. el-Ceziri, Kitab11'f-Fıkh ale'I-Mezahibi'J
Erbaa, Beyrut 1969, IV, 1-vd, IV, 278-vd) 

İbn Haldun, lvf11kaddime, Beyrut 1900, s. 222; Heyd, Urie~ "Eski Osmanlı H11k11k1111da Kamm ve 
Şeriat, (çev. Selahaddin Eroğlu), AÜİF Der, Ankara 1983, XXVI, s. 633-634; Akgündüz, 
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kanunlarda dini alıkarn gözetildiği ve her ilcisinin de uygulayıcısı konumunda 
kadılar bulunduğu için ortaya dini yönden pek fazla sorun çıkmamıştır. 

Bu durum, Osmanlı Devleti'nin son yıllarına kadar birbirini tamamlayan 
bu ikili yapıda süregelmiştir. Fakat bu dönemde ortaya çıkan d:Thili ve harici 
gelişmelerin etkisiyle Osmanlı devletinde her alanda olduğu gibi aile hayatı 

konusunda da yeni ve köklü bir düzenleme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu bağlamda 
Mecelle'de aileye dair hususlar yer almadığı için bu alana ait meseleleri 
düzenlemek üzere Hukuk-ı Aile !<ararnamesi hazırlanmış ve 1917 yılında 

yürürlüğe konmuştur. 

Şekil bakımından modern kanunlara, ruh ve muhteva olarak İslami nas ve 
ictihadlara dayanan iki kitaptan oluşan 157 maddelik bu İslami aile kanunu, 
çağın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar1111 karşılamak üzere yeni maddeler ihtiva 
etmenin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin tebeası konumunda bulunan Hristiyan ve 
Musevilerin aile hukuklat1111 da tanzim etmiştir.3 

Evlenme ve boşanma konusunda devlet kontrolü ve denetimi, kazai 
boşanma, evlenme için asgari yaş tespiti, ikrah durumundaki evlilik ve 
boşanmaların geçersizliği gibi bir takım köklü değişikliklerle birlikte Hanefi 
mezhebine ait görüş ve ictihadlardan farklı olarak Maliki ve diğer mezheplere ait 
hükümler de içeren bu yerli kararname, İstanbul'da 1918 yılındaki İngiliz 
işgaline, Anadolu' da ise 1926'ya kadar yürürlükte kalabilmiştir. Zira 1923 ve 
1924 yıllarında kurulan komisyonlar aracılığıyla iki medeni kanun denemesi 
yapılmış, fakat bunlar başarısızlıkla sonuçlanınca, İsviçre'den alınan İsviçre 
Medeni Klınunu'nun kabulüyle birlikte, o da tıpkı Mecelle gibi tarihe 
malolmuştur.4 

Tarihi süreç içinde başlangıçta iyi niyetle masum bir şekilde başlayan dini 
hukuk-dünyevi hukuk ayırımı, neticede ortaya istenmeyen durumlar çıkarmıştır. 

Ahmet, Os111anlı Kommlla!IJe/eri, İstanbul 1990-96, I, 79-81, 99-100; Aydın, M. Akif, Tiirk 
Hukuk Tarihi, İstanbul1999, s. 69. 

Aydın, M. Akif, İsla111-0sllla1111 Aile Hukuk/i, İstanbul 1985, s. 163-vd; Cin, Halil, İsiaiii ı·e 
Os111a1111 Hukukunda Evle11111e, Konya 1988, 292, 293; Cin, Halil-Akgündüz, Ahmet, Tiirk 
Huklik Tarihi, Konya 1989, s. 55-vd. 

Mahmud Esad Efendi, Hafız Şevket Efendi, Said Bey, Ali Baş Hampa Efendi ve Mustafa 
Fevzi Efendi'den oluşan bir heyet tarafından hazırlanan bu kararname, bir zamanlar Osmanlı 
tebeası olan Suriye, Irak ve Lübnan gibi yerlerde uzun müddet yürürlükte kalmış ve 
geliştirilmiştir. Nitekim Suriye'de 1953'te kanunlaşan el-Ahvalü'ş-Şahsiyye Kanunu buna 
dayanmaktadır. (Geniş bilgi için bkz. Cin, Halil-Akgündüz, Ahmet, Tiirk Hukuk Tarihi; s. 60-
61; Aydın, M. Akif, İsla111-ÜS111a1111 Aile Hukuku, s. 238-239; Döndüren, Hamdi, DelillerfJ•Ie İsla111 
Hukuk/i, İstanbul1983, s. 161-vd). 
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Şöyle ki öncelikle İslam elini açısından kabul edilemez bir durum olan söz 
konusu din-dünya ayrımı, muhataplarını diğerlerinde olduğu gibi evlilik 
konusunda da dini yönden fikbi abkfuna, dünyevi yönden resmi kanunlara uyma 
gibi bir ikilem içinde bırakmış ve taribi süreçte bu ikilem biri adına diğerini terk 
etme veya ona ters düşme gibi ciddi bir sorun teşkil eder hale gelmiştir. 

Diğer yandan söz konusu ayrımda değişim ve gelişim misyonunu 
tamamen dünyevi hukuk alaruna devreden evliliğe dair dini abkfun, zaman 
içinde günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir hale geldiği için sivil sosyal 
yaş~daki önem ve değerini büyük ölçüde yitirmiştir. Zira günümüz itibarıyla 
dini nild.h, pek fazla önem taşımayan nostaljik bir serernoniden ibarettir. 

Bu durumda, elbette laik huk-uk sisteminde dini nikahın bağlayıcılıktan 
yoksun kalıp yaptırım gücünü kaybetmesinin etkisi büyüktür. Fakat bizce 
mesele, pek çok dindar kimsenin sandığının aksine sadece bu değildir. Zira bu 
haliyle mevcut nilcih abkfunını olduğu gibi resrnileştirme irnkaru zaten 
bulunmamaktadır. Çünkü söz konusu abkfun, nüfusu yüzbini bulmayan küçük 
kırsal yerleşim birimlerinde hakim olan şifahi kültüre ait düzenlemeleri 
içermektedir. Bunların nüfusu milyonları aşan modern şehir yaşamına ait 
düzenli yazı ve kayıt sistemiyle işleyen günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesi söz konusu değildir. 

Buradaki esas problem, bu konuda asırlar öncesinde ihtiyaç 
hissedilmesine rağmen pek çoğu ictihada dayalı olan mevcut evlilif ahkfunının 
topyekün. ilahi kabul edilmek suretiyle değiştirilip geliştirileriıemesi, yani 
güncellenememesidir. Hayat kesinti kabul etmediği için Osmanlı devleti bu 
konuda bazı adımlar atmak zorunda kalmış, fakat ictihad kapısı kapalı olduğu 
için bunlar, mevcut fıkıh literatürü içinde dini bir yaklaşımla değil, bilakis 
kanurtname adı altında dünyevi/ örfi tarzda yapılmıştır. · 

Cumhuriyetin ilanıyla birlih.-te Osmanlı huh.-uk'U tamamen lağvedildiği için 
günümüz itibarıyla biz, Osmanlı tecrübesinden de uzak ve mahrum bir şekilde 
ilk dönemlere ait evlilik abkfunıyla başbaşayız. Halkımızın evlilik konusundaki 
ihtiyaç ve taleplerine yönelik yaptığımız sözlü ve yazılı çalışmalarda, evlilik 
konusuna dair mevcut mezhep görüşlerini olduğu gibi aktarmakla yetiniyor, 
bunlara dair herhangi bir değiştirme ve geliştirme, yani güncelleştirme 
ameliyesinde bulurımuyoruz. s 

Bu konuda tebliğ, makale veya kitap türünde müstakil bazı çalışmalar mevcut olmakla birlikte, 
bu çalışmalarda ortaya konan düşünce ve yaklaşımlar, henüz daha sistemli bir şekilde ele 
alınıp ilmihal ve fıkıh kitaplannı yöntem ve içerik olarak bunlara göre kaleme alma imkanı 
doğmamıştıi. (Bkz. Komisyon, İlwihal, TDV İSAıvi, İstanbul1999, I-II; Karaman, Hayreddin, 
Allahatla'!)'la İslam Hukuku, İstanbul 2007, I-ID; Döndüren, Hamdi, Delillerf)'le Aile İlwihali, 
İstanbul 2008). 
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Bu durumda bir yanda pek çok samimi elindar kimse, çoğu noktada 
birbiriyle uyuşmayan hatta çelişen evliliğe dair resmi kanunlar ile dini hükümler 
arasında ezilip eziyet çekerken, diğer yanda art niyetli diğer pek çağuna elin 
adına dünyevi hukuku, dünya adına dini ahk:lını istismar etme fırsatı 

doğmaktaclır.6 

İşte bu noktada bizim burada yapmak istediğimiz şey, öncelikle h:ilihazır 
fıkıh ve ilmihal kitaplanmızda yer alan evlenıneye ve boşanmaya dair alıkirnın 
hangi yönlerden yetersiz kaldığını ortaya koymak, ardından bunların ne yönde 
değiştirilmesi ve geliştirilmesi, yani güncellenmesi gerektiği konusunda fikir 
vermek ve böylece her iki hukuk-u makul ortak bir noktada uzlaştırmaya 
çalışmaktır. 

A. NiKAHIN RÜKUN VE ŞARTLARININ DiNi VE DÜNYEVİ 
TEMELi: 

Evlilik meselesini temelden ele alacak olursak, esasen nikiliın7 İslam'ın 
elin dünya ikilerni noktasında meseldere yaklaşımını açık bir şekilde ortaya 
koyan önemli bir misal teşkil ettiği görülmektedir. Şöyle ki İslam'a göre 
nilcih/ evlilik akdi, hem medeni, yani dünyevi bir eylem, hem de dini bir 
ibadettir. Bu noktada her ne kadar İmam Şafii (ö.204/819), nilcihı alışveriş gibi 
dünyaya ait bir muamele olarak görmüşse de, 8 diğer çoğunluk mezhep alimleri, 
nikiliın dini bir ibadet olduğu hususunda ittifak etrnişlerdir.9 Çünk-ü nikaJ:un 
rükun ve şartlan dini naslarla belirlendiği gibi, İslam dini eşierin evlilik 
neticesinde büyük sevaba nail olacaklanru bildirmiştir. Nitekim bu konuda 
Kur' an' da; '~cinizden bek!irlan ev/endi1i11. "10 huyurulduğu gibi, Hz. Peygamber de; 

Bu bağlamda örneğin biı: tür metres hayatı yaşamak isteyenler, aralannda imam nikalu 
kıydırdıklatını söylemek suretiyle dini hill..-ürnleri istismar etmekte, böylece toplumdau 
gizlerneye çalıştıklatı gayr-ı meşru ilişkilerine dini kılıf bulrnaktaclırlar. (Bkz. Gönültaş, Nuh, 
''IVIuhafazakirlann 'İkinci Evlilik Şehri", B11giin Gazetesi, 16 Aralık 2010) 

Sözlükte "evlenmek" anlamına gelen nikah kavramı, ıstılah olarak evlenmeleri yasak olmayatı 
biı: erkekle kadın arasında, biibirlerinden cinsel yönden yayianınayı meşru kılacak şekilde 
ortak hayat sürdürmek üzere biı: bağ h:umıaya denk (İbnü'l-Hümam, Feth11'!-Kııdir, iYiısır 1898, 
II, 339-vd; İbn Abidin, Harfyetii Raddi'!-iviHhtar a/ed'-Diini'!-lviHhtar, İstatıbul 1984, III, 3-vd; el
Meydani, e/-Uibab fi Şerhi'J-Kitab, Beyrut 1985, III, 3) 

İbn Rüşd, Bidq;•etii'/-lvfiidehid ve Nihq;•etii'J-lviHktesıd, Kahire 197 S, II, 30. 

Bu konuda İbnü'l-Hümam, şöyle der: "Ni kah, ibadet/ere daha )'akmdır. Hatta ev/enlllek, mf ibadet 
nfyetfyle bekar kallllaktan daha iistiindiir." (İbnü'l-Hümam, FethH'I-Kııdir, II, 340) 

ıo Ahzab 33/37. 
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"Sizden bi1iniifn evlifiğinde sadaka sevabı vardır,''11 "Çoc11klarına, eşine ve hi~JJetlim 
J'edirdiğin senin ~cin bir sadakadn;"12 buyurmuştur. 

İslarn'a göre, inanan bir kimseden sadır olan Allah Teala'nın nza ve 
hoşnutluğunu eelbeden her iş ve davranış ibadet hükmündedir. Zira "Ben, cinleri 
ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için J'arattım," ayetinde13 geçen "ibadet" 
kavramı, özünde Allab'a içten kullukta bulunmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla 
Allab'a kulluk bilinci ve gayesiyle yapılan her şey, niyete bağlı olarak "ibadet", 
yani ''kulluk" kapsamına girmektedir. Örneğin zekat vermek, şartları, zamanı, 
ı:rll.ktarı, vb. hususları dini naslarla belirlenmiş İslam'ın beş emrinden biri olarak 
özel bir ibadettir. Bunun yanı sıra zekat verebilme gayesiyle çalışıp helalinden 
para kazanmak ve mal edinmek ise, genel bir ibadettir. Zira her ikisi de, bizzat 
Kur'an tarafından ernredilmektedir.14 Birbirini bütünleyen bu iki eylem 
arasındaki yegane fark, birinin özel, diğerinin genel ibadet kapsamında yer 
almasıdır.15 

Bu bağlarnda İslam dininde düşünce, eylem ve tutumlar arasında kesin 
bir dini-dünyevi ayırımı yapmak doğru değildir. Zira gayesi insanı önce bu 
dünyada, sonrasında da ilkinin neticesine bağlı olarak ahirette mutlu ve başarılı 
kılmak olan16 İslam dinine göre, bir şeyi dini veya dünyevi olarak 
nitelendirrnenin yegane ölçüsü söz konusu düşünce, eylem ve tutum sahibinin 
kalbinde taşıdığı niyettir. Nitekim Hz. Peygamber, bu konuda şöyle 

buyurrnaktadır: "AJJJeller n!J•etlere göredir,· herkesin ntyeti JJe ise eline geçecek od11r. Kimin 
hicreti, Allah ve Rest11ii (!ızası ve hopmtlt~kları) ~cin ise, omm hicreti Allah ve Restiiii'ne 
)'Öiıe/ik S{f)'lftr. KillJ de nai/ ofacağt bir dii!rya Vf!Ya nikah/anacağı bir kadmdan Ötiirii hicret 
etnıifse, 0111111 hicreti de hediflediğiff!Ye göre dir. "17 

11 el-Müslim, Zekat, 53; Ebu Davud, Tatavvu, 12; Edeb, 160; Ahmed b. Hanbel, ei-Miismd, V, 
167, 168. 

12 Ahmed b. Hanbel, el-lvfiis11ed, IV, 121, 122. 

13 "0•~ ~\ - ·:Jı• < ~\ .::Jl;:. LA'" (Zarivat 51/56) 
,J • -- ' Cr'' J ._ç.- ~ J 

14 "Namaif tam kı/m, zekatı bakk!)'la veniı, riikıi ede11lerle beraber nikıl edıiı." (Bakara 2/ 43) 
"Erkekleri11 de kaza11dıklamıda11 11asipleri var, kaduılamı da kaza11dıklamıda11 11asipleri var. Allab'ta/1 
liitfimu istv•i11; fiipbesizAllah her fi!J'i bilmektedir." (Nisa 4/32) 

15 A1.-yüz, Vecdi, Mukq;·eseli İbadetler İlmihalı~ İstanbul1995, s. 8-9; Dumlu, Ömer, Kur'a11'da Bai! 
Kavramiara Bakıf, İzmir 1999, s. 117vd; Demirci, Muhsin, Kıtr'all 'm Temel Ko1111lan, İstanbul 
2000, s. 212-214. 

16 "EJ• &ıbbimiif Biif! diil!)'ada da !;•ilik ver, ahirette de !;•ilik ver. Bı'ij ceheıı11em azabmdall kom!" (Bakara 
2/201) 

17 el-Buhari, Bedü'l-Vahy, 1; el-Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11. 
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Bir şeyin niyet boyutunu gerçek anlamda bilebilmek sadece Allah 
Teala'ya mahsus olduğuna göre18 bize düşen husus, meselderin gerçek anlamda 
dini/uhrevi boyutunu Allah'a bırakıp, imkan ruspetinde onların Kur'an ve 
sünnete dayalı illetlerini tespit etmeye çalışmak ve bu illetlere dayalı olarak 
zahirierine göre hükmetmektir. İslam huk-ukunun asli görev sahasına giren bu 
çabayı, Kur'an ve sünneti esas aldığı için dini/uhrevi olarak görmek mümkün 
olduğu gibi, beşeri ve dünyaya yönelik olduğu için aynı zamanda dünyevi olarak 
nitelernek de mümkündür.ı9 

Bu noktada bazı mezhep alimleri, meselderin salt zahiri boyutuna önem 
verirken, bazıları bunun aksine tamamen niyet ve maksada ağırlık vermiş, 

bazıları da bu ikisi arasında orta bir yol tutmaya gayret etmişlerdir20 ki, bizce 
doğru olan yaklaşım tarzı bu sonuncusudur. Buna bağlı olarak İslam 
hukukçularının çoğunluğu, hükümlerde teabbüdiliğin istisna, ta'lilin ise esas 
olduğunu belirtip, şer'i hükümlerin varlığı ve yokluğunun illetlerinin varolup 
olmamasına bağlı olduğunu ifade etmişlerdir.21 

18 Hz. Peygamber döneminde Üsame b. Zeyd (ö.54/674), bir seriyye dönüşü karşılaştığı bir 
kimseyi imanını ikrar ettiği halde korL.-udan yalan söylediğini düşünerek öldürmüş, bunu 
öğrendiğinde Hz. Peygamber, ona çok öfkelenip; "Bari kalbiili )'arp doğm sijyli!J•ip sij)'leJJJediğille 
baksf!J'dm!' diye azarlarnıştır. (el-Müslirn, İman, 158) Tefsirlerde, bu hadise üzerine şu ayetin 

azil ıd " if: d dilmi' . ·" '~1 'lj ! -ı\Jj; ')}- ~~ Jı1 1 ' .• , •!'-'· 1;1\~T' JJ\ ".If\;; n o ugu a e e ştır, r- ., <.S"" ~ JJ :J J -· , ..p; "- ('""'.r" , J .:;.., -.r- _ 

.:ııı ~""'' ·$::t. wı < -' wi . ~ . !.k' ..!.tl.15'} .<''·ll; Jıı .J..:.J ~.iıı .wı.., -.-- .:ız ı:.~ u -)ı.:_Jı • ~ r- • ,:rJ <.r-' if r- ' '.ft7' {- ' ' • ' " <..J"f J • d ~ 

ır.;- 0)..;;; ~.)IS' Wl/E)' imall edelller! Allah)'OIIIIlda SaVa[a çıktığmız zamall !J•i alllqpp dilllf!J•ill. Siif. 

selaJJJ verme, diii!J•a ht!)•atıJmı geçici mmjaati11e göz dikerek <<Se/I!JJiilmiı deği/sim> deJJII!)'İII. Çiilıkii Allah'm 
llezdillde Sf!J'mzgallimetler vardır. Öllcedm siz de bijyle ikell Allah size liiifetti; o balde !J'i allif!)'ıp dilllryill. 
Şiiphesiz Allah biitiilı ]aptıklamıizdall haberdardır." (Nisa 4/94) (er-Razi, Mefatihu'I-Gt!]•b, BeyTUt 
1995, 189-190; ei-Kurtubi, el-Cami' liAhkami'I-Kıtr'all, Beyrut 1993, V, 216-217) 

19 İmam Şafii, kişilerin bütün davranışlannın biri dünyevi, diğeri uhrevi olmak üzere iki yönü 
bulunduğunu, fıkhın bunlardan ilki olan dünyev:i boyuda ilgili olup zahire göre hüb.-üm 
verdiğini ifade etmiştir. (Bkz. Şafii, ei-Ümm, Beyrut 1973, V, 71) Buna bağlı olarak İmam 
Gazali de ilimler tasnifinde fıkıh ilmini dünyevi ilimler arasında zikretmiştir. (Bkz. el-Gazali, 
İI?J•au Ulu!lli'd-Dill, Kahire 1312, I, 12-15) 

20 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Köse, Saffet, Çağda[ İhtfJ'açlar ve İslaJJJ Hukuku, İstanbul 2004, 
s. 228-vd. 

21 Bu konuda Muhammed Tahir b. Aşur, şunlan ifade etmektedir: "Fakihlere diişm görev, 
JJJI/aiJielatla ilgili kollu/arda teabbiidi hiikiimler bulmı!llasma imkall vemtemeleri ve teabbiidi olduğu iddia 
edi/mill, sadece illetleri anlaplalllt!J'OII (giifi) hiikii!JIIerdetı ibaret o/drtğmı11 bmi!Jise!Jieleridir. Zira jitkahmmı 
bir kıs/J/111111 teabbiidi olarak kabul ettiği JJJI/aJJJelatla ilgili hiikiimlerin birçoğu, giillliik ht!)•atlamıda on/an 
bir)'ığlll proble!JJ/e kar,sı karş!)'a bırakımştır." (İbn Aşur, Makasıdii'[-Şeriati'I-İsla!JJ!JJ'B, Tunus 1978, 
s. 47) 
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Meseleye bu açıdan bakıldığında İslam dininde kesin bir din-dünya 
ayınınından söz etmek mümh.-ün değildir. Dolayısıyla İslam'ın belirlediği esaslara 
göre kurulan ve buna göre yürütülen evlilik de bir ibadet hükmündedir. Çünkü 
evlilik, bizzat İslam'ın emri olmasının yanı sıra nefsi haramlardan koruma· ve 
nesli sürdürme gibi elinin hem genel, hem de özel maksadarı arasında yer alan 
pek çok toplumsal maslahatı gerçekleştirmektedir. Bünyesinde hem dini, hem 
de dünyevi boyutu birleştirdiği içindir ki, evlilik akdini, belli şarclar yerine 
gelmek kaydıyla bir din görevlisinin veya resmi devlet memurunun lqyması 
arasında herhangi bir fark göriilmemiştir.22 

Bu bağlamda evliliğin hem ahirete, hem de dünyaya yönelik bir takım 
şardarı mevcuttur. Bunlardan nik:llıın riiknu olan, yani rıilcihı nilcih yapan asli 
iki unsur icab ve kabuldür.23 Bunun dışında nik:llıın sıhhat, nefaz/yürürlük ve 
lüzum/bağlayıcılık gibi bir takım şarcları daha vardır ki, bunlar asli değil 
tamamlayıcı unsurlardır. Dolayısıyla diğerlerini sonradan ikmal etmek mümkün 
olmakla birlikte, icab ve kabulden biri eksik olduğunda o nikili yok 
hükmündedir.24 

Nik:llıın uhrevi boyutunun temelinde onun iki riiknu olan icab ve kabul, 
bunların temelinde ise bizim vakıf olabilme inıkanımız bulunmayan niyet 
boyutu yer almaktadır. Nitekim Allah katında evliliği evlilik yapan husus, 
taraflardan birinin icabında diğerinin de kabulünde samimi şekilde evlilik arzusu 
ve kararı taşımasıdır ki, bunu gerçek anlamda bilen yalnızca "Alinıü'l-gayb ve'ş
şehadeh"25 olan Allah Teala'dır. Dolayısıyla nik:llıın gerçek anlamda dini/uhrevi, 
yani ubudiyet boyutunu, tarafların düşünce ve niyederindeki ilılas ve samirniyet 
oluşturmaktadır: "Onlan11 11e etle1i ne de kanlan Allah'a ttlapr;fakat O'na sadece si:dn 
takvamz 11lapr."26 

Bunun dışında gerek icab ve kabul, gerekse diğer erkan için getirilen 
bütün maddi kayıt ve şardar, tamamen dünyaya, yani biz insanoğluna yöneliktir. 
Zira bu bağlamda Kur'an ve sürınette yer alan iki şalıit, mehir, ilan, vb. şarcların 
maksat ve faydaları, yani illederi büyük ölçüde belli olup, fakilıler bunları kendi 

22 Döndüren, Aile İllllihali, s. 150. 

23 İcab, evliliğin taraflanndan birinin eliğerine yaptığı evlenme teklifi, kabul de diğerinin buna 
verdiği olumlu karşılıktır. (el-Kasani; Bedai11's-Smıai', Beyrut 1974, n, 229-vd; İbn Rüşd, 
Bidt!J•etii'I-Miictehid, II, 4-5; İbnü'l-Hümam, Feth11'I-Kadir, n, 344-345) 

24 el-Kasani, Bedai11's-Smıai', II, 232, 233; el-Cezirl, Kitab11'I-Frkh, IV, 12. 

25 "0, giiriilllii!J'elli de, gôiiileııi de bilir." (Müminun 23/92) 

26 " ?.j rs-ı~ ı; )5. Wl i?~ r-<.ı ~;...:. .!.l!lf r-~ <.S~I ~~ L;;<.lj ~jı;~ ~j 4-!} Wl J~ J 
~_Dı /011Ianll lle etleri ne de ka11lan Allah'a 11lapr;jakat 0'11a sadece sıf{Jiı takvtimz ultı{tr. Sı!{}· 
hidqJ•ete erdirdiğiııdeıı dolqJ'I Allah'ı bii)'iik faii!J'asımz dfye O, bu htfYValllan bi!J•Iece siifll istifadeııize verdi. 
(E)' M11halliiJJedlj Giizel daı,rmıalllan lllifjdele!" (Hacc 22/37) 
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dönemleri itibanyla söz konusu maksatları gerçekleştirecek şekilde 

düzenlemişlerdir. Bunları bütünüyle teabbüdi kabul edip uhrevi boyuta taşımak, 
dolayısıyla illetlerini göz ardı etmek, onları zaman içinde söz konusu maksatlan 
gerçekleştirmekten tamamen uzak bir konuma getirmek anlarnma gelmektedir. 

Bu noktada bizim bakabileceğimiz husus, sadece işin iliete dayalı zahiri 
yönü olup, fakililer bu noktada getirdikleri k-ural ve kayıtlarla nikahın herhangi 
bir ıstısmara yol açmayacak şekilde Allah'ın rızasına uygun olarak 
gerçekleşebilmesi için kendi dönemleri itibanyla bütün tedbirleri almaya 
çalışmışlardır. Nitekim icab ve kabulün aynı mecliste ard arda yapılması, her 
bakımdan birbirine uygun bulunması, taraflarca rahat bir şekilde işitilmesi ve 
anlaşılması, 'nikdh' ve 'tezvic' gibi Kur'an'da geçen ve doğrudan evlenmeyi ifade 
eden lafızlarla olması, sigalannın gelecek değil geçmiş zaman kipinde olması, vb. 
bütün hususlar,27 meselenin gerçek anlamda doğrudan dini/uhrevi boyutuyla 
değil, bilakis dini fakat dünyevi boyutuyla alakalıdır. 

Hakkında çoğu zaman doğrudan bir ayet bulmanın mümh.'Ün olmadığı bu 
gibi hususlarda, büyük ölçüde Hz. Peygamber'in fiili sünneti ile o dönemde 
mevcut olan örf ve adetler bağlamında yapılan ictihadlar esas alınmıştır. 

Örneğin kabın erkek tarafından mı, kadın tarafından mı yapılacağı hususunda 
İslam fakililerinin çoğunluğu, kabın kadının velisi veya vekili tarafından erkeğe 
yapılacağı, erkeğin de bu kaba karşılık vereceğini söylemişlerdir.2s Nitekim Hz. 
Peygamber'in Hz. Hatice ile olan evliliği, kendisine Hz. Hatice tarafından dalaylı 
yoldan gelen bir kabla gerçekleşmiştir.29 Benzer şekilde Hz. Peygamber'in Hz. 
Hafsa ile evliliği de, onun velisi olan Hz. Ömer'in dul kalan kızına bir eş arayış 
ve çabalan bağlamında gerçekleşmiştir. 

Şöyle ki Hz Ömer, bu hadise)ıi şöyle anlatmaktadır: "Bedir savaşında da 
bulunmuş olan, kızım Hafsa'nın kocası Huneys b. Huzafe es-Sehmi Medine'de 
vefat ettiğinde, Osman'a giderek; "Eğer istersen Hafşa'yı sana nikihlıyayım," 
dedim. O da; ''Bana biraz zaman ver de düşüne)ıim," dedi. Aradan birkaç gün 
geçtikten sonra evlenmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekr 

27 Geniş bilgi için bkz. el-Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 231; İbnü'l-Hümam, Fethu'I-Kodir, II, 344-
vd; İbn Abidin, Haffyetii Rtıddi'I-Muhtar, m, 18-vd; el-Ceziri, Kitabu'I-Fıkh, IV, 13-vd; ez
Zuhayli, Vehbe, ei-Fıkhu'I-İsla!JJİ ve Edilletiihii, Dımaşk 1985, VII, 35, 39. 

28 el-Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 229-vd; V, 13; el-Ceziri, Kitabu'I-Fıkh, IV, 12. 

29 Evlilik teklifini getiren Hz. Hatice'nin yakın arkadaşı Münye kızı Nefise ile Peygamberimiz 
arasında şu konuşma geçmiştir: "E)' 1'1uha!l1med, se1ıi evlenmekle!J alıkv·mı ff!)' nedir?" "EiillJde 
evimecek kadar paralll ]Ok." "Eğer bu temin edilse ve sm, /Jla/a, giizelliğe, feref ve denkfiğe davet ediisen 
icabet eder misin?" "Kimdir bu?" "Hiivv•lid i1ı kıif Hatice." ':r.l.ma, bu nasıl olabilir?" "Orasmı bm 
bilıii!JJ." "0 halde, ben de kabul edfyomm." (İbn Sa' d, et-Tabakatii'/-Kiibra, Beyrut tz, VIII, 131) 
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Sıddik'a gittim ve ona da; "Eğer istersen kızım Hafsa'yı sana nikıllılıyayun!" 
dedim, fakat o ne müspet, ne de menfi hiç bir şey söylemedi. Bu yüzden ona 
Osman'dan daha çok kırıldun. Aradan birkaç gün daha geçmişti ki 
Hz. Peygamber, Hafsa'yı benden istedi. Ben de onu kendisine verdim. Daha 
sonra bir gün Ebu Bekr Sıddik'la karşılaştık. Bana şunları söyledi: "Kızın 

Hafsa'yı bana teklif ettiğin gün sana cevap vermemiş olmama herhalde 
gücendin. Fakat bunun bir sebebi vardı. Şöyle ki ben Hz. Peygamber'in 
Hafsa'dan bahsettiğini duynıuştum. Bunun için de onun sırrını ifşa etmek 
istemedim. Şayet Hz. Peygamber almamış olsaydı onu ben kabul edecektim."30 

Görüldüğü üzere o dönem Arap örfünde, bir kimsenin dostluğunu 

artırmak istediği kimseye kızını veya velisi olduğu bir bayanı eş olarak teklif 
etmesi veya onun kızına kendisi için talip olması yaygın bir adettir. Halbuki bu 
durum, bizimki gibi başka örflerde tam tersinedir. Zira bizim örfürnüzde bir 
bayanın erkeğe talip olması veya velisinin bir bayanı bir erkeğe evlilik için dahi 
olsa teklif etmesi son derece nahoş bir şeydir. Zira böyle bir teşebbüs, erkekte 
karşı taraf hakkında olumsuz bir kanaat uyandırmanın ötesinde, olması 

muhtemel hayırlı bir işin, daha başlangıç aşamasında bozulmasına neden 
olabilecektir. 

Aynı şekilde icab ve kabulün gelecek zaman değil, geçmiş veya şimdiki 
zaman kipinde_ olması gerektiği şeklindeki sıgalarla ilgili hususlar da, tamamen 
örf, zamanın şartları ve Arap dilinin yapısına bağlı hususlardır. Zira şifahi 
kültürün hakim olduğu ve Kur'an gibi çok önemli vesikaların bile yazıya 

geçirilme imkanının oldukça kısıtlı olduğu bu dönemde, söz konusu icab ve 
kabulün yazıya geçirilme şartı sadece taraflardan birinin dilsiz ve sağır olması 
veya uzakta bulunması halinde şart koşulmuştur31 ki, aksi takdirde ortaya çok 
büyük zorluk ve sıkıntılar çıkacaktır. 

Halbuki yazılı kültürün hakim olduğu günümüzde icab ve kabulün şifahi 
olarak alınması, büyük ölçüde sembolik değer ifade etmektedir. Zira bu konuda 
tarafları bağlayan şey, diğer bütün işlemlerde olduğu gibi üzerinde kendilerine 
ait ad, soyad, resim, kimlik numarası, imza, vb. hususların yer aldığı resmi 
evlenme cüzdanının tabi olduğu yazılı hük-ürrılerdir. 

Bunun dine aykırı veya dinen geçersiz olduğunu söylemek doğru değildir. 
Çünkü İslam hukuk-unda, iradeyi ortaya çıkaracak ve rızaya delalet edecek 
karineler bulunduğu zaman fiillerin sözlerin yerine geçtiği bilinen bir husustur. 
Nitekim Hz. Peygamber döneminden itibaren pek çok akit, söze 
başvurmaksızın sadece maksada delalet eden fiillerle yapılagelmiştir. Zira gerek 
sözler, gerekse fiiller konusunda esas olan şey, her milletin kendi aralarında 

30 İbn Sa' d, Tabakat, VIII, 81-83; İbn Hişam, es-Siratii'n-Nebevfyp, Beyrut tz, IV, 294. 

31 el-Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 231; el-Ceziri, Kitabu'I-Fıkh, IV, 16. 
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anlaştıkları siga/kip ve uygulamalarla akit yapmalarıdu:. Bu konuda dinde 
belirlenmiş sabit bir esas yoktur. Çünl'ii muamelat konusunda, bütün insanların 
belli bir ıstılahı benimserneleri müı:nk'iin değildir.32 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu şart ve kuralların 
bizatihi kendilerinden ziyade onların öz itibarıyla kendileri vasıtasıyla ulaşılması 
beklenen hedefleri gunuınüz ıçın tam anlamıyla gerçekleştirip 

gerçekleştirmedikleridir. Nitekim Hz. Peygamber, bu gibi hususlarda ortaya 
somut şartlar koymak suretiyle tüm müslümanların elini kolunu bağlamak 
yerine, meselenin ruhunu ifade etmekle yetinmeyi tercih etmiştir. Bu hususta o, 
evlilik öncesi tarafların birbirleri için ortaya koyacakları ön şartlar hakkında şöyle 
buyurmaktadu:: "Miisliimanlar kendi aralarmda belirledikleri biitiin fartlara t!Jarlar. 
Ancak helalı haratlı vrya haratm bela/ kılan fartlar miistesna."33 

Bu bağlamda bir kadın, evlilik akdi esnasında, mehrin belli kısmından 
fedakarlık yapmak suretiyle erkekten kendisinin üzerine ikinci bir evlilik 
yapmamasını, kendisini başka bir memlekete götürmemesini veya onun ailesiyle 
birlih.-ı:e değil de ayn evde oturmayı talep edebilir. Fakat o, evli bir erkekten ilk 
eşinden boşanmasını,34 onun akrabalarını bir daha görmemesini35 veya evliliğin 
cinsellik boyutunu ortadan kaldırmasını36 isteyemez.37 Çünkü ilk kısımda yer 
alan hususlar, örfe ve kişilerin durumlarına bağlı .iken, ikinci kısımda yer alanlar 
bizzat ayet ve hadislerle menedilmiş örfe, yani zaman ve mekana bağlı olmayan, 
dolayısıyla geçerliliği nikah akdi bağlamında süreklilik arzeden dini esaslardu:. 
Dolayısıyla bunların aym şekilde muhafaza edilmesi zorunludur. 

32 Ebu Zehra, el-1\tfilki.)')'e ve Nazanjyetii'I-Akd, Kahire tz, s. 214-215. 

33 el-Bubari, İcare, 14; et-Tirmizi, Ahkaın, 17. 

3.ı Hz. Peygamber, şöyle buyurmuştur: "Bir kadumı kumasmm bofa!lmasım istemesi bela/ değildir." 
(Ebu Davud, Talak, 2) 

35 ':Allah' o ibadet edin ve O'na hiçbir !~.Yi ortak kof!Jltı_)'JJI. Ana-babt!J'Oı akrabtl)'aJ ... iJ'i davranın; ... u 

(Nisa 4/36) 

36 "İçillizdm bekarlan evlmdiri11." (Ahzab 33/37) Hz. Aişe şöyle rivayet etmiştir: "Rifaa'nın kaosı 
Peygamber'e geldi ve; 'Ben Rifaa'nın yarıında idim. Rifaa beni boşaclı ve (üç talak ile) 
boşarnayı kat'ileştirdi. Sorıra ben de Abdurrahman b. Zübeyr ile evlendim. Fakat 
Abdurrahman'ın erkeklik uzvu, şu elbise saçağı gibi (gevşek)tir," dedi. Rasıllullah tebessüm 
edip; 'Sen tekrar eski kocan Rifaa'ya mı dönrnek istiyorsun? Hayır, sen ikinci kocan 
Abdurrahman'ın balcığından, o da senin balcığından tatroadıkça bu olmaz,' buyurdu". (el
Buhari, Talak, 7,37; Ebu Davud, Talak, 49; en-Nesai, Talak, 9; İbn Mace, Nikah, 32) 

37 Söz konusu şartlar konusunda bkz. İbn Rüşd, Bidqyetii'I-Miictebid, II, 57-vd; ez-Zubayli, ei
Frkbu'I-İsla!Jii, VII, 54-vd. 
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Ayru şekilde evliliğin geçerli olabilmesi için bir takım şartlar vardır ki, 
bunların başında eşler arasından sürekli veya geçici evlenme engeli bulunmarnası 
geliıı. Neseb, süt ve sıbri hısımlık şeklinde üç başlık altında toplanan bu 
hususlar3B da, bizzat Kur' an ve sünnetle belirlenmiş değişim ve gelişii:ne, 
dolayısıyla da güncellerneye kapalıdır. Çünkü bu konulardaki hükürnlerin 
üzerine bina edildiği illetler, zaman ve mekana bağlı olmayıp öz itibanyla ilk 
günden son güne değin insanlık varolduğu sürece devamlılık arzedecek 
türdendir. 

Netice itibanyla hem uhrevi, hem de dünyevi boyuta sahip olan 
nik:llı/ evlilik konusunda meselenin din1 boyutunun şu üç ayrı bağlarndan 
oluştuğunu söylemek mümkündür: 

1. Gerçek malıiyecini sadece Allah Teala'nın bildiği, tarafların icab ve 
kabullerindeki niyetlerinde samimi olup olmadıkları hususu, 

2. Kur'an-ı Kerim ve sünnet tarafından belirlenen, mahiyeti itibanyla 
geçerliliği zaman ve mekana bağlı olmaksızın evrensellik ve ezeli-ebedilik, yani 
kıyarnete değin süreklilik arzeden hususlar, 

3. Kur'an ve sünnetten mevcut örfe uygun olarak yapılan ictihadlarla 
çıkarılan zaman ve mekana bağlı hususlar. 

Son şıkta yer alan ve çalışmarruzın esasını oluşturan bu zaman ve mekana 
bağlı hususların din1 kategoride değerlendirilmeleri, ancak onların İslam'ın ezeli, 
ebedi ve nihai hedeflerini mevcut şartlar itibanyla doğru ve tam olarak tecelli 
ettirebilİnelerine bağlıdır. Dolayısıyla bunlar, söz konusu din1 hedefleri 
gerçekleştirdikleri müddetçe dinidirler. Şartlara bağlı olarak bu fonksiyonlanru 
kaybettiklerinde din1 olma vasıflan ortadan kalkacağı için doğal olarak onların 
yürürlükten kalkmalan, yani değişmeleri ve yerlerini yenilerine terk etmeleri 
gerekir. 

İslam hukuk-unun dinamik yönünü oluşturan bu husus, İslam'ın diğer 
konularda olduğu gibi evlenme konusundaki bütün zaman ve mekanlar için 
evrenselliğinin en önemli teminatıdır. Aksi takdirde sonuç, kaçırulmaz olarak 
İslam hukukunun evliliğe dair zaman ve mekana bağlı ahk3.mının sonraki 
dönemlerde ihtiyacı tam olarak karşılayarnarnası, bu nedenle istismarlara maruz 
kalması ve bunun neticesi olarak zaman içinde işlevselliğini büyük ölçüde 
kaybetmesi anlamına gelecektir ki, günümüzdeki mevcut durum bunun en 
somut göstergesidir. 

38 "A11alam11iJ kıifamuiı kızkardqleıilliiJ balalam11iJ tryzeleıilliiJ kardeş kıifan, kızkardq kıifan, siif 
emi}re11 a11alam11iJ siit bacılamuiı qleıi11ii}11 a11alan, ke11dilerf)•le birlqtiği11iz efleıillizdm olup evleıi11izr/e 
bulu11a!J iiv~· kızlamuz size haralli kılmdı." (Nisa 4/23) (Bu konuda geniş bilgi için bkz. 
Karaman, İslam Hukuku, s. 311-316; Döndüren, Aile İlmihali, s. 169-vd) 
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B. NiKAHTA YAZIMA DAYALI KAYIT VE ŞAHiTLER 
MESELESi: 

Yukanda belirtiğimiz üzere nikiliın Allah katındaki meşruiyetinin, yani 
onun dini/uhrevi boyutunun yegane şartı, tarafların icab ve kabullerindeki 
samimiyetleri, yani niyetleridir. Bunun dışındaki bütün şartlar, velev ki Kur'an 
ve sünnet kaynaklı olsa dahi sosyal bir varlık olan insanın oluşturduğu en temel 
sosyal kurum olan evlilik müessesesinin dünyevi boyutuyla ilgili hususlardır. 
Dolayısıyla tamamının gayesi, ortaya çıkabilecek problem ve istismarların önüne 
geçmek suretiyle çok büyük bir önem ve hassasiyete sahip olan aile kurumunun 
gayesine uygun bir şekilde oluşturulması, devam ettirilmesi veya gerektiğinde 
taraflan mağdur etmeyecek şekilde sona erdirilmesidir. 

Bu gayeye matuf olarak İslam hukukunda nikiliın sıhhat şartları arasında 
iki şahidin bulunması yer almış ve buna aynca bir de aleniyet şartı eklenmiştir.39 
Bu sayede evlilik yapan kimselere, herhangi bir ithamla karşılaştıklarında evli 
olduklarını rahatça ispat edebilme imkanı sağlanmış, böylece onlar hakkında 
toplumda ortaya çıkabilecek şüphe ve dedikoduların daha baştan önüne 
geçilmiştir. Zira mesele çok hassas olup, ispatlanamayan bir evlilik ilişkisinin 
karşılığı doğrudan zinadır. Bu nedenle Hz. Peygamber; "NikdiJ bağlammda 

bela!/ ni kab ile haram/ ifnamn arasım qyıran ft!Yı d if ile ses; yani d if çalmak st1retfyle 
diiğiinii herkese dt!JIIrnıaktzr,"40 buyurmuştur. 

Gerek Hz. Peygamber dönemi, gerekse mezheplerin oluşum 

dönemindeki yaşam şartlan ve ortamı dikkate alındığında nik:llı için getirilen bu 
şartların, maksadı yeterince hasıl edecek düzeyde olduğu görülmektedir.41 Zira 
küçük bir yerleşim biriminde, herkesin davet edildiği bir yerde yüksek sesli çalgı 
aletleriyle yapılan bir düğün töreni eşliğinde gerçekleştirilen, tarafların yakınlan 
ve velilerinin hazır bulunduğu ve en az iki kişinin şahitlik ettiği bir evlilik akdi 
hakkında ortaya bir şüphe çıkması veya ithamda bulunulması söz konusu 
değildir. Bu noktada fakihler, yine de şahitlerin akıllı, ergin, hür, Müslüman, adil, 

39 es-Serahsi, e/-Mebs11f, Beyrut tz, V, 30-vd; el-Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 252-vd; el-Ceziri, 
Kitabu'I-Fıkh, IV, 25-vd; ez-Zuhayli, ei-Frkhii'I-İslami, VII, 71-vd. 

40 et-Tirmizi, Nikah, 6; İbni Mace, Nikah, 20. 

41 Risalet döneminde Arap yanmadasında yer alan en büyük şehirlerin nüfusu on bini 
aşmamah.-ı:adır. Nitekim hicret esnasında Medine'nin nüfusunun on bin civarında olduğu, bu 
sayının Hz. Peygamber'in son günlerinde Müslüman nüfus itibanyla toplam otuz bin civarına 
ulaşnğı ifade edilmiştir. (el-Kettani, et-Teratibii'I-İdarfyye, Beyrut tz, m, 206; Harnidullah, 
Muhammed, İsla111 Prygamberi, (Çev. Salih TUG), İstanbul 2003, I, 183; Bozb.-urt, Nebi
Küçükaşçı, M. Sabri, '':Niedine", TDV İA, Ankara 2003, XXVIII, 310) 
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işitme özürsüz olmalan gibi ilave şartlar koyarak meseleyi iyice sağlama almaya 
gayret etmişlerdir.42 

Zaman içinde nikilun sılılıari için ileri sürülen iki şahit şartının yetersiz 
kaldığı, zira ortaya çıkan mağduriyet ve istismarları önlemediği, dolayısıyla 

ortada ciddi bir boşluk olduğu görülmektedir. Şöyle ki nüfusu binli rakamlardan 
rnilyonlu rakamlara ulaşan, hızlı ve rahat ulaşım irnkanlanyla insanların sürekli 
hareket halinde olduğu ve sıkça yer değiştirebildiği günümüz modem şehir 
şartlarında, evlilik gibi önemli bir kurumun sübut ve ispatını iki şahidin in:safına 
bırakmak ve bunun ilanı için def, vb. çalgı aletlerini yeterli görmek son derece 
yetersiz ve sakıncalı bir yaklaşım tarzıdır. 

Nitekim günümüzde ailelerinden, yakın çevrelerinden veya ilk eşlerinden 
gizli evlilik yapmak isteyen çok sayıda kimse, bir din görevlisinin huzurunda, dar 
bir arkadaş çerçevesinde, etraflarında buldukları iki şahit eşliğinde "imam 
nikiliı" adı altında bazı evlilik akitleri gerçekleştirmek-te, fakat bunu şu veya bu 
nedenle kayıt altına aldır:ıp restniyete aksettirmemektedirler.43 İyi niyetle de olsa 
bu şekilde kurulan bir evlilik ilişkisi, sonraki aşamalarda bilhassa kadın ve 
çocuklar için telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açmaktadır. 

Bunun ötesinde art niyetli pek çok kimse, karşıt cinsle toplumun hoş 
karşılamayacağı türden ilişkilere girmekte, bu durum bir şekilde ifşa· olduğunda, 
bu defa derhal "imam nikiliı"nın arkasına sığınmak suretiyle İslam hukukuna ait 
mevcut ahkfunın bu konudaki ortaya koymaya çalıştığımız yetersizliğiili istismar 
etmektedir.44 

Burada rahatsız edici olan husus, mevcut fıkıh ve ilmihal bilgilerine göre 
söz konusu uygulamalan dini açıdan eleştirme veya bunlara müdahale etme 
imkanının bulunmamasıdır. Çürıkü bu uygulamalarda, mevcut dini alıkarn içinde 
dini nikah için belirtilen şartlar şeklen de olsa yerine getirilmektedir. Dolayısıyla 
bu tarz nikah kıydıran kimseler, bu şartları yerine getirdikleri için kendilerini 
gayet rahat ve huzurlu hissetmehe, bunun ötesinde bazı dini kesimler Allah 
katında esas olanın dini nikah olduğunu, resmi nikilun insanlar için fuzuli eziyet 
teşkil eden gereksiz bir formalite oluşturduğunu ifade edebilmehedirler. Bu 
konuda kaleme alınan dini eserlerde de, benzer şekilde mevcut dini evlilik 
ahkfunının günümüz Medeni Kanun hükümlerinden ne denli üstün olduğu dile 
getirilmeye ve ispatlanmaya çalışılmaktadır. 

42 es-Serahsi, el-1\1ebsut, V, 31-vd; el-Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 253-vd; el-Ceziri, Kitabu'I-Frkh, IV, 
25; ez-Zuhayli, ei-Frkbu'J-İslami, VII, 73-77. 

43 Gönültaş, Nuh, "Muhafazakarlann 'İkinci Evlilik Şehri", Bugiin Gazetesi, 16 Aralık 2010. 

44 Son dönemde gizli ilişkileri basma sızan bazı siyasiler, böyle bir gerekçe ardına sığınmış, fakat 
bu durumdan kendi eşleri dahil kimsenin haberi olmadığı anlaşılmıştır. (Öztürk, Saygı, Sbzcii 
Gazetesi, 29 Mayıs 2011) 
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Bu noktada imam nikahıyla gerçekleşen evlilikler neticesinde ortaya çıkan 
problemler ya görmezlikten gelinmekte, ya da bunların faturası derhal mevcut 
Medeni Kanun hüh.'iirnlerine kesilmektedir. Zira bilhassa muhafazakar kesimde, 
laik huh.-uk sisteminin her konuda olduğu gibi evlilik hususunda da bütün 
olumsuzluk ve kötülüklerin kaynağı olduğu şeklinde oldukça yaygın bir kanaat 
hakim olup, onu terk edip c:lin1 alıkama geçildiği takdirde her şeyin bir anda 
hallolacağı farzedilmektedir. Şahsen biz, bu yaklaşıma laik hukuk anlayışının 
halkın yüzde doksanının inancını oluşturan İslam dinine ait evlilik alıkarnını göz 
ardı edip yok sayması noktasında katılmakla birlikte, mevcut c:lin1 alıkamın 

günümüz ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayacağl noktasında oldukça farklı 
bir kanaat içindeyiz. 

Sahip olduğumuz bu kanaat, salt bir düşünce veya şahsi bir görüşün 
ötesinde tarihi gerçekliklere dayanmaktadır. Zira mevcut evlilik ahkamının 
yetersizliği, bundan asırlar önce bizzat yaşanmış tecrübelerle tespit edilmiş ve 
giderilmesi noktasında ciddi somut adımlar atılmıştır. Şöyle ki geçmiş Osmanlı 
uygulamasında, mevcut c:lin1 evlilik alıkarnı korunınakla birlikte evlenecek 
olanların, bunlar dışında kadılık makamından bir izin belgesi alıp evliliklerini 
resmi merciiere anayiatmaları şartı getirilmiştir.45 

Uzun yıllar yürürlükte kalan bu uygulama şekli, 1917'de hazırlanan 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nde daha da geliştirilerek şu şekilde 

kanunlaştırılmıştır: "Niklih akdi sırasmda, gelin ve damat adqJ'Iamıdan birinin 
ikametgahı b11lmıan kaza hakimi v~a o mm ö'zel olarak görevlendirdiği naibi haifr btdtmtp 
sö':(/ep1ı~i diizenler ve tescil ed et: "46 

Bizim burada dile getirmeye çalıştığlmız problem, esasen söz konusu 
maddenin şu gerekçesinde son derece güzel bir şekilde dile getirilmiştir: 

"Şeriat nazarında nikah ile tarafların karşılıklı rızalarıyla meydana 
gelen diğer akitler arasında hiçbir fark yoktur. Akit sırasında şahitlerin şart 
koşulması ve nikahın ilan edilmesi de, sırf akdi sağlamlaştırmak ve 
tarafları zina töhmetinden kurtarmak maksadına dayalıdır. Bu itibarla 
nikah akdinin, yalnız iki şahidin bulurımasıyla bizzat erkek ve kadın 
tarafından özel merasim ile kıyılması şart değildir. Bununla beraber nikah 
özel önemi haiz bir akit olduğundan, şanına riayet edilerek çoğu zaman 
camilerde kıyıla gelmiştir. Fakat bir müddettir, Osmanlı ülkesinde nikah 
akdinin yapılması pek düzensiz bir hal almış ve nerede iki şahit hazır 

~s Aydın, M. Akif, İs!tim-Os!l/alllı Aile Hukuk.It, 86-vd; Ekinci, E. Buğra, "Osmanlı Huh.-ukunda 
İzinname ile Nikah", Tiirk Hukuk Tarihi Art1flıT711alan, Sayı: 2, İstaııbul2006, s. 41-vd. 

46 Huh.-uk-ı Aile Kararnamesi, Md. 37. 
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bulunursa hemen nikih kıyılmaya teşebbüs olunmuştur. Gerçi yukarıda 
belirtildiği gibi iki şahidin bulunrnasıyla kıyılan nikih şer'an sahih ve 
geçerli ise de, böyle mühim bir akdin düzenli cereyen etmemesinden pek 
çok yolsuzluklar meydana gelmiş ve evlenemeyecek durumda. olan nice 
kadınların nikihı kıyılarak başkalarının haklarının iptali ellietine 
gidilmiştir. Halbuki akit sırasında nikihla ilgili hükümlere vakıf bir zatın 
huzurunda sözleşmenin düzenlenmesi faydalı bir şey olduğundan ve 
böyle bir sözleşme düzenlenip tescil olunduğu takdirde ileride . akdin 
varlığı veya mehrin miktarı hakkında ve daha bir çok meselelerde 
meydana gelebilecek ihtilafların önü alınacağından 37. madde bu 
sebeplere dayandığı gibi yukarıdaki görevlerin nüfus veya belediye 
memurlarına veya noteriere verilmesi de düşünülmüş ise de, hakimler her 
hususta kamu üzerinde velayete sahip olduklarından ve akitnamenin, 
ispata gerek kalmadan kabul edilmesi icap eden vesikalardan olması 

lüzumuna binaen, işbu görevlerin hakimiere verilmesinin daha uygun 
olacağı millahaza olunrnuştur."47 

Görüldüğü üzere mesele gayet açık olup, söz konusu gerekçe, mevcut 
evlilik alıkimının daha o günlerden evlilik hub..'"Uk:unu gözetmeye ve 
düzenlemeye yeterli gelmediğini belgelemektedir. 

Meseleyi temelden ele alacak olursak, evlilik konusunda ilk dönem 
fakilıleri, nikihta iki şahit bulundurma şartına Kur' ani dayanak olarak Müdayene 
ayetinin ikinci yarısını delil getirmişler, sonraki ilim adamları da bu gerekçe),j_ 
günümüze kadar aynı şekilde tekrar edegelmişlerdir.48 Halbuki tamarnı bir sayfa 
tutan bu ayetin, konumuz açısından büyük önem taşıyan bir baş kısmı mevcut 
olup, mesele),j_ doğru bir zemine oturtmak için ayete bir bütün olarak bakılması 
gerekmektedir: 

"Ey iman edmler! Belidemmj bir st'ire içıiı birbıiinize borçlandığımz vakit 
omt yaifn. Bir katip 01111 aramzda adaletle yazsm. Hiçbıi· katip A/lah'm kendisine 
öğrettiği gibi yaifJJaktan geri dm7JJasm; (her fi!Yi oldt~ğu gibi) yazsm. Üzerinde hak 
olan kimse (borçltlj da J'azdırsm, Robbinden korks11n ve borcmm asla eksik 

J'azdmJJasm. Şqyet borçlll srjih vrya aklı zqyif vrya kmdisi sijylryip yazdıramqyacak 
dummda ise, ve/isi adaletle yaiflırsm. ErkekleJiniiflen iki de Jahit bt~!tmdımm. Eğer 
iki erkek btt!tmamaija nza göstereceğiniz Jahitlerden bir erkek ile -bi1i )'am/ırsa 
diğerinin ona hatzrlatJJJası için- iki kadm (o/sım). Çağm/dıklan vakit Jahitler 
gelmemei/ik etJJJesin. Bi!Jiik vrya kiiçiik, vadesim kadar hiçbir fi!Ji yaifJJaktan 
sakm iife111111!Jitı. Bijyle yapmamz Allah mzdinde daha adalet/i, fehadet için daha 
sağlam, Jiiphrye diif!JJeJJJeniz için daha I!J'g1111dm: Ancak aramzda )'aptp bitirdiğıiıiz 

47 Ceride·i İllli!J'e, İstanbul 1336, S. 34, s. 1013-1014. 

48 Karaman, İsla111 Hllkllkll, s. 319; Döndüren, Ai/e İl111ihali, s. 161. 
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' 
pefi11 bir ticaret o/tma, btt dımi!JJ farklıdu: Bu dmitJJJda omt yatfJJaJJJamzda siifn 
için bir sakmca yokt11r. (Gm e/lik/e) a/ıf-Verif yaptığımzda fahit tJtttm. Ne yaifin, ne 
de fahit zarara ıtğratı/sm. Eğer bmm yaparsanız (zarar verirseni:J fiiphe yok ki b11, 
siifn yoldan çıkJJJamz deJJJekti1: Allah'tan korkttn. Allah size gerekli o/am 
iiğretfyor. Allah her fryi bi/mektedil: "-+9 

Görüldüğü üzere ayet esasen ticaretle ilgili olmakla birlikte, fakihler 
evliliği de bir tür akid olarak gördükleri için nilcih akdi esnasında iki şahit 
bulundurma şartını kıyasa dayalı bir ictihadla evliliğe de getirmişler ve zaman 
içinde bu şart, bütün mezhep imamlarının üzerinde birleştikleri bir icmaya 
dönüşmüştür. so 

Ayette dikkat çeken husus, bu ayetin akitler için iki şahit bulundurma 
şartından önce çok açık bir şekilde ve ısrarla (yedi defa) onları yazıp kayda 
geçitmeyi emretmesidir. Dolayısıyla fakihler, öncelikle buradaki yazma ve şahit 
getirme emirlerinin malıiyerini tartışmış, onlardan Ata (ö.126/743), İbn Cüreyc 
(ö.149/766), İbrahim en-Nehai (ö.95/713), İbn Cerir et-Taberi (ö.310/922) ve 
Davud ez-Zahiri (ö.270/883) gibileri, bunun vücub ifade ettiğini, dolayısıyla bu 
ayete göre yazmanın farz olduğunu ve bunu terk edenin günahkar olacağını 
söylemişlerdir.51 Dört mezhep irnarnı dahil diğer fakihler ise, buradaki emirlerin 
vücub değil, nedb ifade ettiğini, yani; "Yapılırsa daha fyi o/mj" türünden bir 
tavsiye bildirdiğini ifade etmişlerdir.s2 

Burada çalışmamız açısından önem taşıyan husus, ikinci grupta yer alan 
fakihlerin ayetteki açık emirleri vücub değil de, nedb yönüne hamietme 
konusunda ileri sürdükleri şu gerekçedir: 

''Biz, bütün İslam ülkelerinde Müslümanların çoğunu, yazmaksızın 
ve şahid tutmaksızın veresiye alışveriş yaparken görüyoruz. Bu durum, 
yazmanın ve şahid tutmanın vacip olmadığı hususunda bir icmadır. Kaldı 
ki bunların vacip kılınması, Müslümanlara büyük bir külfet getirecektir. 
Halbuki Hz. Peygamber; "Ben, ko/qy ve !JJiisamaha/ı olan Haniflik inancı iizere 
gö'ndeJi/dim,"53 buyurmuştur.54 

49 Bakara 2/282. 

50 Geniş bilgi için bkz. Döndüren, İslam Hukuku, s. 206-vd. 

51 el-Kurtubi, el-Cami', III, 247; eş-Şevkani, Fetbu'I-Kadir, Kahire 1993, I, 447. 

52 ei-Cassas,Abkamu'I-Kıtr'an, Kahire tz, II, 205-vd. 

53 Ahmed b. Hanbel, ei-Miisned, V, 266; VI, 116. 

54 er-Razi, ıviejatihu '1-Gqyb, III, 92. 
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Bu gerekçe, ayette yer alan emirlerin esas olarak vücub ifade ettiğini, fakat 
böyle bir uygulama mevcut şartlar itibanyla ümmet için ortaya büyük zorluk 
çıkaracağından, bunun zaruret gerekçesiyle nedb yönünde hükme bağlandığını 
ortaya koymaktadır. Zira Kur'an ayetlerini yazacak malzemenin bile çok kısıtlı 
olduğu o günün şartlarında, yapılan her veresiye alışverişi önce kayda geçirme, 
ardından da iki şahicle desteklemenin gerçekten büyük bir külfet teşkil edeceği 
aşikardır. Fakat burada, sadece o güne hitap etmeyip evrensellik arzeden 
Kur'an'ın insanoğluna nihai planda ideal olan hedefi gösterdiğini ifade. etmek 
mümkündür. 

Ayetteki emrin vücub ifade ettiğini destekleyen bir diğer husus, fakihlerin 
bu ayete kıyasla nikah akdinin şartlan arasına dahil ettikleri iki şahit bulundurma 
şartının nedb değil, vücub ifade etmesidir. Zira nikah akdi diğer akitler gibi 
sıradan bir akit olmadığı için fakihler, ayetin doğrudan konusunu oluşturan 
veresiye alışverişte mendub gördükleri iki şahit bulundurma şartını, ayetten 
dalaylı olarak çıkarılan nikah konusunda vacip kılmışlar,ss bunun ötesinde daha 
önce belirttiğimiz üzere şahitlerin nasıl kimseler olması gerektiğini de ayrıntılı 
bir şekilde ortaya koymuşlardır. 

Elbette onlar, tüm bunlan kendiliklerinden değil, bilakis Kur'an'ın en 
önemli müfessiri olan Hz. Peygamber'in fiili ve kavli sürıneti doğrultusunda 
esasa bağlamışlardır. Nitekim Hz. Peygamber, kendilerini zora sdkmamak için 
alışveriş akitleri konusunda ümmetinden bunlan ille de. yazma veya 
şahitlendirme gibi bir şart ileri sürmezken, evlilik konusunda; "Bir veli ve iki 
adalet/i fahit bt~lımmadıkça evlilik olmav"56 buyurmuştur. 

Netice itibanyla İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an'da, evlilik dahil 
bütün akitlerin önce yazıya geçirilip kaydedilmesi, ardından da iki şahicle 
desteklenmesi emredilmiştir. Fakat bu emir, o dönemin şartlan itibanyla 
zorunluluktan dolayı diğer akitlerde hem yazıya geçirme, hem de şahit 

bulundurma hususunda sadece bir tavsiye, evlilikte ise yazıya geçirme 
konusunda tavsiye, şahit bulundurma konusunda veeibe olarak yürürlük 
kazanmıştır. 

Bununla birlikte tarihi süreç içinde insanoğlu, kültür ve medeniyet 
sahasındaki değişime dayalı gelişim süreci içinde şifahi kültürden yazılı kültüre 
geçmiştir. Bu bağlamda yazı gelişmiş, yazı malzemeleri bollaşmış, yazıya dayalı 
kayıt sistemleri geliştirilmiş ve hemen her toplum ciddi birer devlet 
mekanizmasına kavuşmuştur. Böylece insanoğlunun önünde ilk dönemler 
itibaoyla mevcut olan zorluk ve imkansızlıklar ortadan kalkmış ve bilhassa 

55 es-Serahsi, el-iYiebsut, V, 30-vd; el-Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 252-253; İbn Rüşd, Bidqyetii'l
lvfiictebid, II, 19-20; el-Cezirl, Kitabu'/-Fıkb, IV, 25; ez-Zuhayli, e/-Fıkbu'I-İslallli, VII, 70-vd. 

56 Ebu Davud, Nikah 19; ed-Darimi, Nikah, 11. 
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akitler hususunda Kur'an'da gösterilen nihai hedefin rahat bir şekilde 

uygulanabileceği bir noktaya gelinmiştir. 

Bu bağlarnda insanoğlu, bugün için tıpkı Müdayene ayetinde emtedildiği 
gibi bir yandan şahitlik müessesesini devarn ettirirken, diğer yandan da peşin 
olsun veresiye olsun bütün alışverişlerini belgelemekte, alışverişin yanı sıra her 
türlü akdini yazdırıp kayda geçirmekte ve resmi merciiere onaylatmaktadır,57 
Fakat müslümanlar bunu, henüz fıkıh ve ilmibal kitaplarımız böyle bir 
uygularnayı öngörmediği için dinin bir emri olarak değil, bilakis dünya hayatının 
bir gerçeği ve gereği olarak yapmaktadırlar. İnanarı inanmayan herkesin kabul 
ettiği ve uygulama noktasında birleştiği bu husus, esasen bizce Kur'an'ın 

evrensel nitelikte ilahi kaynaklı yegane hak kitap olduğunun en büyük kanıtıdır. ss 

Gelin görün ki, Kur'an bunu emrettiği ve Müslümanlar dahil bütün 
insanlar bu uygularnada birleştiği halde, ne yazı, ne kayıt, ne imza, ne de onay 
bağlamında hemen hiçbir şey henüz yerini fıkıh ve ilmibal kitaplarımızda hala 
daha tam olarak alabilmiş değildir. Evlilik gibi son derece önemli bir akdin 
gerçekleşmesinde dahi, sıhhat şartları arasında kayda geçirme şartı olmadığı için 
kim oldukları belirsiz iki şahidin şehadeti yeterli görülmektedir. Çünh.ii fıkıh ve 
ilmibal kitaplarımız, maalesef mezhep imamları tarafından bundan asırlarca 

önce kendi şifahi kültürlerine göre düzenlenmiş hükümleri tekrarlamaktan öte 
geçememektedirler. 59 

Halbuki yukarıda ortaya koyduğumuz üzere Kur'an'a göre gerek ticari 
akitlerde, gerekse evlilik akdinde esas olan husus, öncelikle yazım ve buna bağlı 
kayıt, ardından da bunu ikrar edecek iki şahittir. Fakat bu husus, ilk dönemlerin 
yaşarn koşulları itibarıyla tam olarak gerçekleştirilemeyeceğinden mezhep 
imamları tarafından yazım konusunda Müslümanlara bir kolaylık/ rul1sat 
tanınmış ve bu husus bir zorunluluk değil, tavsiye bağlamında ele alınmıştır. 

57 Günümüzde her rürlü mali işlem ve anlaşma, bütünüyle bu alanda hizmet veren noter, banka, 
vb. resmi h.-urumlar aracılığıyla bu konuda geliştirilen çek, senet, vb. yazılı belgelerle 
gerçekleştirilmekte, bunlar devlet tarafindan ciddi bir mali denetime tabi rutu!makta ve ortaya 
çıkan anlaşmazlıklar da, yine tamamen bu alanda faaliyet gösteren iş mahkemeleri tarafından 
çözüme kavuşrurulmaktadır. (Bkz. 1512 sayılı Noterlik Kanunu) 

58 Kur'an-ı Kerim'in i'caz yönlerinden biri ve en önemlisi, onun evrenselliğidir: ''Bii] mii ancak 
alemiere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya 21/107) Kur'an'ın hem zaman, hem de mekan 
itibanyla ezeli ve ebedi mesajlar içerdiğini ifade eden bu husus, söz konusu meselede de tecelli 
etmiştir. (Bkz. es-Suyuti, ei-İtkan.ft Ulumi'I-Kur'an, Beyrut 1992, II, 329-vd; Cerralıoğlu, İsmail, 
Tif.rir Usulii, Ankara 1985, s. 166-167) 

59 Bkz. Komisyon, İlmihal, TDV İSAl\1, II, 195-vd; Karaman, İslam Hukuku, s. 318-vd; 
Döndüren, Aile İlmihali, s. 160-vd; 
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Çünh."Ü şifahi kültüre dayalı kırsal yaşamda evlilik için yazım şartı konmuş olsa 
dahi, bunu kayda geçirip onaylayacak ve takip edecek bir devlet sistemi henüz 
oluşmadığı için esasen bu dönemde evlilik akdini yazıya geçirmenin pek de bir 
anlamı bulunmamaktadır. 

Burada yapılması gereken şey, zaman iledeyip şartlar oluştuğunda ve artık 
bu husus kalabalık nüfuslu şehir yaşamında bir zorunluluk arzettiğinde, 
Müslüman fakihlerin oturup meseleyi Kur'an ışığında tekrar ele almak suretiyle 
daha önce şartlar gereği askıya alınan Kur'an'ın yazım emrine işlevsellik 
kazandırmaları ve bu doğrultuda evliliğin sıhhat şartları arasına iki şahitten önce 
yazım ve kayıt şartını da eklemeleridir. Fakat daha önce izah ettiğimiz üzere bu 
husus, bugüne kadar mümh."Ün olmadığı gibi, korkarız muhtemelen bundan 
sonra da mümh."Ün olmayacaktır. Çünh."Ü ictihad kapısı, maalesef söz konusu 
şartlar oluşmadan önce kapanmış, bu nedenle ictihad yetkisine sahip mezhep 
imamları ve onların talebderi aramızdan böyle bir düzenleme yapamadan 
ayrılmışlardır. Onlardan sonra din adına konuşma yetkisine sahip kimseler bir 
daha dünyaya gelemeyeceğine göre (!),biz de elimizde mevcut olan hüh."Ümlerle 
yerinrnek durumundayız. 

Bu noktada, burada söylenen şeylerin esasen yeni bir şey olmayıp zaten 
akl-ı selimin gereği olarak uzun yıllardan beri gerek Osmanlı döneminde, 
gerekse sonrasında çoğu İslam ülkesinde uygulandığı, dolayısıyla ortada fiili bir 
sorun bulurunadığı ifade edilebilir.60 Gerçekten de bu konuda Osmanlı 
döneminden itibaren pek çok düzenleme yapılmış, hatta . Osmanlı ceza 
kanununda resmi usule, yani yazılı kayıt şartına riayet etmeden dini nikah 
kıyılması durumunda hem nikah kıydıranlara, hem de onu kıyanlara çeşitli cezai 
müeyyideler bile getirilmiştir.61 Fakat bütün bunlar, daha önce de belirttiğimiz 
üzere dini değil, dünyevi hukuk adına yapılmış, bunun neticesinde karşımıza 
İslam dini açısından kabul edilemeyecek bir durum olan, zira Müslümanları pek 
çok konuda olduğu gibi evlilik konusunda da çelişki ve sıkıntı içirıde bırakan 
dini hukuk - dünyevi hukuk şeklindeki çift başlı bir hukuk ikilemi çıkmıştır. 

Bütün bunların yegane sebebi, İslam hukukunda yer alan evliliğin sıhhat 
şartları arasına konunun en önemli Kur' ani delili olan Müdayene ayetinde açıkça 
yer alan yazıya dayalı kayıt şartının eklenememesidir. Zira böyle bir durumda, 
gündeme doğal olarak nikah akdini yazdırıp kayda geçirmeyeillerin dini yönden 
durumu gelmektedir. Esasen bu sorunun cevabı gayet basittir. Şöyle ki geçmişte 
ayetin devamında yer alan iki şahit getirme şartını yerine getirmeyeillerin 
durumu ne idiyse, bugün içirı ayetin başında yer alan yazım şartını yerine 
getirmeyeillerin durumu aynı olacaktır. 

60 Cin, Halil, İslam re Osma11lı Hukuku11da Evlenme, s. 139-vd. 

61 Döndüren, İslam Hukuku, s. 247-248. 
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Fakat böyle bir durumda, karşımıza daba önce mezhep imamları ve 
onların takipçileri tarafından sahih görülen bir n.ilcih akdi şekline, daba sonra 
ilave edilen yeni yazım şartı nedeniyle; "Geçerli deği/dil;" demek gibi geleneksel 
İslam hukuh.-u anlayışı açısından kabul edilmesi zor bir durum çıkmaktadır. Zira 
hakkında pek çok cezai müeyyide getirilmekle birlikte ne Osmanlı döneminde, 
ne de sonrasında hiç kimse iki şahit huzurunda kıyılan bir nikaha; "Sahih 
deği/dil;" deme cüretini gösterememiştir. Çünh.'ii fiilen yürürlükte olan dini 
hulmk-dünyevi/ örfi huh.-uk ayrımı bağlamında, dünyevi birer müeyyide olarak 
görülen söz konusu cezaların, dini bir uygulamanın önüne geçmesi uygun 
görülmemiştir.62 

Bizim burada söylediğimiz şey ise, yazıya dayalı kayıt şartının dünyevi bir 
gereklilik değil, doğrudan ilgili Kur'an ayetine dayanan evliliğe ait dini sıhhat 
şartlarından biri olduğudur. Bu durumda, bugün için yazılıp kayda geçirilmemiş 
bir nikah akdi, tıpkı iki şahicle ispatlanamayan bir nikah akdi gibi fasid hükmünü 
alacaktır.63 Böyle bir durum, ancak ciddi bir zaruret halinde mazur sayılabilir ki, 
tarafların söz konusu zaruret hali ortadan kalkar kalkmaz evliliklerini derhal 
yazıya geçirip kayıt altına aldırmalan gerekmektedir. 

Kanaatirnizce bugün için evlilik müessesesi gibi önemli ve ciddi bir 
kurumu, özünde din-dünya ayrımı yer almayan İslam dini açısından sağlam bir 
zemine oturtmanın yegane yolu budur. Aksi takdirde Kur'an'ın evlilik 
konusundaki evrensel nihai hedeflerinin ilk dönenılerde olduğu gibi bugün için 
de tam olarak tecelli etmesini beklemek imkansızdır. Bu dururnda da, başta 
kadınlar ve çocuklar olmak üzere, pek çok Müslüman kimsenin din adına 
mağduriyetleri sürüp devam edecektir. 

Burada bizi bir İlahiyatçı olarak rahatsız eden hususlardan ilki, söz 
konusu mağduriyetlerin haksız yere İslam adına yaşanması, daba doğrusu 
yaşatılıyor olması, ikincisi ise, dini olarak bilinen, uygulanan ve savunulan bir 
hususun, esasen anlattığımız gerekçelerden ötürü Kur'an'a, dolayısıyla da 
İslam'a tam olarak uymaması veya en azından eksik ve yetersiz kalması, bunun 
aksine çoğu zaman bazı muhafazakar kesimler tarafından dinen anlamsız, 

değersiz ve gereksiz dünyevi bir formalite gözüyle bakılan resmi nikahtaki yazım 
ve kayıt şartının ise, İslam'a çok daba uygun olmanın ~tesinde, tam da Kur'an'ın 
istediği uygulama şekli olmasıdır. 

62 Döndüren, Aile İI!JJihali, s. 185. 

63 Fasid evlilik: Akdin asli unsurlan ve bunlarla ilgili şartlar mevcut olduğu halde sıhhat şartlan 
bulunmadığı takdirde söz konusu nikah fasid hükmünü alır. (Geniş bilgi için bkz. Karaman, 
İsla!JJ Hukuku, s. 327) 
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Böyle bir tezat, gerekçesi ve muamelat sahasındaki diğer pek çok örneği 
dikkate alındığında, bizce İslam aleminin bugün için pratik uygulama 
düzleminde dünyadan niçin kopuk, dolayısıyla onun çok gerisinde kaldığının en 
büyük nedeni ve gerekçesidir. Bizce bunu, geleneğe saygı adı altında veya 
geleneksel mahalle baskısından ötürü önemsememek, dile getirmernek ve 
çözüme kavuşturmamak, Müslüman ilim adamlarına Allah katında günah olarak 
fazlasıyla yetip artacak bir vebaldir. 

C. NİKAHTA RESMi KURUM VE GÖREVLİ MESELESi:· 

Evlilik akdinin gerçekleşmesinde, ilk dönemler itibarıyla evliliğin tarafları 
dışında bu işi din veya devlet adına yürütüp denerleyecek özel görevli bir 
kimsenin bulunma şartı aranmamıştır. Çünkü o günün şartlarında böyle bir şey 
fiilen müı:nk-ün değildir. Fakat bu husus, tamamen de başıboş bırakılmış değildir. 
Zira bu konuda, dalaylı yoldan da olsa tarafların velilerine ve devrin kadılarına 
önemli yetkiler tanınmıştır. 

Şöyle ki Hz. Peygamber'in; "Velisiz nikah olma:(' hadisiM genellikle 
velinin rıilciha izin verip vermemesi bağlamında ele alınmıştır. Halbuki meseleye 
bir de nikıilı akdinin icrası ve denetlenmesi açısından bakmakta fayda vardır. 
Nitekim bu süreçte en hassas olacak kimse, kız çocuğunun mağdıır olmamasını 
isteyen velidir. Dolayısıyla velinin nikıilı akdinin her aşamasından haberdar 
olması ve liazır bulunması, bu sürecin sağlıklı işlemesinin bir tür teminatı 
olmuştur. 

Bu bağlamda mezhep imamlarının çoğunluğu, velinin nzası bir tarafa 
onun hazır bulunmadığı bir nikıilı:ı batıl saymak sııretiyle bu konuda veliye 
büyük yetkiler tanımışlardır.65 Öyle ki nikıilıta velinin bulunmasını ve nzasını 
şart koşmayan Ebu Hanife (ö.lS0/767) bile, kadır:ıın dengi olmayan bir erkekle 
evlenmesi halinde, velinin buna müdahale etmek sııretiyle nikıilı:ı bozma yetkisi 
olduğunu söylemiştir.66 

Bu noktada kızın velisi sahip olduğu yetkiyi kötüye kullandığı ve bu 
sürece olumsuz anlamda müdahil olduğu takdirde, devreye şikayet üzerine Hz. 
Peygamber girmiştir. Nitekim Ensar'dan Hıdam'ın kızı el-Hansa, Hz. Aişe'ye 
gelip; "Babam aile şerefini mtınJJak ~cin beni kardeşinin oğlu ile evlendirdi. Halbuki ben, 
b11 evlifiği isteJJJ!Jomm," der. Hz. Aişe de ona; "Rasulttllah gelinc~e kadar bekle," der. 
Hz. Peygamber gelince, Hz. Aişe ona dıırumu anlatır. O da kızın babasını çağırır 

c;.ı Ebu Davud, Nikah, 20; et-Tirmizi, Nikab, 14. 

65 ei-Kasani, Bedaiu's-Sa11ai', II, 237-vd; el-Mevsıli, e/-İbtf:yar li Ta'lili'l-1\tfubtar, Kahiı:e 1951, II, 94; 
İbnü'l-Hümam, Fetbu'I-Kodir, II, 391-vd; İbn Abidin, Ha{!J'efii Roddi'l-lvfubtar, III, 55-56; ez
Zuhayli, ei-Fıkbu'/-İslami, VII, 201-vd. 

66 es-Serabsi, ei-Mebsut, V, 25-vd; el-Kasani, Bedaiu's-Sa11ai', II, 317-318, 321; İbnü'l-Hümam, 
Fetbu'/-Kodir, II, 417. 
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ve kadına seçme hakkı verir. Bunun üzerine kadın, şöyle der: "E)' Allah'm elçisi! 
BabaJJJm k!Jdırdığı nikahı kabtti ettim. Fakat bıt davrampJJJia kadmlara1 babalanmn 
evlilikte bijyle bir yetkisi bttlımJJJadığım bildimıek isteJJıipim. "67 

Aym şekilde Hz. Peygamber'den sonra devrin kadıları, başvuru halinde 
evlilikle ilgili aksaklık ve ihtilaflan gidermek suretiyle bu önemli kurumun 
İslam'ın koyduğu esaslar dahilinde belli bir düzen içinde yürümesini temin 
etmişlerdir.68 

Bunun ötesinde güzel bir adet olarak Müslüman aileler, nikahlarını, 

hakkında bir şart bulunmamasına rağmen bu konuda ehil bir din adamının 
yönetiminde ve yakın aile büyüklerinin huzurunda dualar eşliğinde kıydırmaya 
özen göstermişler, bu sayede evliliğin adab ve erkanına uygun bir şekilde 

kıyılmasında doğal toplumsal bir denetim mekanizması oluşmuştur. 

Tüm bu anlattıklanmızdan anlaşılacağı üzere İslam geleneğinde nikili 
akdi, tarafların bulduklan iki şahit eşliğinde kendi başlarına kıydıklan gelişigüzel 
bir akit olmamış, bilakis mevcut örflere göre nişan aşamasından gerdek gecesine 
kadar güzel bir şekilde organize edilen ve sıkı bir şekilde denetlenen ciddi bir 
kurum olagelmiştir. 

Tüm bu sosyal denetleme mekanizmalarına rağmen zamanın ilerlemesiyle 
birlikte ortaya çıkan kalabalık şehir ortarnlan ve hareketli yaşam tarzları, bu 
konuda yeni bir takım düzenlemeler yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda 
daha önce belirttiğimiz üzere 191 7 tarihli H uh.'llk. -ı Aile Kararnamesi' nin 3 7. 
maddesinde şu husus yer almıştır: "Nikah akdi sırasında, gelin ve daJJJat adqylanndan 
birinin ikametgahı bultman kaza hakimi vrya omm özel olarak gö'revlmdirdiği Ilaibi haijr 
bu lım up sô'ifepJıryi diizenler ve tescil eder." 

Bu maddenin daha önce tam metnini verdiğimiz gerekçesi, meseleyi çok 
açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi, bizim burada sunmak istediğimiz çözüm 
önerisini de gayet güzel olarak ifade etmektedir. Bu konudaki görüşletimizi daha 
önce geniş bir şekilde ortaya koyduğumuz için burada tekrar etmek istemiyoruz. 

Burada bizim söylemek istediğimiz şey, bundan yaklaşık yüzyıl önce 
tamamen yerinde dini ve dünyevi gerekçelerle ortaya konduğu üzere nikili 
akdinin bu konuda uzman ve yetkili resnli görevliler huzurunda kayda dayalı 
olarak yapılmasının şart olduğu, bunun dışında geçerli bir mazeret 

67 el-Buhari, Nikah 42; et-Tirmizi, Nikah, 14. 

68 es-Serahsi, ei-Mebsut, V, 2-vd; el-Kasani, Bedaiu's-Sa11ai', III, 88-vd; İbnü'l-Hümam, Fethu'J
Kadir, III, 20-vd; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı İslallliJye ve Isiılahat-ı FıkbiJJe Kalllusu, 
İstanbul1985, II, 12-vd; 180-vd. 
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bulunmaksızın gayr-ı resmi tarzda kayıt dışı olarak kıyılan nildhların kanunen 
değil, bilakis dinen geçerli olmadığıdır. Çünkü bu, daha önce belirttiğimiz üzere 
başlangıçta şartları oluşmadığı için tam olarak uygulanamayan Müdayene 
ayetinde yer alan şu apaçık emirlerin bir gereğidir: "Ey iman edenler! Belirlenmif bir 
s ii re ~cin birbıiinize borçlandığmız vakit on11 yaifll. Bir kiltip on11 aramzda adaletle yazsm. 
Hiçbir katip Allal/m kendisine ögrettiği gibi yaifJJaktan geri d11rJJJasm; (her f~:yi old11ğ11 
gibi}JıaijZJJ. Üzerinde hak o/an kimse (borç/11) da ya;0zrsl111 Rabbinden korksım ve borC/11111 
asla eksik yazdır/Jlasm."69 

Bunun yegane istisnası, ıssız bir köy ortamında veya deniz yolculuğunda 
bulunma gibi olağanüstü durumlara ait mazeret halleri olabilir ki, bu durumda 
da mazeret hali ortadan kalkar kalkmaz gerekli yasal işlemlerin derhal 
tamamlanması gerekir. Zira basit bir arabanın dahi alım satım işlemleri 

tamamlanmadan. trafiğe çıkamadığı günümüz dünyasında, evlilik gibi hayati 
önem arzeden bir kurumu tarafların vicdanı ile iki şahidin insafına bırakmak, 
onu kaçınılmaz olarak büyük bir tehlike ve fesada, yani zaman içinde yokolmaya 
terk etmek anlamına gelmektedir. 

Nitekim günümüzde lviısır'da 'me'zun', Mekke'de 'mümlik' denen 
kimseler, Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde de noterler bu görevi yerine 
getirmekte, Endonezya'da ise 1895 tarihinde kabul edilen bir kararname ile 
nikiha İslam'ın evlilik hük-ümlerini iyi bilen bir kimse katılmakta, çoğu zaman 
bir cami görevlisi veya memur olan bu kimse, nikih memurluğu görevini de 
üstlenmektedir.?O 

Bu noktada söz konusu resmi görevlinin, yürürlükte olan kanunları iyi 
bilip düzgün bir şekilde tatbik edebilmesi için hukukçu kimliğinin bulunmasının 
yanı sıra aynca din adamı olması, gerek İslam dini genelinde, gerekse evlilik 
konusunda mutlak bir din-dünya ayınını söz konusu olmadığı için şart olmasa 
da, Müslümanların dini hassasiyetlerini karşılaması itibarıyla çok daha faydalı ve 
tercihe şayan olacaktır. Zira bu sayede İslam dini açısından bir nikih akdinde 
bulunması gereken iki şahit, tarafların nzası ve ihtiyarı, akdin aleniyeti, mehir ve 
nafaka gibi nikibın rükun ve şartlarını oluşturan hususların eksiksiz bir şekilde 
yerine getirilmesi temin edilmiş, bunun ötesinde küçüklerin zorla evlendirilmesi 
veya ailelerden habersiz yarılış evlilikler yapılması gibi istenmeyen durumların 
önüne geçilmiş, böylece İslam ümmetinin geleceğinin teminatı olan aile k-urumu 
sağlam bir şekilde güvence altına alınmış olacaktır. 

69 Bakara 2/282. 

70 Cin, Halil, İsla111 re Osmanlı Hukukunda Evlmme, s. 139; Döndüren, İsialli Hulwku, s. 248-249. 
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D. NİKAHTA ALT YAŞ SINIRLARı MESELESi: 

Günümüz için evWikte önem arzeden hususlardan bir diğeri, evlenen 
kimselerin alt yaş sınırlarıdır. Geleneksel anlayışta fakihlerin çoğunluğuna göre, 
küçüklerin bizzat evlenme ehliyetleri bulunmamakla birlikte onların velileri 
tarafından çok k-üçük yaşlarda evlendirilmeleri caiz ve muteberdir.71 Fakihler, bu 
konuda Kur'an'dan boşanma durumunda adet görmeyen kadınların iddetini üç 
ay olarak belirleyen; "Kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlarla, adet 
görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç 
aydır."72 ayetine dayanmışlardır. Halbuki ayetteki adet görmeme ifadesi mutlak 
olup, bunun bir özür sebebiyle olma ihtimali de mevcuttur. 

Bu konuya esas delil teşkil eden husus, Hz. Peygamber'in fiili ve takriri 
sünneti ile sahabenin uygulamalarıdır. Fakat her iki husus da, belli bir örf ve 
buna bağlı adetler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla söz konusu örfü 
dikkate almaksızın sadece buradaki evlenme yaşlarını esas alıp, bunları farklı 

artarnlara taşımak, günümüz için ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. 

Şöyle ki o dönem Arap örfünde bir kimse, karşısındaki birisine sevgi 
duyup onunla dostluğunu artırmak istediğinde aradaki yaş farkı ne olursa olsun 
bizzat kendi kızını ona teklif etmekte veya onun kızını kendisine istemekte, 
karşısındaki de şayet ona karşı benzer duygular besliyorsa, bu tekliften büyük 
memnuniyet duyarak şerefle onun kızını almakta veya kendi kızını ona 
vermekte, böylece aralarında akrabalık bağı oluşmaktadır. Nitekim Hz. 
Peygamber'in, Hz. Ebu Bekir'in kızı Hz. Aişe, Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa ve 
diğer bazı kabile reisierinin kızlarıyla evlilikleri ile Hz. Ömer'in Hz. Ali'nin kızı 
Ümmü Gülsüm'le evlilikleri bu bağlamda gerçekleşmiştir. Öyle ki Hz. Ömer, 
kendisi için Hz. Ali'nin kızına talip olduğunda o, kızının henüz küçük olduğunu 
belirtip; "01111 sana gönde~'iJJı1 beğenirsen efill o/sım/' demiş, Hz. Ömer de onunla 
görüşüp beğenmiş ve kendisine eş olarak almıştır.73 

Burada hemen belirtelim ki, bu şekilde gerçekleşen evliliklerde, şayet 

kızın yaşı küçükse evWik hemen değil, onun olgunluk çağına ermesinden sonra 
gerçekleşmektedir. Nitekim Hz. Peygamber, Hz. Aişe ile Mekke döneminde 

71 es-Serahsi, ei-M.ebsut, IV, 212; el-Mevsıli, ei-İhtfJ'ar, III, 94; Döndüren, Aile İlmihali, s. 155. 

n Talak 65/4. 

73 Ebu Davud, Nikah, 18. 
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nişanlanmış, fakat onunla bilinen anlamda evlilik ilişkisi bundan yaklaşık beş yıl 
sonra Medine döneminde başlamıştır.74 

Böyle bir örfi yapı içinde fakihler, velilerin çocuklarını evlendirebilmeleri 
için bir alt yaş sınırı belirlemezken, onların kendi kendilerine evlenebilmeleri için 
şart koşulan temyiz çağının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak tespit 
etmişlerdir. Buna göre söz konusu yaşlara ulaşan erkek ve kız çocukların, bizzat 
evlenme akdi yapmaları muteber sayılmıştır.75 

Meseleye başka örfler ve günümüz açısından baktığımızda, karşımıza 
bambaşka bir tablo çıkmak-ı:adır. Zira öncelikle bir kimsenin kendisine yakın 
gördüğü bir başka kimsenin kızına kendisi için talip olması veya ona kızını teklif 
etmesi, aradaki bütün dostluğu bir anda bitirecek çok çirkin bir davranış 
olmanın ötesinde, bir anda herkesten gizlenmesi gereken çok ciddi bir namus 
meselesi haline dönüşebilecektir. Bizde böyle bir dostluk kurmanın yolu, olsa 
olsa karşıdakinin kızına kendi oğlumuz için talip olmaktır. Buradaki yaklaşım 
farkı, tamamen örften kaynaklandığı için bunlardan herhangi birini doğru veya 
güzel, diğerini yanlış veya çirkin olarak nitelendirmek doğru değildir. 

Bu noktada söz konusu yaklaşım tarzını, her ne kadar Hz. Peygamber ve 
sahabe tarafından paylaşılmış olsa da, bugün için aynı şekilde beniruserne imkanı 
nasıl yoksa, bu örfe ait yaş sınırlarını da yine bugüne aynı şekilde taŞıma imkanı 
yoktur. Zira --böyle bir yaş tespitinde, toplumun genel algısından çocukların 
psikolojik durumuna, mevcut coğrafi koşullardan buna bağlı olarak çocukların 
fizyolojik gelişimine kadar pek çok farklı etken söz konusudur. Nitekim belli 
yaşam şartlarına sahip olan o dönem Arap örfünde, erkek ve kız çocuklarının 
belli yaşlarda hem maddi, hem de manevi yönden mezheplerin belirledikleri alt 
sınırlarda evliliğe hazır bir duruma ulaşmaları belki mümkündür. Fakat 
günümüz yaşam şartlannda dokuz yaşında bir kız, henüz daha eVinin önünden 
kendisini alan servis arınesi aracılığıyla ilköğretim üçüncü sınıfa giden, tek başına 
sokağa çıkmasına bile izin verilmeyen bir çocuk durumundadır. 

Bu konuda İslam dini, esasen evrensel bir yaklaşım tarzı benimsemiştir. 
Nitekim ilgili Kur'an ayetinde; "Yetim/eri nikah çağma kadar denryin ... ''76 

huyurulmak suretiyle bunun kesin bir yaş sınırı değil, kişiye bağlı bir olgunluk 
dönemi olduğuna işaret edilmiştir. Öyle ki Ebu Hanife, bu ayete dayanarak 
endişe edildiğinde kişiye 25 yaşına kadar malının teslim edilmeyeceğiili 

74 Geniş bilgi için bkz. İbn Sa' d, Tabaka!, VIII, 58-vd; İbn Abdilber, ei-İstfii'b ft Ma'rifiti'I-Ashiib, 
Kahire 1415, I, 146; el-Askalani, İbn Hacer, el- İsiibe fl Tem)'fi}'s-Sabiibe, Mısır 1939, IV, 348-vd; 
İbn Kesir, ei-BidqJ•e ı·e'n-Nib4J•e, IYiısır tz, VIII, 88-vd; Savaş, Rıza, İlk Döm111 İslam Toplumlamıda 
Kadmm Kommm, İzmir 2004, s. 97-vd. 

75 el-Kasani, Bedaiu's-Saııai', VII, 171; İbnü'l-Hürnam, Fetbu'I-Kadir, VII, 310-vd. 

76 Nisa 4/5-6. 



Evlenme Ömeğinde Dini Ahkamm K.ttr'an ve S iimıet Ipğmda Giincellenmesi 73 

söylerniştir77 ki, bizce bu durum evlilik yaşı için de geçerlidir. Buna göre evlilik 
çağının başlangıç ve bitimi, o kişinin gerek doğuştan getirdiği kalıtsal özellikler, 
gerekse sonradan dahil olduğu maddi ve manevi ortam tarafından 

belirlenmekteelir ki, bu da büyük ölçüde o kimsenin ait olduğu örfü ifade 
etmektedir. 

Buradan hareketle tabiundan İbn Şübrüme (ö.144/761) ve Osman el
Betti (ö.143/760) ile Mu'tezile'den Ebu Bekr el-A'sam (ö.201/816) gibi 
müctehid alimler, daha ilk dönemlerden itibaren henüz olgunluğunu 

tamamlamamış küçük yaştaki çocukların evlenclirilmelerinin caiz ve muteber 
olmadığını ifade etrnişlerclir.78 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile 
Kararnamesi'nde ise, evlenme ehliyeti için kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşını 

bitirme şartı getirilrniş,79 evlenmenin alt sınırı olarak erkeklerde 12, kızlarda 9 
yaş belirlenmiş, bunun altındaki yaşta çocukların velileri tarafından dahi 
evlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.80 Daha sonra bu sınır, 1340 tarihli tasanda 
kız ve erkek çocuklan için aynı noktaya çekilmiştir: "On iki yapm tamamlamalJJtf 
olan erkek ve kız çoc11k hiç kimse tarcifindan evlendiJile!JJez. "Bl 

Netice itibanyla İslam dini, evlilik konusunda erkek ve kız çocuklan için 
belli bir yaş sınırı getirmerniş, bunu onların maddi ve manevi yönden 
gelişimlerini içinde tamamladıkları kendi örflerine bırakmıştır. Buna uygun 
olarak mezhep imamlan, gerek Hz. Peygamber dönemi, gerekse kendi dönem 
örflerini dikkate alarak evlilik için bazı alt yaş sınırlan belirlernişlerclir. Zaman 
içinde bu yaş sınırları, farklı örflerde sorun teşkil etmeye başlayınca, bunlarda 
zorunlu olarak bir takım düzenlemelere gidilmiştir. 

Bununla birlikte söz konusu değişiklikler, ictihad kapısı kapandıktan 

sonra yapıldığından dini değil, dünyevi bir düzenleme olarak görülmüştür. 
Bunun neticesi olarak günümüzde kaleme alınan fıkıh ve ilmihal kitaplarında, 
meselenin dini boyutu bağlamında, bu yaş sınırlarına ait mevcut mezhep 
görüşleri olduğu gibi aktarılmakta, ardından adeta can sirnidine sarılır gibi son 

77 el-Kasaıll, Bedaiu's-Sanai', VII, 171; İbnü'l-Hümam, Fethu'I-Kodir, VII, 316; el-Meydaıll, e/
Uibab, II, 69. 

iB İbn Hazm, el-lviuhalla, Kahiı:e tz, IX, 458-vd; es-Serahsi, el-lv!ebs;/t, IV, 212; el-Kasani, 
Bedaiu's-Sanai', II, 240. 

79 Madde 4-8. 

BO Madde 7. 

Bı Madde 4. 
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dönem hukuki düzenlemelerine atıfta bulunulmakta,sz fakat bunlar dünyevi 
birer düzenleme olduklan için bilhassa muhafazakar bazı kesimlerin gözünde 
dini anlamda pek fazla bir değer ifade etmemektedir. Dolayısıyla söz konusu yaş 
sınırları İslam'ın kesin hükümleri gibi algılanmakta, bu durumda da bir yandan 
İslam imajı zedelenirken, diğer yandan ufak yaştaki kız çocuklannın din adına 
mağduriyetlerine kapı aralanmaktadır. 

Halbuki bizce, fıkıh ve ilmihal kitaplarında bu yaş sınırlarına dair dini 
olarak aktarılan bilgilerin dini olma vasıflan geçmişte kalmıştır. Çünkü din, bu 
konuda belli bir yaşı değil, mevcut örfe göre en uygun zaman ve duruma işaret 
etmektedir: "Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi 
tutumla yaklaşın; ölçü ve tartıyı adalede yapın."83 Örf, yaşayan dinamik bir 
süreç içinde gerçekleştiğine göre, bugün için dini olan husus, bugünün örfü 
içinde yetişen kız ve erkek çocukların söz konusu olgunluğa günümüz şartlan 
itibanyla eriştikleri yaş sınırlarıdır. Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken şey, 
ihtisas çalışmalan bir yana doğrudan halka yönelik yazılan ilmihal türü eserlerde 
din adına eski bilgileri zikredip insanların kafasını kanştırmak yerine, günümüz 
için dinen ve aklen makul olan yaş sınırlarını tespit edip sadece bunlara yer 
vermektir. 

Kaldı ki bugün için söz konusu sınırların tespitinde, geçmişte 

bulunmayan 4nkanlar mevcuttur. Nitekim günümüzde uzman hekimler, 
başvuru halinde evlilik yapmak isteyen kimselerin hem fizyolojik, hem de 
psikolojik durumunun buna yeterli olup olmadığını sağlıklı bir şekilde ortaya 
koyma imkanına sahiptirler. Dolayısıyla ilgili kurumlar ve ihtisas sahibi kimseler, 
tüm bu verilerden istifade etmek suretiyle günümüz için dinin ruhuna en uygun 
olan evlilik yaşlarını tespit edip buna uygun düzenlemeleri yapmak 
durumundadırlar. 

E. NİKAHTA MEHİR VE NAFAKA MESELESi: 

Evlilik hadisesinde en önemli hususlardan bir diğeri de, kurulmakta olan 
ailenin geçimi için sarfedilecek olan maddi harcamalardır. Ataerkil aile yapısına 
sahip Arap toplumuna gönderilen Kur'an-ı Kerim, gönderildiği şartlan nazar-ı 
dikkate almak suretiyle evin geçim yük-ümlülüğünü büyük ölçüde erkeğin 

omuzlarına yüklemiş, buna bağlı olarak evlilik hayatında sahip olunan haklar 
konusunda erkeğe kadına göre daha fazla söz hakkı tanımıştır: "AIIah'm 
insanlardan bir kısmım diğederine iistiitı kılması sebebfyle ve mallarından harcama 
yaptıkları ~cin erkekler ka dmiarın yö·neticisi ve kort!JIICIISIIdttr. "84 

82 Komisyon, İlmihal, TDV İSAtvi, II, 205; Karaman, İslam Hukrtku, s. 305-306; Döndüren, Aile 
İlmihali, s. 155-156. 

83 En'aın 6/152. 

s.ı Nisa4/34. 
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Buna göre erkek, doğuştan getirdiği fiziksel üstünlük sayesinde evlilik 
hayatı bağlamında hanımıyla yaptığı örfe dayalı zımni görev paylaşımında evin 
geçiminden ve dış işlerinden sorumlu olmuş ve sözcülüğünü de üstlenmiştir. 
Zira zorlu çöl şartlarında, atadan gelen soy-sop üstünlüğü ve zenginliği gibi 
istisnai durumlar hariç, kadınların böyle bir sorumluluk üstlenme şansı ve 
imkanı mevcut değildir: "Kadmlarm da ödevlmine denk belli haklan vardır. Ancak 
erkekle!j kadmlara göre bir derece iistiitıliiğe sahiptirler."B5 

Böyle bir ortamda İslam dini, evlilik müessesesinin başlangıcında kadına 
bir jest yapmış ve onun erkekten belli bir miktar bedel almasını uygun 
görmüştür. Mehir86 olarak adlandırılan ve bir yönüyle evlilik hediyesi ve 
sigortası, diğer yönüyle de boşanma tazminatı mahiyeti arzeden bu bedeli, 
erkeğe sadece evlilik hususunda değil, boşanma hususunda da verilen irntiyazın 
bir karşılığı olarak görmek mümkündür. Bu sayede kadının bir nebze olsun 
kendisini güvence altına alması ve boşanma gibi olumsuz bir durumla 
karşılaşıldığında yeniden evienineeye kadar bir müddet olsun kendi geçirn ve 
iaşesini temin etmesi sağlanmıştır. 

İslam'da evlilikten doğan zonınlu bir hak olan mihrin varlığı, K. Kerim 
ve sürınetle sabittir. Nitekim bu konuda Kur'an'da; "Kadmlara nıehirleniıi göiıiil 
nzası ile (cötJJe11Çe) verin; eğer gö1ıiil hoflttğll ile o mehrin bir kısmım size bağıJlarlarsa 01111 

da cifiyetle y~in. "87 buyurulmuştur. Hz. Peygamber de, herhangi bir evliliğe 

mehirsiz izin vermediği gibi ashabından pek çok kimsenin mehir miktarını 
bizzat kendisi belirlerniştir.BB 

İslam'da mehir, evlilih.'l:e kadının doğal olarak kazandığı bir hak olarak 
görülmekle birlikte onun miktarı, verilme zamanı ve şekli gibi hususlarda kesin 
ve nihai belirlemelere gidilmemiş, dolayısıyla bu gibi hususlar mevcut şartlara, 
yani örfe bırakılrnıştır. Nitekim Hz. Peygamber, bizzat kıydığı nikillarda normal 
şartlarda kendi eşleri ve kızları için mehir bedelini 480 dirhem gümüş olarak 

85 Bakara 2/228. 

86 Mehir, İslam huh.-uk-unda kocanın evienirken kadına verdiği nakit para veya kıyınet arzeden 
mal türü şeylerdir. Nikah esnasında ıuih.-ı:ar belirlenmişse buna "melır-i müsemma," 
belirlenmemişse "melır-i mis!" denir. Aynı şekilde nikah esnasında verilen mehre "melır-i 
muaccel", daha sonra verilene "melır-i müeccel denir. Mehrin miktan erkek ve kadının 
durumu ile şartlara göre belirlenir. (Geniş bilgi için bkz. el-Cassas, Ahka!J/11'1-Kllr'all, III, 86-
vd; es-Serahsi, e/-lvfebsllt, V, 62-vd; el-Kasani, Bedai11's-Sa11ai', II, 274-vd; İbnü'l-Hümam, 
Feth11'/-Kodir, II, 434-vd; Cin, Halil, İsla!JI ve Os!J/alllı H11k11k1111da Evlemm, s. 225-233; Karaman, 
İsiaiii H11k11k11, s. 323-vd; Döndüren, Aile İI!Jiibalı; s. 221-vd) 

· 87 Nisa 4/4. 

88 el-Buhari, Nikah, 14, 35, 44; el-Müslim, Nikah, 76. 
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belirlerken, imkansızlık durumunda bunu demir bir yüzüğe kadar indirmiş, buna 
da güç yetirilemediği takdirde ezbere okunan bir miktar Kur'an'ı mehir olarak 
kabıul etmiştir.B9 

Mehir konusunda mezhep imamları, "Eğer bir efi bırakıp da yerine bajka bir 
ef a!JJJak isterseniii onlardan birine yiiklerle JJJehir verillif olsamz dahi ondan hiçbir fi!)'i geri 
almqym. '-90 ayetine istinaden mehrin üst sınırı için bir miktar belirlemezken, alt 
sının için kendi dönem şartları ve örflerine göre farklı rakamlar telaffuz 
etmişlerdir. Buna göre mehrin en az miktarı, Ebu Hanife'ye göre on ilirhem 
gümüş veya bunun karşılığı, İmam Malik'e göre ise, üç dirhem gümüştfu.91 
Bunun yanı sıra mehir verilebilecek şeyleri de belirleyen fakihler, mehrin evlilik 
öncesinde peşin verilebileceği veya taksite bağlanabileceği gibi nik:llı sonrasına 
da bırakılabileceğini söylemişlerdir.92 

Ciddi bir devlet mekanizmasının ve buna bağlı kayıt sisteminin 
bulunmadığı ilk dönemlerde mehir müessesesi, karşılıklı güven ve iyi niyete bağlı 
olarak yürümüş, tarihi süreç içinde yozlaşmak sureriyle yer yer eşe değil de 
genelde kızın babası olan veliye ödenen başlık parasına dönüşmüş, yer yer de 
ödenemeyecek düzeyde yüksek meblağlara ulaşrnıştır.93 Günümüz itibarıyla ise, 
mer'i kanunlarda yeri olmadığı için kişilerin şahsi durum ve duyarlığına terk 
edilmek sureriyle evlilik öncesi kadına verilen tamamen sembolik bir hediyeye 
dönüşmüştür_. Genel olarak Anadolu örfünde kadına evlilik öncesi takılan takılar 
mehir sayılmakta, fakat bunlar kadının olmak yerine evlilikten kısa süre sonra 
bozdurulup ihtiyaçlara harcanmaktadır. Baştan verilmeyen mehirler ise, işler 

ister yolunda gitsin, ister gitmesin çoğu zaman unutulup gitmektedir. 

* * * 
Yukarıda belirttiğimiz üzere İslam'a göre evlilikte ailenin nafakası,94 yani 

mali yül'iirnlülüğü erkeğe aittir. Hanefi alimlerine göre, bunun gerekçesi kocanın 

89 en-N esai, Nikah, 62. 

9o Nisa 4/20. 

91 Mehrin en az miktarı, Ebu Hanife'ye göre on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır. İmam 
Malik'e göre ise, üç dirhem gürnüştür. (ez-Zuhayli, ei-Fıkhu'I-İsla!lli, VII, 256-258; Bilmen, 
KD!llus, IV, 120-125; Karaman, İslam Hukuku, s. 324; Döndüren, Ai/e İIJJiihali, s. 224) 

92 Geniş bilgi için bkz. el-Kıısani, Bedaiu's-Sanai', II, 282-283; Şeyh Nizam, ei-Fetava'I-Hind!YJ•e, 
:tviısır tz, I, 309-311; Bilmen, KD!llus, II, 10, 118-vd; Döndüren, Ai/e İ!IJJihali, 224-227. 

93 Emeviler devrinden itibaren İslam aleminde mehir miktan bir milyon dirhem gibi çok yüksek 
meblağlara ulaşmıştır. (Bkz. el-Isfahani, Ebu'l-Ferec, ei-Eğanf, Beyrut 1995, XVI, 159; İbn 
Kesir, ei-BidiJJ•e, VIII, 322) 

94 Nafaka, insarıın karısı, çocukları, ataları, yakınlan ve mernlukleri yani köleleri için yiyecek, 
giyecek, mesken sağlama ve bunlara hizmet etme maksadıyla yaptığı harcamalara denir. (İbn 
Abidin, Ha!!J•etii Roddi'I-Mubtar, III, 571-572; Güleç, Hasarı, İslaJIJ Hukukunda Nafaka, İzmir 
1996, s. 11-12) 
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kansını hapsetmesi, Şafiilere göre ise, bizzat nikah akdidir.95 Kur'an'da 
nafakarun temel esaslan, şu şekilde ortaya konmuştur: ''EtJıifmıt!)'i tamamlatJJJak 
istryen (baba) ~cıiı, anneler çoct~klanm iki tam yıl enıiftirler. On/ann nıa'nif/ iiife t!)'gmı 
olarak beslenmesi ve gj)'imi baba tarcifina aitti1: Bir insan ancak giicii yettiğinden sommlu 
t11t111m: Hiçbir anne, çoc11ğtf sebebfJ'Ie, hiçbir baba da çocuğu yii:dinden zarara 
uğratılmanıalıdır. O mm bmzeti (nafaka temini) vans iizerine de gerekir."96 

Görüldüğü üzere Kur'an'da anne ve çocuklann geçiminden esas olarak 
baba sorumlu tutulmakla birlikte bunun miktan, ölçüsü ve şekli gibi hususlar 
ma'ruf prensibine bağlanmıştır. Sözlükte "Herkes tarcifindan bilinip kablll edilen 
miispet fi!J'" anlamına gelen ma'ruf kelimesi, ıstılahta aşırılığa kaçmadan ve 
cimriliğe düşmeden İslam örfüne uygun bulunan alışılmış şey demektir.97 

Dolayısıyla ma'rufu İslam'ın tasvib edip onayladığı örfe dayalı uygulamalar 
şeklinde anlamak mümkündür. Buna göre evin geçimi, mevcut şartlar dahilinde 
örfe göre erkek tarafından gözetilip karşılanmak durumundadır. Fakat ayette 
belirtildiği üzere, bu konuda babaya gücünün üzerinde bir yük yüklenmemesi 
gerekmektedir. 

Bu genel esaslardan hareketle mezhep alimleri, nafakayla ilgili kendi 
dönem şartlanna uygun ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır. Buna göre erkeğine 
karşı asli yükümlülüklerini yerine getiren bir kadına karşı erkeğin, onun yiyecek, 
içecek, giyecek, mesken, tedavi ve ilaçlar ile diğer temel ev ihtiyaçlarını 

karşılaması gibi hususlar, büyük ölçüde kadın lehine hükme bağlanmıştır.98 Öyle 
ki kendi maddi imkanlan yetmediği için ailesini eşinin sahip olduğu bir evde 
ikamet ettiren bir erkeğin, bunun karşılığında eşine kira ücreti ödemesi, aynı 
şekilde evin nafaka harcamalarını bir müddet evin kadını yapmışsa, durumu 
iyileştiğinde bunlann karşılığını kocasından alabileceği hükme bağlanmıştır.99 

Tarihi süreç içinde mevcut şartlarda meydana gelen değişmeler nedeniyle 
Osmarılı'nın son döneminde 1915 tarilıinde 634 maddelik bir Nafaka Kinunu 

95 el-Kasani, Bedaiu's-Sanai', IV, 16; İbnü'l-Hümam, Fethu'I-Kadir, III, 321, 325. 

96 Bakara 2/233. 

97 el-Kurtubi, ei-Ca1JJi', III, 108; el-Alusi, Rithu'I-Meanf, Beyrut 1994, II, 220; eş-Şevkani, Fethu'I
Kadir, I, 364. 

98 Nafaka miktan belirlenirken çoğunluğa göre kocanın mali durumuna bakılır. Bazı alimler, 
kadının durumuna da bakılacağını söylemişlerdir. Her ikisinin mali durumunda zaman içinde 
meydana gelen değişiklikler de dikkate alınır. (es-Serahsi, el-1\tfebsut, V, 182; İbnü'l-Arabi, 
Ahkalllu'I-K.!tr'an, i\Iısır 1972, I, 202-vd; İbn Abidin, Haf!;•etii Rııddi'I-J'vfuhtar, m, 574; el-Ceziri, 
Kitabu'I-Fzkh, IV, 563-4; Ebu Zehra, ei-Ahvalii'f-Şahsfyye, Kabire tz, s. 241) 

99 el-Mevsıli, ei-İhtfyar, IV, 10; İbnü'l-Hümam, Fethu'I-Kadir, m, 321vd; el-Ceziri, Kitabu'I-Fzkh, 
IV, 554-vd, 563. 
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hazırlanmıştır. Burada esas olarak Hanefi mezhebi hük"Ütnleri esas alınmakla 
birlikte, diğer mezhep görüşlerine de yer verilmiştir. Büyük ölçüde örfe dayalı 
olan bu düzenlemede, hakkında ihtilaf bulunan hususlarda devlet başkanına 
şartlara uygun bağlayıcı hüküm koyma yetkisi tanınmış, böylece kanuna ciddi bir 
esneme kabiliyeri kazandırılmıştır.ıoo 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte İsviçre'den alınan Türk Medeni Kanunu 
kabul edilmiş, bu dururnda Osmanlı tecrübesi bir tarafta kalmış ve Müslüman 
Anadolu halkı bir tarafta tamamen Batılı yaşam tarzını esas alan bir Medeni 
Kanun ile diğer yanda kendi içinde yaşadığı örfe uygun olarak düzenlenınemiş 
geleneksel İslam hukuku ah1cimı arasında sıkışıp kalmıştır. 

Şöyle ki belirttiğimiz üzere geleneksel İslam huh.'Uk anlayışına göre, bir 
ailede kadın ile çocukların geçirn masraflarını karşılamak tamamen kocaya ait bir 
yükümlülük ve borçtur.1°I Çünkü kocanın alıkoyma hakkı mevcut olup kadının 
çalışması tamamen kocasının iznine bağlıdır. Koca izin vermediği halde çalıştığı 
takdirde, kadın nafaka hakkını kaybetmektedir. Fakat eşler, karşılıklı olarak 
anlaşabilmekte, bu dururnda kadın, nafaka hakkını tekrar kazanmaktadır.ıoz 

Günümüzün ağır ekonomik şartlarında ise, evin geçimini tek başına 
kocanın sağlamasını beklemek çoğu zaman pek mümkün değildir. Aksi takdirde 
pek çok evliliğin kısa süre içinde kötü bir sonuçla nihayete ermesi kaçınılmaz 
olacaktır. Kaldı ki günümüzde kadınların da, tıpkı erkekler gibi rahat bir şekilde 
okuyup tahsil görme ve buna bağlı olarak çalışıp para kazanma imkanları 
mevcuttur. Nitekim pek çok kadın, sahip olduğu yüksek tahsil sayesinde 
kendisine uygun işlerde çalışmak suretiyle evinin ekonomisine katkıda 
bulunmaktadır. 

Bu durum başlangıçta biraz yadırganmış olmakla birlikte, bugün itibarıyla 
hemen hiçbir İslam ülkesinde kadınların gerek tahsil görmelerine, gerekse 
kendilerine uygun işlerde çalışmalarına mutlak anlamda karşı çıkan bir İslami 
anlayış neredeyse kalmamıştır. Zira bizce, bu konuda din1 bir engel 
bulunmamasının ötesinde, kadınların din1 ve dünyevi yönden ilim sahibi 
olmaları farz-ı ayn, hemşirelik, doktorluk, öğretmenlik gibi işlerde çalışmaları ise 
farz-ı kifaye hükmündedir. Nitekim bu konuda Hz. Peygamber; "İiiJJJ, her 
MiisliiJJJan erkek ve kadm ~cin farzduj'' 103 buyurduğu gibi, bu bağlamda öğretmenlik 

100 Çeker, Orhan, Nafaka Kommu, İstanbul1985, s. 15-16. 

101 İbn Rüşd, Bidqptii'I-Miictehid, II, 57; İbn Kudarne, el-.lvfuğni, :Mısır 1969, VIII, 195. 

102 ez-Zuhayli, ei-Fıkhu'I-İslami, VII, 792-793. 

103 İbn Mace, Mukadclime, 17. 
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yapmak üzere kadınların eğitim öğretimiyle Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Ümmü 
Seleme, Hz. Fatıma gibi salıabi kadınlan bizzat görevlenclirmiştir.t04 

Bu durumda bilfiil çalışma hayatının içinde olan kadınların, İslam'da 
kendilerinin çalışma zorunluluğu bulunmadığını ileri sürmek suretiyle aile 
bütçelerine katkıda bulunmayıp evlerinin ekonomik yükiinü bütünüyle 
kocalannın üzerine yıkmaları düşünülemez. Öyle ki erkek çalışıp çabalayıp 
bütün kazaneını ailesi için sarfedecek, kadın ise kazandıklarını kendi özel 
hesabında biriktirecek ve bundan ailesine harcamada bulunmayacak. Böyle bir 
şey, ne İslam dini, ne de Türk aile geleneği açısından tasvib edilebilecek bir 
durum değildir. 

Maalesef son dönemlerde bazı kadınların fıkıh ve ilmihal kitaplarında 
okuduklan bilgilere dayalı olarak çalışma imkanlan olduğu halde çalışmadıkları 
veya kendi gelirlerini evlerine harcamak istemedikleri, bunun ötesinde kendi öz 
çocuklarını dahi emzirmek zorunda olmadıklarını, bilakis eşlerinin gerek çocuk 
bakımı, gerekse diğer ev işleri için kendilerine hizmetli kimse tutma zorunda 
olduklan, vb. hususları dillerine doladıkları bir vakıadır. Halbuki değişen şartlar 
gereği geçmişte erkeğin karısına karşı bir borcu olarak görülen nafaka 
meselelesi, günümüz itibanyla bir tür aile yardımlaşma müessesesi durumuna 
dönüşmüştür.105 

Dolayısıyla nafaka konusunda günümüz itibanyla dini açıdan orta bir yol 
tutulması gerekmektedir. Zira kadınların bazı haklanru istismar etmesi ne denli 
yanlışsa, erkeklerin de daba işin başında çalışan bir hanım seçip, ardından da 
evin ekonomik yükümlülüklerinin çoğunu onun üstüne yüklemek suretiyle evde 
veya kabve köşelerinde pineklemeleri dinen tasvib edilecek bir tutum değildir. 

Netice itibarıyla İslam huh.-uh."Ufldaki aile hayatına dair mevcut nafaka 
hüh.iimlerinin günümüz şartlarında tekrar gözden geçirilmesi ve güncelleurnesi 
gerektiği açıktır. Aksi takelirde mevcut hükümlerin günümüzle uyuşmaması veya 
yetersiz kalması sebebiyle, evliliğin her iki tarafının da din adına haksız yere 
mağdur edilmelerinin önüne geçmek mümh.iin değildir. 

* * * 

IO.J el-Buhari, İlim, 41; et-Tirmizi, Menakıb, 63; A'zami, Vaf?J•edilifilldm Derlmifille Kıtr'an Tarihi, 
(frc. Ömer Türker-Fatih Serenli), İstanbul2006, s. 101-102. 

ıos Türk Medeni Kanunu'na göre nafaka, geçim imkanından mahrum olanlan ölümden 
h:urt:armak, onlann yaşamasını, hatta bazı hallerde bir gün gelip müstakillen çalışıp 

kazanmasını temin etmek gayesiyle kurulmuş olan bir aile yardımlaşma h.-urumudur. 
(Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Tiirk1\1.edmi Hukuku, İstanbul1950, II, 404) 
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Bizce, İslam hukukunda yer alan Kur'an ve sünnetle sabit mehir 
uygulamasının kadın için bir hediye olmanın ötesinde bir tür evlilik sigortası 
veya boşanma tazminatı olma yönünü de göz önünde bulundurmak suretiyle, 
bugün için mehirle evlilik hayatı ve boşanma sonrası iddet müdderi boyunca 
ödenen nafaka müessesesi arasında ciddi bir ilişki k-urulması elzemdir. Bunun 
için öncelikle evliliğin başında belirlenmesi gereken mehir miktarının tespitinde, 
sembolik veya hayali değerler yerine, asgari ücret ve milli gelir gibi bugünün 
hayat şartlarında somut anlam ifade eden ölçütler üzerinden hareket edilı::nelidir. 

Buna ilaveten mehri, evliliğin başlangıcında bir defa belirlenen ve sonra 
değişmeyen bir meblağ olmaktan çıkartıp, y:ıllık sabit bir orana göre hesaplamak 
mümk-ündür. Çünkü evliliği ilk birkaç yıl içinde bozulmuş çalışmayan bir 
kadının mağduriyetiyle, otuz kırk yıl sonra bozulmuş bir han:ımın mağduriyeti 
bir değildir. Bu durumu önceden tespit etme imkanı bulunmadığına göre, mehri 
yıllık, hatta aylık makul miktarlar üzerinden belirlemek daha doğru olacaktır. 

İkinci olarak mehrin baştan verilmesi şart olmadığı için onun ödenme 
koşulları, mevcut durum ve şartlara göre düzenlenebilir. Nitekim bazı İslam 
ülkelerinde görüldüğü üzere evliliğin başında yüklü miktarda mehir talebi, 
gençlerin evlenemeyip bekar kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla mehri; 
çalışmayan kadının bir tür hayat sigortası olarak muntazam taksitler halinde 
hesaplamak mün:ıkün olabilir. 

Üçüncü olarak da, mehir miktarının tespitinde, evlenilen kadının tahsil ve 
iş durumu mutlaka dikkate alınmalıdır. Zira iyi bir tahsil ve iş' sahibi bir kadın 
için mehir sembolik bir anlam ifade ederken, çalışmayan bir bayan için bilhassa 
olumsuz durumlarda hayati bir önemi haizdir. Evlilik sonrasında kadının 
çalışma durumu değiştiğinde, mehrin miktarı ve şartlarını tekrar gözden 
geçirmek mümkündür. 

Veya tüm bu hususlar yerine, daha radikal bir düzenlemeyle günümüz 
Medeni Kanununda olduğu gibi evlilik sonrası edinilen malların ortak kılınması 
gibi düzenlemelere gitmek de mümkündür. Nitekim günümüz şartlarına daha 
uygun olan bu uygulamada, başta belirlenip verilen mehir sembolik bir hediye 
haline dönüşmekte, evlilik sonrasında edinilen mali kazanımlar ortak hale 
gelmekte ve tarafların mağduriyetinin önüne bu şekilde geçilmeye 
çalışılmaktadır.106 

Burada daha pek çok çözüm önerisi zikretmek mürnh.-ündür. Önemli olan 
husus, bu düzenlernelerin şekil yönünden İslam hukukunun mevcut 

106 Türk Medeni Kanunu'nda 01.01.2002 tarihinde yapılan 4721 sayılı yeni düzenlemeyle evlilik 
sonrası edinilen mailann ortak paylaşımı esası benimsenmiştir. (Bkz. Başpınar, Veysel, Türk 
Medeni Kanunu İle Aile Huk-ukunda Yapılan Değişiklikler Ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz, 
AüHFD, Ankara 2003, C. 53, S. 2, s. 88) 
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hükümlerine uygun düşmesi değil, bilakis evlilik kurumu gibi önemli bir 
müessesede taraflann haklanm Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun düşecek 
şekilde adalet içinde koruyup kollamaktır. Bu noktada kesin olan bir şey varsa, o 
da İslam hukukunda evlilik hayatının öncesi ve sonrası için belirlenen mali 
yükümlülüklere ait düzenlernelerin günümüz şartları itibarıyla İslam dininin bu 
konudaki gaye ve hedeflerini gerçekleştirmekten oldukça uzak düştüğü 

gerçeğidir. 
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