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İSLÂM AİLE HUKUKU VE TÜRK AİLE HUKUKUNDA KADIN-ERKEK 

EŞİTLİĞİNİN İSTİSNÂLARI 

Eşitlik kavramına farklı bakış açılarıyla yaklaşan Türk Aile Hukuku ve İslâm Aile 

Hukuku, bu kavramı kendine özgü ifadelerle açıklamıştır. Türk Aile Hukuku’na göre kadın 

ve erkek arasındaki eşitlik, mutlak eşitlik olup hiçbir ayırımın yapılmamasını 

öngörmektedir. İslâm Aile Hukuku ise eşitlikten ziyade adalet prensibi üzerinde durmakta, 

temel haklarda bütün insanları eşit görürken, yaratılış ve kabiliyetlerdeki farklılıkları da 

göz ardı etmemektedir. 

Bazen bu hakkın tesliminde eşitliği bozan unsurlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar, 

cinsiyet, psikolojik farklılık, sıhhat veya din ayrılığı gibi faktörlerden kaynaklanabilir. 

Ortaya çıkan bu engellerde eşitliği bozmak bir eşitsizlik olabilir. Ancak İslâm Aile 

Hukuku’na göre her eşitsizlik adaletsizlik değildir.  

Anahtar Sözcükler:  

Eşitlik, hak, adalet, İslam Aile Hukuku, Türk Aile Hukuku, eşitsizlik. 
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THE DEROGATIONS FROM FEMALE-MALE EQUALITY IN ISLAMIC FAMILY LAW              

AND TURKISH FAMILY LAW 

 

The approach of Turkish Family Law and İslamic Family Law to equality is based 

on different point of views and they both explain this concept in distinctive 

ways.  According to Turkish Family Law, the equality between woman and man is 

absolute, foreseeing that no differentiation is made among them.  

İslamic Family Law emphasis the principle of equity more than equality. However, 

while seeing all human beings as equal, based on fundamental rights, does not ignore the 

diversity in their creation and capability.   

 Occasionally, in the acknowledgement of these fundamental rights, elements that 

disrupt the equality do emerge. These elements may originate from factors like gender, 

psychological diversity, health, or religious divergence.  

The disruption of equality by these elements might be an inequality. Nevertheless, 

according to İslamic Family Law not every inequality is inequity.  

Keywords:  

Equality, rights, equity, Islamic Family Law, Turkish Family Law, inequality 
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ÖNSÖZ 

 

 Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât-ü selâm da O’nun sevgili habîbi, Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’e dir. 

Kadın-erkek eşitliği, yüzyıllar boyunca tartışılmış, fakat tam anlamıyla sonuca 

ulaşmamış bir konudur. İlk insan Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın yaratılmasından başlayarak 

kadın ve erkeğin arasındaki farklılıkların, üstünlük veya aşağılanma nedeni olup olmadığı 

üzerinde durulmuştur.  

Bu çalışma, giriş ve dört bölümden oluşan bir araştırma olarak düzenlenmiştir. Türk 

Aile Hukuku ve İslâm Aile Hukuku’nda, kadın-erkek eşitlikleri üzerinden, kadın-erkek 

eşitsizliklerine vurgu yapılarak çalışmanın ana konusu oluşturulmuştur. Birinci bölümde 

konu ile ilgili kavramların tanımlamaları yapılarak çalışmaya başlanmış ve konunun daha 

iyi kavranması hedeflenmiştir. İkinci bölümde, Türk Aile Hukuku’nda, üçüncü bölümde 

İslâm Aile Hukuku’nda kadın-erkek eşitlik ve eşitsizlikleri tespit ve tahlil edilmiştir. 

Dördüncü bölümde ise Türk Aile Hukuku ve İslâm Aile Hukuku’nda kadın-erkek 

eşitliğinin istisnaları mukayese edilmiştir. Ailede kadının hak ve yükümlülükleri esas 

alınarak yapılan çalışmaların aksine bu çalışmada objektif bir bakış açısıyla kadın-erkek 

arasındaki eşitsizlikler ele alınmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde, muhafazakâr ve modern bakış açısı ile hayattaki 

duruşumu değiştiren, düşünmek ve sorgulamanın önemini vurgulayan değerli hocam ve 

danışmanım Prof. Dr. Ali Kaya’ya; bana ilmi sevdiren ve bir ömür boyu öğrenci olma 

fikrini veren hocam Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz’a, eserlerinden istifade ettiğim hocam 

Prof. Dr. Halil İbrahim Acar’a, üstatlığının yanında edep ve ahlâkıyla örnek şahıs olan 

hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih Kumaş’a, kitapları okumadan önce dokunarak tanıtan 

hocam Prof. Dr. Recep Cici’ye; sabırla ve disiplinle Arapça’yı öğrenmemi sağlayan hocam 

Dr.Fadime Kavak’a ve bana sabırla yol arkadaşlığı yapan çocuklarım Bera ve Verda’ya 

çok teşekkür ederim. Tevfik Allah’tandır.   

Vildan DUMAN 

Bursa/2015 
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GİRİŞ 

 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Araştırmamızın konusunu, İslâm Aile Hukuku ve Türk Aile Hukuku’nda kadın-

erkek eşitliğinin istisnâları teşkil etmektedir. Öncelikle, konuya açıklık getirmesi açsından 

eşitlik ve eşitliği açıklarken kullanılan, hak, kadın, erkek, aile vs. ifadelerin tanımlarına yer 

verilmiştir. Çalışmada eşitlik dendiğinde, iki ayrı hukuk alanında nasıl anlaşıldığı önce ayrı 

bölümlerde ele alınmış, eşitliklerden eşitsizliklerin tespitine çalışılmış ve dördüncü 

bölümde de mukayeseli olarak ele alınmıştır. 

Eşitlik kavramına yüklenen anlamlar kişiden kişiye değiştiği gibi, toplumdan 

topluma da değişmektedir. Uygulanan hukuk sistemleri ifadelerin tanımlanmasında önemli 

yer tutmaktadır. Batı kaynaklı bir kanuna göre düzenlenen Türk Aile Hukuku, kadın ve 

erkek arasındaki eşitliği mutlak olarak ele almıştır. İslâm Aile Hukukunun bu noktada 

benimsediği temel prensip ise “adalet” prensibidir. Bu sebeple hak ve mükellefiyetlerde 

eşitlik değil, adalet mefhumu temel kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnsanların ontolojik ve antropolojik farklılıkları dolayısıyla aynı özelliklerde 

olmaları beklenemeyeceğinden, “Bütün insanlar eşittir” düşüncesi, eşitliği bozan veya 

tamamen ortadan kaldıran sebepleri yok etme gibi ütopik bir düşünceye dönüşebilir..  

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Çalışmada, tarih boyunca tartışma konusu olan, aile hukuku alanında kadın ve 

erkek arasındaki eşitlik ve istisnâlarına, Türk ve İslâm Hukuku’nun bakış açısının tesbiti 

amaçlanmıştır. 

Kadın ve erkek arasında, yaratılıştan ve sonradan oluşan farklılıklar dolayısıyla 

oluşan eşitsizliklerin, eşitliğe aykırılık veya adalet için gereklilik olduğu hususları 

incelenmiştir. Bu sebeple Türk Aile Hukuku ve İslâm Aile Hukuku’nda konu ile ilgili 
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durumlar tespit edilerek, bu konudaki kaynaklarda var olan bilgiler gözden geçirilerek 

tahlil edilmek istenmiştir. Konu ile ilgili farklı ve çelişkili bakış açıları bir arada sunularak, 

konuya aynı çerçeveden bakılmaması amaçlanmıştır. 

3. ARAŞTIRMANIN METODU 

Çalışmanın hazırlanmasında izlenen temel yol, Türk Aile Hukuku’nda kadın- erkek 

eşitliği ve eşitsizliği bulunan 2002’den önceki tarihli ilgili kanun maddeleri ile 

değişiklikten sonraki hallerinin mukayesesi ve yeni maddelerin tahlili yapılmıştır. İslâm 

Aile Hukuku’nda ise Kur’ân-ı Kerîm ile sünnet esas alınarak, mezheplerin görüşleri  de 

gözönüne alınarak kadın-erkek eşitliğinin istisnaları ele alınmıştır. 

Tümevarım ve tümdengelim yöntemi tatbik edilen araştırmada takip edilen metot, 

literatür tarama ve tahlil metodudur. 

İki ayrı hukuk sistemi üzerinde yapılan çalışmada Türk Medeni Kanunu ile Kur’ân, 

hadis, eski ve yeni fıkıh kaynaklarına başvurulmuştur. İslâm karşıtı olan veya İslâmı farklı 

yorumlayan görüşlere de yer verilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

EŞİTLİK VE İSTİSNÂ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

1. EŞİTLİK 

Çok yönlü işleve sahip olan eşitlik, değişik yerlerde kullanılışına göre çeşitli 

anlamlara sahiptir. Günlük dilde farklı anlamları olan eşitlik, mantık ve aritmetik terimi 

olarak kullanıldığı gibi, doğa bilimlerinde, değer yargılarında, ahlâk ve hukuk alanında da 

kullanılmaktadır.1 

Eşit kelimesi sözlükte ‘yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden 

ne fazla ne eksik olmayan iki veya daha çok şey’ anlamındadır. Eşitlik ise ‘bedenî ve ruhî 

başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasî haklar yönünden ayırım 

bulunmaması’ durumudur.2 

Ortaçağ düşünürlerinden Brunetto Latini eşitliği adalet çerçevesinde şöyle 

tanımlamıştır: “Nasıl adalet eşit bir şey demekse, adaletsiz demek de eşitsizlik demek 

olmaktadır. Ve bu nedenle adaleti sağlamak isteyen kişi eşit olmayan şeyleri eşit yapmaya 

çalışır.” Yaygın kabule göre adaletin sağlanmasında en önemli unsur “eşitlik”tir. 

Böylesine birbirine yakın ve bir anlamda özdeş olan kavramların, uygulamada da 

benzerlik göstermesi yadırganamayacak bir durumdur. Eşitliğin adaletin temelini 

oluşturmasından hareket ederek, eşitliğe aykırı işlemlerin adaletsiz olacağı sonucuna 

varılmıştır. Görülüyor ki, bir hukuk kuralının tüm insanlara aynı şekilde uygulanması ile 

eşitlik sağlanarak adalet yerine getirilebilecektir. Ancak bu durumda sağlanan eşitlik, 

biçimsel olup, aritmetik bir eşitliktir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi gerçek yaşamda, 

değil insanlar arasında, maddeler dünyasında bile birbirine eşit, özdeş iki şey yoktur. 

                                                           
1  Bihterin DİNÇKOL, “Kadın Erkek Eşitliği İçin Pozitif Ayrımcılık”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 4, S 8, Güz 2005/II, s.103 
2  TDK.,Türkçe Sözlük,  s.735 
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Dolayısıyla mutlak eşitlik ancak düşüncelerimizde var olan, realiteye aykırı bir durumdur. 

Bu nedenle de hukuksal alanda bir kuralın insanların tümüne aynı şekilde uygulanmasına 

ilişkin eşitlik ilkesi, aslında bir tür eşitsizliğe yol açmaktadır.3 

Ontolojik (varlık bakımından) eşitlik, iki veya daha fazla nesnenin ağırlık, hacim, 

boy vs. yönlerden birbiriyle denkleştirilmesi, aynı hal ve derecede olmasıdır. Eşitlik ile 

aynîleşmek aynı şey değildir. Çünkü antropolojik anlamda iki şeyin aynîleşmesi mümkün 

olmamaktadır. İki şey birbirine ne kadar benzer, ne kadar denk ve aynı derecede olursa 

olsunlar iki şey oldukları sürece aynı değildirler. Bu sebeple mutlak eşitlikten söz 

edilememektedir. Fakat, iki insanın kilolarının eşit olması veya demir ile pamuğun 

kilolarının aynı olması gibi, farklı iki veya daha fazla şey çeşitli açılardan birbirine eşit 

olabilir.4  

İnsanları temel haklar ve insanlık değerleri bakımından denk tutma; aralarında 

üstünlük, sınıf, zümre farkı gözetmeme anlamında kullanılan eşitlik, bazı İslâm hukuku 

kaynaklarına göre ‘müsâvat’ terimiyle ifade edilen5 bir ahlâk ve hukuk ilkesi olmuştur.6  

Kur’ân-ı Kerîm’de, ‘eşit’ veya ‘eşitlik’ kelimesi zikredilmemekle beraber, aşağıda 

görüleceği üzere eşitlik, bir mefhum olarak varolagelmiş tabii bir hak olarak kabul edilir. 

Buna göre bütün insanlar eşit yaratılmıştır; ırk, cins veya nesep insana hiçbir üstünlük 

sağlamamaktadır. İnsanlar arasındaki üstünlüğün gerekçesi, başta akıl olmak üzere sahip 

oldukları yetenekleri ve zenginlikleri uygun ortam ve zamanlarda kullanmaları ve ahlâkî 

erdemlere uygun davranışlarda bulunmalarıdır. Bu bağlamda erkek veya kadın olmak bir 

eşitsizlik meydana getirmemektedir.  

Kur’an ‘erkek olsun kadın olsun hiç kimsenin amelinin kaybolmayacağını7, 

inanmış bir kişi olarak iyi işler yapan herkesin güzel bir hayata layık olup, fazlasıyla 

                                                           
3  Dinçkol,  a.g.m., s.104 
4  İlhami Güler, “Kur’an’da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri, İslami Araştırmalar Dergisi, C.V,S.4, 

Ekim 1991,s.310 
5  İbrahim Kafi Dönmez, İslamda İnanç ,İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, N.136, C.I,İstanbul 1997, s.493 
6  İbrahim Hatiboğlu-İlhan Kutluer, “müsâvât”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

C.XXXII,İstanbul 2006, s.76 
7  Âli İmrân 3/195, ‘Rableri, onlara şu karşılığı verdi: “Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın 

amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda 

eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun, günahlarını elbette örteceğim’ 
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ödüllendirileceğini belirtirken8 yükümlülükleri ve davranışları ile ilgili değerlendirme 

bakımından kadın ve erkek arasında fark gözetilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Cinsiyet ayrımı olmaksızın bütün insanların ortak bir kökenden yaratılıp, yeryüzünde 

yayılıp çoğaldığına9 işaret etmektedir 

Hz. Peygamber (s.a.v), Vedâ Haccı Hutbesi’nde “…Rabbiniz birdir, babanız birdir, 

hepiniz Âdem’in çocuklarısınız; Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın Arap olmayana, 

Arap olmayananın araba, kızıl tenlinin beyaz tenliye, beyaz tenlinin kızıl tenliye takvâ 

dışında hiçbir üstünlüğü yoktur…” diyerek İslâm’daki eşitlik anlayışını teyit etmiştir.10 

 Siyâsi vasfı göz önüne alınmaksızın toplumun bir ferdi olması itibariyle insanın 

sahip olduğu haklardan biri de eşitliktir. İslâm eşitlik üzerinde özellikle durmuştur. Bütün 

insanlar aynı kökten (önce topraktan, sonra bir erkekle bir dişiden) yaratılmıştır. 

Yaratılıştan gelen hiçbir imtiyaz ve üstünlük bulunmamakla birlikte, insanlar üstünlüğü 

takvâ ile yani Allah’ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle riayet ederek elde ederler.11  

 Hak ehliyeti alanında “genellik ilkesi” ve “eşitlik ilkesi” olarak iki ilkenin 

varlığından söz edilir. Genellik ilkesi, her insanın hak ehliyetine sahip olduğu anlamına 

gelirken eşitlik ilkesi herkesin eşit ölçüde hak ehliyetine sahip olması şeklinde ifade edilir. 

Nitekim Türk Medenî Kanunu’nun 8’inci maddesi eşitlik ilkesinin hem genellik hem 

özellik ilkesine vurgu yapar tarzda düzenlenmiştir ve şu şekildedir: “Her insanın hak 

ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve 

borçlara ehil olmada eşittirler”.12 

Eşitlik ilkesi, 1924 Anayasası’ndan itibaren üç anayasamızda da yer almıştır. 1924 

Anayasası’nın 69. Maddesine göre “ Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna 

uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve 

yasaktır.”13 

                                                           
8  Nahl 16/97, ‘ Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve 

onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.’ 
9  Nisâ, 4/1‘Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve 

kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının’ 
10  Ahmed b. Hanbel,Müsned,V,411 
11  Hucurât, 49/13 
12  Sera Reyhani Yüksel, “Türk Medenî Kanunu Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII. S. 2, 2014,s.s.180-181  
13  1924 Anayasası, Resmi Gazete 15 /1/1945-5905, Kanun No Kanun Tarihi 4695 10/1/1945, 

C.XXVI,s.170, http://www.tbmm.gov.tr, (01.03.2015) 
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Maddenin ifadesi 1961 Anayasası’nda değiştirilmiş ve ‘eşitlik’ kenar başlığıyla 12. 

Maddede iki fıkra halinde düzenlemiştir: “ (I)Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, 

felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.(II) Hiçbir kişiye, 

aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”14 

1982 Anayasası ise eşitlik ilkesini üç fıkrada düzenlemiş ve birinci fıkrada sayılan 

yasaklara ‘ve benzeri sebeplerle’ hükmünü ekleyerek, yorum yoluyla genişletmeye uygun 

bir düzenleme öngörmüştür.’ Kanun Önünde Eşitlik’ kenar başlıklı 10. Maddeye göre : 

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, 

bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) 

Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 

şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 

aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”15  

Anayasadaki eşitlik ilkesinin yanı sıra Uluslararası sözleşme ve bildirgelerde de 

eşitlik ilkesi yer almaktadır. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

beyannamesi 1. Ve 7. Maddelerde genel eşitlikten ve kanun önünde eşitlikten 

bahsedilmektedir. m.1:“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. 

Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar” m.7: 

“Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak 

yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme 

karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı 

vardır.” 

                                                           
14  1961 Anayasası, Kurucu Mecliste Kabul Tarih : 27/5/1961 Halkoyuna Sunulmak Üzere Tasarının Resmi 

Gazete ile İlanı : 31/5/1961 Kanunun Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961 / Sayı: 10859 Kanun No Kabul 

Tarihi 334 9/7/1961, http://www.tbmm.gov.tr, (01.03.2015) 
15  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun No: 270, Kabul Tarihi: 7.11.1982, http://www.tbmm.gov.tr, 

(01.03.2015) 
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16. maddede ise evlilik içinde kadın ve erkeklerin eşitliği dile getirilmektedir: 

“Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir 

kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.” 

1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi16 12. maddede evlenme hakkı 

düzenlenirken, 14. Maddesinde cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin, sözleşmedeki hak ve 

özgürlüklerden herkesin yararlanılabileceği belirtilmiştir. m.12: “Evlenme çağına gelen her 

erkek ve kadın, bu hakkın kullanımını düzenleyen ulusal yasalara uygun olarak evlenme ve 

aile kurma hakkına sahiptir. m.14: “Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden 

yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal 

köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir 

duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.” 

Kadın-erkek eşitliği konusundaki en geniş kapsamlı sözleşme 3 Eylül 1981 

tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 24.07.1985 tarih ve 85/9722 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararıyla yürürlük kazanan, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi”dir (CEDAW).17 

Ayrıca Ceza Hukuku alanında da eşitlik söz konusudur. Cezada eşitlik, cezanın 

suça uygun olması, aynı suçu işleyenlere -şartları bulunduğu zaman- aynı cezanın 

verilmesi, suçlunun bilgi, renk, zenginlik, ırk, asalet gibi vasıflarının cezaya tesir etmemesi 

ile sağlanır.18  

2. HAK  

Hak kavramı, ‘doğru, uygun, yerinde, layık ve kanunla korunan yetkiler’ 

anlamlarına gelir.  İslâmî açıdan, ‘Allah’ın koyduğu kanunlarla korunan yetkiler’ şeklinde 

tanımlamak mümkündür.19 Adalet veya geleneğin gerektirdiği ya da kişiye tanıdığı şey, 

gerçeğe uygunluk gibi anlamları da vardır. Hukuk terimi olarak hukuki şahıslara ait bir 

iktidar ve salâhiyet, bir imtiyaz ifade eder. Bugün kabul edilen hak tanımı ‘hukuk 

                                                           
16  20 Mart 1950'de Roma'da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'de yürürlüğe girdi. Türkiye, Sözleşmeyi 18 

Mayıs 1954'de onayladı. -R.G. 19 Mart 1954-8662-,http://www.turkhukuksitesi.com,(01.03.2015) 
17  Ece Göztepe, “Anayasal Eşitlik İlkesi Açısından Evlilikte Kadınların Soyadı”, 

www.politics.ankara.edu.tr,(01.03.2015),  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54-2, 101-131,1999, s.112 
18  Karaman,Anahatlarıyla,C.I. s.228 
19  Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, İz yay.,3.b.,C.I. İstanbul 2003,s.155  
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tarafından korunan ve bu konumdan yararlanılması ferdin iradesine bırakılan menfaat’ 

şeklindedir.20 

“Hak” kavramının karşılığı olarak ‘hukuki yükümlülük’, ‘vecibe’, ‘borç’ ya da 

‘ödev’ kelimeleri kullanılmaktadır. Örneğin, bir satım sözleşmesinde alıcı ve satıcı 

açısından karşılıklı haklar ve borçlar doğar. Hukuk alanında hak, borç ve ödev arasında 

yakın bir bağ vardır. Bir kişi için “hak” olarak kabul edilen, diğer bir kişi için 

“yükümlülük” veya “borç” olabilir. Mesela alacaklı için borcunu talep etmek bir hak iken, 

borçlu için bu bir “ödev” ve “hukuki bir yükümlülüktür.”21 

Kişinin sahip olduğu bu haklar, uygulama alanları ve gerekçeleri göz önüne 

alınarak iki kısma ayrılmaktadır: 1) İnsan olmakla sahip olunan haklar. 2) İrade ve 

çabasıyla belli vasıfları kazandığı için verilen haklar. Modern hukukta ilk kısma giren 

haklar “statü hakları”, ikinci grup haklar ise “görev ve liyakat hakları” olarak 

adlandırılırlar. Örneğin yaşama, düşüncelerini ifade etme, haysiyetini koruma vb. haklar, 

her insana, yalnızca insan olduğu için verilen haklardır. Bu tür haklarla eşitlik kavramı 

arasında sıkı bir bağ vardır. Zira her insan, ontolojik düzeyde bu haklar bakımından eşit 

kabul edilir.  Buna karşılık, seçme, seçilme, belli bir göreve atanma gibi haklar, ancak 

kişide, gerekli özelliklerin bulunması şartıyla verilebilir. Bu tür haklarda ise yaş, 

vatandaşlık, eğitim vb. kriterler sebebiyle mutlak bir eşitliğin gerçekleşmesi söz konusu 

olmayabilir.  

3. ADALET 

Adalet kelimesi Arapça bir kelime olup sözlük anlamı ‘hak ve hukuka uygunluk, 

hakkı gözetme, doğruluk’, ‘herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme’22 

olup; ahlâk, fıkıh ve hadis alanlarında birbirine yakın anlamlarda kullanılan bir terimdir. 

‘a.d.l’ fiilinin sözlük anlamı ise ‘hak yememek ve eşit davranmaktır’.23Adalet, davranış ve 

hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak ve eşit kılmak gibi manalara 

gelen bir mastar-isimdir. Yine aynı kökten bir mastar olan ve “orta yol, istikamet, eş, 

                                                           
20  Nejla Akkaya, “İslam Hukukunda Kadının Siyasi Hakları” ,İslami Araştırmalar Dergisi, C.V , S.4, 

Ekim 1991, s. 236 
21  Ayşe Meydanoğlu, ”İslâm Hukukunda Eşitliği Bozan Faktörler”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ, 2011, s.13 
22  Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 9.b., Ankara 1998, s.21 
23  Hayreddin Karaman, “Adalet”,T.D.V.İ.A., c.I, İstanbul,1988, s.343 
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benzer ve misil” gibi manalara gelen ‘adl’ kelimesi, sıfat olarak kullanıldığında adil ile eş 

anlamlı olmaktadır. 

Adalet genellikle verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Bu denge 

bazı hallerde eşitlikle gerçekleşir, ancak adalet eşitlik değil dengedir. Esas olarak adalet 

kavramının yapısına baktığımızda, adaletin izafi bir kavram olduğunu görülür. Her 

toplumun adalet tartısı birbirinden farklıdır. Aralarında belirgin bir fark olmasına rağmen 

yine de ortak bazı unsurlardan söz etmek mümkündür. Bu ortak unsurlar temelde iki 

kategoriye ayrılmaktadır. 

Bunlardan ilki kişilerin ferdi ya da toplumsal menfaatlerini belirlemeye güç yetiren 

ve ihtiyaç duyulanın arzu edilenin ne olduğundan haberdar bulunduklarının var sayıldığı 

topluma aittir. Beklentiler ve mevcut şartlar arasındaki etkileşimin bir sonucu olan bu 

adalet “pozitif adalet” olarak nitelenir. Beşeri güç tarafından oluşturulmuş olan bu adaletin 

kusursuzluktan uzak olduğu elbette iddia edilemez. Bu adalet zamanla iyileştirilmeye ve 

tekâmül edilmeye çalışılır. Amaç en ideal olana yaklaşabilmektir. 

İnsan yapısının zayıf olduğu ve şahsi menfaat ve çıkarlarının üstesinden 

gelemeyeceği varsayılan toplumlarda insanların ortak menfaatleri belirlemeye ve tarafsız 

bir adalet standardı ortaya koymaya güç yetirebilmeleri imkânsızdır. Böyle bir toplumda 

istenilen adalet standardının yakalanabilmesi ancak ilâhî veya insanüstü bir güce 

müracaatla olabilir. Böylesi bir kaynaktan doğan adalet, uzun ömürlü bir tesire sahip olur. 

İşte bu adalet türüne “ilâhî veya vahyî adalet” adı verilir.24  

4. DENKLİK 

Denk olma durumu, eşitlik, müsâvat anlamlarına gelen “denklik” kavramı İslâm 

Hukuku’nda özel bir terim olan “kefâet” terimi ile ifade edilmektedir. Kefâet, sözlükte 

“eşitlik, benzeşme, benzerlik, denklik, misil-emsal ve bir şeyin başka bir şeye nazîre 

olması” gibi anlamlar taşıyan “k.f.e” fiilinden türemiş bir mastardır.25 Fıkıh terimi olarak 

‘kefâet’, evlenecek eşler arasında dini, ekonomik ve sosyal bakımdan yakınlık ve denklik 

bulunmasını ifade eder.26 

                                                           
24  Meydanoğlu, a.g.tz., s.27 
25  Latife Çakır, İslam Hukuku Kaynaklarında Evlilikte Denklik Meselesi ve Günümüz Türk Toplumundaki 

Yansıması, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana 2006, s.3 
26  Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Altınoluk, İstanbul 1995, s. 179 
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Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır bu kelimenin anlamı hakkında şu tespitlerde 

bulunmuştur: 

Kefâet kelimesi, “tekâfe’ü” şekliyle küfüv, sadece uygun, eşit, eşdeğer bir eş ve 

arkadaştan ibaret değil aynı zamanda zıt eşit, rakip ve hasım manasına gelir ki, misil ve 

nazir bu manadadır. Bu yönü ile iki erkek, aynı şekilde iki dişi birbirine denk olabilirse de 

bir erkek ile bir kadın denk olamayacağı düşünülmüştür. 

Erkeğin, soy, İslâm’a giriş, dindarlık, meslek, hürriyet, mal ve fiziki-ruhi 

kusurlardan uzak olması gibi hususlarda evleneceği kadınla eşit veya ondan daha üstün 

olması gerektiğini ifade eden “kefâet”, İslâm hukukçularının çoğunluğu tarafından kabul 

edilen ve kadının menfaatini koruma amacıyla oluşturulan bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Denkliğin olmaması halinde kadın veya velilerine evliliği feshetme 

hakkı verilmiştir. 

Klasik dönem İslam hukukçularınca sistematize edilen kefâet esası o dönemin 

sosyal, siyasal ve aristokratik yapısından izler taşır. İslam hukukçularının kefâetle 

amaçladıkları korunmaya muhtaç olan kadını ve velisini denk olmamaktan gelebilecek 

olan her türlü zarardan korumaktır.27 

Kur’an-ı Kerim’de evlilik birliğinin sağlam temeller üzerine kuruluşunu ve sağlıklı 

işleyişini hedef alan bir dizi tedbir ve öğüt28 yer almasına rağmen kefâet konusu ile ilgili 

olarak herhangi bir bulguya rastlanmamaktadır. Hadislerde ise konu hukukî bir şart ve 

gereklilik olmaktan ziyade eşler arası uyumu ve ailenin devamlılığını sağlayıcı bir tavsiye 

ya da sosyal realitenin bir ifadesi olarak yer bulmaktadır. Bu hadislerden bazıları şunlardır: 

1) Hz. Ömer’den gelen rivayette Hz. Peygamber (s.a.v): “ Kadınları ancak velileri 

evlendirir ve onlar ancak denkleriyle evlenirler.”29 buyurur. 

2) Câbir b. Abdillah’ dan gelen rivayette Hz. Peygamber (s.a.v): “Denkleri 

bulunduğu zaman şan ve soy sahibi kadınları evlendirmekten kaçınmayın.” 30 buyurur. 

                                                           
27  Çakır, a.g.tz., s. 1 
28  Bakara 2/ 228. “Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları 

vardır.”; Nisa 4 / 18 “ Kadınlara normal ve iyi davranın. Onlarda hoşunuza gitmeyen birşey olursa belki 

hoşunuza gitmediği halde Allah onu çok hayırlı kılmıştır.” 
29  Muvatta, Nikâh 5. 
30  Ebû Dâvud, Nikâh 3; Neseî, Nikâh 11 
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3) Hz. Ayşe’den gelen rivayette Hz. Peygamber (s.a.v): “Neslinizi devam ettirecek 

olan nutfenizi seçiniz. Denklerinizle evleniniz ve kadınlarınızı denkleriyle evlendiriniz.” 31 

buyurur. 

4) Hz. Ali’den gelen rivayette Hz. Peygamber (s.a.v): “Yâ Ali, dengini bulduğun 

zaman bekârı evlendirmeyi geciktirmeyin.”32 buyurur. 

İslam hukukçularının kefâetin kapsamı üzerindeki görüşlerini şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

1) Hanefî hukukçulara göre: Nesep, İslam, diyânet, sanat, hürriyet ve mal 

bakımlarından denklik aranır. 

2) Şafiî hukukçularına göre: İslam, diyanet, nesep, hürriyet, meslek ve ayıplardan 

uzak olmak yönlerinden kefâet aranır. 

3) Mâlikî hukukçulara göre, mûteber olan dindir. İmam’a göre başka bir rivayette 

ise; dindarlık ve ayıplardan uzak olmak kefâet için yeterli şartlardır. 

4) Hanbelî hukukçulara göre; din ve nesep bir başka rivayette de din, nesep, 

hürriyet, mal, sanat, ve ayıplardan selamette olmak muteberdir. 

Yukarıda zikredilen görüşlere göre, hukukçuların kefâetle ilgili şartlar hususunda 

tam bir mutâbakat içinde olduklarını söylememiz mümkün olmamakla birlikte, din, 

dindarlık ve nesep gibi şartların çoğunluk tarafından kabul edilmiş olduğu görülmektedir. 

5. KADIN 

Musa Carullah, ‘Hatun’ isimli eserinde kadını, “hatun” olarak takdim ederken farklı 

tanımlar da yapmaktadır: ‘Hatun’ kelimesinde büyük bir şeref ve hürmet ifadesi vardır. 

Gerçekten ‘hatun’ Arapçada kraliçelerin lakabıdır. Türkiye’de hanımefendilere ‘kadın’ 

denir. Ancak Türkistan’da ev idare eden hanımefendilere ve aile analarına ‘hatun’ denir. 

Türk hatunlarında bulunan şeref ve hürmet, bizzat hatun kelimesinde gizlidir. 

‘Avrat’ kelimesi ise gerek dil bakımından gerekse edep ve zevk bakımından 

tamamen hatalı kullanılmaktadır. Her nedense Türkiye’de hanımlar için, İran’da zayıf 

kadınlar için, Kırım’da ise kısa ayaklı kadınlar için, Türkistan’da da ihtiyar kadınlar için bu 

kavramın kullanıldığı görülmektedir. Fıkıh literatüründe örtülmesi gereken azalar anlamına 

                                                           
31  İbn Mâce, Nikâh 46. 
32  Tirmîzi, Mevâkıt 13; Cenâiz 73; Ahmed b.Hanbel, Müsned I, 105 
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gelen ‘avret’ tabirinin kadınlar için kullanılması son derece şaşırtıcıdır. Böyle bir kullanım 

Kur’an’ın kelimelerini tahrif olur. 

Avret kelimesi Kur’an-ı Kerîm’de dört yerde geçmektedir. Bunlardan ikisi Nur 

Sûresi 58. âyette çok nezih bir kinâye olarak kullanılmıştır. Çocukların ebeveynin odasına 

girerken üç ayrı vakitte izin istemelerini gerektiği vurgulanırken “…sizin için üç avret 

(zamanı) vardır…”denilmektedir. Diğer ikisi ise Ahzâb Sûresi 13. âyette, tamamen başka 

bir mânâda kullanılmıştır. Söz konusu âyette savaşa gitmemek için bahane arayan 

münafıkların bir kısmının Hz. Peygamber’e (s.a.v): “Bizim evlerimiz avrettir” yani açıktır, 

sağlam değildir, dediklerini görüyoruz. ‘Avret’ kelimesini Kur’an-ı Kerim’de kullanılan 

anlamlarından başka anlamda kullanmak yanlış olduğu gibi, hatunlara ‘avrat’ demek de 

büyük bir hatadır. 

Büyük üstad Şemseddin Sami ‘kadın’ kelimesinin emretmek manasında kullanılan 

‘kadamak’ mastarından türediğini ve hatun kelimesinin kadın kelimesinin arapçalaşmış 

hali olduğunu iddia etmektedir. Oysa hatun kelimesi öz be öz Türkçe ‘dir.33  

Hatunun üç halinden her biri Kur’an’ın surelerinde örneklerle ifade edilmiştir. Biri 

Hz. İsaya hamile olan Hz. Meryem, diğeri Hz. Musa’ya süt veren anne Hz. Asiye, diğeri 

ise Hz. Meryem’i yetiştiren anne Âl-i İmrân’dır. Bu, aynı zamanda yüklü, emzikli ve 

mürebbiye anneleri ifade eder.34 Yine 58. sûre olan Mücadele veya Mücadile ( hak arayan 

kadın) sûresi de, zıhâr konusunda bir kadının hak arama özgürlüğünü ve  Kur’an’ın kadına 

verdiği ehemmiyeti arz eder.  

6. ERKEK 

Erkek, erkeklik ve erkeksilik kavramları aynı kökten (er) geliyor olsa da, anlamları 

ve yaptıkları çağrışımlar itibariyle aralarında farklar vardır. Bunlardan günlük konuşmada 

en sık kullanılanı ve en geniş anlamlı olanı “erkek” tir. Türk Dil Kurumu’na göre birincil 

anlamı “Yetişkin adam, bay, er kişi” dir. Temel olarak biyolojik cinsiyet ifade eden bir 

kelimedir. Erkeklik kelimesi ise, erkek olma durumunu betimlemesinin ötesinde biraz daha 

soyut anlamlar taşır. TDK’ya göre taşıdığı bu diğer anlamlardan ilki, toplumsal cinsiyet 

açısından erkeğe yakıştırılan, uygun görülen sıfatlar gibi bir sıfat olmasıdır, “Erkekçe 

davranış, yiğitlik, mertlik”tir. Diğer anlamı ise erkeğin cinsel işlevidir. Yani dikkatli 

                                                           
33  Musa Carullah, Hatun, Kitabiyat, Ankara,1999,s.11-13 
34  Carullah, a.g.e., s.28-29 
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bakıldığında, erkek kelimesi doğrudan biyolojik cinsiyete işaret ederken, erkeklik biraz 

daha soyut, hem biyolojik cinsiyet hem de toplumsal cinsiyete işaret eden bir kelime olarak 

görünmektedir 

Erkeklik kavramı için farklı bakış açılarından pek çok tanım yapılabilmektedir. 

İktidara dayalı olarak kurulmuş olan ve kadını ikinci plana atan toplumsal cinsiyet 

yapısının ve buna bağlı olguların devamını sağlamak için oluşturulan bir biçimlenme veya 

biyolojik cinsiyet olarak erkeğin davranışlarını, cinsiyeti nedeniyle kendisinden 

beklenenleri ve kendine yüklenen sorumlulukları içeren bir pratikler toplamı gibi tanımlar 

bulunmaktadır. Connell'e göre, erkekliğin tanımı ataerkil toplumlarda kadın üzerinden 

yapılmaktadır, çünkü pek çok durumda erkeklik kadınlığın karşıtı olarak düşünülmektedir. 

Bir başka deyişle, kadın ve erkeğin kutuplaşmadığı, ikisinin karşıt kavramlar olarak 

düşünülmediği toplumlarda erkeklik kavramı kendi başına var olmamaktadır. 35 

7. EVLİLİK-NİKÂH 

Toplumun en küçük birimi olan aile kurumunun gerçekleştirilebilmesinin temel 

şartı evliliktir. Evlilik, toplum yapısı, kültürü, dini ve örf-adetlerine göre 

şekillenebilmesine rağmen, tarih boyunca bütün toplumlarda süregelen uygulamalardan 

biri olma özelliğini korumuştur. Evlilik,  aynı zamanda başta kadın-erkek olmak üzere 

taraflara belirli sorumluluk ve görevler yükleyen; koruyuculuğu ve hukuki bağlayıcılığı 

olan bir akittir.36 Evlilik, iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, 

ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Evlilik olağan 

olarak, ailenin çoğalmasının temelini oluşturur. Medeni hukuk ve tarihte evlenmenin 

amacı, müstakbel eşlerin devamlı bir yuva kurmak için yaptıkları karşılıklı taahhütlere 

resmi bir nitelik kazandırmaktır. Nitekim, insan topluluklarının çoğunda, evlenme vardır 

ve dünyaya çocuk getirilmesi, bunların korunması ve eğitilmesi amacıyla eşlerin bir araya 

gelmesi olarak kabul edilmiştir37 Evlilik, neslin devamını sağlamak, haram ilişkilerden 

korunmak, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak, ömür boyu birbirine destek olmak amacı 

ile kadın ve erkeğin karşılıklı olarak yaptıkları bir akittir.38 

                                                           
35  Mert Seymen Renkmen, “Evlilik Programlarında Hegemonik Erkekliğin İnşası, Temsili ve Ataerkil 

Söylem”,Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Ankara,2012 
36  Çakır, a.g.tz.,s.36-39  
37  wikipedi özgür ansiklopedi, http://www.wikipedia.org/wiki/evlilik,(01.03.2015) 
38  Yunus Vehbi Yavuz, Kur’an’da Kadın Hak ve Özgürlüğü, Feyiz yayınları, 2.b.,Bursa  2011, s.12 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Aile
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ruh
http://tr.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCcut
http://tr.wikipedia.org/wiki/Aile
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
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 Tarih boyunca çeşitli topluluklarda evlilik ile ilgili olarak üç usûl uygulanmıştır. 

1) Koca hâkimiyetine dayanan evlilik: 

Tarihin eski çağlarından beri yaygın olan evlilik şeklidir. Eski Roma hukukunda 

evlilik tamamen koca hâkimiyetine dayanmaktadır. 

2) Eşlerin eşitliği esasına dayalı evlilik: 

On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda gelişen sosyal ve ekonomik şartlar, kadının da 

ekonomik hayatta ve birçok idari kademelerde görev almasına yol açmıştır. Bunda üst üste 

geçirilen savaşların da etkisi olmuştur.  

Türk Medeni Kanunu eşitlik esasına dayalı olarak düzenlenmiştir: Erkek evin reisi 

değildir, kadın erkeğin soyadını kendi soyadıyla birlikte taşıyabilir, ikâmetgâhı belirleme 

yetkisi kocanın elinden alınmıştır… Yenilen birçok hüküm ile birlikte ‘karı’ ifadesi de 

‘kadın’ olarak değişmiştir. 

3) Ortalama sistem 

 Karı-koca esas itibariyle eşit olmakla birlikte; evlilik birliğinin devamı ve 

korunması için erkeğe bazı hususlarda üstünlük tanınmıştır. 

İslâm Aile Hukukunun ise ortalama sisteme daha yakın olduğu görülmektedir. 

Ancak İslâm sadece erkeğe değil aynı zamanda kadına da bazı üstünlükler tanımıştır. Bu 

da İslâm aile hukukunda adalet sistemini açık bir şekilde göstermektedir. 

Evlilik akdinin sıhhatine din adamının veya devletin müdahalesinin şart koşulup 

koşulmaması bakımından ise tarih boyunca üç çeşit evlilik görülmüştür: 

1) Hususi evlilik 

2) Dinî evlilik 

3) Medeni evlilik 

Hususi evlilikte ne din adamı, ne de devlet görevlisi akde iştirak eder. Evlilik akdi 

iki ailenin, yahut evlenecek tarafların karşılıklı rızalarıyla yapılır ve biter. Bilhassa 

Hristiyanlıkta evlenme akdinin sıhhati kilisede rahibin akdi takdis etmesine bağlı 

bulunduğu için bu nevi evliliğe de dini evlilik denilmiştir. Medeni evlilik nev’inde dinin 

evlilik akdi ile alâkası yoktur. Bu akit, kaidelerini devletin koyduğu hukuk sahasına 

girmekte ve hukukun düzenlediği şekilde -genellikle salahiyetli bir devlet temsilcisinin 
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katılması ile- yapılmaktadır. Türk Hukuku’nda, laiklik ilkesi gereği din ve devlet işleri 

birbirinden ayrıldığından medeni evlilik -medeni nikâh- sözkonusu olmaktadır. 

Nikâh, kelimesi Arapça olup, n-k-h kökünden gelmektedir. Lügâtte “evlenmek”39 

manasına gelir, evlilik akdinin ismi olarak da kullanılır. Ayrıca “cinsi temasta bulunmak” 

manası da vardır. Ayrıca “birleştirme, bir araya getirme” gibi anlamlara da gelen nikâh 

kelimesi fıkıh terminolojisinde, “şer’an aranan şartlar çerçevesinde aralarında evlenme 

engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini 

sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisi” ni ifade eder. 

Kur’an’da meşru nikâh için “ihsan” (kale içine alma, koruma) kavramı kullanılır. Çünkü 

çiftlerden her biri evlenmek suretiyle günahtan, şehvetin baskısından, hayatın 

tehlikelerinden korunmuş olur.40 

Ailenin temelini teşkil eden evlilik bütün ilahi dinlerde, kadın ve erkeğin 

kendilerine özgü bir mahremiyet ve paylaşma alanı oluşturmalarına ve insan soyunun 

devamına katkı sağlamalarına imkân veren yegâne meşru ilişki olarak kabul edilmiştir. 

Evlenme ve aile ile ilgili belli başlı hükümler Kur’ân-ı Kerim’de doğrudan belirlenmiş ve 

bu hükümler Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından genişçe açıklanıp uygulanmıştır.  

Klasik fıkıh literatüründe nikâh kelimesi, hem evlenme akdini hem de bu akitle 

kurulan evlilik bağını ve eşler arasındaki hukuki ilişkiyi ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

İlk dönem fıkıh kitaplarında nikâhın sosyal ve hukuki bir kurum olarak önem ve 

mahiyetinden, bir akit olarak unsur ve şartlarından, buna bağlanan sonuçlardan ve evliliği 

sona erdiren durumlardan bir şekilde bahsedilmekle birlikte nikâh akdinin terim tanımı 

yapılmamıştır. XII. yüzyıl sonlarına ait eserlerde ise nikâhın terim anlamına açıklık 

getirilirken hukuk tekniği ve mantığı mülâhazalarına ağırlık verilerek daha çok “eşlerin 

meşru ölçüler içerisinde birbirinden cinsel bakımdan faydalanmasını helal kılan akit” veya 

“erkeğe kadından cinsel olarak istifade hak ve yetkisini veren akit” şeklinde tanımların 

yapıldığı; bu arada nikâhın amaç ve hikmetlerinden geniş biçimde söz edildiği görülür.  

Günümüz İslam hukukçularından bazıları ise yaygın nikâh tanımını esas alırken 

çağdaş eserlerde ve yasama metinlerinde “neslin sürdürülmesi ve korunması”, “hayat 

                                                           
39  İbn Manzur, Celaluddin Muhammed b. Mükrim, Lisânu’l-Arab, Beyrut,1997,IV,s. 257 
40  Bekir Topaloğlu, İslamda Kadın, 21.b., Ensar Neşriyat, İstanbul, 2013, s.63 
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ortaklığı”, “hayat arkadaşlığı”, “eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri” gibi unsurları da 

içeren nikâh tanımları yapmıştır.41 

Hem aile hayatı hem de içtimâî hayatın bütün hallerinde hayat ortaklığı anlamında 

nikâh, Kur’ân-ı Kerîm’in Nisa Sûresi 4/21 âyet-i kerimesinde geçen “…o-kadın-lar siz 

erkeklerden sağlam bir teminat almışlardır…” veciz cümlesinin açık ifadesine göre sadece 

bir akit değil, aynı zamanda sağlam, mukaddes, büyük bir ahittir. Kadına dokunmanın, 

bakmanın, onunla cinselliği yaşamanın sadece nikâhla mümkün oluşu, kadın bedenini özel 

kılan ve ona verilen değere işaret eden bir özellik arz eder. Bu yönüyle nikâh, kadının 

sömürülmesinin önündeki en önemli güvencedir.42 Kısaca nikâh, bir akit olmak sıfatıyla 

müşterek hak ve vazifelere esas olmuş, bir ahit olmak kuvvetiyle de hatunların bütün 

haklarını teminat altına almıştır.43 

İslâm’da nikâh akdi hem medeni bir muamele hem de bir ibadettir. Çünkü nikâhın 

rükün ve şartlarını İslâm belirler ve eşlerin evlilik nedeniyle pek büyük ecirlere ulaşacağını 

haber verir. Evliliğin niteliğini İbnü’l-Hümâm(ö.861/1457) şöyle belirtir: “Nikâh 

ibadetlere daha yakındır. Hatta evlenmek, sırf ibadet niyetiyle bekâr kalmaktan daha 

üstündür.”44 Son devir fakihlerinden İbn Âbidîn (ö. 861/1836) ise şöyle demektedir:” 

Bizim için Hz. Âdem devrinden günümüze kadar meşru olmuş, sonra cennette de devam 

edecek, nikâh ile imandan başka ibadet yoktur.”45. “Kendileri ile huzur ve sükûnet 

bulasınız diye sizin nefsinizden size eşler yaratıp aranıza sevgi ve merhamet yerleştirmesi 

Allah’ın âyetlerindendir…”46 âyet-i kerimesi de nikâhın hakikatini göstermektedir.  

Carullah ise nikâhı meveddet, yani eşlerin birbirini sevmesi ile açıklar. Meveddet, 

eşlerin birbirine kavuşma arzusudur. Eşlerin birbirinin fizik ve huy güzelliğine 

düşkünlüğüdür. Saygı göstermek, sevgilinin kalbini elde etmek, fedakârlık ve 

kıskanmaktır. Bu yedi unsur meveddetin yani sevginin asıl anlamını oluşturur. 47 

 Evliliğin genel yararlarının yanında, insan neslinin devamı ve çoğalması, meşru 

evlilik yoluyla meşru çocukların doğması, insan varlığının korunması, haramdan uzak bir 

                                                           
41  Fahrettin ATAR, “Nikâh”, T.D.V.İ.A., C.XXXIII, İstanbul 2007, ss.112-117  
42  Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Mehir Vakfı yayınları, 

3.b., Konya 2015, s.122 
43  Carullah, a.g.e. ,s.63 
44  İbn Hümâm, Fethü’l-Kadîr, C.II, Bağdat, 1952, s.339 vd. 
45  İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, C.II, Beyrut, 1994, s.258 
46  Rûm 30/21 
47  Carullah, a.g.e., s.58 



17 
 

yaşam sürülmesi yoluyla ahlâki ve ruhsal çöküntülerin en aza indirilmesi, evlilik kurumu 

ile kaliteli bir toplumun oluşması, AIDS vs. gibi cinsel yolla bulaşan ve tedavisi olmayan 

hastalıklardan uzak kalınması gibi toplumsal yararları da bulunmaktadır.  

8. AİLE 

Bir toplumun temel taşı olan, toplumdaki dirliğin, düzenin ve barışın 

sağlanmasında etkin rol oynayan, toplumun gelişmesinde ve ilerlemesindeki en önemli 

müesseselerden birisi olan aile hususunda net bir tanımlama yapmak güçtür.48 Bu yüzden 

aileyi değişik anlamları ile tanımlamakta fayda vardır. 

Aile, aslı Arapça bir kelime olup, “bir evin içine aldığı karı-koca, çocuklar ve 

akrabalardan müteşekkil bir topluluk” manasına gelmektedir. Arapçada “kişinin nafaka ve 

yiyecek ihtiyaçlarını gidermekle yükümlü olduğu kimseler” mânâsına gelen “iyâl” -tekili 

“ayyil”- kelimesi, aile kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Sözlükte, “insan ehli 

ve cemaâtin toplandığı yer”, “ortak bir fiille birbirine bağlı topluluk”, “bir kimsenin 

geçimini temin ettiği ev halkı”, “hanedan, kabile, boy, akraba, hısım”, “geçimini sağlayan 

kişiler, aile fertleri, tamamen bağımlı, kendine yük ve vazife” gibi manalara gelmektedir. 

Bundan başka, aile karşılığı olarak “usrâ” kelimesi de mevcuttur. Aile, karı ile kocanın 

devamlı olarak beraber yaşama, dayanışma ve çoluk-çocuk sahibi olma konusunda 

karşılıklı rızasına dayanan basit ve medeni bir akitle vücut bulmuş, ahlâk ve hukuk 

bakımından çocuklar ve yakın akrabaya kadar uzanan karşılıklı hak ve vazifelerin ördüğü 

içtimai ve hukuki bir müessesedir.49 Hukukî olarak en dar manada aile, birlikte yaşayan 

karı-koca ve velâyetleri altında olan çocukları içine alan bir kurumdur. Buna göre, ana ve 

babanın velâyetleri altında olmayan kimseler ister ayrı, ister birlikte yaşasınlar aile 

sayılmamaktadır.50 İnsan cemiyetinin temelini teşkil eden ailenin birçok tarifi yapılmıştır. 

Bu tariflerden biri şöyledir: “ Bir toplumun bütün özelliklerini potansiyel olarak 

bünyesinde barındıran kurum ve kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında 

akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan, bireylerin 

cinsel, psikolojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, fertlerin 

                                                           
48  Şahin Akıncı, “Medeni Kanunda Kadın ve Aile”, GÜFHD. 2004, C.VIII, s.3 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr.(05.12.2014) 
49  Karaman, Mukayeseli ,C.I, s.302 
50  H. Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul-1969, s.6-7. 
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topluma uyumu ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir toplumsal 

birimdir.”51 

Aileyi oluşturan fertler çağlara, bölgelere, sosyal ve ekonomik yapıya göre değişir. 

Geniş aile, bir aile başkanının başkanlığında eş, çocuk, torun, gelin, damat, amca, hala, 

dayı ve teyzelerden oluşmaktadır. Dar veya çekirdek aile ise karı- koca ve çocuklardan 

oluşur. Baba egemenliğine dayanan, onun çocuk ve yakınlarını içine alan aileye ataerkil; 

ana egemenliğine dayanan, onun çocuk ve yakınlarını içine alan aileye anaerkil aile denir. 

Ayrıca aile, eşlerin sayısına göre tek eşliliğe (monogami)dayanan ve çok eşliliğe 

(poligami) dayanan aile olmak üzere ikiye ayrılır.52 

Görüldüğü gibi, ailenin iki ana unsuru vardır. Bunlar kadın ve erkektir. Aile, farklı 

cinsten iki kişinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir kurumdur.  Ataerkil toplumlarda 

genellikle erkek ön plândadır. Ancak, zaman zaman ikinci plâna itilse de, insanoğlunun 

yaratılışından bu yana kadın, hayatın iki temel direğinden biri olmuştur.53 

Carullah’a göre Kur’an ve sünnet ışığında ailenin şekli şöyledir: 

1. Hak ve saygınlık açısından birbirlerine eşit, vazifelerini bilen kadın ve erkek, 

ailenin başlıca esasıdır. 

2. Her birinin malları ve mali hakları önceki haliyle bakidir. 

3. Nikâh akdinin gerçekleşmesi ile ailenin geçimi tamamen erkeklerin omzuna 

yüklenmiş olur, evlerin idaresi de hatunların marifetlerine ait olur. 

4. Âkil-bâliğ oluncaya kadar bütün çocuklar anne ve babalarının terbiyelerinde ve 

atalarının velayetlerinde kalırlar. 

5. Anne ve babaya itaat etmek, saygı göstermek, çocukların her birine farz olan bir 

vazifedir. 

6. Çocukları terbiye etmek anne ve babaların görevidir.54 

9. İSTİSNÂ 

İstisnâ kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, sözlükte “dürmek, kıvırıp, 

bükmek; ayırıp uzaklaştırmak; ikinci olmak” anlamlarındaki -seny- kökünden türemiştir.55 

                                                           
51  Mahmut Tezcan, “Toplumsal Değişme ve Aile”, Türkiye Aile Yıllığı, BAAK Yay. , Ankara 1990, s. 67. 
52  Mehmet Akif Aydın, “Aile”, T.D.V.İ.A., C.II, İstanbul,1989,s.196 
53  Akıncı, a.g.m., s.3 
54  Musa Carullah, Hatun, Kitabiyat, Ankara,1999,s. 77 
55  Ferhat Koca, “İstisna”, T.D.V.İ.A,, C.XXIII,İstanbul, 2001, s.388 
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Diğer anlamları ise, “bir kimse ya da bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma56, kaide dışında 

bırakma” dır.57 Bir şeyi küllî hüküm veya kural dışında tutmak anlamı çerçevesinde Arap 

edebiyatı, fıkıh ve kelâm ilminde kullanılan bir terimdir. 

Lafza yüklenebilecek anlamları belirlemeyi konu alan dil kuralları, dinî metinler 

etrafında gelişen ve kuralcı yönü ağır basan fıkıh ilminde daima önem taşımış, fakih ve 

usûlcüler dil bilimi alanına giren diğer birçok konu ve kavram gibi istisnâ konusuyla da 

yakından ilgilenme gereği duymuşlardır. Klasik dönemde fıkıh usûlü daha çok lafız ve 

beyân ekseninde geliştiği için usûlcülerin dil bilimi kurallarına sıkça atıfta bulundukları, 

esasen bu alana ait istisnâ konusunu Kitap ve sünnetin metinlerini anlama ve şer’î 

delillerden hüküm çıkarma yönteminin bir alt türü olarak teorik çerçevede ve yakınındaki 

diğer lafzî kavramlarla karşılaştırmalı şekilde ele aldıkları görülür. Fürû-i fıkıhta ise istisnâ 

mesele çözümünde, özellikle de lâfzın ayrı bir önem taşıdığı yemin, talâk, ikrâr gibi 

konularda karşılaşılan bir dil kuralı, bir anlamı kastetme ve içerme sorunu olarak 

incelenmiş, âdeta usûldeki bilgilerin örnek olaylara uygulaması yapılmıştır.58 

Bu çalışmada kullanılan istisna kelimesi “benzerlerinin dışında olma, kaide dışında 

kalma”anlamında kullanılmıştır. Ailedeki kadın-erkek eşitsizlikleri bağlamında inceleme 

ve değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

                                                           
56  http://www.nedir.com/istisna,(01.05.2015) 
57  Mehmet Doğan, Temel Büyük Türkçe Sözlük, -istisna-Bahar Yayınları, İstanbul,1994 
58  Koca, a.e., s.390 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK AİLE HUKUKU’NDA 

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN İSTİSNÂLARI VE ANALİZİ 

 

1. GENEL OLARAK 

Medenî Kanun’un kabulünden önceki dönemde kadın-erkek eşitliğini, İslâmiyet 

öncesi dönem ve İslâmiyet’in kabulünden sonraki dönem olarak ikiye ayırarak incelemek 

gerekmektedir. İslâmiyet’in kabul edilmesinden önceki dönemlerde Türk ailesi erkeğin tek 

kadınla evlenmesi ile kurulan, monogam bir aile yapısına sahiptir. Aile reisi erkek iken 

kadının ailede saygın bir konumu vardır. Kadın kendi mallarının mâliki olup boşanma 

hakkına da sahiptir.59 Zekâ ve kabiliyetine güvenildiği için kadına devlet ve toplum 

hayatında resmi görevler verilmiş, kadın devlet yönetiminde önemli bir rol üstlenmiş, ülke 

savunmasına katılmış ve eğitim öğretim kurumları oluşturmuştur.60 

Türk toplumu İslâm dinini kabul ettikten sonra aile de İslâmî esaslara uymuş ve 

İslâmiyet’in Türkler tarafından kabulü ile Türk kültürü İslâm’ın tesiri ile değişmiş ve 

zenginleşmiştir. İslâm Hukuku da aileyi erkeğin hâkimiyetine dayalı olarak kurmakla 

birlikte, kadın hak ve fiil ehliyetine sahiptir. İslam hukukunda eşin bütün masrafları kocaya 

aittir ve nafakanın kapsamına yiyecek, içecek, tedavi, ilaç ve bazı durumlarda hizmetçi 

masrafları girmektedir. İslâm hukukunda kadına miras hakkı tanınmıştır; ancak bu hak 

                                                           
59  Erol Cansel, Medenî Kanun’da Kadın Erkek Eşitliği İlkesinin Değerlendirilmesi (Mukayeseli 

Hukuk), Medenî Kanunun 50. Yılı, Ankara 1977, s. 36; Mehmet Akif AYDIN, Türk Hukuk Tarihi, 

İstanbul 2013, s. 17 vd 
60  Halil Cin, “Tarih Boyunca Kadının Hukukî Statüsü Açısından Türk Kadınının Durumuna Kısa Bir 

Bakış”, Prof. Dr. Jale Akipek’e Armağan, Konya 1991, s. 6. 
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sadece erkek ve kız kardeşler arasındaki ikili birli paylaşma dışında eşitlik esasına 

dayandırılmıştır.61 

1.1. Türk Medeni Kanunu 

İsviçre’den iktibas olunan Türk Medeni Kanunu, bir bütün olarak 17 Şubat 1926’da 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 4 Nisan 1926’da Resmi Gazete’de 

yayınlanmış ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiştir.62 

Hukuk kurallarının çoğu gibi Medeni Kanun hükümlerinin bazılarının zamanla 

eskimesi, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara yeterince cevap verememesi sebebiyle çeşitli 

aşamalardan geçerek Türk Medeni Kanunu yenilenmiştir. 

Yeni Türk Medeni Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22 Kasım 2001'de 

kabul edilen ve 1 Ocak 2002'de63 yürürlüğe giren 4721 sayılı kanundur. İsviçre Medeni 

Kanunu örnek alınarak hazırlanan, 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu 

Medenisi’ni yürürlükten kaldırmıştır. Türkiye'de medeni hukuk alanına ilişkin kuralları 

içeren başlıca kanundur. Uluslararası Sözleşmelere uygun olarak haklarda, 

sorumluluklarda ve paylaşmada eşitlik ilkesi kabul edilmiştir.64 Başlangıç hükümleri 

dışında, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku olmak üzere dört 

kitaptan ve toplam 1030 maddeden oluşmaktadır. 65 

Türk Medeni Kanunu’nun dili Türkçeleştirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Yüksek 

mahkemelerin kararlarında ve hukuk öğretisinde yaygın olarak kullanılmak suretiyle 

yerleşmiş Türkçe sözcüklerin kullanılmasına, özellikle de terim birliğinin sağlanmasına 

özen gösterilmiştir.66 Madde numaraları ise aynen korunamamıştır. 

1926 Sayılı Eski Türk Medeni Kanunu birçok konuda erkekleri kadınlardan üstün 

tutan hükümler içermektedir. 2001 yılında kabul edilen ve 1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe 

giren Yeni Medeni Kanun ile bu üstünlük ortadan kalkmış ve kadın-erkek eşitliği 

konusunda önemli bir adım atılmıştır. Yeni Türk Medeni Kanunu önemli değişiklikleri 

                                                           
61  Yüksel, a.g.m.,s.179 
62  Yüksel, a.g.m. s.159 
63  TMK., md. 1029 
64  www.hukuki.net/hukuk, Kadın Hakları ve Yeni Medeni Kanun,(01.05.2015)  
65  http://tr.wikipedia.org- Türk Medeni Kanunu-, (01.05.2015) 
66  Tahir Büyüktanır, “Türk Medeni Kanunu Değişiklikler Ve Yeni Düzenlemeler İlişkin 

Açıklamalar”,Ankara Barosu Dergisi 2002/II, www.ankarabarosu.org.tr/ankarabarosu/ 

tekmakale/2002/2/4.pdf, ( 04.05.2015) 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html
http://www.hukuki.net/hukuk,%20Kadın
http://www.ankarabarosu.org.tr/ankarabarosu/tekmakale/2002/2/4.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/ankarabarosu/tekmakale/2002/2/4.pdf
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birlikte getirmiştir. Bu değişikliklerin bel kemiğini Aile Hukukunun hükümleri 

oluşturmaktadır.  

1.2. Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukukunda Getirilen Değişiklik ve 

Yenilikler 

Türk Medeni Hukukunda aile hukukunu düzenleyen dört temel ilke vardır: Ailenin 

toplumun temeli olduğu ilkesi, ailenin korunması ilkesi, medeni nikâh ilkesi, eşitlik 

ilkesi.67 

Aile Hukukunda önemli ve köklü değişikliklerin yapılmasının gerekçesi, 

günümüzde modern hukuk sistemlerinin istisnasız hepsinde temel ilke olarak kabul edilen 

“kadın-erkek eşitliği” ilkesinin hukukumuzda da eskiden olduğu gibi sürdürülmesi, bu 

eşitliğe ters düşen hükümlerin kanundan çıkarılması veya eşitliği sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi düşüncesine dayanmasıdır.68 

Türk Medeni Kanunu’nda Aile hukuku alanında yapılan yeni düzenlemelerde 

eşlerin eşitliği prensibi kabul edilmiştir. Bu prensip, sadece haklarda değil, 

yükümlülüklerde de eşitliği içerir. Bir yandan eşlerin her birine, kişiliğini ve ekonomik 

varlığını evlilikte de koruyabilmesi için, mümkün olduğunca özgürlük ve bağımsızlık 

verilmesi ve bu konuda her iki eşe de eşit haklar ve yetkiler tanınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Diğer yandan bu bağımsızlığın evlilik birliğinin çıkarları için sınırlandırılması 

gerekiyorsa, bunun her iki eş açısından yapılması, her iki eşe de eşit yükümlülük 

yüklenmesini gerektirmektir. Yapılan kanunî düzenlemelerde, kadına eşitlik prensibiyle, 

sadece erkek ile eşit haklar verilmemiş, ailenin geçimini sağlaması için yapacağı katkıya 

ilişkin yükümlülükleri de arttırılmıştır. Bu düzenlemelerde, evin geçiminin sağlanması 

sadece kocaya yüklenmiş bir görev olmayıp, her iki eşe de yükletilmiştir. Her iki eşin 

birliğe karşı olan sorumlulukları artırılarak, birlik düşüncesi daha da güçlendirilmiştir.69 

Türk Aile Hukuku, evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç kısımdan 

oluşmaktadır.70 Bu çalışmada ele alınacak başlıca konular evlilik hukuku ile ilgili olarak 

nişanlanma, evlenme, evlilikte malların yönetimi, boşanma ve alt başlıklardır. Bu bölümde 

                                                           
67  Eşref Yazar, İslâm Aile Hukukunda Eşler Arasındaki Geçimsizlik ve Çözümü(Nüşuz), Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 2007, s. 11 
68  Türk Medeni Kanunu, Bursa Barosu Yayınları,2002,s.18 
69  Gökçen Türker,  Türk Medeni Kanununda Aile Konutu,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2005, s. 8 
70  Lütfü Başöz - Ramazan Çakmakçı, Yeni Türk Medeni Kanunu, ,Legal Yayınları, İstanbul 2002 
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Eski Türk Medeni Kanunu ile Yeni Türk Medeni Kanunu mukayeseli olarak 

incelenecektir. 

2. EVLİLİK HUKUKU 

2.1. Nişanlanma 

Nişanlanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 118 ve 123. maddeleri 

arasında düzenlenmiş olan, aile hukuku nitelikli kendine özgü bir sözleşmedir. TMK’ nın 

Aile Hukuku kitabının birinci kısmı olan Evlilik Hukuku’nun Evlenme bölümünde 

düzenlenmiştir. Nişanlanma ile kadın ve erkek arasında ‘’nişanlılık’’ denilen hukuki ilişki 

oluşur. Nişanlılık; birlikte olan kadın ve erkeğin evlenmeden önce birbirlerini tanıdıkları ve 

evlilik hazırlıklarını tamamladıkları dönemdir. Nişanlanan kadın ve erkeğe ‘’nişanlı’’ 

denilir. 

TMK. Md.118’de “Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.’’ denmektedir. Nişanlanma 

herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır, sözlü veya yazılı olabileceği gibi açık veya 

örtülü irade beyanlarıyla da meydana gelebilir. Ancak evlenme vaadinin karşılıklı olması 

ve nişanlanacak kişilerin ayrı cinsten olmaları nişanlanmanın kurucu unsurlarıdır. Buna 

göre tek tarafın yaptığı evlenme vaadi veya iki erkeğin (ya da iki kadının) nişanlanması ile 

nişanlılık ilişkisi kurulmuş olmaz. Böyle durumlarda nişanlanma sözleşmesi hükümsüz 

sayılır. Nişanlanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan bu sözleşmenin temsilci 

vasıtasıyla yapılması mümkün değildir.71 

Yeni Medeni Kanunda nişanlanma ilgili maddelerin de içerikleri değişmiş, bazı 

kelimeler sadeleştirilmiş; nişanlanma ve bozulma neticesi açılan davalarda kadın- erkek 

ayrımı gözetilmemiştir. 

Eski TMK. Md.84, Yeni TMK. Md.120 de nişanın bozulması neticesinde maddi 

tazminat istenmesi ile ilgili hüküm değişmemiştir. Ancak manevi tazminat konusunda bir 

değişiklik yapılmıştır. Eski TMK. Md. 85 te “manevi tazminat isteyen tarafın kusursuz 

olması” şartı aranırken; Yeni TMK. Md. 121 de kadın veya erkek olsun davacının kusursuz 

olması şartı kaldırılmıştır.  

Nişanın bozulmasında hediyelerin geri verilmesinde de kadın-erkek ayırımı 

gözetilmeksizin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Eski TMK. Md.85 te “hediye aynen 
                                                           
71  Tuğba Balkaya, “Nişanlılık Hukuku ve Nişanlılıktaki Tazminat Davaları”,  Aralık  2005, İstanbul, 

http://www.balkaya.av.tr/files/NHNTD.pdf (10.03.2015) 

http://www.balkaya.av.tr/files/NHNTD.pdf
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mevcut değilse, karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre iade edilir” denirken, Yeni 

TMK. Md.122 de ise “aynen veya mislen geri verilemiyorsa, ancak o zaman sebepsiz 

zenginleşme kuralları uygulanacaktır.”72 Denmektedir.  

2.2. Evlenme 

Yeni Medeni Kanunda evliliğin genel hükümleri ile ilgili olarak, Eski Medeni 

Kanun'dan çok farklı düzenlemelere yer verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu 

değişikliklerin çoğunun, kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeye yönelik hükümler 

olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar arasında evlilik birliğinin temsili, evlilik birliğinin 

beraberce yönetilmesi, eşlere, birliğin giderlerine yalnız malvarlığı ile değil emekleriyle de 

katılabilme imkânının sağlanmış olması, oturulacak konutun birlikte seçilmesi, üçüncü 

kişilere karşı sorumluluk, eşlerin meslek ve işi, aile konutu, evlilik birliğinin giderlerine 

katılma ilk sırada sayılabilir.73 

2.3. Evlilik Yaşı 

“Evlenme ehliyeti ve engelleri” başlığını taşıyan ikinci ayırımda yapılan en önemli 

değişiklik, evlenme yaşının hem erkek hem kadın bakımından yükseltilmesidir. Evlenme 

yaşının yükseltilmesinin gerekçesi ise küçük yaştaki kişilerin, özellikle kızların 

evlenmesine imkân tanınmış olmasının gerek biyolojik, gerek psikolojik açıdan olumsuz 

etkiler göstermesidir.74 

Eski Medeni Kanunda erkeklerde on yedi, kadınlarda on beşi tamamlamadıkça 

evlenmelerine müsaade edilmemesi kadın-erkek eşitliğinin istisnasını oluşturmaktaydı. 

Yeni Medeni Kanunda ‘erkek-kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez’75 hükmü ile 

kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. 

Yine ‘Hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını 

doldurmuş erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir’. TMK. Md.124/II hükmü kadın-

erkek eşitliğinin sağlanması bakımından önemli bir değişikliktir. Bu husus Eski Türk 

Medeni Kanununda erkek için on beş, kadın için ise on dört yaşını bitirmiş olması şeklinde 

uygulanmıştı. 

                                                           
72  Büyüktanır,a.g.m.,s.69 
73  Ömer Uğur Gençcan, “4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Göre Evliliğin Genel Hükümleri”, YD. 2003, 

S. 1-2, s. 43 vd. 
74  Başöz-Çakmakçı., a.e.,s.19 
75   TMK. md. 124 
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2.4. Evlendirme Memuru 

Eski TMK. Md.98 de “evlenme beyanı için evlenecek erkeğin ikâmetgâhı 

belediyesine; evlenecek erkeğin Türkiye ‘de ikâmetgâhı yoksa, babasının kayıtlı olduğu 

yerin belediyesine müracaatı” öngörülüyordu. 

Yeni TMK. Md. 134 kadın-erkek eşitliği ilkesi gereği “birbiriyle evlenecek erkek 

ve kadın içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar” 

şeklinde düzenlenmiştir. 

2.5. Yasal Yerleşim Yeri-İkâmetgâh 

Eski TMK. Md.21, evli kadının ikametgâhını kocaya bağlıyor ve sadece iki 

durumda ayrı ikametgâh edinme hakkı tanıyordu. Bunlardan biri kocanın ikametgâhının 

belli olmaması, diğeri ise kocadan ayrı yaşamaya izinli olması durumlarıydı. 

Yeni TMK. Md.186 ile  “kocanın ikametgâhı, kadının ikâmetgâhıdır.” hükmüne 

kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla76 yer verilmemiş, kadına ayrı ikâmetgâh 

edinebilme imkanı tanınmıştır. Böylece eşlerin beraberce oturacakları ortak konutu birlikte 

seçmeleri ilkesi getirilerek kadına göre üstün konuma getirilmiş bulunan kocanın tek 

başına konut seçme imkânı ortadan kaldırılmıştır. 

Burada söz konusu olan konut, müşterek oturulacak yerdir ve bu yerin mutlaka bir 

ev ya da yapı olması gerekli değildir. Eşlerin müşterek konutu, bir kiralık daire, oda, otel 

odası, baraka, karavan hatta gemi vb. yerler olabileceği gibi birden fazla ve farklı yerlerde 

olabilir. Eşlerin konutu ile kastedilen eşlerin sahip oldukları her konut değildir, eşlerin 

birlikte kullanımına yani, ailenin kullanımına tahsis edilen konut veya konutlardır ve 

bunların zaman bakımından sürekli biçimde ailenin kullanımına tahsis edilmesi de gerekli 

olmayıp, sürekli olmasa da, zaman zaman eşlerin kullanımına özgülenmesi, ortak yaşamın 

orada da sürdürülmesi yeterlidir. Bu sebeple eşlerden birinin sık sık işi nedeniyle gittiği bir 

şehirde, iş seyahatlerine gittiği zaman kalmak amacıyla kiraladığı bir daire veya kaldığı 

otel odası, eşlerin konutu sayılmaz77 

Ancak eşlere ayrı ikametgâh edinebilme imkânının tanınması, onların “birlikte 

yaşama ve birbirine sadık kalma”78 yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 79 

                                                           
76  Başöz-Çakmakçı, a.e.,s.16 
77  Yüksel, a.g.m., s.189 
78  TMK, md. 185/III 
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2.6. Aile Konutu 

TMK. Md.194’de aile konutunun tanımı yapılmamıştır; ancak, bu hükmün 

gerekçesinde aile konutu “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşantısına 

buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekân” olarak 

nitelendirilmiştir.80 

Konut, sözlük anlamı olarak ‘insanların içinde yaşadığı ve barındığı yapı, ev’ veya 

‘mesken, oturulan yer’ olarak tanımlanmıştır. 

Konut, insanların kötü hava şartlarından, düşmanlarından, tehlikelerden korunduğu, 

dinlendiği, özel hayatını sürdürdüğü az veya çok kapalı ve güvenlikli barınaklardır. 

Kişinin barınmasına elverişli olan sürekli olmasa da, yerleşme amacıyla kullanılan 

taşınır veya taşınmaz bölümler de konut olarak nitelendirilebilir. Örneğin bir evin odası, 

otel odası, karavan, kulübe, gemi kamarası ve bunun gibi yerler de konut kavramı içinde 

değerlendirilebilir. 

Bir yerin aile konutu sayılabilmesi için dört unsur gereklidir. Bunlar; eşlerin aile 

konutunu beraberce seçmeleri ve burada ortak bir yaşam merkezi oluşturulmaları; aile 

konutunun aile hayatı için merkezileştirilmesinin sürekli bir nitelik taşıması; aile 

konutunun kullanımının hukuka uygun olması ve nihayet eşlerin bir yeri aile konutu haline 

getirmeye yönelik iradelerinin üçüncü kişiler tarafından da anlaşılabilir olmasıdır. Yani, 

konutun üçüncü kişilerce de ailenin yaşadığı konut sayılmasıdır.81 

Aile konutu, eşlerin ortak iradesiyle ailenin barınma ihtiyacına sürekli biçimde 

özgülenen yaşam alanlarıdır.82 

Medeni Kanun’la Aile Hukuku’nda yapılan önemli değişikliklerden birisi de, aile 

konutu ile ilgili bulunmaktadır. Eski Medeni Kanun hükümleri arasında bulunmayan aile 

konutu kavramı Türk Hukuku’nda ilk olarak bu düzenlemede yer almıştır. Ayrıca eski 

Kanun hükümlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle, Eski TMK. Md.152/II' de yer 

alan "evin seçimi kocaya aittir" hükmü değiştirilmiş ve yeni düzenlemede "eşler 

oturacakları konutu birlikte seçerler" hükmüne yer verilmiştir. (TMK. Md.186/1). Kanun 

                                                                                                                                                                                
79  Büyüktanır, a.g.m.,ss 55-109   
80  Adalet Bakanlığı, Türk Medeni Kanunu Tasarısı ve Türk Medeni Kanun Yürürlüğü ve Uygulama Sekli 

Hakkında Kanun Tasarısı, s. 332. 
81  Türker, a.g.tz., s.19-20 
82  Türker, a.g.tz., s.1 
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koyucu, TMK Md. 194’de aile konutuna ilişkin işlemlerin geçerliliğini diğer eşin rızasına 

bağlamıştır. Evliliğin genel hükümleri arasında yer alan bu düzenlemeye göre, eşler hangi 

mal rejimini kabul ederlerse etsinler, aile konutu üzerinde hak sahibi olan eş, diğer eşin 

rızası olmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu 

devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.83 Böylece aile bireylerinin 

sıcak bir yuvada aynı çatı altında yaşama imkânının ortadan kaldırılması ve ekonomik 

açıdan güçsüz olan eş ve çocukların sokağa atılması önlenmiş olur. 

Aile konutu kira ile temin edilmişse, 01.01.2002 tarihinden itibaren bir eş, diğer 

eşin rızası olmadıkça kira sözleşmesini tek başına feshedemez.84 Böylece eşler, aile konutu 

konusunda birlikte hareket etmek zorundadır. 

Aile konutu eşlerden birinin mülkiyetinde ise malik, diğer eşin rızası olmadıkça, 

konut üzerindeki hakları sınırlayan hukuki işlemlerde (ipotek veya irtifak hakları gibi) 

bulunamaz. Aynı şekilde malik eş, başkalarına-bazı irtifaklar meselâ, süknâ, intifa gibi 

haklar tanıyamaz.85 TMK. Md.194/III' e göre, aile konutu olarak tahsis edilen taşınmazın 

maliki olmayan eşe, başka bir imkân daha tanınmıştır. Buna göre, taşınmazın maliki 

olmayan eş, tapu idaresine başvurarak, tapu kütüğüne aile konutu şerhinin düşülmesini 

isteyebilir. Böyle bir şerh ile birlikte üçüncü kişilerin iyi niyeti ortadan kalkar. 

2.7. Evlilik Birliğinin Yönetimi Ve Giderlere Katılma 

Eski TMK. Md.152 de zikredilen “Koca, birliğin reisidir. Evin intihabı, karı ve 

çocukların münasip veçhile iaşesi, ona aittir” ifadesi kaldırılmıştır. Yeni TMK. Md.186 da 

şu ifadelere yer verilmiştir: “Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler 

beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile 

katılırlar.” 

En son ifade ile meslek veya iş sahibi olmayıp emeğini evine sarf eden kadının bu 

katkısının bir değer taşıdığı öngörülmektedir.86 

Bu ilke ve dolayısıyla bundan doğan yükümlülük kadın-erkek eşitliğini erkekler 

aleyhine bozmakta olduğundan kocanın ailenin geçindirilmesi yönündeki yükünü 

                                                           
83  Türker, a.g.tz., s.2 
84  TMK.md.194 
85  TMK.md.194/II ‘de “rızayı temin edemeyen eşe veya haklı bir neden olmaksızın kendisine rıza 

verilmeyen eşe. hâkimin müdahalesini isteme yetkisi tanınmıştır. Hâkim, olayda haklı sebep görmezse, 

diğer eşe işlem yapması için izin verebilir. 
86  Büyüktanır,a.g.m. s.73 
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hafifletmek üzere Türk Medenî Kanunu’nda kadın olan eşe de birliğin giderlerine katılma 

konusunda yükümlülük yüklenmiştir. Ancak eşlerin, özellikle kadınlardan pek çoğunun 

tamamen ekonomik bağımsızlığa kavuşmuş olduklarını, hepsinin belirli ve düzenli bir 

gelire sahip olduklarını iddia etmek güç olduğundan birliğin giderlerine katılımın mutlaka 

parasal olması gerekmeyip “emek” ile katılma da söz konusu olabilecektir. Türk Medenî 

Kanunu’nun 196’ncı maddesi eşlerin birlikte yaşarken ailenin geçimi için yapacakları 

parasal katkının hâkim tarafından belirlenmesinin gerektiği hâllerde ev işlerini gören, 

çocukların bakımını üstlenen eşin bu emeğinin dikkate alınacağını açıkça ifade etmiş 

olduğundan eşler arasındaki katılım yükümlülüğü mutlak eşitlik ilkesine göre değil, 

hakkaniyete ve kadın-erkek eşitliğine uygun olarak sağlanmıştır.87 

2.8. Ev Düzeni 

Eski kanunda geçen ‘ev reisliği’ ifadesi kadın-erkek arasında üstünlük ve liderliği 

çağrıştırdığından, Yeni TMK. Md.368 ile bu ifade ‘ev başkanı’ olarak değiştirilmiştir: “Ev 

başkanı, birlikte yaşayanların evdeki eşyasını özenle korumak ve güvenlik altında 

bulundurmakla yükümlüdür.” 

Reis kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda başkan kelimesini karşıladığı 

görülmektedir. Bu sebeple ne anlam ne de ifade yönünden hiçbir değişiklik olmadığı 

kanısına varılmıştır.  

Bir evin içinde düzeni sağlamak için yönetici gerektiğine göre bu bir üstünlük değil 

sadece sorumluluktur.  Eski TMK.Md.152 de zikredilen “Koca, birliğin reisidir” hükmü de 

kaldırıldığından yeni kanunda açıkça erkek ev başkanı olur diye bir ibare yoktur. Bu 

durumda aile içinde kadının veya erkeğin hangisinin ev başkanı olacağını da kanun değil 

aile içindeki fertler belirleyecektir.  

Aile kurumuna ilişkin yasal düzenlemeler, eşler arası ilişkileri düzenlemekte güçsüz 

kalmaktadır. Bu ilişkileri eşlerin kendileri düzenlemekte ve bu hususta hiç kimse ve hiçbir 

kurala muhtaç görünmemektedir. Öyle ki, eşler hem kendileri hem de ailelerini kendi 

bildikleri gibi yönetmektedir. Böylece, yasal düzenlemelerin varlığına karşın, her çift kendi 

ailesel yaşam kurallarını kendisi koymakta, kendisini yine kendi yönetmektedir.88 

                                                           
87  Yüksel, a.g.m. s.190 
88  Cengiz Koçhisarlıoğlu, “Aile Hukukunda Eşlerin Eşitliği”,dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/302/2837. 

pdf, (25.12.2014) s. 279 
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2.9. Evlilik Birliğinin Korunması 

Yeni TMK.Md.196 hükmü, “eşlerden birinin istemi üzerine” hâkimin, “ailenin 

geçimi için her birinin yapacağı katkıyı belirlemesi” ni öngörmektedir. TMK.Md.196/II ye 

göre “eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması, 

katkının belirlenmesinde dikkate alınacaktır.” 

Bu hükümle evde bulunan eşin emeğinin de maddi değer taşıdığı vurgulanmıştır. 

Ancak bunun sadece ifade edilmesi yeterli değildir. Ev hanımını korumaya yönelik olan bu 

hükümden evvel, kadına evhanımı maaşı bağlanması ve sosyal güvenlik esaslarından 

faydalanması şartı konmasının daha isabetli olacağı düşünülmektedir. 

2.10. Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Önlemler 

Eski TMK. Md. 161, Yeni TMK. Md. 195’te hâkimin evlilik birliğinin 

korunmasına ilişkin önlemler alabileceği öngörülmüştür. 

Eski ve yeni her iki düzenlemede de hâkimin müdahalesi söz konusudur. Yeni 

düzenlemede eskiden farklı olarak, eşlerin ortak rızaları ile hâkim mârifetiyle uzman 

kişilerin yardımı sağlanmak suretiyle evlilik ve aile sorunlarının çözümünde eşlere daha 

çok yardımcı olmaya çalışılmaktadır. 

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûlleri’ne dair 

Kanun’un 5. maddesinde Aile Mahkemelerinde Görevli Uzmanlar ve Görevleri başlığı ile 

bu konu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Türkiye’de, genel olarak erkekler, evliliğin devamı süresinde, aile içi problem 

karşısında psikolojik yardım almayı kabul etmemektedir. Aile danışmanlarının sayısı 

gittikçe artmasına rağmen bu talep daha çok kadınlardan gelmektedir. Evlilik, sadece 

kadının çabalarıyla kurtarılamayacağından, erkek destek almaya razı olmadığında yuvanın 

yıkılma ihtimali artmaktadır. Boşanma ve ayrılık durumuna gelmeden bu yöntem etkili 

kılınsa birçok yuva daha en başından yıkılmaktan kurtarılabilir.  

Eski TMK. Md. 162, Yeni TMK. Md.19 ile eşleri birlikte yaşamalarına ara 

verilmesi durumunda eşlerin istem hakları ve hâkim tarafından alınacak önlemler ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. 
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Yeni TMK. Md. 21’e göre evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler 

konusuna, eşlerin herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bu hüküm kadın-

erkek eşitliğine uygundur. 

2.11. Evlilik Birliğinin Temsili 

Eski TMK. Md.154 te “Birliği koca temsil eder” ifadesi yer alıyordu. Yeni TMK. 

Md.188 de ise, eşler arasında ayırım yapılmaksızın eşlerden her birinin ortak yaşamın 

devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için tek başlarına evlilik birliğini temsil 

edecekleri kabul edilmiştir. Ailenin olağan ihtiyaçlarını aşan önemli hususlarda ise 

eşlerden birinin hangi hallerde birliği temsil edeceği belirlenirken de kadın-erkek eşitliği 

gözetilmiştir. 

Evlilik birliğinin temsili Aile Hukukuna özgü bir kurumdur. Evlilik birliğinin tüzel 

kişiliği olmadığı için buradaki temsil gerçek anlamda “evlilik birliğinin temsili” olmayıp 

bir eşin ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için yaptığı borçlanma 

işlemlerinden89 diğer eşin de müteselsilen sorumlu olması90, ona da başvurulması anlamına 

gelmektedir. Ailenin sürekli ihtiyaçları deyimiyle ne kastedildiği ailenin sosyal düzenine, 

içinde bulunduğu ekonomik duruma ve yerel adetlere göre belirlenmelidir. Ancak yiyecek, 

içecek, giyecek ve yakacak maddelerinin, evin ve çamaşırların temizlenmesi için temizlik 

araç ve gereçlerinin, öğrenimlerini sürdüren çocuklar için gerekli  kitap, defter ve diğer 

eğitim araç ve gereçlerinin satın alınması; zorunlu küçük onarımların yaptırılması, hastalık 

durumunda hekime muayene olma ve ilaç satın alınması, eve günlük bir ya da birkaç 

gazete satın alınması için gerekli hukukî işlemleri, bunlar ailenin sürekli ihtiyaçları kabul 

edildiği için eşlerden her biri diğerinin rızasına ve katılımına ihtiyaç olmaksızın tek başına 

yapmak yetkisine sahiptir.  

Doktrinde evlilik birliğinin temsilinden söz edilerek sonuçta erkek eşin 

borçlanmalarından kadın eşin “müteselsilen” sorumlu olması sonucunda alacaklıların 

doğrudan doğruya ona da başvurabilmeleri kuralının getirilmesinin kadın erkek 

eşitsizliğinin bu “esef verici” görünümünü ortadan kaldırdığı ve kadına kocası tarafından 

                                                           
89 TMK. md.188 
90 TMK. md.189/I 
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borçlandırılabilme ve icra takibine maruz kalabilme onur ve kıvancının sağlandığı ileri 

sürülmektedir.91 

2.12. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

TMK. Md. 189’a göre, birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde eşler, üçüncü 

kişilere karşı müteselsilen sorumludur. Temsil yetkisinin aşılması halinde her eş, yapmış 

olduğu işlemden dolayı kişisel olarak sorumludur. Fakat temsil yetkisinin aşılmış olduğu 

üçüncü kişilerce anlaşılamıyorsa, yapılan işlemden dolayı diğer eş de sorumlu olur. Bu 

hüküm, özellikle kadın aleyhine çok önemli sakıncalar içeren bir hükümdür. Çünkü 

erkeğin aile ile ilgili olmayan, sorumsuz ve düşüncesizce yaptığı harcamalardan dolayı 

dahi, üçüncü kişilerin, kadının malvarlığına el atabilmelerinin yolunu açmaktadır92 

2.13. Eşlerin Meslek Ve İş Seçimi 

Eski TMK Md. 159/I Anayasa Mahkemesi’nin 29.11.1990 tarih ve 30/31 sayılı 

kararı ile iptal edilmiştir.93 İptal edilen madde hükmüne göre, eşler hangi mal rejimini 

kabul etmiş olurlarsa olsunlar, evli kadın kocasının açık veya zımnî izni ile bir iş veya 

sanat ile uğraşabilmekteydi. 

Evli kadının kocasının iznini almadan meslek ve sanatla uğraşarak yaptığı işlemler 

geçerli sayılıyordu; ancak, bu işlemlerden doğan borçlardan koca sorumlu olmuyordu. Evli 

kadının, kocasının izin vermemesine rağmen çalışmakta ısrar etmesi, geçimsizliğe ve 

dolayıyla boşanmaya yol açabiliyordu. Bu durumda, boşanmada kadın kusurlu kabul 

ediliyordu. 

Yasa koyucu bu hükmü koyarken, Medeni Kanun’da bulunan başka bir hükümden 

etkilenmiştir. Eski Medeni Kanun Md.152’ye göre evi geçindirmek kocaya ait bir 

yükümlülüktü. Bu hüküm karşısındai evi geçindirme yükümlülüğü kocaya verilmiş ise, 

kadının çalışıp çalışmamasına da koca karar vermelidir düşüncesi eski TMK. Md.159/I 

hükmünün konulmasına yol açmıştır.94 

                                                           
91  Hatemi /Kalkan Oğuztürk, Aile Hukuku, 4.b., Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014,s.87 
92  Şahin Akıncı, “Medeni Kanunda Kadın ve Aile, webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/8_2.pdf,s.12(03.04.2015) 
93  R.G. 02.07.1992, S. 21272. 
94  Ayhan Uçar, “4721 Sayılı Medeni Kanun ile Evliliğin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım 

Değişiklikler Üzerine Düşünceler”, AÜEHFD, C.VI, s.1-4, 2002 
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Mahkeme, iptal kararının gerekçesinde, bu hükmün eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, 

kişinin maddî ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahip olması prensibi ile 

bağdaşmadığını belirtmiştir95 

 Türk Medenî Kanunu’nun “Eşlerin meslek ve işi” başlığını taşıyan 192’nci 

maddesine göre ise eşlerden her biri, meslek ya da iş seçiminde diğerinin iznini almak 

zorunda değildir. Buna karşılık eşler meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde 

evlilik birliğinin huzur ve yararını göz önünde tutmak zorundadır. Diğer eşin sıkıntı veya 

utanç duyacağı bir meslek veya işi seçmekten kaçınmalıdır. 

Eski Medenî Kanun zamanında mesleğin seçimi ve yürütülmesi hususundaki 

sınırlandırma sadece kadın bakımından öngörülmüş olduğu için kadının statüsünden farklı 

olarak koca, kadının açık veya üstü kapalı onayına ya da hâkimin iznine bağlı olmaksızın 

meslek ve sanatın seçiminde serbestti. Türk Medenî Kanunu’nun 192’nci madde 

metnindeki eşler terimine bakılacak olursa seçilip icra edilecek olan mesleğin evliliğin 

huzur ve yararına olup olmadığı tartışması sadece kadının seçip icra edeceği meslek 

açısından değil, koca için de söz konusu olabileceğinden koca da artık serbestçe değil 

ancak ailesinin huzur ve yararı gözeterek mesleğini seçip icra edebilecektir.  

Yeni TMK. Md.192 ile Eski TMK. Md. 159’ daki ‘karı’ terimi terk edilip, eşler 

terimine yer verilmek suretiyle kadın aleyhine olan eşitsizlik giderilmiştir.96 

“Karı” terimi, bu alandaki kullanılışı ile bir aşağılama ifadesi değildir ve Medeni 

Kanun’dan  –bir yer hariç-97 çıkarılmış olsa bile günlük hayatta yine kullanılmaktadır.98 

Kanımızca kadın-erkek eşitliği gözetilerek hazırlanmış olan bu kanun maddesinde 

öne sürülen huzur ve yarar şartı, bu birliğin yıkımında göz önüne alınacaktır. Oysaki eşler 

evlilik devamınca sadece birinci cümleyi göz önüne alacaklar, anlaşmazlık durumunda 

ikinci cümle devreye girecektir. Bu da evliliğin sıhhati açısından doğru değildir. 

2.14. Bilgi Verme Ödevi 

Bilgi verme ödevi hakkında Yeni TMK’da açık bir düzenleme yapılmamış olması 

önemli bir eksikliktir. Çünkü, eski TMK’dan farklı olarak kadın-erkek eşitliği ilkesinin bir 

                                                           
95  Türker, a.g.tz, s.15 
96  Uçar, a.g.m., s.318-319 
97  TMK, md.153/II 
98  Hatemi/Kalkan Oğuztürk, a.e., s.87 
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gereği olarak her iki eşe de aynı hak ve sorumluluklar yüklenmiştir. Evi geçindirme 

yükümlülüğü icabı, evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında ‘emek ve varlıkları’ ile 

katılmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, eşlere gerektiği hallerde birbirlerinden bilgi ve 

belge isteyebilme ihtiyacını doğurmaktadır. 99 

Bu görüş, evlilikteki samimiyet ve paylaşım ihtiyacını hiçe saymaktadır. Belgelerle 

ispat, resmi bir kurum olmayan ailede düşünülmesi zor bir durumdur. Fakat kanunla 

düzenlenmiş, aileyi sarsıcı pekçok maddenin yanında böyle bir görüşün ileri sürülmesi; 

yeni hükümlerle getirilen sözde eşitliklerle, eşitsizliklerin doğduğu da inkar edilemez bir 

gerçektir. 

2.15. Evli Kadının Soyadı 

Eski TMK’nın 153’üncü maddesinin, kadının kocasının soyadının önünde önceki 

soyadını da taşımasına imkân veren; fakat kocasının soyadını taşıma zorunluluğunu devam 

ettiren hükmü, Türk Medenî Kanunu’nun 187’nci maddesinde aynı şekilde korunmuştur.100 

Türk Medenî Kanunu’nun 187’nci maddesi şu şekildedir: “Kadın, evlenmekle kocasının 

soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı 

yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki 

soyadı kullanan kadın ise bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” Eski TMK’da 

olduğu üzere TMK’nın 187’nci madde hükmünde de evlenen kadının kocasının soyadını 

taşıması zorunluluğu devam etmektedir 

Sadece Eski TMK. Md. 153/II de yer alan “kadının kocasının muavin ve müşaviri 

olduğu ve eve kadının bakacağı “ şeklindeki hüküm kaldırılmıştır. 

Boşanan kadının kişisel durumunu düzenleyen TMK. Md.73 boşanan kadının 

evlenmeden önceki soyadını yeniden alabilmesine olanak sağlayacak şekilde 

düzenlenmiştir: 

“Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, 

evlenmeden önceki soyadını yeniden alır.  Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse 

hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. 

                                                           
99  Uçar,a.g.m.,s.328 
100  Seda İrem ÇAKIRCA, “Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK m. 187’nin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. 

Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, Cilt 1, s. 741; Seda İrem ÇAKIRCA, “Evli Kadının Soyadına 

İlişkin Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, İÜHFM 2012, C.LXX, S. 2, s. 145. 
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Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun 

kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını 

taşımasına izin verir. 

Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.” 

Kadın-erkek eşitliği açısından konunun kritiği bölüm sonunda yapılmıştır. 

2.16. Eşlerin Sözleşme Özgürlüğüne Getirilen Kısıtlamalar 

TMK Md. 193’e göre, “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri 

diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.” “Aksine hüküm 

bulunmadıkça” ifadesinden anlaşılacağı üzere, eşlerin hukukî işlem özgürlüğü kanunî 

düzenlemelerle sınırlandırılabilir. 

Türk Medeni Kanunu’nda eşlerin hukukî işlem özgürlüğü ilkesine Md. 194, Md. 

199 ve Md. 223 ile istisnâlar getirilmiştir. 

Türk Medeni Kanunu’nda bazı hukukî işlemlerde eşlerin birlikte karar vermesi 

ilkesi getirilmiştir. Evlilik birliğinin ekonomik geleceği ve mutluluğu açısından önem 

taşıyan işlemlerde eşlerden sadece birinin karar verme yetkisine sahip olması evlilik 

birliğinin amacı ile bağdaşmamaktadır. Evlilik birliği eşlerin mutluluğu ve sıkıntılarını 

birlikte paylaşmalarına, evliliğin ekonomik geleceği ve mutluluğu için önem taşıyan 

konularda birlikte karar vermelerine dayanan bir yaşam biçimidir.101 

Bu sebeple TMK Md.194’de, kiralık aile konutlarında kira sözleşmesine taraf olan 

eşin, diğer eşin rızası olmadan kira sözleşmesini feshedemeyeceği, aile konutu eşlerden 

birinin mülkiyetinde ise mülkiyet hakkına sahip olan eşin, diğer eşin rızası olmadan aile 

konutunu devredemeyeceği, bu konut üzerindeki hakları sınırlandıran hukukî işlemler 

yapamayacağı; TMK Md.223/II’de102 ise, edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşlerin 

payları üzerinde diğer eşin rızası olmadan tasarrufta bulunamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümlerin yanı sıra, ‘tasarruf yetkisinin sınırlanması’ kenar başlığını taşıyan TMK 

Md. 199’da103, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mâli 

                                                           
101  Türker, a.g.tz., s.17 
102  “Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve 

bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin 

rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.” 
103  “Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine 

getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı 
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bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla, eşlerden birinin tasarruf 

işlemlerinin geçerliliğinin hâkim kararıyla diğer eşin rızasına bağlanabileceği 

düzenlenmiştir.  

 Kılıçoğlu’na göre bu durum, eşlerin hukuksal işlem ehliyetine ve tasarruf yetkisine 

getirilmiş bir sınırlama olmayıp, veli olan her iki eş için bazı hukuksal işlemlerde birlikte 

hareket etme ve birlikte karar verme yükümlülüğüdür.104 

2.17. Evlilik Devam Ederken Veya Ayrılık Durumunda Ortak Konut Ve Ev 

Eşyası 

TMK. Md.199’de yapılan düzenleme ile  hâkime, evliliğin devamı veya boşanma 

sırasında özel önlem alma yetkisi de verilmiştir. Buna göre hâkim, evlilik devam ederken 

veya birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde, ortak konuttan ve ev eşyasından kimin 

yararlanacağına karar verecek ve bu konuda gereken önlemleri alacaktır.105 Hâkim, önlem 

olarak, eşlerden birinin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına da karar verebilecektir. 

 Aynı şekilde hâkim, eşlerden birinin taşınmazlarıyla ilgili tasarruf yetkisinin 

sınırlanması amacıyla tapuya şerh verilmesine re' sen karar verebilir.106 Bu son durum 

hâkimin alacağı önlemlerin özel bir şeklidir. Doktrinde hükmün özel amacının, boşanmaya 

kararlı olan kocanın, sırf kadına nafaka veya tazminat ödememek için, mallarını 

başkalarına devretme yolunu kapatmak olduğu ileri sürülmüştür. Bu hükümle, dolaylı 

olarak kadın korunmaktadır. Gerekçede de hükmün, özellikle kocanın, karısından mal 

kaçırmasını önlemeye yönelik olduğu ifade edilmiştir. Böyle bir hüküm, sadece koca 

açısından değil, her iki eş açısından da eşlerin birbirilerinden mal kaçırma yolunu 

kapatmaya yöneliktir. Bu sonuç, eşitlik ilkesine de uygundur.107 

Burada kanun tarafından kadın korunuyor gibi görünse de, kanun, kadın ve erkeği 

eşit şekil ve şartlar altında koruyup gözetmekte; eşlerden kadın veya erkek hangisi olursa 

olsun kötü niyetli olanın müdahalesine izin vermemeyi amaçlamaktadır. 

                                                                                                                                                                                
değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.Hâkim bu durumda 

gerekli önlemleri alır.Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen 

durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verir.” 
104  Kılıçoğlu, a.g.m., s.3 
105 TMK. md.197/II 
106 TMK. md. 199/III 
107  Veysel Başpınar, “Türk Medeni Kanunu İle Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Bu Konuda Bazı 

Önerilerimiz”, AÜHFD, C.LII, S. 3, Y. 2003, s. 79-101. 
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2.18. Sulh Hukuk Mahkemesinin Onaylaması Öngörülen İşlemler 

Eski TMK. Md.169’de yer alan, karının koca menfaatine üçüncü kişilere karşı borç 

altına girmesini sulh hukuk mahkemesinin onayına bağlayan hüküm, her ne kadar evli 

kadını koruma amacını taşıyor idiyse de eşitlik ilkesinin gereği olarak bu hüküm terk 

edilmiştir. 

Eski TMK Md. 169/I’e göre, eşler arasında mal ayrılığı rejimi yürürlükteyse, eşler 

birbirleriyle her türlü hukukî muameleyi serbestçe yapabilirler. Eşler arasındaki hukukî 

muameleler yönünden, evli kadının fiil ehliyetinin sınırlandırılmasıyla ilgili her hangi bir 

esasa yer verilmemiştir. Ancak, eşler arasında mal birliği rejimi kabul edilmişse, evli 

kadının şahsi mallarına veya mal ortaklığı rejimi kabul edilmişse ortaklığa dahil olan 

mallara ilişkin olarak eşler arasında yapılacak hukukî işlemlerin geçerliliği sulh hâkiminin 

onayına bağlıdır. Hâkim tarafından onaylanma zorunluluğu, evli kadının ve evlilik 

birliğinin korunması amacıyla getirilmiştir. 

 Hâkimin onayını gerektiren hukukî işlemler eşler arasında yapılan iki taraflı 

hukukî işlemlerdir. Hâkimin onayı hem taahhüt hem de tasarruf işlemleri için 

aranmaktadır. Evli kadının mal varlığında kazandırıcı sonuç yaratan işlemler için hâkimin 

onayına gerek yoktur.  

Benzer bir düzenleme Eski TMK. Md. 173/II’de yer almaktadır. Bu hükme göre, 

evliliğin kurulmasından sonra eşler arasında mal rejimlerine ilişkin olarak yapılacak 

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için sözleşmenin sulh hâkimi tarafından onaylanması 

gerekir. 

Eski TMK. Md. 150/V’e göre, eşler arasında boşanma ve ayrılığın fer’î 

hükümlerine ilişkin sözleşmelerin geçerliliği de sulh hâkiminin onayına bağlıdır. 

Yeni TMK’da, Eski TMK Md. 169/I ve Md. 173/II hükmünü karşılayan bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Eski TMK. Md. 150/V hükmü ise TMK’nın 184/V’te aynen 

yer almaktadır. 

2.19. Evli Kadının Dava Ehliyeti 

Eski TMK Md. 160’a göre, karı-koca hangi mal rejimini kabul etmiş olursa olsun, 

evli kadın dava ehliyetine sahiptir. Ancak, eşler arasında mal birliği veya mal ortaklığı 

rejiminin geçerli olduğu hallerde, evli kadın ile üçüncü kişiler arasında kadının şahsî 
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malları ile ilgili olarak açılmış olan davalarda kadını kocası temsil eder. Bu rejimlerden 

birinin benimsenmiş olması halinde kocanın, karısının şahsî malları üzerinde yönetim ve 

yararlanma hakkına sahip olması sebebiyle kocaya böyle bir yükümlülük getirilmiştir.108 

Eşitlik ilkesi gereği Yeni TMK’da bu hükmü karşılayan bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

2.20. Evli Kadının Kocası Lehine Üçüncü kişilerle Yaptığı Hukuki İşlemler 

Eski TMK. Md. 169/II’ye göre, evli kadının kocası lehine üçüncü kişilere karşı 

yüklenmiş olduğu borçlar sulh hâkimi tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmazlar. Bu 

maddeye göre hâkimin onayına tâbi olan işlemler taahhüt işlemleridir. Evli kadının 

kocasına kefil olması, kocası lehine ticarî senede ciranta olarak imza atması, kocası ile 

birlikte müteselsil borçlu olarak borç senedi imzalaması, kocası lehine aval vermesi, 

kocasının borcunu üzerine alması ve kocası lehine borç ikrarında bulunması gibi işlemler 

Eski TMK Md. 169/II kapsamına girmektedir. 

Bu hüküm, kadının kocasının baskısı altında, kocası lehine olmak üzere üçüncü 

kişilerle işlem yapmasını engellemek, bu sayede kadını kocasına ve kocasının 

alacaklılarına karşı korumak amacıyla getirilmiştir. Ancak bu hükmün, günümüzde 

uygulanma ve kabul edilebilme olanağı yoktur. Kocasının borcu için kefil olmak veya 

taşınmazını ipotek etmek isteyen kadın, böyle bir hukukî işlemi yapabilmek için 

mahkemeye başvurup hâkimden izin almak zorundadır; bu ise gereksiz masraf ve zaman 

kaybına yol açmaktadır; zira uygulamada mahkemelere yapılan başvuruların hemen hemen 

hepsinin kabul edildiği görülmektedir. 

Özellikle büyük şehirlerde eşleri şahsen tanıma imkânı bulunmayan hâkimlerin, 

evli kadının kocasına ait borcu serbest iradesi ile yüklenip yüklenmediğini kontrol etmesi 

mümkün değildir. 

Ayrıca, eşler arasında eski TMK. Md. 169/I’e göre her türlü hukukî işlem serbest 

olduğuna göre, evli kadın hâkimin onayını almadan tüm mal varlığını kocasına 

bağışlayabileceğine, kocasının borcu için mallarını ifa yerine edim olarak kocasının 

alacaklılarına temlik edebileceğine göre, kocasının borcunu üstlenmesi veya kocasına kefil 

olması için hâkimin onayını almanın bir önemi kalmamaktadır. 

                                                           
108  Türker, a.g.tz., s.14  
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Eski TMK Md. 169/II hükmü, evli kadını kocaya nazaran alt düzeyde gören, 

hukukî işlemler bakımından hukuk mahkemesinin denetim ve vesayetine tâbi tutan bir 

hükümdür. Hatta bu hüküm sebebiyle kadınlar bazı tasarrufları yönünden “sınırlı ehliyetli” 

kabul edilmektedir.109 

Bu sebeple, ilgili hüküm her ne kadar kadını koruyor gibi görünse de eşitlik ilkesi 

gereği, Türk Medeni Kanunu’nda bu hükmü karşılayan bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Eşler arasında ayırım yapılmaksızın sözleşme özgürlüğü tanınmıştır. 

2.21. Eşler Arasında Cebri İcra yasağı 

Eski TMK Md. 165/I’e göre, karı kocadan her biri evliliğin devamı süresince 

kanunun belirttiği haller dışında diğerine karşı cebri icra talebinde bulunamaz. Bu hüküm 

emredici bir hükümdür ve taraflar aksini kararlaştıramazlar. Taraflar cebri icraya 

başvuramamakla beraber, birbirlerinden olan alacaklarını dava yoluyla talep edebilirler; 

ancak, mahkemenin verdiği kararı icraya koyduramazlar. Kanun koyucu, eşler arasında 

cebri icra yasağını koyarken eşlerin haklarını korumak üzere buna paralel bir başka hüküm 

de getirmiştir. BK. Md. 132/I 3.bentte evlilik devam ettiği sürece eşlerden birinin 

diğerinden olan alacağı hakkında zamanaşımının işlemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Evlilik birliğinin korunması amacıyla getirilmiş olan bu hüküm, kadın-erkek 

eşitliğine aykırı olduğundan ve günümüz şartlarında gerekli olmadığından110 yeni TMK.’da 

yer almamaktadır. TMK Md. 270’e göre, eşler hangi mal rejimini seçerlerse seçsinler, 

birbirlerinden olan alacaklarını cebri icra yoluyla takip edebilirler. Bunun için alacakların 

muaccel olması yeterlidir. BK. Md. 132/I 3.bente göre, evlilik birliği devam ederken 

muaccel olan borçlar için zamanaşımı işlemez. Kanun koyucu, aynı madde hükmü ile eşin 

diğer eşe borcunu öderken evlilik birliğinin tehlikeye girmemesi için, hâkime borçlu eş 

lehine vade tanıma imkânı getirmiştir.111 

2.21. Aile İçi Şiddet 

Aile içinde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek amacıyla yeni bir yasal 

düzenleme yapılmış olması olumlu bir gelişmedir. 1998’de kabul edilip yürürlüğe giren 

4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”, şiddete uğramış ve uğrama ihtimali 

                                                           
109  Ahmet Kılıçoğlu, Türk Medeni kanununda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal 

Alım Hakkı, Ankara, 2002,s.2 
110  Başöz-Çakmakçı, a.e.,s.24 
111  Türker, a.g.tz., s.11 
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bulunan kadınların mahkemelere başvurarak koruma emri alabilmelerini sağlayacak 

hükümler içermektedir. Genel gerekçesinde, aile içi şiddete daha çok “anne ve çocukların 

maruz kaldığı” belirtilerek “aile içi şiddetten mağdur olan kadını koruyucu yasal 

tedbirlerin alınması zorunluluğu” vurgulanmaktadır.112 

3. EVLİLİKTE MAL REJİMİ 

3.1. Mal Rejimi Kavramı 

Mal rejimi, evlilikten sonra karı-koca arasındaki malî ilişkileri (mallardan 

yararlanma, mallar üzerinde tasarrufta bulunma, malların yönetimi ve eşlerin bu konudaki 

sorumlulukları gibi) düzenleyen sistemin adıdır.113Aile hukukunda yapılan en önemli 

değişiklik, eşler arasındaki mal rejiminin değiştirilmesidir. Gerçekten de, eski Medeni 

Kanun'da eşler arasındaki yasal mal rejimi, mal ayrılığı idi. 1999 Tasarısında, İsviçre 

hukukunda 1988 yılında kabul edilen "edinilmiş mallara katılma" rejiminin, ülkemizde de 

yasal mal rejimi olarak kabul edildiği belirtilmiş, daha sonra bu hüküm kanun metninde de 

aynen kabul edilmiştir. Yeni Medeni Kanun, mal rejimi konusunda ikili bir ayrım 

yapmıştır. Bunlardan birincisi yasal mal rejimi, ikincisi ise seçimlik (akdî) mal rejimidir. 

Medeni Kanuna göre, yasal mal rejimi "edinilmiş mallara katılma rejimi" dir. (TMK. 

Md.202). Seçimlik mal rejimleri ise, mal ayrılığı rejimi (TMK. Md.242-243); paylaşmalı 

mal ayrılığı rejimi (TMK. Md. 244-255) ve mal ortaklığı rejimidir. (TMK. Md.256-281). 

Buna karşılık, yeni düzenlemede, eski Medeni Kanunda yer alan "mal birliği rejimi" (Eski 

TMK. Md.191-210) kabul edilmemiştir.114 

3.2.Türk Medeni Kanunu’nda Mal Rejimleri 

3.2.1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

Türk Medeni Kanunu’nda 202 vd. maddelerinde yasal mal rejimi olarak “edinilmiş 

mallar katılma rejimi” kabul edilmiştir. Türk Medenî Kanunu’nun 202/I’e göre, “eşler 

arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır”. Bu sayede eşlerin 

kişisel malları dışındaki evlilik süresince edindikleri mallar, kural olarak, evliliğin sona 

ermesi hâlinde eşit olarak paylaşılacaktır. Bu, kadınların ekonomik ve buna bağlı olarak 

tüm haklarını koruyucu, adaleti ve toplumsal huzuru sağlayıcı çok önemli bir gelişme 

                                                           
112  Fatmagül Berktay, “Kadınların İnsan haklarının Gelişimi ve Türkiye- Sivil Toplum ve Demokrasi”, 

Konferans Yazıları, N.7,2004 ( stk.bilgi.edu.tr/docs/Berktay_std_7.pdf)s.24 
113  Yüksel,a.g.m., s.192 
114  Yüksel, a.g.m., s. 87 
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olarak görülmüştür; çünkü hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuran ve eski Medenî 

Kanunumuzda geçerli olan her eşin kendi adına kayıtlı mallara sahip olması esasına 

dayanan “mal ayrılığı” rejimi değiştirilmiştir.115 Bu rejim ülkemizde 01.01.2002 tarihinden 

itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, her bir eşin iki 

grup malları vardır. Bunlar; "edinilmiş mallar" ve "kişisel mallardır"116  

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde 

ettiği malvarlığı değerleridir. Buna göre, bir malın edinilmiş mal sayılması için şu iki şartın 

gerçekleşmesi gerekir: Söz konusu mal evliliğin devamı sırasında elde edilmiş olmalıdır. 

Ayrıca bu mal emek karşılığı elde edilmiş olmalıdır. Bir eşin edinilmiş malları TMK. Md. 

219'da beş bent halinde sayılmıştır. Bunlar; a)eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler, 

b)sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu ve kuruluşlarının veya personele yardım 

amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, c)çalışma gücünün kaybı 

nedeniyle ödenen tazminatlar, d)kişisel mallarının gelirleri, e)edinilmiş malların yerine 

geçen değerlerdir. Bunun istisnaları; a) sosyal güvenlik ve yardım ödemeleri, b) çalışma 

gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, c) kişisel malların gelirleridir. Eşin kişisel 

malları ise, TMK. Md. 220'de dört bent halinde sayılmıştır. Buna göre bir eşin kişisel 

malları: a)kişisel kullanımına yarayan eşya, b)evlenmeden önce sahip olduğu veya 

evlenmeden sonra miras veya bağış yoluyla geçen mallar, c)manevi tazminat alacakları, 

d)kişisel malların yerine geçen değerlerdir. 

Kanun koyucu, eşlerin yapacakları sözleşme ile bazı kişisel malların da edinilmiş 

mallara dâhil olmasına karar verebilmelerine imkân tanımıştır.117 Söz konusu hükme göre, 

eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle 

doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal 

sayılacağını kabul edebilirler. Yine aynı maddede eşlere, mal rejimi sözleşmesiyle, kişisel 

malların gelirlerinin edinilmiş mallara dâhil olmayacağını kararlaştırabilme yetkisi 

tanınmıştır. Bu hükümler, uygulamada özellikle çalışmayan kadın aleyhine kullanılmaya 

yol açabilecek niteliktedir.118 

                                                           
115  Yüksel, a.g.m., s.193 
116 TMK. md. 218 
117 TMK. md. 221 
118  Yüksel, a.g.m., s.90 
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3.2.2. Mal Ayrılığı Rejimi 

Bu rejim eski TMK.’da yasal mal rejimi idi. Yeni düzenlemede rejimin, ancak 

seçimlik olarak kararlaştırabileceği kabul edilmiştir. Ayrıca bu rejime Kanun metninde 

sadece iki madde ayrılmıştır (TMK. Md. 242-243). Rejimin esası; her eşin malının 

kendisine ait olmasıdır. Bu rejimde iki malvarlığı grubu vardır. Bunlar kadının 

mülkiyetindeki mallar ve kocanın mülkiyetindeki mallardır. İki mal grubunun dışında 

kalan bir mal bulunmamaktadır. Bu durum eşlerin evlenmeden önce sahip oldukları mallar 

için geçerli olduğu gibi, evlendikten sonra edindikleri mallar için de geçerlidir. Buna göre 

eşlerden her biri, kanuni sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde mülkiyet, yönetim, 

yararlanma ve tasarruf haklarına bizzat sahiptir.119 

3.2.3. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 

Mal ayrılığı ve mal birliği rejiminin aksine, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, 

İsviçre'de olmayan, Avusturya hukukundaki düzenlemeden farklı Türk hukukuna özgü bir 

rejimdir. Bu rejim, edinilmiş mallara katılma rejiminin, uygulanması ve özellikle tasfiyesi 

sırasında oluşturacağı sakınca ve güçlükleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.120 Bu 

nedenle, adı geçen rejim bir yönü ile edinilmiş mallara katılma rejimine, diğer yönü ile ise 

mal ayrılığı rejimine benzemektedir. Adı geçen rejimde eşlerden her biri, evlilik 

zamanında edindikleri veya kişisel malları üzerinde, kanunun çizdiği sınırlar içinde 

mülkiyet hakkına sahiptirler. Aynı şekilde her eş kanuni sınırlar içerisinde kendi 

mallarından dilediği biçimde yararlanabilir ve tasarrufta bulunabilir. 

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde paylaştırma konusu mallar, "aileye özgülenen 

mallar" diye tanımlanan mallardır. Bunlar ailenin ortak kullanımına ve yararlanmasına 

(aile konutu, konuttaki ev eşyası, yazlık ev, binek otomobili, deniz motoru, yat, sandal vb.) 

özgülenmiş olan mallar, ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik 

yatırımlar (menkul kıymetler, tahviller, altın ve dövizler, kira getiren daireler vb.), ilk iki 

sıradaki malların yerine geçen (ikinci bir yazlık, ikinci bir deniz motoru vb.) değerlerdir. 

                                                           
119  Yüksel,a.g.m., s.90 
120  Ayşe Havutçu, “Türk Medeni Kanunu'nda Kadm-Erkek Eşitliğine Ters Düşen Hükümler ve Reform 

Çalışmaları”, İzBD. 1998, S. 1, sh.10 vd. 
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3.2.4. Mal Ortaklığı Rejimi 

Bu rejim gerek eski TMK. Md. 211 vd., gerek yeni düzenlemede TMK. Md. 256 

vd.’inde seçimlik rejimlerden biri olarak yer almaktadır. Rejimin temeli, ortaklık malları 

ile her iki eşin kişisel malları ayrımına dayanır. Bu rejim genel mal ortaklığı rejimi (TMK. 

Md.257) ve sınırlı mal ortaklığı rejimi  (TMK. Md. 258-259) olmak üzere ikiye ayrılır. Mal 

ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar (TMK. Md.256). 

Ortaklık malları, genel mal ortaklığı rejiminde, eşlerin kanun gereği kişisel mallan sayılan 

malları dışındaki bütün mallardan ve gelirlerden oluşur. Bu mal rejiminde hiçbir eş ortaklık 

malları üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir. Başka bir deyişle, mal ortaklığı 

rejiminde, ortaklık mallarında elbirliği mülkiyeti söz konusudur (TMK. Md.257/III). Bu 

mallarda yönetme eski Medeni Kanundan (Md.212) farklı olarak, kadın erkek eşitliğine 

uygun bir şekilde, her iki eşe de tanınmıştır (TMK. Md.262-263). Buna karşılık kişisel 

mallar ise, TMK. Md. 260/I hükmüne göre, mal rejimi sözleşmesine, üçüncü kişinin 

karşılıksız kazandırmasına veya kanunla belirlenir. Meselâ, eşlerden her birinin sadece 

kişisel kullanımına ayrılmış olan eşyası (kadının makyaj malzemesi, kocanın tıraş takımı) 

ile manevi tazminat alacakları kanundan dolayı kişisel malıdır (TMK. Md.260/II). Bu 

mallarda mülkiyet, yararlanma, yönetim ve tasarruf mal sahibi eşe aittir. Kanun koyucu 

ortaklık malı lehine aksi ispat edilebilen bir karine de kabul etmiştir. Kanuna göre, bir eşin 

kişisel malı olduğu ispatlanamayan tüm malvarlığı değerleri ortaklık malı sayılır (TMK. 

Md.261). 

Eşlerden birinin ölümü halinde ölüm anında; başka bir mal rejimini kabul 

etmeleriyle, başka bir mal rejimine geçiş anında mal rejimi sona ereceği gibi; iptal ya da 

boşama kararıyla evliliğin sona ermesi halinde, dava tarihinden geçerli olmak üzere mal 

rejimi sona erer. Mal ayrılığına geçilmesine mahkemece karar verilmesi halinde de yine 

dava tarihinden itibaren mal rejimi sona erer.121 

4. BOŞANMA VE NETİCELERİ 

4.1. Tazminat Davası 

Eski TMK. Md.143 ile maddi tazminat davası açma hakkı kabahatsiz karı veya 

kocaya tanınmaktaydı. Yeni TMK. Md.174/I de kusursuz veya daha az kusurlu tarafa 

maddi tazminat davası açma hakkı tanınmaktadır.  

                                                           
121  Büyüktanır, a.g.m., s.81 
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TMK.m.174/II de ise manevi tazminat yönünden ‘kabahatsiz olma’ koşulu 

kaldırılmakta, ” Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan 

taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para 

ödenmesini isteyebilir.” ifadesi ile kadın-erkek eşitliği kişilik hakkı ölçü alınarak 

sağlanmaktadır. 

4.2. Boşanma Ve Ayrılık Davalarında Yetkili Mahkeme 

Yeni düzenlemede boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden 

birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce, son altı aydan beri oturdukları yer 

mahkemesidir.122 Bu sonuç, kadın-erkek eşitliğine uygun bir düzenlemedir. 

4.3. Nafaka 

Yeni Kanunla aile hukuku alanında getirilen bir değişiklik de, boşanma sonunda 

hükmedilen yoksulluk nafakası ile ilgilidir. Eski Medeni Kanun'da yoksulluk nafakası 

ödeyen genellikle erkekti. Zira Eski TMK. Md.144'de "Erkeğin kadından yoksulluk 

nafakası isteyebilmesi için kadının hali refahta bulunması gerekir" di. Yeni Kanun, kadın 

erkek eşitliğine uygun bir düzenleme ile bu şartı kaldırmıştır.123 Buna göre, gerek erkek 

gerek kadın, refah halinde olup olmadıklarına bakılmaksızın, yoksulluğa düşecek olan 

diğer tarafa yoksulluk nafakası ödemek zorundadır.124 

Buna göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak 

koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. 

Doktrinde kadın erkek eşitliğini sağlamak için yapılan bu değişiklik şu şekilde 

eleştirilmektedir: “Türk Medenî Kanunu’nda kadın aleyhine olarak cinsiyet ayırımcılığını 

kaldırma girişiminin “hayranlık” verici bir örneği olarak “hali refah” kaydının 

kaldırılması ve kadın eşin erkek eşe mali yükümlerinde eşit kılınmasını de lege ferenda( 

arzu edilen hukuk), kadından hiç nafaka istenememesi gerektiği, kadının ancak ahlâki 

vazife olarak ve kendi rızası ile bu ödemeleri yapabilir.”125 

                                                           
122  TMK. md.168 
123 TMK. md.175 
124  Büyüktanır, a.g.m., s.86 
125  Hatemi/Kalkan Oğuztürk, a.e., s.131 
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4.4. İddet 

“Kadın için bekleme süresi”, eski terim ile “iddet müddeti”kesin olmayan evlenme 

engellerindendir. Türk Medenî Kanunu Md. 132/I’de düzenlenmiştir: “Evlilik sona 

ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez”. 

Bu süre azami gebelik süresidir ve bu sürenin dolması beklenmeksizin kadının evlenmesi 

ve sonrasında kadının hamile olduğunun anlaşılması çocuğun soy bağı açısından sorunlar 

doğurabileceğinden evliliği sona eren kadına 300 günlük bekleme süresi getirilmiştir.126 

İsviçre Medeni Kanunu’nda iddet müddeti artık yer almamasına rağmen, yeni 

düzenleme ile nesebin karışma ihtimaline karşı TMK.’da muhafaza edilmiştir.127  

5. NESEP HUKUKU 

5.1. Nesep Kavramı 

Yeni Medeni Kanun’da nesep terimi çok eskimiş olduğu ve çoğu kez “mezhep” 

terimiyle karışıklığa sebep olduğu için, arı Türkçe bir sözcük olan “soy bağı” şekline 

dönüştürülmüştür.128  

Yeni Medeni Kanun'la getirilen olumlu değişikliklerden birisi de evlilik içi-evlilik 

dışı nesep ayrımına son verilmesidir. Yeni düzenleme ile bir çocuğun evlilik içinde 

doğmuş olması ile, evlilik dışında doğmuş olmakla birlikte, sonradan babasıyla soy bağı 

kurulmuş olması durumu arasında hiçbir fark kalmamıştır. Ayrıca, yeni düzenleme ile eski 

Kanundan farklı olarak (Eski TMK. Md.295, 297), bir tek babalık davası kabul edilmiştir. 

Bu maddeye göre babalık davası açma hakkı, ana ve çocuğa aittir. Her biri bu hakkını ayrı 

ayrı kullanabilir. Baba ölmüşse, dava mirasçılarına karşı açılır.129 

Yeni düzenleme ile bir taraftan kadın ve çocuk korunurken; diğer taraftan zinanın 

daha açık ve kolay işlenmesine, bunun kabulünün sağlanmasına, böylelikle ahlâkî 

çöküntüye zemin hazırlayan bir durum oluşmuştur. 

                                                           
126  Yüksel,a.g.m.,s.186 
127  Hatemi/Kalkan Oğuztürk, a.e., s.58 
128  Başöz-Çakmakçı,a.e.,s.29 
129 TMK. md.301 
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5.2.Nesebin Hükümleri 

5.2.1. Soyadı 

TMK. Md.321’e göre “Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; evli değilse ananın 

soyadını taşır.” Buna göre çocuk, yasal olmayan bir birleşme sonucunda dünyaya 

gelmişse, ananın soyadını taşıyacaktır. Baba ile çocuk arasında tanıma veya babalık hükmü 

ile soy bağının kurulmuş olduğu durumda bile, çocuk ananın soyadını taşıyacaktır. Çünkü 

evlilik söz konusu değildir ve velayete ilişkin TMK. Md. 337’ye göre “ana ve baba evli 

değilse velayet anaya aittir.”130  

Evlilik dışı doğan çocuğun annesinin soyadını almasını öngören düzenleme, 

toplumsal baskı ve çocuğun psikolojisi düşünülmeksizin yapılmıştır. Çocuğun, babasının 

soyadını taşıması daha doğru olacaktır. Kadın haklarını eşitlik düzeyine çekme gayreti 

böyle bir durumda çocuk ve baba ilişkisinin kurulamamasına sebep olabilecektir. 

5.2.2. Çocuk İle Kişisel İlişki 

TMK. Md. 323-326’da düzenlenen çocuk ile kişisel ilişki konusunda, eski kanunda 

açık bir hüküm bulunmamaktadır. 

TMK.Md.325’e göre anne ve babadan başka kişilere, özellikle de hısımlarına,  

büyük ana ve büyük babalar için çocukla kişisel ilişki durumu düzenlenmiştir. 

Aile kurumuna verilen değer ve kadın-erkek eşitliği ölçüsünde düzenlenen bu 

hüküm, hem anne-baba, hem de büyükanne-büyükbaba ile çocuğun ilişkisini 

düzenlemektedir. 

5.2.3. Çocukların Bakım Ve Eğitim Giderlerinin Karşılanması 

TMK. Md.327-334 hükümleri arasında, çocuğun bakımı, korunması, eğitimi 

konularında, ana ve babanın yükümlülüklerine, nafakaya ve geçici önlemlere ilişkin 

konular ayrıntılı biçimde düzenlenmektedir.131 

                                                           
130  Büyüktanır,a.g.m., s.95 
131  Büyüktanır, a.g.m., s.96  
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5.2.4. Karşılıklı Yükümlülükler 

TMK. Md.332’ye göre “Ana, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün 

gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve ailenin 

onurunu gözetmekle yükümlüdürler.” 

5.2.5. Evlat Edinme  

Türk Medeni Kanunu'nun bu konuya ilişkin düzenlemelerinde pek çok değişiklik 

yapılmıştır.132 Ayrıca, eski hükümler arasında bulunmayan yeni bazı düzenlemeler 

öngörülmüş133; evlat edinmenin şartları önemli ölçüde değiştirilmiş ve bu konuda pek çok 

istisna kabul edilmiştir.134 Mesela, evlat edinme yaşı 35'ten '30'a indirilmiştir.135 Aynı 

şekilde, eşlerin ancak birlikte evlat edinebilecekleri esası kabul edilmiştir. Bunun iki 

anlamı vardır. Bunlardan birincisi ancak eşler birlikte evlat edinebilirler. Eş olmayan 

kimseler ise birlikte evlat edinemezler. İkincisi ise eşlerden birinin tek başına evlat 

edinememesidir. Bundan böyle artık eşler ancak birlikte evlât edinebileceklerdir.136 Bu 

nedenle, evli olmayanların birlikte evlat edinebilmeleri mümkün değildir. Yine kural 

olarak eşlerden birinin tek başına evlat edinmesi kabul edilmemiştir.137  

Eşlerin evlat edinmeleri konusunda alternatifli durum kabul edilmiştir. Birinci 

duruma göre, eşlerin birlikte evlat edinmeleri için en az beş yıldan beri evli olmaları 

gerekmektedir. Bu konuda eşlerde yaş sınırı aranmamıştır (TMK. Md.306/II). Zira burada 

yaş değil, beş yıllık evlilik süresi önemli görülmüştür. İkinci durumda, eşlerin her ikisi de 

otuz yaşını doldurmuş iseler, yine evlat edinebilirler. Burada beş yıllık evlilik süresi gerekli 

değildir. Bunun yerine evlat edinecek eşlerde yaş şartı dikkate alınmıştır. Bu nedenle, 

ikinci durumda evlilik yılı değil, otuz yaşın doldurulmuş önemli görülmüştür. Eski Medeni 

Kanunda olduğu gibi, yeni düzenlemede de, evlat edinenle evlatlık arasında on sekiz yaş 

farkının bulunması ilkesi kabul edilmiştir.138 

                                                           
132  TMK. md.305 
133  TMK. md.311 
134  TMK. md.307/II; 310, 311 
135  TMK. md.306/II 
136  TMK. md.306/I 
137  Bunun istisnâsı TMK.md. 307/II'de düzenlenmiştir. Buna göre eşin tek başına evlat edinebilmesi için şu 

şartların gerçekleşmesi gerekir: a) Eşin otuz yaşını doldurmuş olması, b) diğer eşin ayırt etme gücünden 

sürekli olarak yoksun bulunması veya c) iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da 

d) mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süredir ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmelerinin 

mümkün olmadığını ispat etmesi. Son üç halden birinin gerçekleşmesi yeterlidir. 
138  TMK. md.308/I 
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Bu düzenleme ile kadın-erkek eşitliği yine sağlanmış olup; hiçbir ayırım 

yapılmamıştır. Özellikle evliliğin şart koşulması, Türk Kanunlarının aileye verdiği önemi 

ve evlat edinilecek kişinin sağlam ve nitelikli bir aile içinde yetişmesi için uygun şartlar 

öngördüğü görülmektedir. Yine önemli bir değişiklik evlatlık ile evlat edinen arasındaki 

evlilik ile ilgilidir. Eski TMK. Md.121’de “Evlât edinme sebebiyle evlenmeleri kanunen 

memnu olan kimselerin evlenmesi feshedilemez. Evlenme ile evlatlık hükmü kalmaz.” yer 

alıyordu. Yeni TMK. Md.129 ile evlât edinen ile evlâtlığı veya bunlardan biri ile diğerinin 

altsoyu ve eşi arasında kesin evlenme yasağı getirilmiştir. Böylece ahlâka uygun olmayan 

bir hükme mutlak butlan yaptırımı getirilmiştir. 

6. VELÂYET 

Velâyet kelimesi, Arapça kökenli olup, “otorite, egemenlik ve yetki” anlamlarına 

gelmektedir. Başka bir ifade ile velâyet, evlilik birliği içerisinde çocuk adına anne babaya 

tanınan bir egemenlik türü olması itibariyle, birlikte kullanılan bir yetki, etkin bir güçtür. 

Çocuğun korunmasını hedef alan bir kurum olması itibari ile aile hukukunun en temel 

kurumlarından biridir. 

Türk Medeni Hukuku’nda velâyet, ergin olmayan çocukların ve bazı hallerde ergin 

olan kısıtlanmış çocukların kişilik ve mallarının korunması açısından ve onların temsili 

yönünden anne ve babanın sahip olduğu hak ve yükümlülüklerle donatılmış yetkiyi 

tanımlamak için kullanılmış bir terimdir.139 

TMK. Md.335 ‘e göre “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. 

Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz.” 

TMK.Md.336” Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte 

kullanırlar.” 

Ortak hayata son verilmiş ya da ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim velâyeti eşlerden 

birine verebilir. Velâyet anne ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise 

çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Çocuğun çıkarları doğrultusunda çocuk anneye 

bırakıldığı için velâyet hakkına da anne tek başına sahip olmaktadır.  

                                                           
139  Hatemi/Kalkan Oğuztürk, a.e.,s.179 
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6.1. Velâyetin Kullanılması 

Eski TMK.’nın 263’üncü maddesinde, evlilik devam ederken eşlerin çocukların 

velâyetini birlikte kullanacağı, anlaşmazlık durumunda babanın oyunun geçerli olacağı 

hükmü yer alıyordu. Babaya göre çocuklar üzerinde daha çok emek sahibi olan, çocukların 

sağlığı, beslenmesi ve eğitimi gibi konularda daha fazla uğraş verip zaman ayıran annenin 

velayet hakkının kullanılmasında söz hakkına sahip olmaması eşitlik ilkesine tamamen 

aykırı bulunmuştur. Bu sebeple, Türk Medenî Kanunu’nun 336’ncı maddesinde evlilik 

devam ettiği sürece anne ve babanın velâyeti birlikte kullanacakları hükme bağlanmıştır.140 

6.2. Velâyetin Kapsamı 

Velâyetin kapsamı konusunda eski kanuna göre önemli bir hüküm değişikliği 

yoktur. Ancak ana ve babanın “tedip hakkı” dayağı çağrıştırdığından yer verilmemiştir.141 

TMK. Md. 339/V’e göre çocuğun adını ana ve babası koyar. Eski kanunda yer alan 

anlaşmazlık durumunda babaya üstünlük tanıyan kural kaldırıldığından, eşler anlaşmazlık 

durumunda hâkime başvuracaklardır. 

Kanımızca, çocuğa en yakın olan ana ve babanın sözü geçmezken, onu anlatılan 

kadar tanıyan hâkimin reyine başvurulması sakıncalıdır. Çünkü hâkim burada aile dışından 

olan üçüncü şahıstır. 

6.3. Çocuğun Korunması 

TMK. Md. 346 ya göre “Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, 

ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması 

için uygun önlemleri alır.”   

TMK. Md.347 “Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya 

çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile 

yanına veya bir kuruma yerleştirebilir.  

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları 

beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de 

kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir.  

                                                           
140  Yüksel,a.g.m.,s.190 
141  Büyüktanır,a.g.m.. s.97 
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Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler 

Devletçe karşılanır.”  

Görüldüğü gibi çocuğun korunması hususunda kadın-erkek eşitliği bağlamında hak 

ve yükümlülükler ana ve babaya eşit olarak verilmiştir. Yine velayetin kaldırılması 

hususunda da eşitlik gözetilmiştir.142 

6.4. Çocuğun Malları  

Çocuğun malları konusunda da ana-baba birlikte hak ve yükümlülüklere sahiptir. 

Eski TMK. Md. 280’de ana ve baba çocuğun mallarında ‘intifa hakkı’ bulunduğunu 

belirtirken, Yeni TMK. Md. 354’te ‘kullanma’ kelimesi kullanılmıştır. Maddenin 

gerekçesinde açıklandığı üzere, çocuğu koruma amacının gereği ile ana-baba, çocuk 

mallarını sadece kullanabilecek; ondan yararlanamayacaklardır. 

Eski TMK. Md.281’deki “çocuğun geliri, evvelemirde kendi infak ve terbiyesine 

sarf olunur; fazlası, karı kocadan hangisi aile masrafıyla mükellef ise ona ait olur” hükmü 

yeni TMK. Md. 355 ile değişmiştir: “Ana ve baba, çocuk mallarının gelirlerini öncelikle 

çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için; hakkaniyete uyduğu ölçüde de aile 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere sarf edebilirler. 

Gelir fazlası, çocuk mallarına katılır.” 

Eski TMK. Md.283’te yer alan “Küçüğün kazancı, yanlarında yaşadıkça ana ve 

babaya aittir” hükmü yerine Yeni TMK. Md.359/II ile “Çocuğun evde ana ve babasıyla 

birlikte yaşaması hâlinde, ana ve baba ondan kendisinin bakımı için uygun bir katkıda 

bulunmasını isteyebilirler” şeklinde düzenlenmiştir. Yeni TMK. Md. 342/I-II’ye göre “Ana 

ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. 

İyi niyetli üçüncü şahıslar, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını farz 

edebilirler.” Buna göre eski düzenlemeye göre küçük adına bankada açılan hesaplarda ana 

tek başına tasarrufta bulunamazken, yeni düzenleme ile ana da baba gibi çocuk adına hesap 

açtırıp, tasarrufta bulunabilecektir. 

Yeni TMK. Md.356 hükmü gereğince “Olağan ihtiyaçlar gerektirdiği ölçüde 

sermaye biçiminde ödemeler, tazminatlar ve benzeri edimler çocuğun bakımı için kısmen 

kullanılabilir. 

                                                           
142 TMK. md.348-349 
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Çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için zorunluluk varsa hâkim, ana ve 

babaya belirlediği miktarlarda çocuğun diğer mallarına da başvurma yetkisini 

tanıyabilir.” Buna göre bunların dışında kalan çocuğun malları -özellikle taşınmazları- 

ana-baba tarafından satılamayacaktır. Hâkimin izni gerekeceğinden, izinsiz yapılan satışlar 

geçersiz olacaktır.143 

6.5. Üvey Çocuklara Özen Gösterme 

TMK. Md.338 ile “eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi 

göstermekle yükümlüdürler.” yeni bir hüküm getirilmiştir. 

 Yasalara göre akraba kabul edilen, öz olmayan demek olan üveyin bir diğer anlamı 

ise kendisine kötü davranılan demektir. Çağrıştırdığı olumsuz anlam sebebiyle kanun 

maddesine konu olmuştur. Eşler kadın-erkek farketmeksizin eşit şekilde yükümlü 

tutulmuştur. 

7. VESAYET 

Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kısmında, 396-495. maddeler arasında 

düzenlenen vesayet, küçüklerin ve mahcurların (hacir altına alınmış kişilerin) korunması 

amacıyla özel hukukta düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini gösteren kurumdur. 

Kişinin fiil ehliyeti üzerindeki etkisi bakımından yine bireyi kendinden ve dış 

etkilerden korumayı amaçlayan vesayet kurumu, devletin denetimi altında işleyen bir 

organizasyondur. 

Velâyet altında bulunmayan her küçük; akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle 

işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da 

başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan; savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde 

bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya 

ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı 

korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden; bir yıl veya 

daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin vesayet altına 

alınır.144 

                                                           
143  Uçar, a.g.m. , s.330 
144  TMK.md., 404-407 
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Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği 

gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.145 Vesayet, kısıtlılıkla 

aynı kavramları ifade etmez. Küçüklük hali ve kısıtlama vesayet sebeplerindendir.146 Bu 

görevi yerine getirmek üzere atanan ergin kimseye “vasi” denir. 

Eski TMK. Md.366 da sadece erkekler, vasiliği kabul yükümlülüğü altında idiler. 

Eşitlik ilkesi gereği bu yükümlülük yeni TMK. Md. 416 ile kadınlar için de 

öngörülmüştür.147 Bu değişiklikle kanunda yer alan “erkekler” sözcüğü yerine “vasiliğe 

atananlar” ifadesi yer almıştır.  

8. İSTİSNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

8.1. Evli Kadının Soyadı 

Aileyi oluşturan bireyleri diğer ailelerin bireylerinden ayıran ve kuşaktan kuşağa 

geçen ada soyadı denir.148 İsim hakkı tüm kişilik hakları gibi mutlak haklardandır. Bir 

başkasına devredilemez, miras yoluyla geçemez ve vazgeçilemez. Kadın evlenene kadar 

kural olarak doğumla birlikte kazanmış olduğu soyadını taşır ve sahip olduğu bu soyadı ile 

hukukî işlemler üzerindeki kişilik hakkı yalnızca hukukî alanda sonuç doğurmaz, aynı 

zamanda kişinin manevî dünyası üzerinde de etkilidir; çünkü kişi hem benliğini hem de 

kimliğini adının çevresinde oluşturur. Her kişi gibi şüphesiz kadın da evlenme anına kadar, 

benlik ve kimliğini evlenmeden önceki soyadı etrafında kurmuştur; ancak evlenme 

merasimi ile birlikte kadının kimliğinin önemli bir unsurunu oluşturan soyadını kanunen 

değiştirmek zorunluluğu bulunmaktadır.149 Bu sebeple Türk Medenî Kanunu’nun kadınlar 

tarafından en çok eleştirilen ve kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu ileri sürülen 

hükümlerden birisi de, kadının kocasının soyadını taşımak zorunda olmasına ilişkin 

hükümdür.150 

Evlenen kadının kocasının soyadını almayıp kendi soyadını taşımaya devam etmesi 

yolundaki öneriler kanunu hazırlayan komisyonda geleneklerimize ters düştüğü 

                                                           
145  TMK.md.,408 
146  Hatemi/Kalkan Oğuztürk, a.e. , s.198-199 
147  Başöz-Çakmakçı, a.e. ,s.39 
148  Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, İstanbul, 2013, s.176 
149  Deniz Ergene, , “İnsan Hakları Hukukundaki Gelişmeler Işığında Türk Hukukunda Kadının ve Çocuğun 

Soyadı Meselesi ve Medenî Kanun’da Değişiklik Önerisi”, MHB 2011, Yıl 31, Sayı 2, s. 129. 
150 Ahmet Kılıçoğlu, “Medenî Kanun Açısından Kadın Erkek Eşitliği”, Ankara Barosu Dergisi, 1991/I, s. 

12; Ancak aksi görüşte olan Hatemi/Kalkan Oğuztürk’e göre, evlenen kadın önceki soyadını da evlilik 

soyadından önce taşımaya devam edebildiğine göre cinsler arasında ayırımcılık ve eşitsizliğe yol açan bir 

durum yoktur: Hatemi/Kalkan Oğuztürk, Kişiler, s. 55. 
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gerekçesiyle kabul görmemiştir.151 Kadın ve erkeğin anlaşarak içlerinden birinin soyadını 

aile soyadı olarak seçmesi Türk Medenî Kanunu uyarınca mümkün görünmemektedir.152 

Bu sebeple evlenmek yoluyla soyadı değişikliğine maruz kalan sadece kadın eş olmaktadır. 

Kadının kişiliğinin bir parçası olan soyadı evlenerek değişmekte ancak kocanın soyadı 

hiçbir zaman değişmemektedir ve erkek eş hayatının hiçbir döneminde başka bir kimlikle 

anılmak zorunda kalmamaktadır.153 Kadının ismi evlenme, boşanma, evliliğin feshi, 

yeniden evlenme gibi her statü değişikliğinde buna bağlı olarak değişmekte ve bundan 

bağımsız bir varlık sürdürememektedir.154 Bu durum ise, kadını kimliksizleştirmek ve onun 

iradesini hiçe saymak demektir. 

Kadının evlenmekle kocasının soyadını alacağı yönündeki kuralın eşitlik ilkesine 

aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesinden iptali istenmiştir. Ancak Anayasa 

Mahkemesi 20 Eylül 1998 tarih ve 61/59 sayılı kararıyla eşitliğe aykırı olmadığı 

gerekçesiyle ilgili hükmün iptali istemini reddetmiştir. Hâlbuki Türkiye hem İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesini hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, hem de Kadınlara Karşı 

Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW) onaylamış olduğu için Türk 

kadınının soyadı konusunda erkek ile eşit konumda olabilmesi zorunluluk arz 

etmektedir.155 Zira Anayasanın 90’ıncı maddesinin son fıkrası156 uyarınca temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin bir milletlerarası antlaşma ile bir kanunun çatışması durumunda 

milletlerarası antlaşmaya üstünlük tanınacaktır. 

Eşlerden yalnız kocanın soyadının ortak soyadı olarak seçilebilmesi, çocuğun hiçbir 

biçimde annenin soyadını alamayacağının öngörülmesi ve eşlerin ortak soyadı seçmeden 

kendi soyadlarını kullanmayı sürdürmelerine olanak tanımayan bir yasal düzenleme ile, 

                                                           
151  Haluk N. Nomer,, “Avrupa Birliğine Üye Devletlerde ve Türkiye’de Evlenen Kadının ve Ortak Çocuğun 

Soyadı”, MHB 2002, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, C. XXII, S. 2, s. 423. 
152  M. Kemal Oğuzman -Özer Seliçi- Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 

İstanbul 2013.,s.110; Zafer Zeytin,, “Türk Medenî Kanunu’nda Kadın- Erkek Eşitliğine İlişkin 

Düzenlemeler”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul 2009, C. II, s. 1649-1680 
153  Çakırca, a.g.e., s.743 
154  Göztepe, a.g.m., s.115 
155  Gülşah Sinem Aydın, “Türk Medenî Kanunu m. 187”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 

2013, s. 250. 
156  Anayasanın 90’ncı maddesinin son fıkrası şu şekildedir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 

antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 

başvurulamaz. (Ek: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” 
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amaçlanan eşitliğin gereklerinin yerine getirilmesinden söz 

edilemeyeceği157düşünülmektedir 

Medeni kanunun bu konudaki tercihi açıktır. Soyadı, ataerkil anlayışın doğal 

sonucu olarak, erkeğin ailesine bağlılığı göstermektedir. Öncelikle kadın, TMK. 

Md.153/I’e göre kocasının soyadını almakta, kendi soyadını da kullanma olanağının 

tanınması, kocanın soyadını alma zorunluluğu mevcut oldukça fazla önem taşımamaktadır. 

TMK. Md.259’a göre, nesebi sahih olan çocuk, babanın ismini almaktadır. Bu noktada evli 

kadınlar ve çocuklar açısından iki sorun ortaya çıkmaktadır. Birincisi mutlak haklardan 

olan isim hakkının kadınlar açısından nispî hale getirilmesi; ikincisi ise, bir aileye bağlılığı 

gösteren soyadının çocuk açısından, baba tarafından tek aileyle sınırlandırılarak, annenin 

ailesiyle olan bağının koparılmasıdır. 

Hatemi’nin konuya bakış açısı ve sunduğu çözüm şöyledir: “Bu sorun şeklî bir 

sorundur. Toplum içinde kargaşaya neden olmaması için erkeğin soyadının aile soyadı 

olarak kullanılması uygundur. Kadının soyadının aile soyadı olarak kullanılması yerine, 

kadının bekârlık soyadını tek başına kullanması daha yerinde olur. Çünkü aksi durumda 

çocukların soyadı meselesi karşımıza çıkar. Çocuklar babanın değil de annenin soyadını 

alırlarsa, anne dedelerinin soyadını almış olacaklar ve nüfus kayıtları karışacaktır. Çözüm 

kadına tek başına bekârlık soyadını kullanma imkânı verilmesi, erkeğin soyadının aile 

soyadı olması ve çocukların babalarının soyadlarını almalarıdır”158 Kanımızca da yerinde 

olan görüş budur. 

8.2. Aile Reisliğinin Kaldırılması 

Aile reisliği, eski TMK. 152/I’de "koca birliğin reisidir" şeklinde düzenlenmişti. 

Bu hükme göre, evlilik birliği içinde kocanın en önemli haklarından ve görevlerinden bir 

tanesi, evlilik birliğinin reisi olmaktı. Evlilik birliğinde gerekli ahengin, düzenin 

sağlanabilmesi için taraflardan birinin reis olması gerektiği düşüncesi üzerine böyle bir 

hüküm sevk edilmişti.  

Aile reisliği kurumu hukukî yönünden çok, sosyal yönü ağır basan bir kurumdur. 

Kanundaki düzenleme ne şekilde olursa olsun, genellikle her ailede son sözü söyleyen 

                                                           
157  Ece Göztepe, “Anayasal Eşitlik İlkesi Açısından Evlilikte Kadınların Soyadı”, 

www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/54/2/Ece-GOZTEPE.pdf, (20.01.2015), Ankara Üniversitesi SBF 

Dergisi, 54-2 
158  Hatemi/Kalkan Oğuztürk,a.e. , s.85 

http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/54/2/Ece-GOZTEPE.pdf,%20(20.01.2015),%20Ankara
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birisi olur. Bu bazen kadın, bazen erkek bazen de, eğer birlikte yaşıyorlarsa eşlerden 

birinin anne ya da babasıdır.  

Eski Medenî Kanunumuzda, sosyal bir kurum olarak genel olarak her ailede tabiatı 

icabı zaten var olan aile reisliğinin, hukukî bir çehreye büründürülmesinin temel sebebi 

buydu. Reisliğin erkeğe verilmesinin sebebi ise, pek çok toplum gibi Türk toplumunun da 

ataerkil bir yapı arz etmesiydi. Kanun koyucunun yaptığı, zaten var olan bir kurumu kabul 

edip, bunu hukukî bir düzenlemeye tâbi tutmaktı. Ancak Kanun koyucunun amacı, aile 

içinde kocaya mutlak bir otorite tanımak ve kadını erkeğin vesayeti altına sokmak değildi. 

Diğer bir deyişle reis olmak, kadına her istediğini yaptırma ve ona emir kulu gibi 

davranma yetkisini vermiyordu. Nitekim aile reisliğinden doğan yetkiler sınırsız değildi. 

Tam tersine, kocanın tek başına karar verebileceği haller istisnaî olarak düzenlenmişti. Pek 

çok konuda birlikte karar alma mecburiyeti vardı. Aile reisliğinden koca için doğan 

yükümlülükler ise daha ağırdı. Örneğin, Eski TMK. Md.152/I’ e göre aile başkanı olan 

koca, Eski TMK. Md. 320’ye göre başkanlığı altındaki küçüğün, kısıtlının, akıl hastası ya 

da akıl zayıfının üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı, kusuru olsa bile sorumlu 

tutuluyordu. Diğer taraftan, daha önce de belirtildiği gibi, aileye uygun bir ev bulma ve 

evin, çocukların ve karının geçimini sağlama mükellefiyeti tamamen kocaya aitti. 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile aile reisliğinin kaldırılmasından sonra, kadın 

ve erkek arasında mutlak bir eşitlik sağlanmıştır. Bu durum kadın hakları açısından olumlu 

bir gelişme gibi görünse de, beklenenin aksine bazı olumsuz sonuçları da beraberinde 

getirebilecek niteliktedir. Örneğin, TMK.Md.369 (Eski TMK. Md.320)’a göre aile 

başkanının sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerde artık sorumluluk, eskiden olduğu 

gibi ilke olarak kocaya ait değildir. Çünkü TMK. Md.367’ye göre aile başkanı, kanuna, 

sözleşmeye veya örfe göre belirlenir. Kanuna göre aile başkanını belirleme imkânı 

kalmamıştır. Pek çok olayda sözleşmeye göre belirleme imkânı da olmayacaktır. Bu 

durumda aile başkanını örfe göre belirlemek gerekir. Böyle olunca, ailede sözü geçen kim 

ise, başkan da odur. Bu kişi erkek olabileceği gibi kadın da olabilir. Reislik yetkisi erkeğin 

elinden alınırken, kadını koruyan hükümler de Kanun’dan çıkarılmıştır. Artık kadın da 

erkek gibi çalışmak, evi geçindirmek, çocuklarına bakmak ve ailenin borçlarını ödemek 

zorundadır. 
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Diğer taraftan, reisliğin kaldırılması başsız bir ailenin ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. Artık anlaşmazlık halinde son sözü söyleyecek kimse yoktur. Bu durumda her 

anlaşmazlığı hâkime götürmek gerekir ki bu da fiilen hâkimin evlilik birliğinin reisi olması 

sonucunu doğurur. Diğer bir ifadeyle, kocanın elinden alınmış olan yetki, aileye yabancı 

birisi olan hâkime verilmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, aile içi ilişkilere hâkimin 

müdahalesi, aile mahremiyetini zedeler, eşler arasındaki ilişkilerin gerilmesine, sevgi ve 

hoşgörünün azalmasına yol açar. Bir eşin diğeri aleyhine açacağı dava sadece davalı eşi 

değil, çocukları da olumsuz yönde etkiler. Sonuçta zarar gören aile olur. 

Açıkladığımız nedenlerle bu düzenleme isabetli bir düzenleme olmamıştır. Amaç 

erkeğin hâkimiyetine son vermekse, aileyi başsız bırakmak yerine, bu yetkinin kadına 

verilmesi belki daha isabetli olurdu.159 

“Koca ve babanın yükümleri” nin “bağlam noktası” olan “reislik” terimi kaldırılmış 

olsa bile erkek eşin yükümlerinin devam etmesi gerekirdi. Bu yapılmadığı gibi kadını 

koruyucu hükümler de kaldırılarak sözde kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. Kadının 

durumu büsbütün kötüleştirilmiştir.160 

Aile reisi kavramı, aile bireyleri arasındaki ilişkilerden çok; bu birliği üçüncü 

kişilere karşı temsili ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile iç ilişkilerde değil, dış ilişkilerde 

düzeni ve temsili sağlamakla yükümlü olmayı belirtir. Aile iç ilişkiler bakımından aile 

reisliği en başta eşleri ilgilendirmektedir. Kanunun buna müdahale etmesi gerekli değildir. 

Çünkü her ailenin yaşam tarzı ve seçimleri farklıdır. 

Kadın-erkek eşitliği ilkesine göre aile reisliği ifadesinin kalkmasıyla aile içinde iki 

başkan olur. Bir toplulukta iki başkan ve iki otorite olamayacağına göre, başkan ve otorite 

yok demektir. Ailede annenin sevgi, babanın ise otoriteyi temsil ettiği belirtilmektedir. Bu 

olgu, annenin çocukları üzerinde belirli bir otoriteye sahip olması, babanın ise onlara karşı 

sevgi göstermesine engel oluşturmamaktadır. Aile ilişkilerinin dengeli bir tarzda 

kurulabilme ve sürdürülebilmesinin buna bağlı olduğu düşünülmektedir.161 

                                                           
159  Akıncı, a.g.m.,  s.9-10-11 
160  Hatemi/Kalkan Oğuztürk,a.e. , s.81-82 
161  Koçhisarlıoğlu, a.g.m., s.263 
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8.3. Kadın İçin Bekleme Süresi -iddet- 

Boşanma veya ölüm ile sona eren evliliklerde kadının tekrar evlenebilmesi için 

düzenlenen bekleme süresini, kadın-erkek eşitliği bakımından kadının yaradılışından 

kaynaklanan zorunlu eşitsizlik olarak tanımlayan ve tabii hukuk kuralı olduğunu iddia eden 

yazarlar162 bulunmakla birlikte, kanaatimizce TMK Md.132/III istisna163 olmak üzere 

erkeğe de manevi yönden iddet süresi verilmesi gerekmektedir. Boşanma erkeğin zinası 

sebebiyle gerçekleşmişse, boşanan kadın 300 gün evlenmek için beklerken, erkek 

boşanmanın kesinleşmesinden itibaren gayri meşru ilişki yaşadığı kişi veya bir başkası ile 

evlenebilmektedir. Erkek için düzenlenecek bekleme süresi ile kadının manevi yönden 

tatmininin söz konusu olacağı kanaatindeyiz. 

8.4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

Bir görüşe göre evlilik süresince edinilmiş mallarda eşlere eşit alacak hakkı tanıyan 

edinilmiş mallara katılma rejiminin kabulüyle birlikte ev işçisi kadınların emekleri 

değerlendirilmiş, ev işçisi kadınlar, kocanın evlilik süresince edindiği mallarda aynı oranda 

emek ve hak sahibi sayılmıştır. Böylece eşler, evlilik süresince emek karşılığı edinilmiş 

mallarda, eşit söz ve hak sahibi haline gelmiş, evliliklerin sağlıklı ve dengeli olması 

sağlanmıştır.164 

Diğer bir görüşe göre ise, edinilmiş mallara katılma rejiminin eşler arasında eşitliği 

sağlasa da adil bir rejim olmadığı belirtilmektedir: “Eşlerden birinin iyi bir işi ve yüksek 

bir geliri olmasına rağmen diğer eş hiç çalışmamışsa, çalışmayan eş, edinilmiş malların 

yarısını alabilecektir. İddia edildiği gibi kadının lehine olan bir mal rejimi de değildir. 

Zira kadın ve erkeğin aynı gelire sahip olduğu durumda mallar yarı yarıya paylaştırılacak 

ve Türk toplumunda kadının aynı zamanda eve ve çocuklara da baktığı gerçeği göz ardı 

edilmiş olacaktır. Diğer bir deyişle kadının eve yaptığı katkının erkeğe göre daha fazla 

olduğu hususu dikkate alınmadan yapılan bir paylaştırma adil görülmemektedir. 

Kanaatimizce edinilmiş mallara katılma rejimi her durumda eşlerin menfaatine uygun 

                                                           
162  Yüksel, a.g.m., s.186-187, Hüseyin Hatemi, Burcu Kalkan Oğuztürk, Kişiler,s.6 
163  “Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden 

birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”  
164  Türker,a.g.tz.,s.10 
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olmayabileceğinden kadın eşin eve yaptığı katkıyı göz ardı edebileceğinden eşitliğe çok 

fazla hizmet eden bir düzenleme değildir.”165 

Kanunların geriye yürümemesi ilkesi gereğince, evlilikte yasal mal rejimi kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu durum eşlerin anlaşması durumunda  

evlenme tarihinden itibaren uygulanabilecektir. Ancak bunun da hayatın gerçekleri ile 

bağdaşmadığını ve Türk toplumunun aile yapısı içinde yadırganacak bir davranış olduğunu 

belirtmek yerinde olacaktır. 

8.5. Aile İçi Şiddet 

Yasaya göre, kadının mahkemede şiddete uğrama ihtimalini kanıtlama 

yükümlülüğü bulunmaması, mahkemenin şiddet uygulayan eşe “eve yaklaşmama” şeklinde 

tedbir cezası verebilmesi ve tedbire aykırı davranışta bulunulması halinde kusurlu eşin 

tutuklanacağını öngörmesi, hâkimin kadın ve çocukları sığınma evlerinden birine 

yerleştirme kararı verebilmesi, yeni bir bakış açısının ürünü olan önlemlerdir. Sulh Hukuk 

mahkemesine yapılacak başvuruların harca tabi olmamasının nedeni olarak, “bu tür adli 

işlemlerin kadına mali külfet getirmemesi” gerekçesinin kullanılması da ayrıca önemlidir. 

Burada, toplumsal ve ekonomik olarak kadın ile erkek arasında farklı bir güç ilişkisi 

olduğu ve bu güç ilişkisinde “aşağı” da olan tarafın korunması gerektiği kabul 

edilmektedir.166 

Kadının korunmasını amaçlayan ilgili yasanın, kadının haklarını fazlasıyla 

korurken, erkeğin güç bakımından üstün olması sebebiyle haklarını kısıtlaması, toplumsal 

düzenin sağlanmasına yetmemektedir. Alınan önlemlere rağmen, durumu erkeklik onur ve 

gururuna yediremeyen kocalar tarafından öldürülen kadın sayısının her geçen gün artması 

bunu göstermektedir. 

8.6. Kadının Bekâreti 

Evliliğin sağlıklı bir şekilde devam etmesine engel olan ve boşanma sebepleri 

arasında gösterilen kadının bâkire olmaması hususu da kadın-erkek eşitsizliğinin bir 

örneğini teşkil etmektedir. Yargıtay, evlendikleri gece, karısının bakire olmadığını anlayan 

                                                           
165  Akıncı,a.g.m., s.14 
166  Berktay, a.g.m., s.24 
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kocasının talebi üzerine evliliğin iptali davasının reddini isabetsiz bulmuş ve bozmuştur.167 

Gerekçe ise evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğudur. 

Bekâretin, evliliğin sağlam bir zeminde devamı için gerekli hatta zorunlu olduğu 

kabul edilebilir. Ancak bunun sadece kadına yükletilmesi tamamen örfî bir durumdur. 

Kadın, toplumsal ve ahlâki bir baskı altında tutulmakta, erkek için ise elinin kiri 

olmaktadır. Kadının bekâreti tıbbî raporlarla ispatlanabilirken, erkek için böyle bir şey 

mümkün olmamaktadır. Nasıl ki erkek, bâkire bir kadına sahip olup, ahlâklı nesiller 

yetiştirmek gayesi güderse kadın da aynı şeyi istemektedir. Böylelikle, evlenmeden önce 

erkeğin bekâretine önem vermeyen bir düzende, evliyken yapılan zinalar meşrulaştırılmış 

olmaktadır.  

8.7. Boşanma Sebeplerinde Affın Yeri 

TMK. Md.161-166’da  düzenlenen boşanma sebeplerinden zina ve hayata kast, pek 

kötü ve onur kırıcı davranışta dikkat çeken en önemli husus affeden tarafın dava hakkının 

olmamasıdır:“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her 

hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. 

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”168   

“Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü 

davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle 

boşanma davası açabilir. 

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her 

hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. 

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”169 

İlgili maddelerde geçen af ifadesi, İsviçre Medeni Kanununda eşinin zinasına razı 

olan şeklindedir. Türkçeye af şeklinde çevrilmiştir. Affetmek ile dava hakkı düşen taraf 

kanunda belirtilmemekle birlikte, bunun genel olarak kadın olduğu görülmektedir. 

Toplumsal ve ahlâkî açıdan affetmek veya affetmek zorunda olmak, genel olarak kadına 

                                                           
167  T.C. Yargitay,2.Hukuk Dairesi, Esas: 2006/14649, Karar: 2007/2504, Karar Tarihi: 22.02.2007 
168  TMK.md.161 
169  TMK.md.162 
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düşmektedir. Hatalı davranışta bulunan erkek, kabullenen ise genelde  kadındır. Bu durum 

ülkemiz şartlarında kadını, kanun ve kocası karşısında korunmasız ve çaresiz 

bırakmaktadır.  

8.8. Türk Ceza Kanunu’ndaki İstisnâi Haller 

Medeni Kanun’un değişmesiyle kadın-erkek eşitliği sorunu -yasal olarak -çözülmüş 

değildir. Çünkü Ceza Kanunu, kadını ataerkil bir yapının bireyi olarak ele almakta, ceza 

kanunlarının uygulanmasında kadını bekâr, evli şeklinde sınıflandırma yaparak ve 

cezaların buna göre şekillenmesi ile bağımsız bir birey olarak ele almamaktadır.  

Örneğin, kız ve kadın kaçırma ile ilgili 429. Madde, kadının evli ya da bekâr 

olmasına göre farklı cezalar verilmesini öngörmektedir; 433. Madde ise, kaçırılan kadının 

iradesine bakılmaksızın, kaçırmanın evlenme amacıyla yapılması halinde cezada indirim 

yapmaktadır. Bu maddelerde egemen olan anlayış, kadını baba ya da kocanın mülkü sayan 

ve kaçırılması, tecavüze uğraması vb. halinde kendisinin değil, ona “sahip” olanların 

mağdur olduğunu kabul eden binlerce yıllık ataerkil anlayıştır. 

Türk Ceza Kanunu Md. 423/I’e göre, ırza geçme eyleminde “kızlık bozma”nın 

koşul olarak konmuş olması, ya da Md. 453’te “şerefini kurtarmak için” doğurduğu çocuğu 

öldüren kadına ve yakını kadının “haysiyet ve namusunu korumak için” yeni doğmuş 

çocuğu öldürene, diğer öldürme olaylarında verilen cezaların çok altında (4-8,5-10 yıl) 

ceza verilmesi vb. hükümler hep aynı erkek-egemen bakış açısının ürünüdür ve “örf-adet” 

ve (dinsel) geleneklere dayanılarak haklı çıkarılmaktadır. Bu bakış açısı, kadını kendi 

haysiyet ve namusundan sorumlu özerk bir birey olarak görmemekte ve yasa, ataerkil 

iktidarın sürdürülmesine hizmet etmektedir.170 

Türk Ceza Kanunu “evlilik içi tecavüz” diye bir olguya da hiç yer vermemiştir. 

Kanun’un mantığına göre, karı-koca arasında evlilik ilişkisi bulunduğundan koca karısının 

isteğine aykırı olarak ve zorla cinsel ilişkide bulunmuş olsa bile, fiil, suç oluşturmaz. 

Kadının evlilik içi cinsel özgürlüğünün elinden alındığı, istemediği, kocanın ise zorla ve 

normal olmayan yollarla kurduğu cinsel ilişki, bir yaptırıma bağlanmalıdır. Ancak 

toplumsal baskı, aile mahremiyeti gibi sebeplerle hiçbir kadının, bu sebeple kocasını 

şikayet edemeyeceği de aşikârdır.

                                                           
170  Berktay,a.g.m., s.22 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İSLÂM AİLE HUKUKU’NDA 

 KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN İSTİSNÂLARI VE ANALİZİ 

 

1. GENEL OLARAK 

Aile, kan, süt ve evlilik bağı ile birbirine bağlı fertlerden teşekkül eder. Hukukun, 

bu geniş çerçeve içindeki şahısların karşılıklı münasebetlerini, hak ve vazifelerini tanzim 

eden kısmına “Aile Hukuku” denir. 171  

İslâm Hukuku ilk teşekkül anından itibaren aslî kaynaklarında bulunan ve büyük bir 

yekûn teşkil eden bilgileri işleyerek önceleri nikâh ve talâk terimleri, daha sonraları 

münâkehât ve mufârakât kavramları, son yüzyılda da ahvâlü’ş-şahsiyye ve ahkâmu’l-üsrâ 

genel başlıklarıyla hukukun bu bölümünü geliştirmiş ve sistemleştirmiş olduğu 

belirtilmektedir.172 İslâm Aile Hukuku, çoğunlukla nasslara dayanmaktadır. Konu ile ilgili 

müstakil ve dolaylı bir şekilde alana işaret eden âyetler ile hadislerin mevcut olduğu 

belirtilmiştir.173 Nişanlanma, nikâh, karı kocanın karşılıklı hak ve ödevleri, velâyet, talâk, 

nesep ve vesâyet gibi konuları içermektedir. Çalışmada bu başlıklar altında kadın-erkek 

eşitliği analizi yapılacak ve istisnâlar belirlenmeye çalışılacaktır. 

Modern manada ilk İslâm Aile Hukuku Kanunu 1917 yılında Osmanlı Devleti’nde 

tedvin edilen “Hukuk-i Aile Kararnamesi” dir. Bu kararname Osmanlılardan sonra bazı 

İslâm ülkelerinde uzun müddet yürürlükte kalmış ve daha sonra hazırlanan aile kanunlarına 

örnek olmuştur.174  

                                                           
171  Hayreddin Karaman, Mukayeseli islam Hukuku, C.I, iz Yayıncılık, 8.b., İstanbul 2013, s.293  
172  Ahmet Yaman, İslam Aile Hukuku, İfav, 9.b., İstanbul 2012, s.13 
173  Karaman, a.g.e., s. 294 
174  Karaman, a.g.e., s. 294 
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Eşitlik kavramına farklı bir bakış açısıyla yaklaşan İslâm Hukuku, bu kavramın 

altını kendine özgü ifadelerle doldurmuştur. Eşitlikten ziyade adalet prensibi üzerinde 

duran bu yaklaşım, temel haklarda bütün insanları eşit görürken, farklı yetenek ve 

kabiliyetlerden kaynaklanan farklılaşmayı da göz ardı etmemiştir. Bu bağlamda temel gaye 

hak edene hakkını teslimdir. Modern hukukun öne çıkardığı ana unsur eşitlik iken, İslâm 

Hukukunda bunun karşılığı eşdeğerlilik ve tamamlayıcılıktır.175 

İslâm Hukuku kadın ve erkek ilişkilerinde ifrat ve tefrit uygulamalarını kaldırmış, 

iki cins arasında tam bir denge ve âhenk kurmuştur.176 Kadın ve erkeğin önce insan ve kul 

olarak aynı haklara sahip olduğu belirtilmiş ve asıl üstünlüğün takvada olduğu, “…Allah 

katında en üstününüz takva bakımından en üstün olanınızdır…”177 ile ifade edilmiştir. Hz. 

Peygamber de (s.a.v) hadislerinde şöyle buyurmuştur: “İnsanlar tarağın dişleri gibidirler. 

Hiç kimsenin kimseye takvadan başka bir üstünlüğü yoktur.”178, “Ey insanlar dikkat 

ediniz! Şüphesiz Rabbiniz bir, babanız birdir. Bir Arab’ın yabancı üzerine, yabancının da 

Arap üzerine takvânın dışında herhangi bir üstünlüğü yoktur.”179  

İnsanların hiçbir ayırım yapılmaksızın eşit olduklarını söylemek imkânsız 

görülmektedir. Herkes ırk, din, dil, zekâ, yetenek vs. yönünden farklı yaratılışta 

olduğundan -herkes eşittir- düşüncesi bir ütopyadan ibarettir. İslam Hukuku’nun 

benimsediği temel ilke, bizim de katıldığımız gibi ‘adalet’tir. Bu sebepledir ki hak ve 

mükellefiyetlerde eşitlik değil, adalet mefhumu merkezi kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin, sağlam vücutlu bir insanla sakat olan diğer şahsa elli kiloluk yük 

yüklendiğinde, eşitlik gerçekleşmiş olacaktır. Ancak, bu eşitlik adaletsizliği 

doğuracaktır.180 

Kur’ân-ı Kerim’de “Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya 

hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri 

için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, 

onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır” buyurulmaktadır.181 Âyette de 

görüldüğü gibi paylaşmak ve yardımlaşmak insanların fıtratında vardır. Eşit 

                                                           
175  Köse, a.g.e.,s.131 
176  Ahmet Akgündüz, İslâm’da İnsan Hakları Beyânnâmesi,Timaş yayınları,İstanbul 1991, s.25 
177  Hucurât 49/13. 
178  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 411. 
179  Ebû Dâvud, ‘Edeb’, 110; Tirmizî, ‘Menâkıb’, 73 
180  Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, Ensar yayınları, 7.b.,İstanbul, 2013, s.382 
181  Zuhruf, 43/32 
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yaratılmamalarının, kiminin kimine göre üstün yaratılmasının sebebi birbiri arasında 

yardımlaşmak, eksiklerini tamamlamak ve ihtiyaç duyduklarında paylaşmak üzere 

programlanmış olmalarındandır. 

İslâmın cinsiyet ayrımına sebep olacak bir lisan kullanmadığı açıktır. Bununla 

birlikte önerilen çözümler asla cinsiyet temelli değildir. İster erkek ister kadın olsun her 

ikisi de değerler seviyesinde ele alınırlar. Üstünlüğe esas teşkil eden değerler ise ancak 

ahlâki davranış ve yüksek bir ahlâk seviyesinin gözetilmesinden ibarettir.182 

Bütün insanların istisnasız her konuda eşit seviyede olması ve eşit şartlara tabi 

olmaları demek olan mutlak eşitlik, İslâm’ın anladığı manada eşitlik değildir. Zira eşitlik 

şerefte ve fazilette değil; hukukta sözkonusudur, yani kanun önünde eşitlik esastır. Mutlak 

eşitliği savunmak, insan fıtratını değiştirmekle mümkündür.183 Ne kadınla erkek, ne 

kadınla kadın mutlak anlamda birbirlerine eşit olurlar. Bu, varlık kanunlarına aykırıdır. 

Aynı statüde olan kadın ve erkek elbette eşittir. Eşitlik, göreceli ve yalnız aynı statüde 

olanlar için söz konusudur.  

Kur’ân, erkek ve kadın arasındaki anatomik farkı, aynı zamanda her cinsi 

üyelerinin, o üyelerin içinde yaşadığı kültürün tanımladığı farklılıkları yansıtan bir tarzda 

faaliyette bulunduğunu da kabul eder. Kur’ân, kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkları 

yok etmeye veya her toplumun kolay bir tarzda işlemesini ve ihtiyaçlarını karşılamasını 

sağlayan cinsiyetler arası işlevsel farklılıkların önemini ortadan kaldırmaya çalışmaz. Fakat 

Kur’an, her bir cinsiyet için her kültürde geçerli olacak bir tek rol veya bir dizi rol tanımını 

ne destekler, ne de önerir. Kadın ve erkeği hem birey olarak, hem de toplumun üyesi olarak 

işlev gördüğünü kabul eder.184 

İslâm XV. yüzyılda kadına insan değerini tanırken, kanun önünde onu eşit sayıp, 

ekonomik hak ve hürriyetler ile medeni haklar verirken; Atina ve Roma’ya göre çok 

ileridedir. Aynı zamanda Batı Kanunları da kadına birçok medeni hakkı XIX. ve XX. 

yüzyıllarda tanımıştır.185 

                                                           
182  Mustafa Yayla, İslam Hukukunda İnsan Hakları ve Eşitlik,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,(Yayımlanmamış Doktora Tezi) , İstanbul,1994, s.39 
183  Ahmet Akgündüz, İslâm’da İnsan Hakları Beyânnâmesi,Timaş Yayınları,İstanbul 1991, s.64 
184  Amine Vedud  Muhsin, Kur’an ve Kadın, trc: Nazife Şişman,İz Yayıncılık, 2.b.,  İstanbul 2000, s.29 
185  Yayla, a.g.tz., s.183 
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1.1. Ontolojik Açıdan Kadın-Erkek Eşitliği 

Ontolojik olarak kadın-erkek arasındaki ilişki eşitlik üzerine kurulamaz. Bu 

anatomik ve fizyolojik farklılıklar açısından olduğu gibi erkek-kadın arasındaki roller ve 

toplumsal farklılıklar açısından da böyledir. Kadın ve erkek arasındaki bu yapısal 

eşitsizlik, eşitliği imkânsız kılar. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm186 ve hadislerde kadınlık 

ve erkekliğin bir yaratılış gerçekliği olarak eşdeğerliliğinin ve tamamlayıcılığının öne 

çıktığı görülür. Eşdeğerlilik, iki varlığın mevcut farklılıkları ve özellikleriyle diğeri 

nezdindeki değerini ve ağırlığını ifade eder. Kadın–erkek eşdeğerliliğini bir örnekle 

açıklamak gerekirse, elektrik enerjisi açısından zıt kutupların birbiri için çekim gücü 

oluşturması, bunları karşılaması sonucu da enerji ve ışığın doğmasıdır. Burada zıt kutuplar 

birbirlerinin eşiti değil eşdeğeridir. 

Kur’ân–ı Kerîm ve hadislerin eş için kullandığı “zevc” kelimesi hem eşdeğerliliğe 

işaret eder, hem de bu özelliği en güzel şekilde açıklar. Zira zevc kelimesi sözlükte aynı 

zamanda ayakkabı, terlik ve mest gibi çift giysilerin her bir teki için kullanılır. Karı-koca 

için kullanılan zevcân/ zevceyn ifadesi de bir çift ( iki eş) anlamına gelir. Dolayısıyla sağ 

ayak ile sol ayak, ya da sağ ayakkabı ile sol ayakkabı eşit değil eşdeğerdir. Sağ ayakkabı 

sola, sola ayakkabı da sağa giyilemez. 

Sonuç olarak bir varlığı anlamlı ve değerli kılan farklılıkları ya da zıtlıklarıdır.  Her 

şey zıddıyla kaim olduğuna göre aynı şeyden iki adedin bulunmasından iki zıt şeyden birer 

adet bulunması daha önemlidir. Kadın ve erkek böyledir.187 

Eşlerin çift halinde yaratılmaları ve tamamlayıcılık özellikleri üzerine “Düşünüp 

ibret alasınız diye her şeyden çifter çifter yarattık”.188 “Muhakkak ki erkek ve dişiden 

ibaret olan iki çifti yaratan O’ dur.”189 âyetlerini gösterebiliriz. 

Tabiatları, özellikleri ve fonksiyonları birbirinden farklı olsa da, parçalar bir bütünü 

oluşturacak şekilde birbirlerini tamamlarlar. Bir erkek ancak bir “kadın” olduğunda “koca” 

dır.190 

                                                           
186  Nisa, 24/32,34 
187  Köse, a.g.e., s.137-140 
188  Zariyat, 51/49 
189  Necm, 53/45 
190  Muhsin, a.g.e., s. 48 
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Bireysel kapasite açısından kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. Erkekle 

kadın, Allah’la aralarındaki münasebet açısından da aynıdırlar. Her çağda, her toplumda 

insanlar, kadınlar erkeklerin sadece temel anatomileri açısından değil; anlaşılması güç olan 

ruh, hissiyat ve yetenek açısından farklı olduklarına inanmışlardır. Onların aynı şeyi 

yaptıkları, aynı şekilde düşündükleri veya aynı istek ve rüyaları paylaştıları pek 

düşünülmemiştir.191 Ailede erkek ve kadın, insanlık değeri açısından eşittir ve aralarında 

kadından erkeğe tek taraflı bir “korku ve itaat” değil, “karşılıklı sevgi ve şefkât” vardır. 192 

 

1.2. Eşitliğin Kur’ân-ı Kerîm’deki Yeri 

 Çeşitli inceleme ve araştırmalar neticesinde, eşit ve eşitlik kelimelerinin Kur’ân-ı 

Kerîm’de zikredilmediği görülmüştür. Ancak bu durum ‘Kur’ân’da eşitlik yoktur’ şeklinde 

bir genellemeye götürmemelidir. Dikkatle incelendiğinde bu kelimelerin zihinde 

oluşturduğu algının, aşağıda yer verilen âyetlerde mevcut olduğu sonucuna varılabilir. 

1.2.1. Hz. Havva’nın yaratılması  

İlk insanın yaratılmasından itibaren aile kurumu oluşmuştur. Yaratıcının iradesiyle 

ilk insan, bir aileye sahip olarak yaratılmıştır.193 Kur’an-ı Kerim, yeryüzünde yaşayan 

insanların atası olan Hz. Âdem’in (a.s.) bir eşe sahip olduğunu ve bu ilk karı kocanın 

çocuklarıyla beraber bir aile yuvası kurduğunu haber vermektedir. Hz. Havva’nın Hz. 

Âdem’den yaratılmış olup olmadığı konusu, ‘kadın ve erkeğin ontolojik eşitliği’ 

tartışmalarıyla yakından ilgilidir:“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini 

var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten 

sakının…”194 

Yukarıdaki âyette geçen ‘nefs’ kelimesi; ruh, can, canlı, insan, öz, kendi, aynı… vs. 

birçok anlama gelmekte olup195; İbn Manzur, âyette bu kelimeyle Hz. Âdem’in, ‘zevcihâ’ 

kelimesiyle de Hz. Havva’nın kastedildiğini belirtir. Burada, müfessirlerin çoğu tarafından 

Hz. Âdem olarak yorumlanmıştır.196 Bu müfessirler bazı âyetlere göre197, yaratılan ilk 

                                                           
191  Muhsin, a.g.e.,s.63 
192  Rum, 30/21 
193  Yaman, a.g.e., s.17 
194  Nisa, 4/1 
195 Süleyman Uludağ, “nefis”, T.D.V.İ.A.,C.XXXII, İstanbul, 2006,s.526-529 
196  Sümeyra Şirin, Nisa Sûresindeki Kadın Erkek Eşitliği ile İlgili Hükümler Üzerine Yapılan İctihadlar, 

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Eylül 2008, s.4 



65 
 

insanın Hz. Âdem olduğu bilgisi ile bu görüşlerini desteklemektedirler. Öztürk, Kur’ân’da 

kadının, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığına dair bir âyet olmadığını 

belirtmektedir.198 Bu anlayış Tevrat’ta yer alır.199 

‘Nefs’ kelimesinin Hz. Âdem olarak yorumlanması neticesinde, “ondan da eşini var 

eden”200 ifadesinden, Hz. Havva’nın Hz. Âdem’den yaratıldığı anlamı çıkarılmaktadır. Bu 

görüşe sahip olan müfessirler yorumlarına, farklı rivayetleri bulunan hadis-i şerifi de 

mesned göstermektedirler: Ebû Hureyre (r.a.)’nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber 

(s.a.v.): “Kadınlara iyi davranınız. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. 

Kaburga kemiğinin en eğrisi de üst tarafıdır. Eğer bunu doğrultmaya çalışırsan kırarsın, 

olduğu gibi bırakırsan eğri kalır. Kadınlara iyi davranınız.”201 buyurmuştur. 

Bu hadis, kadına iyi davranılması emri ile birlikte ifade edilmiştir ve bir temsildir, 

teşbihtir; maksat ise şudur: "Kadın eğe kemiği gibidir, eğe kemiğinin eğri olması kusur 

değil, onun en önemli özelliğidir, düz olsaydı bir kafes oluşturup akciğerleri koruyamazdı. 

Siz aklınıza göre onu kusurlu bulup doğrultmaya (kafanıza göre kadın yapmaya) 

kakışmayın, böyle yaparsanız onu kırarsınız (yani bozarsınız), en eğri kemik en iyisidir; 

fıtratına en uygun olanıdır. Hadisin manası budur, yoksa biyolojik manada kadının, erkeğin 

eğe kemiğinden yaratılmış olduğu ifade edilmemektedir.202 Çünkü Kur'an'da açıkça 

"…Allah'ın insanları bir özden (nefisten) yarattığı, kadın eşi de aynı özden (nefisten) 

yarattığı…"203 belirtilmektedir. Bu konuda kadının yaratılışı gereği hassas, kırılgan, nazik 

ve duygusal yönüne dikkat etmek gerekmektedir. Kadınların bu özellikleri dikkate alınarak 

kaba ve sert davranmamak gerekir. 204 

Diğer bir görüşe göre ise insan daima diğerinin bir parçasından yaratılmaktadır. 

Dolayısıyla Hz. Havva’nın Hz. Âdem’den yaratıldığı kabulü yadırganmamalıdır.205 

Bütün yorumları göz önünde bulundurduğumuzda, Hz. Havva’nın Hz. Âdem’den 

yaratıldığı görüşünü benimseyen yorumların, âyet-i kerimenin ifadesinden ziyade, 

                                                                                                                                                                                
197  Âli İmran, 3/33: “Allah Adem’i seçerek üstün kıldı.”; Âli İmran, 3/59: “Allah Adem’i topraktan 

yarattı…”; Zümer, 39/6; A’râf, 7/19; Bakara, 2/35 vb. 
198  Öztürk, a.g.e., s. 548 
199  Tekvin, 2/21-22 
200 Araf, 
201  Buhârî, ‘Nikâh’, 80 
202  HayrettinKaraman, www.hayrettinkaraman.net/sc/00380.htm, (08.04.2015) 
203  Nisa, 4/1 
204  Bayraktar Bayraklı, Kadın, Sevgi ve Temel Haklar, İşaret Yayınları, İstanbul 2000, s.53 
205  İbrahim Hilmi Karslı, Kur’an Yorumlarında Kadın, Rağbet Yayınları,İstanbul 2003, s.75 
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rivâyetlere istinaden şekillendiğini görmekteyiz. Bu yorumcuların, kendi kanaatlerini 

destekleyen rivâyetleri tercih ettikleri açıktır. Zîrâ âyet-i kerimenin ibaresinin delâleti açık 

değildir. Bunun için, aynı ifade farklı mânâlarla da yorumlanabilmiştir. Bu bakımdan; 

âyetteki ifadeyi, diğer âyet-i kerîmelere göre anlamlandırmaya çalışan yorumların daha 

objektif olabileceği kanaatindeyiz.206 

1.2.2. İnsan olarak eşitlik 

Kadın ve erkeğin insan olarak eşit olduğunu âyetlerle delillendirmemiz 

mümkündür. 

Mekke'de nâzil olan Leyl sûresinde Yüce Allah, doğru yola davet ederken kadın ve 

erkek ayrımı yapmadan şöyle seslenmektedir: “... Erkeğin ve dişiyi yaratana and olsun ki 

sizin çalışmanız çeşit çeşittir. Bundan dolayı kim fakirlere verir, (günahlardan) korunursa 

ve en güzel (sözü) doğrularsa, ona en kolayı kolaylaştırırız. Fakat kim cimrilik ederse 

kendini Allah'tan müstağni görür ve en güzel (sözü) de yalanlarsa en gücü 

kolaylaştırırız...”207 

Farklılık kadın ve erkek arasında değil, “iyi” yi seçmiş insanla, “kötü”yü seçmiş 

olan insan arasındadır. Yaratıcı, akl-ı selîm olanlar arasında kadın farkı gözetmemiş, kadını 

“saçı uzun, aklı kısa” saymamıştır. Aksine, akıl sahiplerinin davasına şöyle cevap 

vermiştir:208 "Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi 

etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda 

ezâya mâruz kalanlar, savaşanlar ve öldürülenler...”209 

Âyette geçen, "hep birbirinizdensiniz" ibâresine göre, Yüce Allah kadınla erkek 

arasında amel bakımından herhangi bir ayrım yapmadığı gibi, her ikisinin de birbirlerinden 

olduğunu ve yaptıkları iyi işlerin karşılığı olarak her ikisini de cennetlerine sokacağını 

vadetmektedir,210 diyebiliriz. 

Aşağıdaki âyet-i kerîmelerin mâhiyetine bakıldığında, hem maddî hem mânevî 

yönde çalışıp kazanma bakımından, kadın ve erkeğin Allah (c.c.) katında eşit olduklarının 

vurgulandığı görülecektir: 

                                                           
206  Şirin, a.g.tz., s.7 
207 Leyl, 30/3-10 
208  Hüseyin Hatemi, İlâhî Hikmet’te Kadın, Milenyum Yayınları, 6.b., İstanbul, 2013, s. 94 
209  Âl-i İmrân, 3/195 
210 Salih Akdemir, “Tarih Boyunca Ve Kur’an-ı Kerim de Kadın”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi İslami 

Araştırmalar, C.X, S.4, 1997, s.253 
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 “Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden 

ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah'ın rızası ise, 

bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.”211 

“Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat 

yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.”212 

"Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, 

mü'min olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak 

rızıklandırılacaklardır."213 

“Kadın-erkek, fakir-zengin, siyah-beyaz her fert göklerde ve yerdeki herkes kıyamet 

gününde Allah’ın huzuruna tek başına ve mutlak kul olarak gelecektir, hiçbir ayırım 

olmayacaktır.”214 

Nisâ Sûresi’nin 124. âyeti de bu niteliktedir. Âyette “Erkek veya kadın, mü’min 

olarak, kim yararlı işler işlerse, işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar 

zulmedilmez.” buyrulmaktadır. Buna göre, mü’min olduktan sonra erkekle kadın arasında 

ihsan ve lütûf bakımından fark yoktur, sâlih amelde kadın erkek eşit olup herkes ameli 

kadar ecir alır. Tabatabaî, “Yahudilik ve Hıristiyanlığın, üstünlük ve onurun erkeklere ait 

olduğu, kadınların Allah katında zelil, yaratılışta noksan, ecir ve ödülde hüsrana uğrayan 

olduğu anlayışı”na atıfta bulunarak, Allah-u Teâlâ’nın iki cinsin eşitliğini vurguladığını 

söyler. Âyetteki ikinci cümlenin de fazlalık ve eksiklik bakımından aralarında herhangi bir 

farkın olmadığına delâlet ettiğini belirtir.215 

Kur’an-ı Kerim’in diğer birçok âyetinde de, insanın yaratılış amacından ve 

değerinden bahsedilirken kadın-erkek ayırımı yapılmadığı görülür. İnsanın, Allah’ın 

yeryüzündeki halifesi olması216, Allah’ın insana ruhundan üflemesi217, insanın 

yaratılmışların en şereflisi olması218 hususlarında kadınla erkek arasında bir fark yoktur.  

                                                           
211  Tevbe, 9/72 
212  Nahl, 16/97 
213  Mü’min, 40/40 
214  Meryem, 19/93-95 
215  Şirin, a.g.tz.,s.10 
216  Bakara, 2/30 
217  Hicr, 15/28-29 
218  Tin, 95/4 
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Kadın ve erkek, sorumluluklarına göre farklı üstünlüklere sahip olmakla birlikte; 

insan olma değeri ve Allah’a kulluk noktasında eşittirler. Görev ve sorumluluklardaki 

farklar ise kadın ve erkeğin yaratılıştan sahip oldukları niteliklere göredir. Dolayısıyla bu 

farklılıklar eşitsizlik değildir. Kadın ve erkeğin tabiatına uygun, dengeli bir görev 

dağılımını sağlamak içindir. Erkek ve kadının yaradılışındaki bazı farklılıklar, erkeğin bazı 

konularda “eşitler arasında öncelikli” duruma gelmesini gerektirebilir. Erkeğe karşılıksız 

ve külfetsiz ayrıcalıklar, imtiyazlar bağışlanmış değildir. Bir öncelik tanınmış ise, bunun 

mutlaka erkeğe yüklediği bir görev, bir külfet vardır.219 

Bu görüş şu şekilde eleştirilmektedir: “İslam da erkeğe tanınan ayrıcalıkların bu 

şekilde yorumlanması, kuşkusuz mümkün değildir. Çünkü, İslamiyette, erkek kadından 

üstündür ve bu net durum karşısında, hiçbir şekilde erkekler için ‘eşitler arasında 

öncelikli’ ibaresi kullanılamaz. Çok karılılığın kabulü, aile içinde erkeğin ve kadının 

hakları arasındaki dengesizlik, kadının mirasta erkeğin yarısı kadar pay sahibi olması, bir 

hukuki ihtilafta tek başına şahit kabul edilmemesi, çalışma hakkının ve siyasi haklarının 

olmaması, kendisi için ödenecek diyetin, erkeğin diyetinin yarısı kadar olması, kadının 

haklar yönüden erkeğe eşit olmadığının açık birer göstergesidir. 

İslâmiyetin kadına diğer tek tanrılı dinlerden daha ılımlı yaklaşmasından yola 

çıkılarak ‘İslâmiyet, kadını erkeğe eş tutmuştur’ şeklinde bir saptama yapmak söz konusu 

olamaz. Çünkü Hz. Peygamber’in ‘Kadın-erkek tüm Müslümanlar kardeştirler. Bir 

kimsenin diğer bir kimse üzerinde takvâdan başka hiçbir üstünlüğü yoktur.’ Sözüne 

bakıldığında bu dinin kadın-erkek ayırımı gözetmediği düşünülebilirse de, Nisâ sûresi 34. 

Âyetinde ‘Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından 

sarfetmelerinden dolayı, erkekler kadınlar üzerinde hâkimdirler …’ denilmek suretiyle 

kadının erkeğe eşit olmadığı açıkça ifade edilmiştir. Ve İslâm dünyasında bir nevi İnsan 

Hakları Beyannâmesi olarak kabul edilen Vedâ Hutbesi’nde ‘Ey insanlar! Kadına en iyi 

şekilde davranıp muamelede bulununuz. Çünkü onlar size sığınmış, himâye ve muhâfazanız 

altına girmiş kimselerdir…’ şeklindeki sözleri de İslâmiyette kadına insan olarak değer 

verildiğinin, fakat kadın-erkek eşitliğinin bulunmadığının bir ifadesidir.”220  

                                                           
219  Hatemi, a.e, s.37  
220  Nevin Ünal Özkorkut, Osmanlı Siyasi Belgelerinin Temel Hak ve Özgürlükler Yönünden Getirdiği 

Yenilikler(1839-1909), , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Ankara 1994, s.s. 64-65 
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İslâm dini, erkek ile kadın arasındaki farklılığa hak ve yükümlülüklerin 

dağılımındaki adalet ilkesince yaklaşır. Her cinse kendi yaratılışına uygun olarak dengeli 

bir şekilde hak ve sorumluluk yüklenir. Bu hakka diğer cinsin de ortak olmasını istemek 

kadın-erkek arasında eşitlik değil de diğerine eziyet olarak değerlendirilebilir221 

1.2.3. Yaratılışta eşitlik 

Yaratılışta eşitlik, bütün insanların beşeri tabiatları gereği eşit yaratılmasıdır. Bu 

eşitlik ancak, ilim, amel, takvâ, ahlâk vs. unsurlarla bozulabilir ve insanlar arasında üstünlük 

söz konusu olabilir. 

Kadın ve erkek birtakım sıfat ve nitelikte farklı olmalarına rağmen insani değer 

açısından birbirine eşittirler. “Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerine üstün kılması…”222 

açık bir realite olduğuna göre kadın ve erkekler sosyal aktivitelerle ilgili hususlarda 

eşittirler. Bu âyet konuyla ilgili şüpheleri bir tarafa koymaktadır. Kendini geliştirme yolu 

her iki cinse de açıktır. Elde edilecek başarıya verilen mükâfat her ikisi için de aynıdır: 

“Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim sâlih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler 

ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”223 Bu konuyla ilgili diğer âyet ise şudur: “Ey 

insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için 

sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten 

en çok sakınanınızdır…”224 

Açıkça anlaşılacağı üzere, Kur’ân kadın ve erkeği her hususta eşit değerlendirir. 

İnsanlık gerçek anlamda insanî niteliğini kadın ve erkeği birlikte ve insanî kavramlarla 

değerlendirince elde edecektir. Öyleyse insanlık kadın ve erkek olarak cinsel ayrıma tabi 

tutmadan insanları ele almakla işe başlamalıdır. Bu ayırım haklarla değil, niteliklerle ilgili 

olmalıdır.225 

Müfessirlere göre -Bir erkek ve bir dişi- ifadesiyle kastedilen, insanoğlunun aynı 

ana ve babadan yaratıldığıdır. Bu sebeple, nesep açısından üstün olduğunu iddia etmenin 

ve övünmenin bir manası yoktur. İnsanların çeşitli şube ve kabilelere ayrılmasındaki 

hikmet, kişilerin birbirlerinin kabilelerini tanımalarıdır. Âyet-i kerîmede, insanların 

                                                           
221  Muhammed Ali Danışman, İslam Hukukunda Kadının Erkekten Farklı Değerlendirildiği Hükümler, , 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Konya, 2005,s.24 
222  Nisa, 4/34; Ahzab, 33/35  
223  Nisa, 4/124 
224 Hucûrat, 49/13 
225  Yayla, a.g.tz., s. 184 
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şubelere ve kabilelere ayrılmasındaki hikmet beyân edildikten sonra, insanı başkalarına 

karşı üstün kılan ve ona Allah indinde şeref ve değer kazandıran haslet zikredilmistir. Bu 

haslet de takvâdır.226 

1.2.4. Saygınlıkta Eşitlik 

Aşağıda zikredilen âyetler, insanoğlunun, dünyada Allah’ın lütfuna mazhar olmuş 

en değerli saygın ve mükerrem varlık olduğunu açıkça göstermektedir:227 

Bakara Sûresi 30. âyette “Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife 

yaratacağım’ demişti…” ifadesiyle insanın yeryüzünün halifesi olduğu ve diğer 

canlılardan üstün olduğu zikredilmektedir. İnsanoğlunun diğer varlıklara göre değer ve 

saygınlıkta olan farklılığını yine İsrâ Sûresi 70. Âyette görebiliriz: “Andolsun, biz 

insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz 

şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” 

1.2.5. Din ve Vicdan Hürriyetinde Eşitlik 

Kur’an-ı Kerim, tek hak dinin, İslâm olduğunu bildirmektedir. “Şüphesiz Allah 

katında din İslâm'dır.”228, “… ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim…”229 Âyette İslâm’ın 

tek hak din olduğu belirtilmişse de, insanlar bu dine girmeye zorlanmamışlardır. Çünkü 

iman zorlama ile gerçekleşmez; özümsenerek ve yaşayarak var olur. “Dinde zorlama 

yoktur…”230 âyet-i kerîmesince kimsenin İslâm dinini kabule zorlanmayacağı teyid 

edilmiştir. 

Din ve vicdân hürriyeti, herkesin din hususunda aklına geleni söyleme yetkisine 

sahip olduğu anlamına gelmez. İslâm dinini kabul eden ve bu din üzerine yaşayan 

Müslümanların, dîni kurallara ve vecibelere uyması zorunludur. “…Allah yolunda göç 

edinceye kadar hiçbir kâfiri dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, 

bulduğunuz yerde öldürün…” mealindeki Nisa Sûresi’nin 89. âyeti ise, İslamiyet’i kabul 

ettikten sonra, ondan yüz çevirip mürted olanların öldürülmesi gerektiğini bildirmektedir.  

                                                           
226  Meydanoğlu,a.g.tz., s.7 
227  Meydanoğlu, a.g.tz., s.8 
228  Âl-i İmran, 3/19 
229  Mâide, 4/3 
230  Bakara, 2/256 
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1.2.6. Fikir özgürlüğünde eşitlik 

Hz. Peygamber zamanında kadınların, kendilerinin bağımsız birer şahsiyet 

olduklarının bilincinde oldukları ve bu sebeple yeri geldikçe erkeklerle eşit haklara sahip 

olduklarını kabul ettirmek için girişimlerde bulundukları açıkça görülür. Mesela 

Mümtehine sûresi 12. âyette Hz. Peygamber’in inanan kadınlardan da biat almaları şu 

şekilde emredilmiştir: “Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak 

koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları 

arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda 

sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan 

bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

Bazı rivâyetlere göre bu âyet, bazı inanan kadınların erkekler gibi kendilerinden de 

biat alınması talebinde bulunmaları üzerine inmiştir. Bu ise kadınların kendi şahsiyetlerinin 

bilincinde olduklarına ve biat konusunda erkeklerle aynı haklara sahip olmak istediklerine 

delalet eder.  

Yine, Sa’lebe kızı Havle (Huveyle de denmiştir) Mücâdele Sûresi’nin nüzûlüne 

sebep olmasıyla meşhur olmuş, İslâm tarihine adı unutulmayacak şekilde yazılan nâdir 

hanım sahabelerdendir. Ensar’dan Evs bin es-Samit bin Kays ile evlenmiştir. Evs Havle’yi 

cahiliye devrinde yapılan “zıhar” yöntemi ile boşayınca, Havle durumu Allah Resûlü’ne 

(a.s.) şikâyet etmişti. Allah Resûlü’de evliliğin sona erdiğini söylemesi üzerine Havle, 

Cenab-ı Allah’a durumu havale etmiş ve hakkında aşağıda meali verilen Mücâdele Sûresi 

inmiştir: 

 “Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının 

sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz 

Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”231  

Bir kadının peygamberle tartışıp, uğradığı haksızlığı dile getirmesi ve hakkını 

savunması gibi önemli bir inkılâbı bu âyetten çıkarılmaktadır. Bir kadının devlet başkanı 

önünde hakkını arayabilme özgüveni ve yanlış olduğunu düşündüğü meseleyi rahatlıkla 

sorgulayabilmesi de dikkat çekicidir. 

Bu durum çok önemli olan şu sonuçları doğurmuştur: 

                                                           
231  Mücadele, 58/1-2 
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a)Kıyâmete kadar bütün insanlara yol göstermesi ve karşılaşacakları meselelerin 

çözümünde onlara yardımcı olması için gönderilen son ilahi mesajın, nüfusu on bini 

bulmayan Medine toplumunda, özel bir statüsü bulunmayan herhangi bir Müslüman 

hanımın şahsi problemini ciddiye alması, bu probleme ve çözümüne evrensel vahiy 

içersinde yer vermesi,  Allah’ın kadına verdiği değerin en açık delillerinden biridir. 

b) İslâm, kadını bir şahsiyet sahibi olmaya, hak ve hukukunu korumak için –Allah 

elçisi ile tartışma pahasına- elinden gelen bütün gayreti göstermeye teşvik etmektedir. 

“İslâm’da kadın erkek karşısında mahkûmdur, kadının kocasına karşı söz hakkı yoktur ” 

gibi bakış açılarının İslâm ile herhangi bir ilgisinin olmadığını göstermektedir. 

c) Havle ile kocası arasında geçen olayın kadına lehine çözümlenmesi de dikkat 

çekicidir. İslâm kadını ezen bir din olsaydı, erkek merkezli bir çözüm ortaya koyar ve 

erkeğe kefaret yüklemezdi. 

d) Bu olay benzer olaylara da her zaman uygulanabilir, Kur’an Havle’yi örnek 

göstermekle, aynı tavrı gösterebilsinler diye adeta digger kadınları teşvik etmektedir. 

e) Havle olayı, aynı zamanda annenin eşsizliğini ve ona birşeyi benzetmenin 

hukuksal boyutunu da getirmiştir. Erkeklerin yersiz gururu kırılmış ve kadınları aşağılık 

duygusundan kurtarmıştır. Kadın ve erkeğin birbirine bakış açısını değiştirmiştir.232 

1.2.7. Can Güvenliğinde Eşitlik 

İslâmdan önce dünyanın çeşitli ülkelerindeki düzenlemelerde, kadının can 

güvenliği olmamasına rağmen, Kur’ân kadına erkek gibi can güvenliği getirmiş; kadına 

karşı işlenen suçların cezasında herhangi bir ayırım gözetmemiştir. Kısas ve had cezalarını 

açıklayan âyetlerde kadın-erkek eşitliğinin açıkça vurgulandığı görülmektedir. Bu 

âyetlerden bazıları şöyledir: “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz 

kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir…”233 Bu âyet-i 

kerîme ile Kur’an kadını insani haklarına kavuşturmuş ve onu kelimenin tam anlamı ile 

güvenliğe ulaştırmıştır. 
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“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) 

korunursunuz.”234Bu âyette de öldüren kadının aynen erkekler gibi kısas hükümlerine tabi 

olduğu ortaya konmuştur.235 

İslam Ceza Hukukuna göre kadına karşı işlenen suçlar, kadının ister şahsına, ister 

malına, ister şerefine karşı olsun erkeğe karşı işlenmiş gibi ceza gerektirir. Hatta burada 

kadının lehine olan durumlar da vardır. Erkek kadını fuhuşla itham eder ve bunu yeterince 

ispatlayamazsa hem iftira cezasına çarptırılır, hem de mahkeme huzurunda ömrünün 

sonuna kadar şahitliğinin kabul olunmayacağı ilan olunur.236 İslâm dininde, Müslüman 

olduktan sonra başka dine dönen kimse (mürted) tövbe etmezse ölüme mahkûm edilir. Ebu 

Hanîfe’ye göre mürted kadın ise öldürülmez. Kadının vücuduna yönelik tecavüzler kısas 

gerektiriyorsa erkek olan mütecavize tatbik edilir. Eğer diyet (tazminat) icap ediyorsa 

burada kadına mahsus bazı farklı durumlar vardır.237 Zina cezası bu fiili işleyenin bekâr 

veya evli oluşuna göre de değişir. Bekâr kimseler için değnek (celde) ve evlilerin zinasında 

recm cezası uygulanır.238  

1.2.8. Tüm iyi özelliklerde eşitlik 

Kur’ân’ın üslubu, genelde ayrıntıya girmeden prensipleri vermek iken; aşağıdaki 

âyet-i kerîmede, kadın ve  erkeğin iyilik ve güzellikte eşit olduğunu teferruata girerek 

açıklamıştır:239 “Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle 

mü'min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, 

sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a 

derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan 

erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan 

kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah 

bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”240 

                                                           
234  Bakara, 2/179 
235  Yavuz, a.g.e.,s.79 
236  Nur, 24/4-5 
237  Topaloğlu, a.g.e., s.45 
238  Döndüren, a.g.e., s. 111 
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1.2.9. Cinsellikte Eşitlik  

Kadın bedeninin çekiciliği, erkek fizyolojisinin özelliklerine göre, erkek gözünde 

daha fazladır. Erkek, kadının bedenini sırf görmekle tahrik olabilir. Bu fizyolojik farklılık 

yaratılıştandır. Aşağıdaki âyette kadınlara olan tutkunun belirtilmesi, buna karşılık kadının 

erkeğe olan tutkusundan söz edilmemesi, bundan dolayı olsa gerektir:241  

“Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi 

nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının 

geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır”242  

“Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki 

onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.”243 

“Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, 

kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.”244 

Âyetlere bakıldığında kadının haz aracı olarak sunulması, kadının bu ilişkiden 

erkekten daha az zevk aldığı anlamına gelmez. Bunu eşit olduğunu ve her iki cinsin 

ihtiyaçlarını birbirlerinin karşıladığı ve nikâh akti ile gerçekleşen hukukî meşrutiyet 

platformunda birbirlerini gayri meşru yollara sapmaktan koruduklarını Kur’an bir 

benzetme ile şöyle ifade eder.245 ”…Onlar sizin elbiseleriniz, siz de onların 

elbiselerisiniz…”246 Allah kadını erkek için değil; ikisini de birbiri için yaratmıştır. Kadının 

bu dünyada erkek insanların giydiği beden elbisesine, erkeğin de kadın insanların giydiği 

beden elbisesine ihtiyacı vardır.247 

1.2.10. Eğitimde eşitlik 

“…de ki; bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...”248 âyet-i kerîmesi ve Hz. 

Muhammed (s.a.v) in “İlim Çin’de bile olsa onu arayıp bulunuz…”249 hadisi, İslâmiyetin 

ilim öğrenmeye verdiği önemi göstermektedir. 

                                                           
241  Hatemi, a.e., s.118 
242  Âl-i İmrân, 3/14 
243  Saffât, 37/48-49 
244  Nebe, 78/31-34 
245  İlhami Güler, “Kur’an’da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri, İslami Araştırmalar Dergisi, C.V, S.4, 

Ekim 1991, s.313 
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247  Hatemi, a.e.,s.24 
248  Zümer, 39/9 
249 İmam Gazâlî, İhyâu’Ulûmi’d-dîn, C.I, Çile Yayınevi, İstanbul, 1981,s.34 
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Ancak İslâmiyette, genel olarak ve özellikle de kadın açısından genel anlamda değil 

de dinî açıdan eğitime önem verilmiştir. İslâmiyet kadının bu anlamdaki eğitimine onun iyi 

evlât yetiştirebilmesi, çocuğuna dininin kurallarını öğretebilmesi için büyük önem 

vermiştir.250 

Kur’an’ın ilk emri “…oku…”251 dur. Ve kadın ile erkek arasında ayırım olmaksızın 

tüm Müslümanları kapsamaktadır.  “…İnsana bilmediklerini O öğretti.”252 âyetindeki 

‘insan’ ifadesi kadın ve erkeği içine almaktadır. Dolayısıyla kadın ve erkek okuma-yazma 

ve öğrenmede eşittir.253 

1.2.11. Tesettür ve İffette Eşitlik  

Tesettür kavramının farklı işlevleri ve üç boyutu vardır: Birinci boyut görseldir; 

işlevi bakıştan gizlenmek ve saklanmaktır. İkinci boyut mekâna ilişkindir. Amacı cinsler 

arasında bir sınır çizmek, eşik oluşturmak ve böylelikle cinsleri ayırmaktır. Üçüncü boyut 

ise ahlâkî bir fikir içermektedir ve yasak buyruğuna ilişkindir. Tesettür yasak alanına işaret 

eder.254 

İslâmiyette tesettür, yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de öngörülmüştür. 

Ancak erkekler için sözkonusu olan tesettür, kadınlarda olduğu gibi uzuvların örtülmesi 

şeklinde değil; davranış ve ahlâktadır. Diğer bir deyişle maddi değil mânevî tesettür 

sözkonusudur diyebiliriz. 

“Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu 

davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla 

haberdardır”255 

“Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. 

(Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini 

ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, 

yahut, kocalarının babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek 

kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin 

oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut 

                                                           
250  Özkorkut, a.g.tz., s.75 
251  Alâk, 96/1 
252  Alâk, 96/4 
253  Yavuz, a.g.e., s.84 
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erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf 

olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye 

ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa 

eresiniz.”256 

Kadının örtünmesindeki amaç, cinsel cazibe uyandıran saç, boyun, göğüs gibi 

yerlerini örtmektir. Örtünme, bir taraftan aşırı tahriki önleyerek zinaya giden yolu 

kapatırken, diğer taraftan da cazibenin nezihleştirilerek korunmasını temin eder. 257Bedeni 

açmak bir hak olmadığından, kadına örtünmenin tavsiye edilmesi de bir hakkı ihlâl 

olmamaktadır.  

1.3. Eşitliğin Sünnetteki Yeri 

Yüce kitap Kur’ân-ı Kerîm gibi, sünnette de eşitliğe vurgu yapılmıştır. Hz. 

Peygamber (s.a.v) Veda Haccı Hutbesi’nde “…Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz 

Âdem’in çocuklarısınız; Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın arap olmayana, Arap 

olmayananın araba, kızıl tenlinin beyaz tenliye, beyaz tenlinin kızıl tenliye takvâ dışında 

hiçbir üstünlüğü yoktur…” diyerek İslâm’daki eşitlik anlayışını teyit etmiştir.258 Bu 

konuda diğer bir hadis ise  şöyledir: “İnsanlar tarağın dişleri gibidirler…”259  

Eşitlik kavramı, hak ve adalet kavramlarından ayrı tanımlanamayacağından, 

çalışmada bu iki kavrama da değinilecektir. 

1.4. Hak-Eşitlik İlişkisi 

İslâm hukukunda hakkın menşei; İslâm şeriatının kaynağı olan vahiy ve 

Allah’tır.260 Şu âyetlerde bu ilkeye işaret edilmektedir: “De ki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! 

Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın…”261 “Göklerde ve yerde ne 

varsa, O’nundur, her şeyin yaratıcısı O’dur.”262 Görüldüğü gibi asıl mülk/hak sahibi Yüce 

Allah’tır. Onun hak tanımadığı kişi herhangi bir hak iddasında bulunamaz. 

                                                           
256  Nur, 24/31 
257  Güler, a.g.m., s.313 
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Hak söz konusu olan yerde, İslamın kadını erkek ile eşit kılması, fıtratta eşitlik 

anlamına gelmez. Kadın, zekâ, kabiliyet, ruhsal yapı, yaratılış ve nezâket bakımından 

erkekten farklı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla farklı yaratılmış olan iki cinsi her bakımdan 

eşit kabul etmek yahut eşit hale getirmeye çalışmak yaratılış kanunlarına aykırıdır.263 

İslâmiyet eşitlik ideali yerine hak ve adalet fikrini öne çıkarır. 

Bir şeyi ‘hak etme’, ‘kişiye hakkını vermek’  ve ‘adalet’ fikri toplumsal gerçekliğe 

ve insan doğasına eşitlik fikrinden daha uygundur.264 Günümüz ailesinin temel 

sorunlarından biri de, bireyler arası ilişkilerde hak merkezli yaklaşımın aile içi 

münasebetlerde de esas alınması ve bu zihniyetin doğurduğu çatışma ortamıdır. ‘Her hak 

sahibine hakkını ver’, anlayışından ‘Hak verilmez, alınır’ noktasına gelinmiş olmasıdır.265 

1.5. Adalet- Eşitlik İlişkisi 

Adâlet, Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde genellikle düzen, denge, denklik, eşitlik, 

gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlarda 

kullanılmıştır.266  

Adâlet kelimesinde ifadesini bulan değişik mefhumlar, Said ibn Cübeyr’in “adl” 

kelimesinin manasını soran Halife Abdulmelik’e (h. 85/ m. 705) yazdığı cevabı mektupta 

özetlemiştir. Mektup söyledir: “Adl dört kısımdır: Öncelikle taşıdığı mânâ, Allah emrine 

uygun olarak karar vermede adâlet demektir. 2Allah size, emânetleri mutlaka ehline 

vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi 

emrediyor…’267  

İkinci mânâ, yine Allah emrine uygun olarak kelâmda adâlet olunmasıdır. 

‘Konuştuğunuz zaman ölçüyü aşmayın.’268  

Adâletin üçüncü bir manası Allah’ın emrine uygun olarak salâhın, felâhın (kurtuluş 

ve arınmanın) esbâbına tevessül olunmasında adalettir (yani doğru yola yöneliş). 

‘Kimsenin kimse nâmına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye 

                                                           
263  Yavuz, a.g.e., s.18 
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şefâatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım 

göremeyeceği günden sakının.’269  

Adâletin dördüncü mânâsı da Allah’a eş koşmaktan sakınmaktır. ‘...İnkâr edenler 

başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar…’270 

Kur’an-ı Kerim’de adalet ile ilgili en önemli âyet-i kerîmeler şunlardır: 

“Şüphesiz Allah, adâleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 

hayâsızlığı, fenâlık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 

veriyor.”271 

 “Allah size, emânetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında 

hükmettiginiz zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne 

güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”272 

 “Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adâleti 

gerçekleştiren bir topluluk vardır.”273 

Rasûlullah (s.a.v) içinde yaşadığı toplumda sayısız haksızlık ve zulüm müşahade 

etmiş ve neticede herkesçe kabul edilen bir adâlet ölçüsüne dayalı bir sosyal nizam 

kurmayı hedeflemiştir. Rasûlullah (s.a.v) öncelikle dini nasları vurgulamış, nas olmayan 

hususlarda içtihada başvurmuştur. Onun içtihatları daha sonra gelecek olan nesillerin 

sorunlarına çözümler içeren temel prensipler taşımaktadır. Kadınların durumunun 

iyileştirilmesine yönelik kaideler, tamamen ortadan kaldırılmamakla beraber köle azadının 

teşviki, kız çocuklarının diri diri gömülmesini yasaklayan hükümler ve bunun benzeri gayrı 

adil çesitli fiil ve teamüllerin yasaklanışı bunlara örnektir.274 
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2. EVLİLİK ÖNCESİ İŞLEM VE UYGULAMALARDA EŞİTLİK VE 

İSTİSNÂLARI 

2.1. Eş Seçimi 

Ailenin kalıcılığı ve mutluluğu için yapılması gereken en önemli şey, eş seçiminde 

isabetli davranmaktır. İslamın temel kaynaklarında bu konuda tavsiyeler yer almaktadır. 

Ancak bu tavsiyeler genel olarak kadın üzerinden belirlenmekte veya yorumlanmaktadır. 

Erkek egemen anlayış çerçevesinde vücut bulan bu durum, objektif bir bakış açısı 

sergileyememektedir. 

Hz. Peygamber (s.a.v), eşte aranacak özelikleri kadınlar üzerinden belirlemektedir. 

Bunun sebebi evlenme talebinin erkekten kıza doğru yapılması şeklinde gelişen örftür. 

Dolayısıyla bu özellikler aynı zamanda erkekte de bulunmalıdır. 

Hz.Peygamber (s.a.v), insanların eş seçiminde genellikle zenginlik, güzellik, 

soyluluk(asalet), dindarlık, doğurganlık ve bakirelik gibi özelliklere bağlı tercihlerde 

bulunduklarını ifade ettikten sonra: “Sen dinî değerlere bağlı, ahlâkı güzel olanı seç ki 

tercihin sana bereket ve hayır getirsin”275 uyurmuştur. 

Karı-kocanın birbirleri için elbise olduğu,276 takva elbisesinin ise en hayırlı giysi277 

olduğu dikkate alınırsa, güzel ahlâka sahip, aile içinde kendisini mutlu kılacak, iç 

zenginliği bulunan, Allah’ın emir ve yasaklarına gönülden bağlı, kulluk duyarlılığını hayat 

tarzı haline getirmiş, iffetli, ihtiyaç duyulan işlerde beceriye sahip, insanlar içinde yüzünü 

kara çıkarmayacak, sarıp sarmalayacak olanlardan seçilmesi öngörüldüğü 

anlaşılmaktadır.278 

2.2. Kefaet  

Birinci bölümde tanım olarak alınan kefaet konusu, İslâm Aile Hukukunda kadın 

erkek arasındaki dengenin kurulmasında önemli bir ilkedir. Bu başlık altında kefâetin 

değerlendirilmesi ve hikmetleri üzerinde durulacak, bölüm sonunda da tahlili yapılacaktır. 
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2.2.1. Kefâetin Hükmü 

Evliliğin mutlu ve kalıcı olabilmesi için tarafların birbirine denk olması önemlidir. 

Eşlerin huzur ve sükûn bulmaları, evlilik birliği içide bir takım maslahatların 

gerçekleşmesi, kocanın eşine denk olmasıyla kolaylaşır. Sosyal seviye, toplumsal statü, 

kültürel tercihler, gelenekte yakınlık, mizaç uyumu, ekonomik imkanlar, kariyer, bakış 

açısı, dini algı ve yaşantı ya da yaşam biçimi, dindarlık tipleri 279 gibi kriterlerin kefâetin 

ana temelini oluşturduğu söylenebilir. 

Hanefî fıkhına göre evlilikte kefâet şartı kadında değil erkekte aranmaktadır. Diğer 

bir ifadeyle erkeğin zikredilen hususlarda en az kadının seviyesinde veya ondan üstün 

olması gerekir. Kadın evlenmekle erkeğin ailesine intisâb edeceği için erkeğin kendisine 

denk olmayan bir kadınla evlenebileceği, kadının ise kendine denk olmayan bir erkekle 

evlenemeyeceği belirtilmiştir. Böylece, velisinin izni ve bilgisi dışında evlenen kadının 

hakları korunmaya ve kadının evlendikten sonra baba ocağına göre daha olumsuz şartlar 

içine düşmesi önlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla kefâet kadını korumaya yönelik bir şart 

olduğu anlaşılmaktadır. 

  Meslek bakımından da erkeğin mesleğinin kadının babasının mesleğine itibar 

bakımından denk olmalıdır. İnsanlar şerefli meslekleriyle övünürler, adi işlerden dolayı ise 

utanırlar. Bu sebeple eşlerin ailelerinin mesleki durumu birbirine yakın olması denklik 

açısından önemlidir. Meslekte denklik Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşüdür. 280 

Burada dikkat çekici husus, çalışması durumunda kadın ve erkeğin mesleklerinin denkliği 

değil; erkek ile kadının babasının mesleklerinin denk olmasıdır. Günümüz şartlarına göre 

düşünecek olursak öncelikli olarak kadın ve erkek arasında meslek dengesinden bahsetmek 

daha uygun olacaktır. Yine eşlerin öğrenim durumunun da denk olması gereklidir. Ancak 

bu iki durum kadın ve erkeği rekabete değil, dengeye sokmak içindir. 

 Fizikî sağlamlık konusunun her iki eş için de geçerli olduğu şüphesizdir. Zira 

eşlerden birinde bulunan birtakım hastalık ve fizikî kusurlar diğeri için evlenmeyi çekilmez 

hale getirebilir. Dolayısıyla fiziki sağlamlılığın evlilik öncesinde araştırılması ve buna göre 

evlenmeye karar verilmesi gerekir. 

                                                           
279  Köse, a.g.e., s.87 
280  Döndüren, a.g.e., s.182 
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Üzerinde en çok durulan, şart olduğu hususunda ittifak edilen en önemli mesele 

dindârlık ve güzel ahlâktır. Bu meseleye özellikle ve öncelikle dikkat edilmelidir. Zira 

İslâm bu konuya önem vermektedir. Takvâ ve salâh, Müslümanların en önemli iftihâr 

vesilesidir. Dindâr, sâlih kimseler fâsık bir kimsenin ailelerine damat olarak girmesinden 

utanç duyarlar. Sâliha bir kadın da kocasının soyunun şerefinden çok onun sâlih veya fâsık 

olmasından etkilenir. Bu sebeple dindârlık ve güzel ahlâk her iki eş için de önemli bir 

şarttır. 

Kefâette kadınlar için erkeğin müslüman olması şartı vardır. İslâm kadın için bu 

şartı getirirken, erkeğe bunun bir istisnâsını tanımakta ve ehl-i kitap sayılan kadınlarla 

evlenmeye izin vermektedir. Müslüman olmak bakımından baba ve dedelerin durumunun 

dikkate alınması gereken bir özellik ya da şart değildir. Bu noktada sadece erkeğin 

müslüman olması yeterlidir. 

Kefâet şartı yerinde olmakla beraber, bu şartın içeriği sabit değil, değişkendir. Bu 

sebeple tavsiyeler denklik üzerinde durmuş, fakat denkliğin içeriği konusunda kesin, 

değişmez, detaylı açıklamalar getirmemiştir. Denklik örf ve âdete, tarafların bilgi ve kültür 

seviyelerine, gördükleri eğitime, benimsedikleri değer sistemine göre değişik tablolar 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla toplumdaki alışkanlık, gelenek ve görenekler eş seçiminde 

önemli rol oynar. Çünkü kişi evlendikten sonra yine o toplumda yaşayacaktır ve 

çevresindekilerin de bu evliliği uygun bulmaları ve yadırgamamaları gerekir. Ailenin 

sağlam temeller üzerine kurulması ve sağlıklı işleyişi, eşler arası uyum ve mutluluğun 

sağlanması, çocukların iyi eğitimi ve yetişmesi açılarından, evlenecek kadın ve erkeğin 

ortak paydalarının ve asgari müştereklerinin olmasına ve mâkul ölçüler içinde kalınarak 

denklik şartının aranmasına özen göstermek, dinin genel ilkelerine ve akl-ı selîme en 

uygun yol olarak görülmektedir.281 

İslâm Aile Hukukunun temeli olan aile konusunda kefâet önemli bir yer tutmuştur. 

Kimi kefâeti evlilik için bir şart olarak kabul etmişken, kimi ise kefâeti bir şart olarak 

kabul etmemiştir. 

1) Kefâetin şart olduğunu kabul edenlerin gerekçeleri: 

                                                           
281  Emine Gümüş Böke, ”İslam Hukukuna Göre Evlilikte Denklik(kefaet), www.hazargrubu.org/hazar-

akademi/din/664.html(20.03.2015)  

http://www.hazargrubu.org/hazar-akademi/din/664.html
http://www.hazargrubu.org/hazar-akademi/din/664.html


82 
 

Kefâet, gerek Hanefîlerce gerek Şafiîler ve Hanbelîlerce nikâhın lüzumunun veya 

sıhhatinin bir şartıdır. Hanefîyye’den yalnız İmam Kerhî’ye (v. 340/ 950) göre nikâhta 

kefâet asla şart değildir yani nikâhta kefâetin varlığı veya yokluğu aranmaz. 

 Evlilikte kefâetin şart olduğunu belirten Ömer Nasûhi Bilmen, nikâhın ömür boyu 

devam etmek üzere akdedildiğini, sohbet, ülfet, muaşeret, yakınlığın tesisi gibi maksatlara 

hizmet etmesi gerektiğini bunun ise ancak birbirlerinin dengi olanlar arasında 

gerçekleşeceğini belirtir.282 

Evliliğin meşru kılınmasından maksat, ömür boyunca diğeri sebebiyle eşlerden her 

birinin maslahatını, menfaatini temin etmek, düzenlemektir. Aynı zamanda evlilik 

dünürlük yoluyla akrabalık tesis eder. Öyle ki uzak olan yakın olur her konuda destek olur, 

dünürünü üzen şey kendini üzer, onu sevindiren şey de kendini sevindirir. Bu da ancak 

karşılıklı yaklaşma ve anlaşma ile mümkün olur. Açıkça bilinen gerçek şu ki, zikredilen 

vasıflarda uzaklaşma olması halinde gönüller ve ruhlar bir araya gelmez, ülfet kurulmaz, 

dostluk sağlanmaz. Çünkü örfe göre asil bir aileden gelen şeref sahibi bir kadın ve ailesi, 

erkeğin kendilerinden her yönüyle daha düşük olmasını kabullenmez ve nikâhı bozma 

yoluna gidebilir.283 Kefâetin gerekliliğini savunanlar tezlerini bazı âyetlerle de 

desteklemişlerdir. “…Eşleriniz sizin için sizde eşleriniz için bir elbisesiniz…”284, “Zîna 

eden erkek zîna eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez…”285 

1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnâmesi’nin 45. maddesinde kefâetin varlığını kabul 

eden şu madde yer almaktadır: “Mal ve sanat gibi hususlarda erkeğin kadına denk olması 

nikâhın lüzumunun şartıdır”. 

Sonuç olarak evlilik birliğinde tam bir uyum ve anlaşma sağlanması, eşler arasında 

sosyal ve kültürel yönden büyük farklar bulunmamasına bağlıdır. Bu da kefâete taraftar 

olanlara hak veren delillerden biri olarak kabul edilebilir.286 

2) Kefâetin şart olduğunu kabul etmeyenlerin gerekçeleri: 

Hasan el-Basrî (v. 110/775), Süfyan es-Sevrî, (v. 161/883) Ebû’l Hasan el-Kerhî (v. 

340/952) ve Cessâs (v. 370/981) gibi İslam hukukçularına göre evlenecek eşlerin 

                                                           
282  Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu, Bilmen Basımevi, İstanbul, 

1968, C.II, s.74 
283  Çakır, a.g.tz., s.7 
284  Bakara, 2/187 
285  Nûr, 24/3. 
286  Cin, a.g.e., s. 161. 
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Müslüman olması, evlenme engelinin bulunmaması akdin lüzumu için yeterlidir. 

Dolayısıyla kefâet nikâhın devamlılığı açısından gerekli bir şart değildir. Koca kadına ister 

denk olsun, ister olmasın evlilik sahih ve bağlayıcı olur.287 

Bu görüşü benimseyen hukukçular: “…Allah katında en üstününüz takvâ 

bakımından en üstün olanınızdır…”288 âyetini delil olarak göstermektedirler. 

Hz. Peygamber (s.a.v) zamanında yapılan uygulamalar da evlilikte kefâete riayet 

edilmediğini göstermektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

Bilal-i Habeşî Ensâr’dan bir kız istemiş, denk olmadığı için kız tarafı bu isteği geri 

çevirmişti. Durumdan haberdar olan Hz. Peygamber: “Ey Bilâl, git onlara Allah Resûlü 

size beni evlendirmenizi emrediyor de.” demiştir. Denklik olmadığı halde Resulullah onlara 

Bilâl’i evlendirmelerini emretmiştir. Eğer denklik muteber olsaydı emretmezdi.289 

Öne sürülen görüşlerden biri de şudur: Eğer nikâhta kefâet muteber olsaydı, erkek 

tarafında arandığı gibi kadın tarafında da aranırdı. Hâlbuki kadın tarafında kefâetin 

araştırılmadığı bilinmektedir.290 Kısacası kefâete karşı olanlar, tüm insanları Âdem’in 

çocukları olarak kabul edip aralarında herhangi bir ayırım yapılmasına taraftar 

değillerdir.291 

2.2.2. Kefâetin hukuki sonuçları 

İslam hukukçuları, kadının dengi olmayan birisi ile evlenmesini hoş karşılamamış, 

kadın ve ailesine gelme ihtimali olan bir takım kusurlardan kurtulmak için dengi olmadan 

kıyılan nikâhlarda velinin feshetme hakkının olduğunu belirtmişlerdir. Denkliğin kadının 

ve velilerin hakkı olduğunda fakihler ittifak etmişlerdir. Eğer kadın denk olmayan birisiyle 

evlenirse velilerin feshetme hakları vardır Veli de kadını denk olmayan biriyle evlendirirse 

kadının feshetme hakkı vardır. Çünkü bu, üzerine akit yapılan şeyde bulunan bir 

noksandan kaynaklanan bir tercih hakkıdır. Bu da alışverişteki muhayyerlik (seçme) 

hakkına benzemektedir. Hâkim akdi feshetmezse nikâh hükümleri sabit kalıp evlilik devam 

                                                           
287  Çakır, a.g.tz., s.8 
288  Hucurât, 49/13. 
289  Bilmen, Kamus,C.II s,74 
290  Bilmen, Kamus,C.II, s,74 
291  Cin, a.g.e.,s.160 
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eder.292 Denkliğin olmamasından dolayı kadının veya velisinin fesih yoluna gidebilmeleri 

için bazı durumlar söz konusudur: 

1) Eğer bir kadın velisinin onayı olmaksızın kendisine denk olmayan biri ile 

nikâhlanırsa ve daha sonra veliler de bu işe razı olmazlarsa bu nikâh fasit olur ve velilere 

bu akde itiraz etme hakkı doğar kadın için böyle bir hak yoktur. Çünkü o kefâet 

konusunda, tahkik etmeyerek vazifesinde kusurlu davranmıştır.293 

Serahsî (v. 490), Mebsut’ta bu konuya şöyle bir yorum getirmiştir: Bu durumda 

veliye fesih hakkı tanınır. Çünkü kadın bu durumda velilerine bir ayıp eklemiştir. Veliler 

dünürlük yoluyla kendilerine denk olmayan birinin kendilerine nispet edilmesiyle kınanır, 

ayıplanırlar. Kendilerinden bu ayıbı gidermek için mücadele hakları vardır. 294 

2) Erkek kendi kimliği, nitelikleri ve sosyal statüsü konusunda kadını yanıltmış ve 

sonradan denklik bulunmadığı anlaşılmışsa hem kadın hem de kadının velileri mahkeme 

kararı ile nikâhı feshettirme hakkına sahiptir.295  

3) Kadın asabe olan velîsini vekil tutsa, bu velî de akit esnasında denkliği 

gözetmeyerek kadını evlendirse daha sonra adamın kadına denk olmadığı anlaşılırsa bu 

durumda kadının akde itiraz etme hakkı vardır. Çünkü kadın denklikteki hakkını 

kullanmamıştır. Veli artık itiraz edemez, çünkü o bu hakkını düşürmüştür. 

4) Kadının kendisi ve velîleri denkliğin bulunmadığını bildikleri halde veya denklik 

konusunu önemsemeden ve araştırmadan nikâha razı olmuşlarsa ya da nikâhtan sonra 

denklik bulunmadığını fark ettikleri halde nikâhı kabul ettiklerini gösteren bir tutum ve 

davranış ortaya koymuşlarsa, evlilik sahih ve bağlayıcı olarak gerçekleşmiş ve o kadının 

veya velîsinin fesih isteme hakkı düşmüş demektir.296 

2.3. Görme-Görüşme 

Evlenme niyetinde olan kız ve oğlanın meşru sınırlar içerisinde birbirlerini 

görmelerinde beis yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v.) sahabeden görmediği bir kadınla 

evlenmeyi isteyen Muğîre b. Şu’be’ye “Git onu gör, çünkü bu ülfet ve sevgiyle 

                                                           
292  Serahsi, Mebsut, edt.Cevat Akşit, C.V,Gümüşev Yayınları,İstanbul,2008, s.29 
293  Bilmen, Kâmus, C.II, s. 69 
294  Serahsî, Mebsut, C.V, s. 26. 
295  Serahsî, Mebsut, C. V, s. 28 
296  Hamza Aktan, “Kefâet”, T.D.V.İ.A., C.XXV, İstanbul 2002,s.167; Bilmen, Kâmus, C.II, s. 69 
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bütünleşmeyi sağlar”297 buyurmuştur. Hadis, evliliğin mutluluk ve kalıcılığında fizîkî 

olarak eşlerin birbirlerini görmelerinin ve ilke olarak beğenmelerinin evliliğin kalıcılık ve 

mutluluğunda etkili olduğuna işaret etmektedir. 

Aralarında nikâh olmayan kız ve oğlanın hiç kimsenin gelemeyeceği ve 

göremeyeceği bir ortamda görüşmeleri ise haramdır.. Erkek ve kadının görme ve görüşme 

esnasında Nûr Sûresi 30. ve 31. âyetlerdeki tesettür esaslarına riâyet etmesi esas 

olduğundan, yukarıdaki hadiste hitabın sadece erkeğe olmasının eşitsizlik oluşturmadığı 

kanaatindeyiz. 

2.4. Nişanlılık 

Hadislerde ‘hıtbe’ kelimesi ile ifade edilen husus, Türkçedeki ‘nişanlanma’ 

mânâsını da içine almak üzere ‘bir kız veya kadınla evlenmeye tâlip olmadan başlayarak 

nikâh safhasına kadar süren ilişki’ yi ifade etmektedir. Bu safhada istenmiş, söz kesilmiş, 

mehir üzerinde anlaşmaya varılmış olabilmektedir. Bir başkası tarafından istenmiş, söz 

kesilmiş, nişan yapılmış olan kız ve kadınlar istenemez.298 

Nişanlanma sürecinin iki gâyesi vardır: Birincisi, evlenme iradesini belirtmiş kız ve 

oğlana ileride yapılacak evlenme tekliflerinin önünü almak; ikincisi ise, tarafların birbirini 

tanıması ve yeterince konu üzerinde düşünmesini sağlamaktır.299 

Nişanın bozulması neticesinde her iki tarafı da ilgilendiren sonuçlar oluşmaktadır. 

Nişanlılıkta nikâh olması halinde, erkek kıza mehir olarak bir şey vermişse, nişan 

bozulunca bunu geri alabilir. Verilen mehrin durması veya tüketilmiş olması da sonucu 

etkilemez. Mehir mevcutsa aynen, tüketilmişse bedel olarak geri verilmesi gerekir. Nişanı 

şu veya bu tarafın bozması yahut nişanı bozmanın şu veya bu nedene dayanması mehrin 

durumunu etkilemez.300 

Hanefîlere göre, nişanlıların ve ailelerinin birbirine verdiği hediyeler hibe kabul 

edilir. Bu yüzden bağışlanan şeyin telef olması veya tüketilmesi ya da başkasına temlik 

edilmesi gibi bağıştan geri dönmeyi engelleyen bir durum söz konusu olmadıkça, bağıştan 

dönmek caizdir. Mâlikîlere göre, hediyelerin durumu, nişanı bozanın erkek veya kız 

oluşuna göre değişir. Nişanı erkek bozmuşsa hiçbir hediyeyi geri alamaz. Kız bozmuşsa, 

                                                           
297  Tirmizi, ‘Nikâh’,5; Nesâi, ‘Nikâh’, 17; İbn Mâce, ‘Nikâh’, 9 
298  Karaman, Anahatlarıyla, C.II, s.72 
299  Köse, a.g.e., s. 97 
300  Döndüren, a.g.e., s. 147 
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erkeğin hediyeleri geri alması caizdir. Hediyeler tüketilmişse kadın bunların bedelini 

tazmin eder.  Hanbelîlere göre, nişanın bozulması durumunda hediyeler geri alınamaz. 

Çünkü hediye hibe hükmünde olup, hibeden dönme teslimden sonra artık caiz değildir. 

Şafiîlere göre ise geri talep edebilir. 

Yine nişanın bozulması neticesinde zararın tazmini konusunda değişik görüşler 

mevcuttur. Günümüz fakihlerinden bazıları zarar görenin zararını mahkeme yolu ile 

isteyebileceği görüşündedir. Ebû Zehra, es-Sıbâi, Mahmut Şeltut gibi günümüz fakihleri 

nişanın bozulması durumunda kusursuz tarafın uğradığı zararı isteyebileceği 

görüşündedir.301 

2.5. Evlilik Yaşı 

İslâm Aile Hukuku’nda, Türk Aile Hukuku’nda olduğu gibi sınırlarla belirlenmiş 

evlilik yaşı mevcut değildir. Evlilik için gereken şartlar mevcut ise kadın ve erkeğin akil-

baliğ olması ile evlenmesi mümkündür. Medenî hakları kullanma ehliyeti nev’inden olan 

evlenme ehliyetinde akıl sağlığı ve biyolojik gelişme şartı aranmaktadır.  

Büluğ çağı, bünye ve iklimlere göre değişmektedir. Asgarî haddi kızlarda 9, 

erkeklerde 12 yaştır. Azamî haddi ise İbn Abbas ve Ebu Hanife’ye göre erkeklerde 18, 

kızlarda 17 yaştır. Mâlikîler için üst sınır her ikisinde de 18 yaşı esas almışlardır. Diğer 

müçtehitlere göre ise her iki cins için de 15 yaştır; tercih edilen görüş de budur. Fiilen 

büluğ, kızlar için ay hali olmasıyla, erkekler için de ihtilam olmasıyla sabit olur. 

Kendisinde bu belirtiler görülmeyen şahıslar 15 yaşlarının hitamında bâliğ sayılırlar.302 

Bütün fukahâya göre buluğ yaşını dolduran erkek kendi arzusu ve irade beyanıyla 

evlenebilir. Velîsi onu rızasını almadan veya cebren evlendiremez.303 

Ebu Hanîfe’ye göre bulûğ çağındaki kızı, rızası olmadan hiç kimse evlendiremez. 

Rızası alınmadan yapılan evlilik batıldır; çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) “Açıkça izni 

alınmadan dul kadın ve rızası anlaşılmadan bekâr kız evlendirilemez.” buyurmuştur. 

“Onun rızası nasıl anlaşılır?” suâline de “Sükûtu ile.” cevabını vermiştir.304 

                                                           
301  Döndüren, a.g.e., s. 148 
302  Karaman, Mukayeseli, C.I, s.259 
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Nikâhta velinin hükmü konusu istisna olarak görüldüğü için bölüm sonunda ele 

alınmıştır. 

3. EVLİLİK SONRASI İŞLEM VE UYGULAMALARDA EŞİTLİK VE  

    İSTİSNÂLARI 

3.1. Erkeğin Konumu Bakımından 

Ailede eşlerin konumlarını ve karşılıklı haklarını düzenleyen âyet-i kerimelerden 

biri Nisâ Sûresi’nin 34. âyetidir: “Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü 

Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından 

harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta) dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın 

(kendilerini) koruması sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar.”  

Erkeğin kadının geçimini sağlaması konusunda kadın aleyhine bir durum yoktur. 

Ancak erkeğin kadını gözetip koruması, bir nevi kontrol altında tutması konusunda 

İslâmiyette belirlenmiş sınırlar bulunmaktadır. Bunlar:  

-Erkek kadının şahsi malına karışamaz. 

-Nikâh akdinde kadın erkekten mehir alır. Bu kendi malı olup kocanın herhangi bir 

tasarruf hakkı yoktur. Kadın mehrinden çeyiz yapmakla da mükellef değildir.  

-Kadın evlenme esnasında ve evlendikten sonra hiçbir mâlî yükümlülük taşımaz. 305 

-Kadının mehirden başka kendisine ait malı varsa, kocası muhtaç olsa bile onun 

üzerinde kendi başına tam mülkiyet ve tasarruf hakkı taşır. Ticaret yoluyla malını 

çoğaltmaya, hibe etmeye, kira vermeye vb. yetkilidir. Bunun için kocasından izin almaya 

mecbur değildir. Koca, eşinin malından Allah rızası için vermeye yetkili olmadığı halde 

kadın kocasından müsaade almadan bu yetkiyi taşır.306 

Âyetin bildirdiği hususlardan ilki erkeğin “kavvâm” olmasıdır. Bu kavramın anlamı 

ilim adamları tarafından tartışılmış, çeşitli şekillerde açıklanmıştır. “Kavvâm” sözlükte; 

“kıyâm” kökünden gelmekte olup, yönetici, nezaret eden, koruyan, anlamlarına 

gelmektedir. “Kâim”in mübalağasıdır. Erkeğin kadın üzerinde kavvâm olması ise, onun 

işlerinden sorumlu olması, ihtiyaçlarını karşılaması, onunla ilgili konuları gözetmesi 

anlamına gelmektedir. Günümüzdeki yorumlarda, erkeğin yönetici olması, ailenin reisi 
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olması manası ile birlikte; kadının geçimini yüklenmesi, ihtiyaçlarını karşılaması, onu 

koruyup himâye etmesi manaları öne çıkmıştır. 

  Karı-kocanın karşılıklı haklarının çerçevesini şu âyet vermektedir. “…Kadınların 

-normal ölçüler içinde- vazifeleri kadar hakları da vardır…”307 Karşılıklı hakların denkliği 

yanında kocanın aile reisi olması istisnâlardan biridir. Yaratılıştan gelen özellikleri, mehir 

ve nafakayı temin etmesi bu hakkın erkeğe ait olmasını tabii kılar.308  

Bu âyet, erkeklerin mutlak anlamda üstünlüklerinden değil; varlık yapılarındaki bir 

farklılıktan bahsetmektedir. Allah, erkeği bedensel yönden güçlü, atılgan, dayanıklı, önde 

gidici, çekip çevirici bir varlık yapısıyla donatmıştır. Bu inkâr edilemez ve görmezden 

gelinemez. Çünkü yarayıtış realitesini çarpıtmak, dengeleri bozar ve dengelerin bozulması 

herkesi perişan eder. Dengeler bozulduğunda, cinslerden biri ötekinin alanına giren bazı 

değerlerde öne geçebilir. Ancak bu, zorlama, aldatıcı ve geçicidir.  

İslam’da kadın ve erkek birbirlerinin rakibi değil tamamlayıcıları olarak telakki 

edilmiştir. Bu reislik bir tahakküm değil, bir himaye ve düzeni koruma vasıtasıdır. 

Buradaki üstünlük ontolojik anlamda bir üstünlük olmayıp, erkek ve kadının karşılıklı 

konumlarıyla ilgili olarak erkeğe tanınan bir insiyatiftir.309 

Peygamber (s.a.v.), “Hepiniz bir çobansınız ve herkes idaresi altındakilerden 

sorumludur. Devlet reisi bir çobandır ve idaresi altındakilerden sorumludur. Erkek ev 

halkının üzerinde bir çobandır, o da ev halkından sorumludur. Kadın da kocasının evinde 

ve çocukları üzerinde bir çobandır, onlardan sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı 

üzerinde bir çobandır ve ondan sorumludur. Hülâsa her biriniz bir çobandır ve idaresi 

altındakilerden sorumludur.” buyurmuştur.310 Her ne kadar tarafların birbirleri üzerinde 

belirli hak ve sorumluluklarının bulunduğu ifade edilse de erkek ailenin düzenini 

sağlaması, evin geçimini ve mali yükümlülüklerini üstlenmesi sebebiyle ailede etki 

bakımından daha ön plandadır.311 

                                                           
307  Bakara, 2/228 
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Musa Carullah (ö. 1949)’ın tesbitine göre, kavvâm kelimesinde hâkimlik mânâsı 

değil; hizmet mânâsı gâliptir. Ailede, “hizmet eden idâreci”nin baba, “itaat edilen 

yönetici”nin ise ana olduğunu belirtir. Bununla birlikte erkeğin kavvâm olmasıyla ilgili 

farklı bir ayrıntıya değinir: “Kur’ân-ı Kerîm ailenin nafakasını ve hayatın bütün yüklerini 

erkeklere yükleyerek onları ailenin kavvâmı, idarecisi yapmıştır. Bunda gayet büyük birkaç 

maslahat vardır. Bunlardan biri de hatunların kalplerini eşlerine bağlamak maslahatıdır.” 

Bakara Sûresi 282. âyette geçen “…erkeklerin kadınlara bir derece üstünlüğü…” de, 

kavvâm olması sebebiyle, sorumluluk bakımındandır. Bu âyet-i kerime ye göre ailenin 

reisi erkektir. Ancak onların bu riyâsetleri nazarî esaslara, şefkat ve merhamet esaslarına 

göre verilmiş bir reisliktir. Bu gibi reisliklerde hâkimlik unsuru gayet azdır. Hizmet unsuru 

gâliptir. Aile reisi olmak büyük bir vazifedir, hukuku sadece vazifelerine ehliyeti 

oranındadır.312 

Reislik görevi sadece karı-koca ilişkileri için sözkonusudur. Âyetin devamı bu 

hususu teyid etmektedir. Kur'ân reislik görevini iki şarta bağlamaktadır. Bu iki şart ortadan 

kalktığında reislik görevinin de ortadan kalktığından kuşku etmemek gerekir. Zira hüküm 

illete bağlıdır, illet kalkınca hükmün de kendiliğinden ortadan kalkacağı açıktır. Tıpkı su 

bulunmayınca teyemmüme başvurulması, su bulununca teyemmümün geçerliliğini 

yitirmesi gibidir. Eğer toplumsal şartların gelişmesi sonucu, erkek, âyette söz konusu 

edilen şartları yerine getiremezse, yöneticilik görevine hak talep edemez. Yöneten ister 

erkek ister kadın olsun, bu birinin diğerinden üstün olduğu anlamına gelmez. Bu durum, 

üstünlük probleminden çok toplumsal olgu sorunudur. Zira toplumsal şartlar, insanları 

zorunlu olarak belli şekiller de hareket etmeye zorlar.313 

Erkeğin “kavvâm” olması, iki sebebe dayandırılmıştır. Bunlardan biri Allah’ın 

üstün kılmasıdır. Geleneksel yorumlarda âyette geçen “Allah’ın bazılarını bazılarına üstün 

kılmasından” ifadesi “erkeklerin kadınlara üstün kılınması” olarak yorumlanmıştır. Bakara 

Sûresi 228. âyet de buna mesned gösterilmiştir. 

Erkeğin üstünlüğü iki cihette ele alınmıştır. Bunlardan biri, erkeğin fıtratında olan 

güç, kuvvet, sebat, yazı yazma, binicilik, atıcılık, bilgi, akıl gibi hasletlerdir. Tefsirlerde, 

erkeğin fıtratında olan üstünlükler arasında sayılan bu hususlarda, yerleşik sosyal yapının 

ve bazı ön kabullerin etkili olduğu açıktır. Örneğin yazı yazma ve bilginin erkeğin fıtratına 
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ait bir üstünlük olarak algılanması; kadının, eğitimden ve ilmi faaliyetlerden uzak olduğu 

bir kültür yapısının neticesidir. Akıl hasletinin erkeğe ait olarak görülmesi ise, kadını ikinci 

sınıf insan olarak gören eski kültürlerin, dînî literatür üzerinde görülen etkilerinin 

oluşturduğu bakış açısının eseridir.  

İkincisi ise, şer’i hükümlerde erkeklerin sahip oldukları üstünlüklerdir. 

Peygamberlerin ve âlimlerin erkeklerden oluşu, imamlığın, devlet başkanlığının, cihad, 

ezan, hutbe, itikaf gibi vazifelerin onlara verilmiş olması; şahitlik, miras, evlenme, boşama, 

çocukların nesebi gibi hususlardaki üstünlükleri böyledir.314 

Günümüz yorumlarında ise, erkeğe verilen bu ayrıcalık ve görevlerin, onun şeref ve 

faziletinden değil, yaratılışından gelen hasletlerinden ve sosyal konumundan kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Carullah bunu, Allah-u Teâlâ’nın kadınla erkek arasında yaptığı iş bölümüne 

dayandırır. Kadınların hamilelik, doğum, çocuk büyütüp yetiştirme görevlerinin kutsiyet ve 

öneminden bahsettikten sonra şunları söyler: 

“En mühim, en büyük ve en ağır tabii ve ictimâî vazîfeleri hatunların omuzlarına 

yükleyip şefkatli ve merhametli ellerine emânet ettikten sonra, ilâhî adâlet, iş bölümü 

kanununa riâyet ederek onları diğer bütün vazifelerden muâf tutmuş; hilâfet vazifelerini, 

yani yeryüzünün küçük büyük bütün vazifelerini erkeklerin hisselerine bırakmıştır. Kısaca, 

erkekleri, insanoğluna bakma vazifelerini güvenilir ellerine alan hatunlara, tam manada 

hizmetçi kılmıştır.”315 

Burda bakış açısı sadece maddî kavvâmlık ile sınırlı tutulmamalıdır. Geniş manada 

ruhî, ahlâkî, psikolojik ve aklî boyutlarda da uygulanmalıdır. Böyle bir tutum, evlilik 

birliği içersindeki rekabetçi ve hiyerarşik düşünceyi de ortadan kaldıracaktır.316 Âyet 

genelde erkek cinsinin, kadın cinsine üstünlüğünü belirtir. Tek tek her erkeğin, her 

kadından üstün olduğu anlamı taşımaz. Nice kadınlar vardır ki zekâda, bilgide, beceride, 

beden gücünde birçok erkekten üstündür.317 

Erkeğin kavvâm olmasının ikinci sebebi ise, âyette ifade edildiği üzere erkeğin 

malından harcamasıdır. Yani erkek, ailenin geçimini üstlendiği için ailenin reisidir. Yazır, 
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kadınların mirasta paylarının yarım olmasının özellikle bu sebeple ilgili olduğunu ve bunda 

kadınların menfaatinin, mirasta erkeklere eşit olmalarından çok fazla olduğunu söyler.318 

Kurtubî de aynı görüştedir.319 Râzî de bu hususu, âyetin önceki âyetlerle bağlantısı olarak 

dile getirir. Nisa Sûresi 32. âyetin nüzûl sebebinin, Allâh-u Teâlâ’nın erkekleri kadınlara 

miras hususunda üstün kılması olduğunu hatırlatır ve ekler: “Bunun için Allah-u Teâlâ bu 

âyette, erkekler kadınlara hâkim oldukları için mirasta kadınlara üstün kılındıklarını, 

bundan dolayı erkeklere kadınların mehirlerini vermelerini ve onların geçimlerini temin 

etmelerini emrettiğini zikretmiştir. Böylece iki tarafın sahip oldukları üstünlükler denk 

olmuştur ve sanki arada herhangi bir üstünlük yok gibidir.”320  

Aynı şekilde bazı yorumlarda da erkeğin mirastaki payının kadından fazla oluşu, 

onun mâlî yükümlülükleriyle açıklanmıştır. Erkeğin, kadına mehir verme yükümlülüğü,  

ailenin geçimi, kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, anne babaya bakma 

görevlerinin karşısında, kadının hiçbir mâlî yükümlülüğünün olmayışı ve kazandıklarının 

kendi mal varlığı olması göz önüne alındığında; erkek kardeşin kız kardeşten fazla pay 

alması bilakis adaletin gereğidir.321  

Kur’ân kavvâmlık görevini, tahammül gücüne göre erkeğe yüklemiştir. Eğer bu 

görev kadına yüklenmiş olsaydı, annelik görevini üstlenen hanımın ailede bütünü ile 

ezilmesine ve bu yükü kaldıramayarak sıkıntıya düşmesine sebep olurdu.322 

Eşitlik kavramını incelerken, kadın-erkek arasında mutlak eşitlik olup olmadığını 

sorgulamak gerekir. Yöneten-yönetilen, zengin-fakir, işveren-işçi, âmir-memur, âlim-cahil 

kategorileri yeryüzünden kaldırılamamıştır. O halde eşitlik düşüncesiyle herkesin yöneten, 

zengin, amir, işveren, âlim olmasını sağlamak nasıl akıl dışı ise; ailede hem kadının, hem 

de erkeğin aynı anda ‘aile reisi’ olmasını istemek o nispette akıl dışıdır. Şayet tarih 

boyunca erkek değil de, kadın aile reisi olmuş olsaydı, muhtemelen erkeğin kadına eşit 

olması gerektiği iddia edilecekti. Temeli kadın ile erkek tarafından atılan ailede, reislik 

görevinin kime ait olacağı konusunda, kadının ya da erkeğin reis olmasından başka üçüncü 

bir yol olmadığına göre, erkeğin aile reisi olmasında yadırganacak bir durum olmadığı 

kanaatindeyiz. 
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3.2. Kadının Konumu Bakımından 

“…Saliha kadınlar, itaatkârdırlar…”323 ifadesinden hareketle klasik dönem 

yorumlarında, kadının aile içindeki konumuna dair öncelikle üzerinde durulan husus, 

kadının eşine itaat etme yükümlülüğü olmuştur. 

Burada “sâliha” kadınları tanımlamak için kullanılan “kânitât” kelimesi, çoğu kez 

“itaatkâr” şeklinde tercüme edilir ve bunun da “kocaya itaatkâr” anlamına geldiği 

zannedilir. Kur’ân’ın bütününe bakıldığında, bu kelimenin hem erkekler,324 hem de 

kadınlar325 için kullanıldığı görülür. Bu kelime inananların Allah’a karşı gösterdikleri bir 

kişilik özelliğini ve karakteri tanımlamaktadır. Onlar birbirleriyle dayanışma halinde ve 

Allah huzurunda itaatkâr olma isteği içindedirler. Bu elbette, taât kelimesinin işaret ettiği, 

sadece yaratılmışlar arasındaki itaâtten farklıdır.326 

Âyet’in devamındaki “ve (sâliha kadınlar) Allah’ın koruması ile gizli olanı 

koruyanlardır” beyanı da kadının itaâti ile ilişkilendirilmiştir. Kadının gizli olanı koruması, 

çoğunlukla, kocasının yokluğunda hem kendi namusunu hem de onun malını ve evini 

koruması olarak açıklanmıştır. Bu yorumların hepsi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şu hadis-i 

şerifi ile desteklenmiştir: “En hayırlı kadın, kocası bakınca onu sevindiren, emredince itaat 

eden, nefis ve malında kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyendir.”327 

Allah Rasûlu (s.a.v) daha sonra : “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler…” âyetini 

okumuştur. Musa Carullah, kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sadakât sorumluluklarından 

bahsederken, bu âyetle, kadınların sadakâtlerinin saliha oluşlarına, iffetlerine, ismetlerine, 

hatta Allah’ın korumasına isnad edildiğini söyler ve bunun kadınlar hakkında büyük bir 

şeref olduğu yorumunu yapar.328 

Geleneksel yorumların çoğunda kadının itaati, aşağıdaki hadis-i şerifler ve 

benzerleriyle vurgulanmıştır:329  
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“Kadın beş vakit namazını kılar, bir ay orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına 

da itaat ederse ona : ‘Hangi kapısından dilersen cennete gir.’ denilir.”330  

“Bir kimse hanımını yatağına çağırır da hanımı kabul etmez, kocası da hanımına 

kızgın olarak geceyi geçirirse, melekler sabaha kadar o kadına lanet okur.”331 

“Bir kimseye başka birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadınların 

kocalarına secde etmesini emrederdim. Çünkü Allah kadınlar üzerine kocalar için bir hak 

koymuştur.”332  

Görüldüğü üzere sözkonusu hadislerde ‘itaatkâr kadın’, kocaya itaat etmek suretiyle 

Allah’a itaat eden olarak tanımlanmıştır. Allah’a itaatin, ancak kocaya itaatle mümkün 

olabileceğibelirtilmiştir. Nasıl ki kadının itaât görevi varsa kocanın da onu hak etme 

vazifesi bulunmaktadır. Karı- koca arasındaki ilişkilerin sağlıklı zeminde seyretmesini 

sağlayan ana dinamik budur. İtaât kelimesi Kur’an’da ki ‘kanite’ kelimesinin anlamı olup, 

itaât eyleminin “ korkudan değil, saygı ve sevgiden doğan gönül bağlılığı ve kabulü, haklı 

talebi yüksünmeden yerine getirmeyi” ifade eder.333  

3.3. İşbölümü Bakımından 

Ailede düzenin sağlanması için ev işlerinin yürütülmesinde bir işbölümünün 

yapılması zaruridir. Erkek, evin yöneticisi olması hasebiyle, adalet ölçülerine riayet ederek 

kadının görevlerini de tespit edebilir. Bunlar kadının fıtratına da uygun olan ve aile içi 

düzeni sağlayıcı sorumluluklardır. Örneğin, ev işlerini görmek, yemek pişirmek, evi 

temizlemek, çamaşır yıkamak, misafire hizmet etmek gibi, kadının, kocasının şahsi 

hizmetleri dışında ev ile ilgili işleri yapmakla sorumlu tutulamayacağı, kendi doğurduğu 

çocuğu emzirmek zorunda olmadığı, kocasının çocuk için sütanne tutmak zorunda olduğu 

gibi bazı sorumluluklar, Arap toplumunun yapısına dayalı ve Türk örf-âdetleri ile çelişir 

mahiyette olduğundan uygulanabilirliği mümkün gözükmemektedir. 

İslâm âlimlerine göre kadının eşine hizmet etmesi ve işlerinde yardımcı olması caiz 

görülmekle beraber, bunun kadının aslî görevi olup olmadığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. 

Şâfii, Hanbelî ve bazı Mâliki fakihlere göre, evli kadının eşine hizmet etmesi vacip 

(gerekli) olmamakla birlikte, evlâ olanın kadının örf ve adet üzere eşine hizmet etmesidir. 
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Hanefiler evli bir kadının kazâen olmasa da diyâneten eşine hizmet etmesinin gerekli 

olduğunu söylemişlerdir.334  

Kadının çalışma hakkı ile ilgili olarak İslâmiyet, kadının ev dışında çalışmasını 

hoşgörmemektedir. Çünkü kadının asli görevi anneliktir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in ”Siz 

kadınlara lüzum ve ihtiyaç üzerine evlerinden çıkmalarına izin verildi”335 hadisi kadının 

gerçek anlamda çalışma özgürlüğünün olmadığını göstermektedir. 

Kadın ve erkeğin paylaştıkları çalışan varlık olma özellikleri pratikte tarihsel ve 

toplumsal şartların da etkisiyle farklı alanlarda güncelleşir. Ekonomik hayatın ticaret, 

hayvancılık, tarım vs. gibi alanlarda çeşitlenmesiyle kadın ve erkek kendine uygun 

alanlarda yerini alır. Aynı zamanda dışarıdaki işlerden geri kalır tarafı olmayan ev işlerinin 

kadına kalması durumunda, bir de dışarıda çalışmak zorunda bırakılması kadına yapılmış 

bir zulümdür. Eğer ev işleri, bir ölçüde hizmetçi, kurum (kreş) ve çeşitli ev aletleri ile veya 

kocanın da paylaşımıyla hafifletilebiliyorsa, böyle bir ortamda kadının kendine uygun 

alanlarda çalışması normaldir. Bazı çevrelerde hala yaygın olan “kadının çalışma yeri 

evinin içidir” fikri, dinselleştirilerek evrenselleştirilmiştir.336  

Kadının geçim ve masraflarının, erkeğin yükümlülüğünde olması kadının ekonomik 

bağımsızlığına engel değildir. İslâm kadına bu hakkı vermiştir. Nisâ Sûresi’nin 32. âyeti de 

kadının ekonomik bağımsızlığına ve mülkiyet hakkına delil gösterilmiştir. Carullah bu 

âyetteki “erkekler için kazandıklarından bir pay, kadınlar için de kazandıklarından bir pay 

vardır” ifadesinin; medeni bütün işleri ve muameleleri, malların da bütün çeşitlerini ve 

miktarlarını kayıtsız şartsız ihtiva ettiğini söyler.337  

Günümüzde, erkeğin fiziki gücünün öne çıkartılıp, zihni derinlik ve algı 

kapasitesinin, kişilik ve kimliğinin çok da önemsenmemesi, ego merkezli yapısını 

beslemekte ve güçlendirmektrdir. Aile içinde erkeğin hizmeti kız kardeş ve anne tarafından 

yapılırken, evlendikten sonra da öğrenilmiş roller gereği eşi tarafından karşılanmaktadır. 

Böylece erkek her zaman hizmet veren değil, hizmet alan konumunda olurken, kadın için 
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tam tersi bir yaşam söz konusu olmaktadır. Kadının bireysel talepleri ise toplumsal yapının 

ses geçirmez duvarlarında sadece kendinin duyduğu bir yankıdır.338 

3.4. Kocanın Emîn-Kadının Emânet Görülmesi Bakımından 

Emânet kelimesinin temelinde güven ve sorumluluk bilinci vardır. Sorumluluğun 

en hassas biçimidir. Emânetin hükmü, emânet kimin nezdindeyse onu hassasiyetle 

koruması ve zamanı geldiğinde sahibine aldığı gibi iade etmesidir. 

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 

zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor… ”339 âyeti ve “Siz, kadınları Allah’ın emâneti 

olarak aldınız”340 hadisi şerifince kadın, koca nezdinde Allah’ın emânetidir. Hz.Peygamber 

emânete hıyâneti, ikiyüzlülük ve iman zaâfiyeti olarak vasıflandırmıştır.341  

Âyet ve hadislerden açıkça anlaşılacağı üzere kadının kocası yanında emânet oluşu 

ağır bir sorumluluğun ifadesidir ve zorunlu olarak kocanın emin olması sonucunu doğurur. 

Çünkü değerli olan şey emin olmayana bırakılamaz. Erkek için emânet ehli olmak değerli 

bir sermayedir. Güvenilmez olmak ise büyük bir felâkettir. Kadının emânet oluşu, onun 

kocasının yanında sığıntı olarak görülmesi anlamına gelmez, aksine sorumluluğun en ağır 

düzeyini ifade eder. Erkek, Allah’ın koyduğu şartlar çerçevesinde kadını O’nun adına 

muhafaza etmek zorundadır. Emânete hıyânet ederse, sahibine ihânet etmiş olur ki bu da 

Allah-ü Teâlâ’dır. Bu gerçekten çok ağır bir yüktür.342 

3.5. İzin Alma-Verme Bakımından 

Fakihlere göre, bir kadının evinden dışarı çıkmasının kocasının iznine bağlı olması, 

bulunduğu evin yaşanabilir nitelikte ve ferah olması şartına bağlıdır. Yaşam koşulları 

sağlıksız ve oturulamaz durumda olan bir evden kocasının izni olsun ya da olmasın dışarı 

çıkmak kadını günahkâr yapmaz. Ancak kadın, eşinin ikâmet ettiği beldede ve evde ikâmet 

etmek zorundadır. Erkeğin, evlilik süresi içerisinde herhangi bir sebeple ikâmet yerini 

değiştirmesi durumunda, kadının eşinin taşındığı yere gitme zorunluluğunun bulunduğu ve 

bunun erkeğin eşi üzerindeki haklarından birisi olduğu telakkî edilmektedir.343 

                                                           
338  Meriç, a.g.e., s.200 
339  Nisa, 4/58 
340  Buhâri, ‘Nafaka’, 1; Müslim, ‘Hacc’, 147 
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Evli kadın tasarrufta bulunurken, kocasının iznini almak zorunda değildir. Esma 

bintü Ebu Bekr(r.a) rivayetinde kendisi Hz. Peygamber (s.a.v)’e : “Ey Allah’ın Rasulü, 

Kocam Zübeyr’in bana verdiği maldan başak bir malım yok. Ben o maldan tasdduk 

edebilir miyim?” diye sorunca, (sav): “tasadduk et, kaplarda biriktirip cimrilik yapma.. 

Yaptığın sadaka kadar mükâfat ve sevap görürsün.” 344 şeklinde cevap verir. Bu hadis 

kadının kocasının izni olmadan malından hibe edebilmesinin caiz ve mubah olduğuna delil 

kabul edilir. İslam hukukunda mevcut mal ayrılığı ilkesi kocayı karısının malları üzerinde 

yetkisiz kılmaktadır.345 Kur’an kadına ekonomik bağımsızlık sağlamıştır. Kadın kendi mal 

varlığından infak edebilir, zekâtını verir ve hacca gidebilir.346 

3.6. Güzel Geçinme Bakımından 

Güzel geçinme, erkeğin kadına iyi muamele etmesi ve ona suçlayıcı, hakaret edici 

davranmamasıdır. Kadına darılmak ve onu yalnız başına terk etmek de men edilmiştir.347 : 

“…Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden 

hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.”348 Allâh-u Teâlâ bu âyette 

kocalara, kadınlarla güzel geçinmelerini emretmektedir. Bu ise koca hakkında vacip olan 

bir iştir. Mahkeme kararı ile yerine getirmek zorunda olduğu bir husus değildir. Bu âyetle, 

kadının aleyhine olan ve onun hareketlerini kısıtlayan kaba davranışlar yasaklanmıştır.349 

Güzel geçinmenin mahiyeti, kadının mehir ve nafaka gibi haklarını eksiksiz 

ödemek, suçsuz yere yüzüne karşı surat asmamak, onunla güzel konuşmak, kaba ve sert 

konuşmamak, onu suçlamamak, ona zarar vermemek, samimi davranmak, onunla vakit 

geçirmek, şakalaşmak vb. şeklinde açıklanmıştır. Çok eşliliği kabul eden görüşlerde eşler 

arasında adaletli davranma ve başkasına meylettiğini belli etmeme de buna dâhil edilmiştir. 

İbn Abbas’ın şu rivayeti de güzel geçinmeye dâhil olan hususlar arasında sayılmıştır: “Ben 

hanımımın bana süslenmesini sevdiğim gibi aynı şekilde hanımıma süslenmeyi severim”350  

Kadın güzelliğini ve kendi varlığını erkeğe kabul ettirmeyi amaç edinen bir 

varlık351 olduğundan, kadının gerek kendisine, gerek yaptığı işlere ‘çirkin’ denmemelidir.  

                                                           
344  Buhari ‘Hibe’, 14, Müslim ‘Zekat’ 88-89, Ebu Davud ‘Zekat’ 45 
345  Mehmet Akif Aydın, “Kadın”, T.D.V.İ.A. C.XXIV, İstanbul,2001,s.88  
346  Bayraklı, a.g.e., s.64 
347  Topaloğlu,a.g.e., s.121 
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349  Ateş, C.II, s.235 
350  Şirin, a.g.tz., s.45 
351  Topaloğlu, a.g.e., s. 121 
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“…Onlarla iyi geçinin…” ifadesi kadına hizmetçi tutma olarak da 

değerlendirilmiştir. Hatta Mâlikî mezhebine göre bu ifade, şayet kadına bir hizmetçi 

yetmiyorsa, kocasının ona yeteri kadar hizmetçi tutması gerektiğine delil gösterilmiştir. 

İmam Şâfiî ve İmam Ebû Hanife’ye göre ise, kocanın tek bir hizmetçiden fazla hizmetçi 

tutma yükümlülüğü yoktur.352 Hanefilere göre; bir kadın yemek ve ekmek pişirmek gibi 

görevleri veya işleri yapamayacak durumda olursa veyahut hastalığı sebebiyle bu işleri 

yapamayacak olursa erkek, kendisine bunları hazırlayacak birisini temin eder. Lâkin, kadın 

böyle bir durumda değilse erkek kendisine bir hizmetçi tutmak zorunda değildir.353  

Erkeğin eşine vakit ayırması, onunla ilgilenmesi, onu eğlendirmesi, onun beklentilerine 

cevap vermesi de kadının hakları arasında sayılmıştır.354  

3.7. Cinsellik Bakımından 

Cinsellik, insanoğlunun fıtratında bulunan bir durum ve ihtiyaçtır. İslam bu 

ihtiyacın giderilmesi için evlilik müessesesini kurmuş ve düzenlemiştir. Evlilik birliği 

içerisinde cinsel yönden uyum birinci derecede önemi haiz olduğundan, erkek cinsel 

istifadeye engel olan kadının iradesine bağlı hallerini düzeltmesi konusunda eşini 

zorlayabilir. Sözgelimi bir erkek, hayız ve nifas günü bittiği halde temizlenmeyen eşini 

yıkanıp temizlenmeye veya kendi muhalefetine rağmen nafile oruç tutan kadını iftar 

etmeye zorlayabilir. Zira bu, kendisinin eşinden cinsel açıdan yararlanmasını engelleyen 

bir durumdur. Eşlerin beden temizliği içinde ağız ve diş temizliği de aynı önemi haizdir.  

Ayrıca tüm bedenin; kasık, koltukaltı gibi bölgelerdeki tüylerin temizliği, kötü kokusu 

sebebiyle soğan, sarımsak türü yiyeceklerin yenilmesi, pespaye, kirli veya pis kokan 

elbiselerin giyilmesi, ya da çiftlerin hastalanmalarına sebep olabilecek yemeklerin 

yenilmesi de bu kapsamdadır.355  

3.8. Erkeğin Koruyan, Kadının Korunan Olması Bakımından 

Kadının eşi üzerindeki haklarından birisi de kocası tarafından namus ve iffetinin 

muhafaza altına alınmasıdır. Bu, hem erkeğin haramdan kendini sakınması, hem de 

hanımının cinsel isteklerini gidererek, onun harama sürüklenmesini önlemesi şeklinde 

olabilir. Peygamber Efendimizin; “Sizden birisi hanımıyla cinsel ilişkide bulunduğu esnada 
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kendi ihtiyacını giderdiği gibi, onun ihtiyacını giderinceye kadar acele etmesin.” sözü de 

bu gerçeğe işaret eder. 356 

İslam Hukukunda evlilik kadının şahsiyetini ortadan kaldırmaz, erkeğin hukuki ve 

ictimai şahsiyeti onunkini gölgelemez, kadın kendi aile ismini taşır, kendine ait mallar 

üzerinde tam ve müstakil tasarruf selâhiyetini haizdir.357 

3.9. Erkeğin  Baba, Kadının Anne Olması Bakımından 

Çocukların anne ve babalarına sevgi ve saygı duymaları, sözlerini dinlemeleri ve 

muhtaç oldukları zaman onlara bakmaları evlatlık borçlarıdır. Şu âyet-i kerîmeler buna 

delil teşkil etmektedir: “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne 

zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve 

sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır.”358 

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi 

davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında 

ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve 

güzel söz söyle.”359 

Kur’ân, ilke olarak aile yöneticisini erkek olarak belirlemiş ve bunu 

‘kavvâm’kelimesi ile ifade etmiştir. Bu yapıda kadın da itaatkâr konumdadır.360 Kur’an’ın 

bütün kurumsal yapılar için ana eksen olarak belirlediği üçüncü bir kavram daha vardır. Ki 

o da şûrâ ilkesidir. Özellikle kavvâm-itaat ilişkisini anlamlı kılan ve bu ikisinin harcını 

oluşturan ilke budur. Onun pratiğe yansıması da ‘istişâre’dir. Bu üç kelime aile içi 

ilişkilerde ana değerleri ifade eder. Bunlardan birisi eksik olsa aile kurumu yıkılır.361 

Karardan önce istişare (şûrâ) ilkesi de “Onların işleri aralarında istişâre iledir”362 âyet-i 

kerimesince bir kurum olan aile için de geçerlidir. Hz. Peygamber de şûrâ ilkesinin 

işletilmesini teyid ve teşvik etmiş, zikredilen âyet gereği sürekli eşleriyle istişârede 

bulunmuştur.363 
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Günümüzde aile içinde yaşanan en büyük problem, bu üçlü arasındaki 

dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Bir aile içinde Allah’ın yöneticilik vasfına lâyık 

gördüğü erkek, kavvam sıfatını kaybetmiş, kadın eşyaya, paraya ve çocuğa itaât eder hale 

gelmiştir. Erkek kadınlaşmış, kadın erkekleşmiştir. Bu durumda çocuklar anne ve baba 

olmanın keskin çizgisinde duramayarak, parayı ve izni kimden isteyeceği, en son kararı 

kim vereceği çözümsüzlüğünde kendi çıkarlarını kollayan varlıklar haline dönüşmüştür. 

İstişare ise, ailenin temel unsuru iken, hükmünü yitirmiştir. 

3.10. Velâyet Bakımından 

Kelimenin lügât mânâsı ‘yardım, otorite, selâhiyet ve bir işi üzerine alıp 

yürütmek’tir. Hukukî bir terim olarak velâyet, hukukî tasarrufta bir başkasının yerini almak 

mânâsındaki hukukî temsilin bir çeşididir. Hukukî temsil, temsil olunan şahsın isteği ile 

oluyorsa “vekâlet”, bir arızdan dolayı onun isteğine bakılmadan yapılıyorsa “velâyet ve 

vesâyet” bahis konusu olmaktadır. 

Fukahâ velâyeti şöyle tarif etmişlerdir: Reşid olan bir şahsın, mâli ve şahsî işleri 

gözetip yürütmek üzere, kasır (eksik ehliyetli) olan diğer bir şahsın yerini tutmasıdır. 

Velâyet eksik ehliyetli kimsenin şahsî işlerini ve mâlî işlerini de idâre eder. Velâyet 

hakkına sahip olan kimseye velî denir; velî ya kanun (kitap ve sünnet nasları) yahut da 

hâkim tarafından tayin edilmektedir.364 Akıllı ve kendisine güveni olan erkek çocuğun 

onbeş yaşına girmesi veya erginlik belirtilerinin ortaya çıkması ile şahsı üzerindeki velâyet 

düşer. Kız çocuklarının şahsı üzerindeki velâyet ise evleninceye kadar devam eder. 

Evlendikten sonra onu tutma hakkı kocasına geçer.365 

 Hanefîlere göre velînin erkek olması şart değildir. Nikâh akdinde kadının 

velâyetini câiz görenler, nikâhta bizzat kadının kendi velâyetini üstlenebileceğini söylerler. 

Kadınlar başkalarına vekil olabilirken, bizzat kendileri de nikâh konusunda vekâlet 

verebilirler. Çünkü nikâh akdinde kadının sözüne itibar edilmesi caizdir. Ancak küçük kız 

çocuğu bu kapsamda değerlendirilmez. Onun üzerindeki velâyet icbari velâyettir. Ebu 

Hanîfe ve Hanefîlerin çoğu bu görüştedir. 

Ebu Hanife (v.1507767), Züfer (v.158/775), Hasan b. Ziyad (v.204/819) ve Ebu 

Yusuf’a göre, kadın kendi seçimi ve rızası ile velîsine danışmadan eşini seçebilir. Aynı 
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şekilde kadın, akıl-baliğ ve hür olduğunda gerek kendisini evlendirmede gerekse başkasına 

vekâleten veya velâyeten nikâh akdinde veli olma hakkına sahiptir.366  

Sonuç olarak Hanefîlere göre velînin şartları: Akıl, erginlik, hür olma ve din 

birliğidir. Adâlet ve rüşd niteliğinin bulunması ise şart değildir. Bu konuda Hanbelîler de 

Hanefîler gibidir.367 

4. NESEP HUKUKU HÜKÜMLERİNDE EŞİTLİK VE İSTİSNALARI 

Evlilik hayatının en önemli gayesi neslin devamıdır. Bu birlik içinde karı-koca, 

çocuklarının olmasıyla anne ve baba olmakta; böylelikle aralarında hukuki ve ahlaki yeni 

ilişkiler, karşılıklı haklar ve yükümlülükler doğmaktadır. Bu bölümde nesep, hidâne, 

hidâne nafakası ve emzirme üzerinde durulacaktır.368 

4.1. Nesep Bakımından 

Nesep kelimesi fıkıhta iki manada kullanılmıştır. Geniş manada nesep, kişinin 

sülâlesini, soyunu, baba ve dedeleriyle hısımlık bağlantısını ifade eder. Dar manada ise 

çocuğun özellikle anne ve babasıyla hısımlık münasebetidir. Bu manada nesep, çocuğun 

kime ait olduğunu, anne ve babasının kim olduğunu ifade eden bir terimdir.369 

Nesebin belli olmasından maksat, çocuğun evlilik birliği içerisinde dünyaya 

geldiğinin bilinmesidir. Fakihler sahih bir nikâh sonucu oluşan evlilikte dünyaya gelen 

çocuğun nesebinin isnadı konusunda ittifak etmişlerdir. İslâm Hukukuna göre nesep, 

doğum ve nikâhla sabit olan bir durum olup, sahih bir evlilikte doğan çocuk diğer nesep 

isnat etme şartlarını taşıyorsa babasına isnat edilir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v): “Çocuk 

yatak sahibinindir.”370 buyurmuştur. Çocuğun, doğduğu kadınla hısımlık münasebeti 

sabittir, bunu ispat için başka bir vasıtaya ihtiyaç olmadığı gibi doğuran kadının çocuğu 

reddetmesi de mümkün değildir.371 

4.2. Hidâne bakımından 

Hidânenin terim anlamı, çocuğu veya çocuk hükmünde olanları, annenin veya 

akrabalardan, kadın-erkek herhangi bir kimsenin, bakması beslemesi, terbiye etmesi ve 
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himaye altına almasıdır.372 Kendi işlerini göremeyecek çağdaki çocuğa, yetkili olan 

kimsenin muayyen süresi içinde bakması ve onu terbiye etmesi hak ve görevidir. Fıkıh 

kitaplarında küçük çocuğu yanında bulundurmak, ona bakmak ve terbiye etmek hak ve 

vazifesi “hidâne” olarak adlandırılmaktadır.373  

4.2.1. Hidâne Ehliyetinin Genel Şartları 

Kadın ve erkeğin hidâne hakkına sahip olabilmeleri için şu şartları taşımaları 

gerekir. 

4.2.1.1. Genel Şartlar 

1) Akıl: Akıl hastaları bizzat bakım ve himayeye muhtaç oldukları için onların 

hidâne hakkına sahip oldukları düşünülemez. 

2) Bulûg: Bu çağa gelmemiş kişilerin kendileri çocuk sayılır. 

3) Güç: İhtiyarlık, körlük gibi durumlar hidâne ehliyetini engeller. 

4) Emniyet: Çocuğun hayat, sıhhat ve ahlâkını koruyamayan veya bunları tehlikeye 

düsürecek olan kimse bu velâyeti yüklenemez. Bütün gün evinin dışında bulunan veya 

çalışan kimseler de aynı konumdadır.374 

Şafiîlere göre erkekte Müslümanlık şartı aranırken kadında bu şart aranmaz. Kadın 

gayr-ı müslim olsa bile hidâne hakkına sahip olabilir. Çünkü din değişse bile, annelik 

şefkat ve merhameti değişmez.375 

Yukarıda sayılan özellikler hem erkek hem de kadında aranan şartlardır. 

4.2.1.2. Kadında Aranan Özel Şartlar 

1) Çocuğa yabancı olan veya mahrem olmayan kimse ile evli olmamalıdır. 

2) Çocuğun anne, kız kardeş, büyük anne gibi aralarında nikâh haram olacak 

derecede yakın akrabası olmalıdır. 

3) Küçüğe karşı iyi duygular beslemeyen kimselerin bulunmadığı bir evde 

oturmalıdır. 

                                                           
372  Bilmen, Kâmus, II/425  
373  Erdoğan, a.g.e., s166 
374  Karaman, Mukayeseli ,C.I, s.398 
375  Meydanoğlu,a.g.tz., s.51 
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4) Hidâneye talip olan anne, kocası (çocuğun babası) fakir olduğu halde çocuğa 

ücretsiz bakmaktan imtina etmiş olmamalıdır.376 

4.2.1.3. Erkekte Aranan Özel Şartlar:  

Hidane hakkını erkek kullanacak ise onun da genel şartlara ek olarak bir takım özel 

şartları bulunduruyor olması aranmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1) Vâris olma tertibi üzerine çocuğun yakın akrabası olmalıdır.377 

2) Bakımı üstlenilecek kız çocuğu, kendisine cinsel istek duyulan bir yaşta ise, 

hidâne sahibi erkeğin mahrem hısımlardan olması gerekir. 

3) Erkek hidâne sahibi yanında ona yardımcı olabilecek eş, anne, hala, teyze gibi 

bir kadının bulunması gereklidir. Çünkü erkek kadın kadar sabırlı değildir. Bu, Mâliki 

mezhebinin görüşüdür.378 

4.2.2. Hidâne Hakkında Öncelik 

Hidâne konusu evliliğin devamı esnasında eşler arasında bir huzursuzluk nedeni 

değildir. Evlilik birliğinin sona ermesiyle, çocukların bakım terbiye sorumluluğunun kime 

ait olacağı sorunu gündeme gelir.379 Hidâne hakkında öncelik şöyledir: 

1. Kadınlar 

Hidânenin hükmü vaciptir. Terk edilecek olursa hidâne altındaki çocuk telef olur ve 

zarar görür. Hidâne hikmeti, uyanıklığı, dikkati, sabrı ve çok güzel bir ahlak gerekli kılar. 

O kadar ki çocuğun terbiye edilmesi esnasında ona beddua edilmesi de mekruh olarak 

görülür. Hidâne hakkında önceliğin kadınlarda olduğu konusunda ittifak vardır. Bunun 

delili Hz. Peygamber (s.a.v)’in  şu hadisidir: Bir kadın Hz. Peygamber (s.a.s.)’e gelerek 

söyle dedi: “Ya Rasulallah, şu oğluma karnım yuva, göğsüm pınar ve kucağım kundak 

olmuştur. Ancak babası beni boşadı ve çocuğumu benden çekip almak istiyor. Hz. 

Peygamber (s.a.v), sen evlenmedikçe o önce sana aittir’380 diye cevap verdi. 

                                                           
376  Karaman,a.g.e.,I, s.398  
377  Karaman,a.g.e.,I, s.399  
378  Döndüren, a.g.e, s.,330 
379  Şimşek, a.g.tz., s. 90 
380  Ebu Davud, Talak, 13/35 
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Hz. Ebu Bekr’in hilâfeti zamanında, Hz. Ömer ile eşi arasında bu hususta bir ihtilâf 

olmuş ve Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer’e şöyle demiştir. “Anasının okşaması, kucağı ve kokusu, 

çocuk için senden daha hayırlıdır. Büyüyüp kendisi tercih edinceye kadar…”381 

Şayet çocuğun annesi olmaz veya hidâne ehliyetine sahip bulunmazsa bu durumda 

bu hak sırasıyla anneanneye, babaanneye, öz kız kardeşe, ana bir kız kardeşe, baba bir kız 

kardeşe, öz kız kardeş kızlarına, anne bir kız kardeş kızlarına, baba bir kız kardeş kızlarına, 

teyzelere ve halalara intikal eder. Bu sıralamada dikkat çeken husus önceliğin annede veya 

onun yakın kadın akrabalarında olduğudur.382 Mezheplerin hepsi, sıralama farklı olsa da 

hidâne hakkının öncelikle kadınlara ait olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü annenin şefkati 

daha çoktur. Ancak kadının mürted olması veya zina ve hırsızlık gibi ahlaksız fiiler 

nedeniyle çocuğu toplum içinde küçük düşürecek halleri, istisna sebebi kabul edilmiştir.383 

Kadının başkası ile evlenmesi durumunda üç farklı görüş ortaya çıkmaktadır. 

Şafiîler ve Hanbeliler hidâne hakkının düşeceğini kabul ederler. Kadının çocuğa mahrem 

olmayan biriyle evlenmesi durumunda düşeceğini düşünenler ise Malikiler ve Hanefilerdir. 

Hidâne hakkının mutlak olarak devam edeceğini savunanlar ise İbn Hazm ve Hasan Basri 

gibi âlimlerdir. 

2. Erkekler 

Eğer çocuğun hidâne hakkına sahip kadın akrabası yoksa bu hak erkeklere geçer. 

Burada da sıralama miras hukukundaki asabe sıralaması ile paraleldir. Sırasıyla bu hakka 

baba, dedeler, kardeş, kardeş çocukları, amcalar, erkek çocuk için amca çocukları 

sahiptir.384 

Hidâne hakkını haiz aynı derecede iki şahıs bulunursa bu konuda yetkili otorite 

çocuk için en faydalı vasfı olanı tercih eder. Şartlara riayet etmeyen veya bu haklara sahip 

iken kaybeden şahıstan çocuk alınır. Şartlar avdet edince hak da avdet eder. Çoğunluğa 

göre anne bu hakkı kullanmaktan kaçınırsa zorlanmaz. Ancak çocuk kimsesizse veya baba 

fakir ise anne bakmakla yükümlüdür. İmam Mâlikten bir rivâyete ve bazı Hanefîlere göre, 

anne bu vazifeyi yerine getirmeye mecburdur. 

                                                           
381  Ebu Davud, Talak, 13/35 
382  Karaman,a.g.e.,C.I, s.399  
383  Danışman, a.g.tz., s. 165 
384  Karaman, Mukayeseli,C.I, s.399  
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4.2.3. Hidâne Müddeti 

Hidâne hakkı, çocuğun doğumu ile başlar. Hidâne müddeti konusunda önce “çocuk 

kendi kendine yiyip içene ve giyinene kadar” denmiş, ancak daha sonra ihtilâfa mahâl 

bırakmamak için erkek çocuk 7-9, kız çocuk ise 9-11 yaşlarına kadar şeklinde bir 

sınırlandırmaya gidilmiştir. İmam Mâlik’e göre bu müddet, erkek çocuklarda bulûğa kadar, 

kız çocukta ise evlenene kadardır.385  

Hidâne müddeti sona erdiğinde çocuğun kimin yanında kalacağı mevzuu 

ihtilâflıdır. İmam Şâfii bu konudaki rivâyetleri386 esas alarak bunun çocuğun isteğine 

bırakılması gerektiği görüşündedir. Çoğunluğa göre ise yanında alıkoymak babanın 

hakkıdır.387 

4.2.4. Hidâne Meskeni 

Evlilik birliği sona erdikten sonra, hidâne hakkını elde eden kadın, iddet bitmediği 

sürece, evlilik meskeninden ayrılamaz. İddet sona ermediği sürece evlilik akdinin 

bitmediğine hükmedilemeyeceğinden, kadın kocasına tabi olmak durumundadır ve kocası 

nerede ikâmet ediyorsa onunla ikâmet etmek durumundadır.388 Bu hüküm kadın için 

çocuğu olsun veya olmasın aynı şekildedir. Bu hükmün amacı, babanın görme hakkına 

engel olmak için annenin çocuğu uzaklaştırmasına engel olmak ve aynı zamanda boşanmış 

kadını başka biriyle evlenene kadar korumaktır. 

4.2.5. Hidâne Altındaki Çocuğu Ziyaret 

Evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte, hidâne hakkını elde eden taraf, çocuğu 

diğer tarafa göstermekle yükümlüdür. “…Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle 

zarar uğratılmasın…”389 âyeti gereğince, anne ve baba bu haktan mahrum edilemez. 

Hidâne hakkının anneye ait olması durumunda, babanın çocuğu görme hakkı, annenin ise 

engel olmama sorumluluğu vardır. Baba için de durum aynıdır.390 

                                                           
385  Karaman,a.g.e.,C.,I, s.400 
386  Ebu Hüreyre (ra)’dan rivayet edilen bir hadisi serifte söyle buyrulmustur: "Hz. Peygamber (s.a.s.) bir 

oğlan çocuğunu baba veya annesini seçmede muhayyer bıraktı. Çocuk annesini seçti ve onun elirıden 

tuttu. Annesi de çocuğu alıp götürdü. (Tirmizî, ‘Ahkâm’, 13/ 21) Bir hadis-i serifte de Hz.Peygamber 

(s.a.v) şöyle buyurdu: “Bu senin baban, bu da annen, dilediğinin elini tut” (Ebu Dâvud, ‘Talak’, 13/ 35) 
387  Karaman, a.g.e.,C.I, s.400 
388  Talak, 65/1 
389  Bakara, 2/233 
390  Şimşek, a.g.tz., s.100 
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4.2.6. Hidâne Nafakası 

Evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren, hidâne hakkını elde eden anne, çocuğun 

bakımı, gözetim, terbiye ve eğitim masraflarını babadan alma hakkına sahiptir. Çocuğun 

kendi malı bulunmaması, erkek çocuğun baliğ olmaması, kız çocuğun evlenmemiş olması 

şartıyla çocukların nafakaları babalarına aittir.391 

4.3. Radâ  

Kur’an çocuklarla ilgili olarak ebeveynlerden her ikisine de haklar tanır ve eşit bir 

şekilde her ikisinin de çocuklaral duygusal yakınlık kurmasına izin verir: “Emzirmeyi 

tamamlamak isteyenler için) anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) 

yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir 

yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara 

uğratılmasın…”392, “…Eğer (anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl 

dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur….”393 Müfessirlere göre 

âyetin maksadı kesin sınır getirmek değil, orta yolu göstermektir. Çocuğun zarar 

görmeyeceği anlaşılır, anne ve baba da anlaşırsa daha önce sütten kesilebilir. Daha fazla 

emzirmenin de dinen sakıncası yoktur.394 

Hukuki bakımdan kadının emzirmeye zorlanıp zorlanamayacağı konusunda çeşitli 

görüşler vardır. Ancak şu unutulmamalıdır ki Kur’ân’ın annelere emzirmeyi mecbur etmez 

gözüken ifadeleri395 evlilik birliğinin sona erdiği durumlarla ilgilidir. Bu durumda evlilik 

birliği devam ederken, anne çocuğu emzirmek zorundadır.396 Hanefîlere göre 

cebredilemez, İmam Mâlik‘e göre ictimâi durumu göz önüne alınır. Müctehidlerin 

çoğunluğuna göre çocuk annesinden başkasını emmezse, başka emzirecek kadın 

bulunmazsa, babanın ve çocuğun sütanne tutacak malları yoksa annenin emzirmeye 

hukuken zorlanabilir. 

Evlilik devam ederken anne, emzirme ücreti talep edemez. Boşanmış ise ücret 

isteyebilir.397 

                                                           
391  Bilmen, Kâmus, II/441  
392  Bakara, 2/233 
393 Bakara, 2/233 
394  Karaman, Anahatlarıyla,C.I s. 146 
395  Bakara, 2/233; Talak, 65/6 
396  Yaman, a.g.e., s.69 
397  Karaman, Anahatlarıyla,C.I, s. 146 
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Kadın ve erkeğin ailenin geçimi için birlikte çalıştıkları durumlarda bile, çocuk 

bakımı ve ev işlerinin kadınlara ait görülmesi şeklinde bir eğilim varolagelmiştir. Bu 

durum kadına adil olmayan bir yük yüklemektedir. Kur’ân bütünüyle değerlendirilerek 

incelendiğinde, kadının toplumsal rolü meselesinin, onu sadece ev hizmetçisi olarak 

fonksiyon icra edebilecek, üremeyi sağlayan anlamsız ve değersiz bir konuma 

hapsetmekten çok, evde gerçekleştirdiği katılım ve beceriler önemli ve anlamlı kabul 

edilecektir.398 

5. EVLENME AKDİNİN MÂLÎ SONUÇLARI BAKIMINDAN EŞİTLİK VE 

İSTİSNÂLARI 

5.1. Mehir Hakkı Ve Yükümlülüğü Bakımından 

Sözlükte “ücret” manasına gelen mehir, fıkıh literatüründe “nikâh akdinin sonucu 

olarak kocanın karısına ödemek zorunda olduğu para veya mal” anlamında kullanılır. 

İslâm hukukçuları, mal denebilecek her şeyin veya maddi geliri ve değeri olan her 

menfaatin mehir olabileceğini söylemişlerdir.399 Sahih bir nikâhla evlenen erkeğin eşine 

mehir ödemesi Kitap, Sünnet ve İcma’ ile sabittir: “Kadınların mehirlerini gönül 

hoşluğuyla verin…”400 Bu âyet kendisi ile evlenilecek kadına mehir vermenin vücûbuna 

delildir Âyette geçen “nihle” kelimesi “yerine getirilmesi gereken bir farîza, miktarı belli, 

adı konulmuş bir farz, dini bir yükümlülük, farz kılınmış bir hak” şekillerinde tefsir 

edilmiştir. Kadınlara mehirlerinin bir dindarlık farîzası, yani Allah’ın bir bağışı olarak 

verilmesi gerektiği, bunun için kıskanarak değil gönül hoşluğu ile cömertçe verilmesi 

gerektiği belirtilmiştir.401 

Mehir kadının bedeli veya ondan istifade imkânının karşılığı değil, bir ömür boyu 

yaşama arzusunun sembolik alâmetidir ve hediye kâbilindendir.402 Halebî’ye göre ise 

“mehir, kadından faydalanmanın kıymetidir. Erkeğin hakkı, kadından faydalanmak olduğu 

gibi kadının hakkı da, mehir olmakla alışveriş gibi olmaktadır. Satıcı parayı almadıkça, 

satılan malı vermediği gibi kadın da, satılmış olan nefsini mehrini almadıkça cinsî 

                                                           
398  Muhsin, a.g.e., s.138 
399  Yaman, a.g.e., s.62 
400  Nisa, 4/4 
401  Şirin, a.g.tz., s.46 
402  Karaman, Mukayeseli, C.I, s. 346 
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yakınlıktan ve sefere gitmekten kendini men etme hakkı vardır.”403 Mehir, sahih nikâhla 

evlenmiş kadının hakkıdır. Kocası tarafından geri alınamaz, dilerse kadın borç olarak 

verebilir. Kadın aldığı mehri evin ihtiyaçları, kendi ihtiyaçları ve çocukların ihtiyaçları için 

harcamak zorunda değildir.404 

Mehir ve başlık parası ilişkisi ise; mehir evlenecek olan kadının hakkıdır. Babası 

veya dedesi mehri kadın adına alabilir fakat ona sahip olamaz. Kadın razı olmadığı 

takdirde veliye yapılacak mehir ödemesi geçerli değildir. Başlık parası kızın velisinin, 

kocadan aldığı paradır. Bu para ile çeyiz alınmış veya evlenecek kız için harcama 

yapılmışsa mehir olarak nitelendirilmesi mümkündür. Ancak kızın babası bu parayı kendi 

özel ihtiyaçları için harcarsa mehir olarak nitelendirilemez.405 

Evlilikte ilk cinsel birleşme ve halvet halinde, kadın mehrin tamamı üzerinde hak 

sahibi olur. Mehir peşin konuşulmuşsa bunu teslim alma hakkı doğar. Hatta bu durumda 

kadın mehrin bir kısmını teslim almadıkça cinsel temastan kaçınma hakkına sahiptir.  

Mâlikilere göre, kocasının evinde cinsel temas olmaksızın en az bir yıl kalan kadın, mehrin 

tamamına hak kazanır. Hanefî ve Hanbelîlere göre ise bu süre içinde eşler herhangi bir 

tarihte yalnız başbaşa kalmışlarsa (sahih halvet) kadın mehre hak kazanır. Aksi durumda 

mehir gerekmez. Sahih evlilikte, cinsel temastan önce eşlerden birisinin ölümü durumunda 

kadın önceden miktarı belirlenen mehrin tamamına hak kazandığı konusunda görüş birliği 

vardır. Çünkü ölümle nikâh akdi feshedilmiş olmaz, belki mali sonuçlarını doğurarak sona 

erer. Mehir de bunlar arasındadır. Ancak vefat eden kadın olursa, mehri mirasçıları 

isteyebileceği gibi bunlar arasında kocası da vardır.406 Evlenme akdi fâsit olur ve koca 

karısını cinsel temastan önce boşarsa, erkeğin mehir vermesi gerekmez. Evlilik akdi sahih 

olur, fakat cinsel temas veya sahih halvetten önce kadının fiili ile sona ermiş bulunursa 

kadın yine bir şey alamaz. 

Sonuç olarak mehir evlilik süresince kadın için bir yedek akçe hükmündedir. Çünkü 

onun beklenmedik bir zamanda kocasını kaybetmesi veya boşanmaları durumunda 

kendisine yeni bir hayat programı hazırlayıncaya kadar mehir onu destekler.407  

                                                           
403  İbrahim Halebî, çev. Ahmet Davutoğlu, Mülteka Tercümesi, Sağlam Yayınevi, C.II, İstanbul, 

2007,s.147 
404  Dalgın, Koçak, Şahin, a.g.e., s.209 
405  Döndüren, a.g.e., s.227 
406  Döndüren, a.g.e., s.229 
407  Döndüren, a.g.e., s.231 
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5.2. Çeyiz ve Ev Eşyası Hazırlama Yükümlülüğü Bakımından 

Çeyiz kelimesi arapça “cihâz”dan gelmektedir. Hazırlamak, donatmak demektir. 

Bir fıkıh terimi olarak çeyiz; evlenecek kız çocukları için hazırlanan her türlü şahsî veya ev 

eşyasını ifade eder. Günümüzde özellikle kadının evlenirken koca evine götürdüğü eşyaya 

bu ad verilmektedir. 

Hanefîlere göre kadın kendisine verilen mehirle veya şahsına ait malla çeyiz 

yapmaya zorlanamaz. Evlendikten sonra geçimi sağlamak kocanın görevi olduğundan, 

kadın hiç çeyizsiz bile evlenebilir. Bununla birlikte kızın ana-babası örfen bir çeyiz 

hazırlamışlarsa, bunlar kızlarına ait şahsi mülk sayılır. Kocanın kadının çeyiz eşyasından 

faydalanması, hanımının iznine bağlıdır.408 

Boşanma durumunda ev eşyasının ayrılması konusunda, Ebu Hanife, İmam 

Muhammed ve Mâlikîlere göre evlilik süresince veya boşanma durumunda eşlerin bir 

delille ispat ettikleri eşya kendilerine ait olur. Delille ispat edilemezse eşyanın çeşit ve 

niteliğine bakılır. Kadına ve erkeğe özgü eşyalar onların yeminiyle kendilerine ait kabul 

edilir. Altın, gümüş, para, halı mobilya v.s. gibi eski eşe de ait olabilecek şeylerde yemin 

ile birlikte, aksi sabit olmadıkça erkeğin sözü üstün tutulur.  

5.3. Nafaka Yükümlülüğü Bakımından 

Erkeğin eşine karşı yükümlülüklerinden birisi de kendisinin geçimini sağlayacak 

şekilde nafakasını (zevciyet nafakası) temin etmektir. Arapça bir kelime olan nafaka; 

“harcamak, tüketmek” anlamındaki infâk masdarından türetilmiş olup “azık, ihtiyaçların 

karşılanması maksadıyla harcanan para vb. maddî değerler” mânasına gelir.409 İslam Huku-

kunda nafaka; evlilik, akrabalık, ve mülkiyet nafakası olmak üzere üç çeşittir. Burada 

evlilik nafakası üzerine durulacaktır. 

Kadının nafakası “Bir erkeğin eşinin beslenme, giyim-kuşam, barınma ihtiyaçları 

ile sağlık giderleri gibi bunlara tabi olan ihtiyaçlarını karşılaması” 410 demektir. Nafaka, 

“normal, örf ve âdetin gerektirdiği şekilde” “yetecek ve ihtiyacı karşılayacak şekilde” 

olmalıdır. 

                                                           
408  Döndüren, a.g.e., s. 233 
409 Celal Erbay, “nafaka”, T.D.V.İ.A., C.XXXII, İstanbul, 2006,s.282-285 
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Sahih evliliğin doğurduğu nafaka haklarından biri kadının mesken hakkı, kocanın 

da iskân vazifesidir. Bu yer kadının malı, canı ve ırzı hakkında güvenli olmalı ve karı- 

koca hayatı yaşamaya elverişli olmalıdır. Şer’i bir meskende, koca fakir de olsa en az, 

kadına ait kilitli bir oda ile diğer gerekli bölmeler bulunmalıdır. Kadın kocasının hısımları 

ile birlikte oturmaya zorlanmamalıdır.411 Evlilik nafakasının kapsamına hizmetçi tutulması 

da girmektedir. Ancak bunun için iki şart gerekmektedir: 

1) Koca, hizmetçinin masraflarını karşılayabilecek güçte olmalıdır. 

2) Kadının kendi statüsündeki kadınların hizmetçi bulunduruyor olması veya 

hizmetçiye muhtaç bulunmalıdır.412 

Hanefi mezhebine göre koca, karısının giyim nafakasını, altı ayda bir takım elbise 

alarak karşılamak durumundadır.413 Giyim nafakasında da, yiyecek nafakasında olduğu 

gibi zaman, mekân, örf ve âdet dikkate alınır.414 

Fukahâ, kadının nafakasının teminini Kitap, Sünnet ve İcmâ delillerine istinaden 

erkeğin görevleri arasında zikretmiştir. Nitekim âyet-i kerîmelerde Cenab-ı Hak: “Eli geniş 

olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiğinden (o 

ölçüde) harcasın…”415 “…Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak 

babaya aittir…”416 “Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir 

bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. 

Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin…”417  buyurarak, kadının 

nafakasını erkeğe yüklemiştir.  

Peygamber Efendimiz de nafakayla ilgi olarak Vedâ Haccı’nda şunları söylemiştir: 

“Kadınlar hakkında Allah’tan korkun. Zira siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve 

Allah’ın adıyla kendinize helal kıldınız. Onların sizin üzerinizdeki hakları; ma’ruf 

ölçülerde onları yedirip giydirmenizdir…”418 

Kocası Ebû Süfyan’ın cimri olduğunu, çocuğuyla kendisine yetecek nafakayı 

vermediğini, bu yüzden de ondan habersiz malından harcayarak geçindiğini söyleyen 

                                                           
411  Döndüren, a.g.e., s. 239 
412  Dalgın, Koçak, Şahin, a.g.e., s.217 
413  Halebî, a.g.e., s.260 
414  Bilmen, Kâmus, II/449  
415  Talak 65/7. 
416  Bakara 2/233. 
417  Talak 65/6. 
418  Tirmizî, Rada’, 11. 
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Hind’e Peygamber Efendimizin; “Sana ve çocuğuna yetecek kadar örfe uygun ölçüde al” 

419 şeklinde izin vermesi de nafakanın temininde hassas davranılması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte hadis kaynaklarımızda nafakanın gerekliliğini ifade eden 

pek çok hadis-i şerife rastlamaktayız.420 

Kocanın nafaka yükümlülüğünün başlama zamanı, Hanefilere göre evlilik akdi ile 

başlarken; Maliki, Şâfii ve Hanbelîler’e göre zifafın gerçekleşmesi ile başlar.421 Kadının 

nafakası her ay için takdir edilir ve kadına teslim olunur. Mebsut’ta “kadının nafakasının 

takdiri hususunda erkeğin hali itibar olunur”denmektedir. Yani erkeğin meslek ve para 

kazanma durumuna göre nafaka da günlük, aylık ve yıllık olabilir.422 

Kadının nafakası sadece eşine aittir. Bir başkası bu nafakayı ödemeye ortak 

edilemez. Erkeğin fakir veya kayıp olması durumunda nafaka yükümlülüğü düşmez. Her 

erkeğin, imkânı ölçüsünde eşinin nafakasını karşılamak ve ihtiyaçlarını gidermek 

zorunluluğu vardır.423 

İslâm Hukuku’na göre evli kadının nafaka hakkı bazı durumlarda düşebilmektedir. 

Hanefilere göre dinden çıkan (mürted), zina yapan veya nâşize olan kadının nafaka hakkı 

düşer. Yine meşru bir sebep olmaksızın kocasının evini terk eden veya kocasıyla cinsel 

ilişkiye girmek istemeyen kadının bu durum süresince nafaka hakkı düşer. Yine 

kocasından izinsiz seyahate çıkması, kocanın meşru taleplerini karşılamaması, kocasının 

izni olmayan bir işte çalışması gibi durumlarda da kadının geçimsizliğinden dolayı nafaka 

düşer.424 Mâlikiler ise nâşize olan, eşinin kendisinden cinsel yönden faydalanmasına izin 

vermeyen veya cinsel ilişkiye girmeyen kadının nafaka hakkının düşeceği görüşündedirler. 

Şafiîler de nâşize olan âkil bâliğ olmayan, farz ibadetler dışında nafile ibadetler için 

kocasından izinsiz evden çıkan (nafile oruç tutan veya itikâfa giren) kadının nafaka 

hakkının düşeceği görüşündedirler. Hanbelîler de eşine kendisini teslim etmeyen yahut 

ondan yüz çeviren, farz olmayan bir konuda kocasından izinsiz yolculuğa çıkan, kocasına 

itaat etmemek için evini terk eden kadının nafaka hakkının düşeceğini ifade etmişlerdir.425  

                                                           
419  Buharî, ‘Buyu’, 95; Müslim, ‘Akdiye’, 7. 
420  Buharî, ‘İman’, 41; Müslim, ‘Vasiyyet’, 5 
421  Şimşek, a.g.tz., s. 41 
422  Halebî, a.g.e.,s. 260 
423  Bilmen, Kâmus,II, s.448-449 
424  Şimşek, a.g.tz., s.40 
425  Küçük-Topal, a.g.e., s.30-31 
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Kocasından herhangi bir sebeple ayrılan kadın belli bir süre başkasıyla 

evlemeyeceğinden, yine nafakaya ihtiyacı olacaktır. Bu sebeple kadın iddet nafakasına hak 

kazanır. Kadının bulûğ muhayyerliğini kullanarak boşanması, evlenirken kadına denk 

olduğunu iddia eden kocanın iddiasının kesin ortaya çıkması ile kadının nikâhın feshini 

istemesi, kocanın az mehir vermesi sebebiyle ayrılma ve kocadaki bir kusur nedeniyle 

eşlerin ayrılması bu tür tasarruflardandır.426 

5.4. Mirasçılık Bakımından 

Evli çiftlerin arasındaki müşterek maddî haklardan birisi de, ölüm halinde  

birbirlerinin malları üzerinde mirasçı olabilmeleridir. Kur’ân’da şöyle buyurulur: “Eğer 

çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, 

bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları 

vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin 

çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın 

sekizde biri onlarındır…”427 

6. KADIN VE ERKEĞİN NÜŞÛZU HÜKÜMLERİNDE EŞİTLİK VE 

İSTİSNÂLARI  

6.1. Kadının Nüşûzu İle İlgili Hükümler Bakımından 

Nüşûz kelimesi sözlükte “yükselmek, ayağa kalkmak, geçimsiz davranmak” gibi 

anlamlara gelmektedir.428 Fıkhî bir terim olarak ise, dik başlılık, eşlerin evlilik hukukuna 

riayet etmemeleri, kadının kocasına itaât etmemesi, ona kötü davranması, haklı bir gerekçe 

bulunmadan eşiyle birlikte oturduğu evi terketmesi demektir. Nâşize ise, kocasının 

hanesinden izni olmaksızın çıkıp, kendisini kocasından haksız yere men eden kadın 

demektir.429 

 Nüşûz eşlerden her birinin diğerinden nefret etmesidir. Kadının nüşûzu kocasına 

isyan etmesi, ona karşı kendisini üstün görmesidir:430 “…Evlilik yükümlülüklerini 

reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında 

yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer 

                                                           
426  Dalgın, Koçak, Şahin, a.g.e., s.220 
427  Nisa 4/12.   
428  Hacı Mehmet Günay, “nüşuz”, T.D.V.İ.A., C.XXXIII, İstanbul,2007, s.303 
429  Erdoğan, a.g.e. s.460 
430  Yazar,a.g.tz.,s. 29 
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itaât ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, 

çok büyüktür.”431âyeti kerîmesi nüşûz eden kadınlarla ilgilidir. 

Âyetin nüzûl sebebiyle ilgili olarak aktarılan rivâyetlere göre; Ensardan Sâd b. 

Rebîa hanımını tokatlayınca, kadının babası onu Rasûlullah (s.a.v)’a götürerek durumu 

şikâyet etmiş, bunun üzerine Hz. Peygamber kısas yapılmasını emretmişti. Ardından 

“Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler…..” şeklinde başlayan âyet-i kerime nâzil oldu 

ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) ilk verdiği kısas hükmünü kaldırdı. Bazı rivayetlere göre 

(s.a.v): “Biz bir iş istedik, Allah başka bir iş istedi, Allah’ın istediği daha hayırlıdır.” 

buyurdu. 

Kur’an-ı Kerim’de öncelikle eşlerin güzel geçinmeleri, birbirlerine karşı sabırlı ve 

hoşgörülü olmaları432 tavsiye edilmiş olup, “ya iyilikle evliliği devam ettirip ya da 

güzellikle ayrılmak”433 ilkesi konmuştur. Bununla birlikte esas olan aile birliğinin devamı 

olduğu için, bu birliği koruyabilmek amacıyla ailenin reisi olan erkeğe bazı tedbirler alma 

hakkı tanınmıştır. 

Birincisi nasihat etme, öğüt verme, işi güzellikle çözme yöntemidir. Günümüz 

yorumlarında buna, karısına olan sevgisinden, onun hakkındaki güzel düşüncelerinden 

bahsetmesi, gerekirse sert uyarılarda da bulunabileceği, hatta bazı hediyelerle gönlünü 

almaya çalışması da eklenmiştir.434 Öğüt, öğüt verenle muhatabı arasında bir gönül 

ilişkisine, ortak bir zemine dayanır. En önemli ortak nokta öğüt alanın öğüt verene 

güvenidir. Öğüt- güven ilişkisi belli ölçüde sevgi devam ediyorsa fayda verebilir.435 Eğer 

nasihat etkili olur ve kadın yaptıklarından vazgeçerse erkeğin daha ileri gitme hakkı 

yoktur. Eğer sonuç vermezse ikinci aşamaya geçilir. 

İkincisi, kadınları yataklarında yalnız bırakma, yatakları ayırma yöntemidir. Bu 

konuda görüş ayrılıkları mevcuttur. Çoğunlukla belirtilen açıklamalar, aynı yatakta 

yatmamak, yatakta sırtını dönerek yatmak, cimâ etmemek, onunla gecelememek 

şeklindedir. İlave olarak, bir müddet konuşmayı kesmenin de buna dâhil olduğu 

söylenmiştir.436 Bu süre eşlerin meseleyi serinkanlılıkla tekrar gözden geçirebilecekleri bir 

                                                           
431  Nisa,4/34 
432  Nisâ, 4/19, Nisâ,4/128 
433  Bakara,2/229 
434  Topaloğlu,a.g.e., s.183 
435  Köse, a.g.e., s.315 
436  Şirin, a.g.tz., s.51 
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sakinleşme dönemidir. Bu nedenle aslında erkek kadını cezalandırıyormuş gibi görünse de 

karşılıklılık bulunmaktadır.437 

Kadını yatağında yalnız bırakma yönteminin, onun halinin anlaşılmasında etkili bir 

sonuç vereceği belirtilmiştir. Çünkü kadın kocasını seviyorsa bu durum ona ağır gelir, 

dayanamaz ve geçimsizliği bırakır. Eğer kocasına kızıyor, ondan hoşlanmıyor ise bu yalnız 

bırakma kadının işine gelir. Bu durum evlilik içinde oluşan sıradan münakaşalarda söz 

konusu olamaz, çünkü kadın eşini gerçekten sevmiyorsa ortada büyük bir problem var 

demektir. Kadını burada suçlamak değil, aksine sorunun temelini bulmak gereklidir. 

Üçüncüsü, yatakların ayrılması da fayda vermezse, sembolik bir vuruştur438 veya 

kadının dövülebileceğidir. Bu durum da farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Nisa sûresi 24. 

âyette geçen ‘darabe’ kelimesinin mutlaka zorlama ve şiddeti ifade etmesi gerekmez. 

Çünkü “darabe” kelimesinin sözlükteki anlamları farklıdr. Namaz ile birlikte kullanlınca 

kılmak, çadır kelimesi ile birlikte kullanılınca dikmek; gece sözcüğü ile kullanılırsa 

uzamak demektir. Bu kelimenin diğer sözlük anlamlarından bazıları ise kılıçla boyun 

vurmak, engellemek, tekrarlamak, terk etmek, para basmak, ayırmak v.s. Bu manalar 

içinde sadece bir tanesi sopa ile dövmek anlamındadır.439 Dolayısıyla burada kastedilen 

mananın sadece ‘dövmek’ olduğunu  söylemek de zordur. 

Öztürk’e göre Nisâ sûresi 34. âyetteki nâşize kadına uygulanacak yöntem şekilleri 

farklı yorumlanmıştır. O’na göre “Darp kelimesi bu âyette bulunduğu yerden 

uzaklaştırmak, kadınları bulundukları yerin haricine gitmeye mecbur kılmak, yolculuğa 

çıkarmak manasındadır. Buna göre iffetsizlik endişesi halinde öngörülen tedbirlerin 

birincisi öğüt; ikincisi, ev içi boykot ( yatakta yalnız bırakma); üçüncüsü de evin dışına 

çıkarmayı esas alan bir boykottur.”440  

Sünnetteki uygulama “darabe” kelimesi dövmek anlamında olmadığını 

göstermektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatı boyunca aile içinde rahatsız edici 

davranışlar, hatta uzun süre ilgiyi kesme gibi durumlar olmasına rağmen, hanımlarına 

dayak atmamış; onlardan yüz çevirmiş belli bir müddet hanımlarını terk etmiştir.441 

                                                           
437  Muhsin, a.g.e., s.119 
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Bayraklı’nın kadına dayak değil çiçek yakışır başlıklı yazısında442 Hz. Eyyüb 

örneği verilmiştir. Hz. Eyyüb’ün ağır bir hastalığa yakalanması üzerine karısı ona bazı 

işlerde muhalefet etmiş, O da iyileştiğinde dayak atacağını ahdetmiştir. İyileşince Allah 

O’na ahdini yerine getirmesini emretmiş:“…Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini 

bozma." Gerçekten biz Eyyûb'u sabreden bir kimse olarak bulduk…”443buyurmuştur. 

Âyet-i Kerime’den çıkaracağımız önemli sonuçlar vardır. Ceza şekli değnek değil 

çimenle vurma şeklinde değiştirilmiştir. Karı- kocanın olumsuzluklara karşı sabretmesi 

erdemliliğin bir işaretidir. Bir demet çimen sapı, bir demet çiçek olarak yorumlanabilir. 

Eşine kızan erkek, haklı bile olsa eşine dayak yerine bir demet çiçek sunarsa, Allah’ın da 

ona çiçeklerle bezenmiş cennet sunacağı umulmaktadır. 

“Kadının üzerine düşen vazifeleri yapmaması” ifadesini ele alacak olursak, kadının 

vazifesi olarak görülen şeylerin zamanla ve toplumdan topluma değiştiği aşikâr iken neyin 

ölçü alınacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, kadının dövülebileceği ile ilgili 

geleneksel yorumlar da, kendi dönemlerinin toplumsal ve kültürel perspektifini 

taşıdığından, ölçü olarak kabul edilemezler. Peygamber (s.a.v) Veda Haccındaki 

konuşmasında “Kadınlar konusunda Allah’tan sakınınız. Çünkü siz onları Allah’ın emaneti 

olarak aldınız, namuslarını da Allah’ın sözü sayesinde kendinize helâl kıldınız. Sizin 

onların üzerindeki hakkınız, istemediğiniz bir kimseyi evlerinize ayak bastırmamalarıdır. 

Eğer böyle bir şey yaparlarsa incitmeyecek şekilde vurunuz. Onların sizin üzerinizdeki 

hakları da, usûlüne uygun bir biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır.” 

buyurmuştur. Burada kastedilenin zina olmadığı belirtilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v), 

kocalarının hoşlanmadığı kimseleri evlerine almamalarını kastetmiştir. Çünkü zina 

haramdır ve had gerektirir. Âyette geçen “nüşûz”un hangi davranışları içermesi halinde 

dövme cezasının uygulanabileceğini göstermesi bakımından Veda Hutbesindeki bu ifade 

dikkat çekicidir.444 Kocanın eşini dövmesinin hak değil; tavsiye olduğunu peygamber 

(s.a.v.) in sözlü ve fiili sünnetlerine baktığımızda anlamaktayız.445 

Evlilikteki âhengi tekrar elde etmekle ilgili olarak aşağıdaki noktalara dikkat 

edilmelidir. İlk önce, Kur’ân “nüşuz”u çözmede nasihatte bulunmaya öncelik verir ve onun 

tekrar kazanılmasının önemini vurgular. Başka bir deyişle, şiddetle cezalandırmak, eşler 
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arasındaki anlaşmazlıklar için kullanılacak bir disiplin tedbiri değildir. İkincisi, eğer bu 

tedbirler Kur’ân’ın önerdiği sıra içinde uygulanırsa, son tedbir uygulanmaksızın düzenin 

tekrar sağlaması mümkün olur. Üçüncüsü, eğer üçüncü çözüm önerisine ulaşılmışsa bile bu 

‘cezalandırma’nın niteliği eşler arasında şiddet oluşturacak tarzda veya eşler arasında bir 

kavga şeklinde olmamalıdır. Çünkü bunun İslâm dışı olduğu kabul edilmektedir.446 

İslâm daima fiziksel şiddetin karşısında yer almıştır. Nitekim Efendimiz (sav)’in 

“Kadınlarını dövenleriniz iyileriniz değildir.”447 “Sizden biriniz karısını köle döver gibi 

dövmesin. Sonra aynı günün akşamında beraber yatacaklardır...”448 Hadislerdeki “dövme” 

ifadesi eşler arası fiziksel şiddeti hedef alan ikazlardır. Bu tür davranışlar Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) tarafından menedilmiş ve bu davranışları gerçekleştirenler kötü kişiler 

olarak telakki edilmiştir.449 

Günümüzde en büyük problem, bu tedbirlerin sırasıyla değil hatta en sondan 

başlanarak uygulanmasıdır. Bu da evliliği içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Birinci 

tedbir, nasihat etmek, kadını karşısına alıp, gözlerinin içine bakarak, güzel ve etkili sözlerle 

ikna etmek mümkünken; çağımızın hastalığı iletişimsizlik üçüncü tedbiri almayı 

kolaylaştırmaktadır. Hal böyle olunca sözlü iletişim değil, dokunarak iletişim vukû 

bulmaktadır.  

6.2. Kocanın Nüşûzu İle İlgili Hükümler Bakımından 

Erkeğin, hanımına şiddet uygulaması, eşini dövmesi, onunla iyi geçinmemesi, 

yakınlık ve sevgi göstermemesi, nafakasını karşılamaması, yanına yaklaşmaması, 

beğenmeyip hakaret etmesi, başka bir kadın ile evlenmek kastıyla eşinden ilgisini kesmesi 

de erkeğin nüşûzu olarak kabul edilmiştir. 

Cinsel şiddet de erkeğin nüşûzuna girmektedir. Erkeğin eşini ters ilişkiye zorlaması, 

adet halinde iken onunla cinsel ilişkiye girmeye çalışması, cinsel ilişki esnasında kadının 

istemediği veya hoşlanmadığı bir eyleme zorlanması vb. davranışlar, birer cinsel şiddet 

örneğidir. İslâm bütün bu halleri dînî ve ahlâkî açıdan sakıncalı görmüş ve hukuken de 

yasaklamıştır. 
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Peygamber Efendimiz (s.a.v), konuyla ilgili olarak; “… Kadınlarınıza arkalarından 

(anüsten) yaklaşmayınız. Allah karısıyla arkadan ilişkide bulunan kimsenin yüzüne 

bakmaz.”450 buyurmuştur. 

Öte yandan kişinin eşinin psikolojik durumunu dikkate almaksızın onunla birlikte 

olma arzusu da dinimizce doğru bir davranış şekli olarak kabul edilmemiştir. Aksine 

kadının cinsel olarak tatmin olamamasına ve kadının çocuk sahibi olmamasına sebebiyet 

vereceğinden dolayı, erkeğin cinsel ilişki esnasında azil yapma konusunda tek taraflı irade 

ile davranamayacağı fakihler tarafından ifade edilmiştir. Bu durum, fıkhî hükümlerin 

kadının haklarına ne derece önem verdiğini de göstermektedir.451 

Kur’ânı Kerîm’de erkeğin nüşûzundan, Nisâ Sûresi’nin 128. âyetinde 

bahsedilmektedir: “Eğer bir kadın, kocasının nüşûzundan ya da kendisinden yüz 

çevirmesinden korkarsa, anlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. 

Anlaşmak daha hayırlıdır. Zaten nefislerde cimrilik vardır. Eğer iyi geçinir ve sakınırsanız, 

şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 

Kocanın nüşûzu söz konusu olduğunda bu defa aktif olma, evliliğin devamını 

sağlamak için girişimde bulunma görevi kadına ait olmaktadır. Kadın, kocasıyla 

konuşacak, mevcut durumun nedenlerini keşfetmeye, başka bir ifadeyle kocasını anlamaya, 

bir anlaşma zemini bulmaya çalışacaktır. Kadının bu girişimine kocanın ilgisiz kalmaması, 

onun da anlaşmaya varabilmesi için çaba sarf etmesi gerektiği âyetten anlaşılmaktadır. 

“…Anlaşmak daha hayırlıdır, zaten nefislere bencillik(cimrilik) yerleştirilmiştir….” ifadesi 

ile bencilliği, çıkarcılığı bırakıp anlaşmak için fedakârlıkta bulunmanın gerekliliği 

belirtilmiştir. Fedakârlık görevinin sadece kadına yüklenmiş olduğunu iddia etmek yanlış 

olur. Anlaşmanın önünde en büyük engel, kişinin hatayı hep karşıda araması, kendini 

kusursuz kabul etmesidir. Kendininde de kusurlu olabileceğini kabul edebilirse anlaşma 

kolaylaşacaktır. Bunun için de fedakârlığı hep karşıdan bekleme yerine ilk adımı atabilmek 

ve bazı fedakârlıklara katlanabilmek için kişinin egosunu, bencilliğini yenmesi gerekir.452 

Âyetin nüzûl sebebi hakkında başlıca iki rivâyet bulunmaktadır. Bunlardan birisi, 

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in eşlerinden Sevde binti Zem’a hakkındadır. Sevde 

yaşlanınca, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kendisini boşamasından endişe ederek ona, 

                                                           
450  Ebû Dâvûd, ‘Nikâh’, 45; Tirmizî, ‘Tahâret’, 102.   
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kendisini boşamamasına karşılık, sırasını Hz. Âişe’ye vermeye razı olduğunu söylemiş,. 

Peygamber (s.a.v) de bunu kabul etmiştir. Bunun üzerine bu âyet nâzil olmuştur. 

Diğer rivayet ise, bu âyetin Râfi’ b. Hadîc ve eşi hakkında inmiş olduğudur. Râfi’ b. 

Hadîc karısı yaşlanınca üzerine genç bir kadınla evlenmiştir. Bir rivayete göre karısını 

boşayıp onunla evlenmek, başka bir rivayete göre ise genç kadını önceki karısından fazla 

sevdiği için karısı buna dayanamayınca onu boşamak istemiştir. Bunun üzerine karısı, 

“Beni boşama, bana uygun göreceğin kadar zaman (gece) ayır.” demiştir. Bu şekilde 

anlaşmışlar ve bu âyet nazil olmuştur.453 

Nüşuz konusuna açıklık getirmesi bakımından şikâk ve i’râz  konularına da kısaca 

değinilecektir. 

6.3. Şikâk Hali İle İlgili Hükümler Bakımından 

Şikâk kelimesi sözlükte, birliğin dağılması, ayrılık, ihtilaf manalarına gelmektedir. 

Karı-kocanın karşılıklı olarak anlaşmazlığa ve geçimsizliğe düşmeleridir. Bu uyuşmazlığın 

uzayıp gitmesi, kimin hatalı olup olmadığının tam anlamıyla belli olmaması, ilişkilerin 

şiddetli çatışmaya dönüşmesi ve bunun zulüm ve adaletsizliğe doğru ilerlemesiyle işlerin 

iyice çıkmaza girmesi ve aile birliğinin devamının zorlaşması haline “şikâk” denir. 

Bu durumda başvurulacak yol hakemlik müssesesidir.454  

6.4. İ’râz Halindeki Hükümler Bakımından 

İ’râz kelimesi sözlükte uzaklaştırma, uzak tutma, gönülsüzlük, rızâsızlık 

anlamlarına gelir. Evli bir erkeğin yaşlılık, çirkinlik, şişmanlık vb. gibi sebeplerden dolayı 

eşine karşı cinsel arzusunu yitirmesi ve bu nedenle başka bir kadınla evlenmek istemesi, 

eşine karşı soğuk davranması, ondan uzak durması, cinsel birlikteliği azaltması ve ondan 

boşanmak istemesi gibi durumlar i’raz kelimesinin anlamına dâhil olarak kabul 

edilmektedir.455 
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6.5. Tahkim Müessesesi Ve Uygulaması İle İlgili Hükümler Bakımından 

Hakem kelimesi, h-k-m kökünden türemiştir. Sözlükte “hüküm vermek, menetmek” 

gibi mânalara gelmektedir.456 Fıkıh terimi olarak ise, iki tarafın rızasıyla hususi hâkim 

tayin olunan kimse demektir. Tahkim ise, davacı ile davalının aralarındaki davayı çözüme 

bağlaması için kendi rızalarıyla bir zâtı ya da zevâtı hâkim kabul etmeleridir.457 Tahkim 

İslâm hukukunun asli delilleri olan Kitap458, sünnet ve icmânın yanı sıra bazı akli 

gerekçelerle de meşru kılınmıştır. 

          Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili olarak: “Karı kocanın aralarının açılmasından 

korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. 

Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her 

şeyden haberdar olandır.”459 buyurulmaktadır. Bu âyetle Kur’ân evliliğin devamını 

sağlama konusunda çok önemli bir müessese olan tahkim müessesesine vücut vermistir. 

Tahkim müessesesi özü itibariyle iyi niyet ve güvene dayalı özel bir yargılama usûlüdür. 

Bu yargılama usûlünü aile hukuku açısından önemli kılan şey; tahkimin güvenilirliği, 

gizliliği ve pratik oluşudur. Böylece özel hayatın gizliliği sağlanmış olur.460  

Sünnetin delil olmasına bir örnek verecek olursak: Hz. Peygamber (s.a.v.) Beni 

Kureyza Yahudilerinin, Sa‘d b. Muaz’ın kendileri hakkında hakem olması isteklerini kabul 

etmiş ve daha sonra Sa‘d: “Bunların savaşanları öldürülür, kadınları ve çocukları da esir 

edilir”, şeklinde hüküm vermiştir.461 Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ey Sa‘d! 

Yüce Allah’ın hükmüne uygun hükmettin” diyerek onun verdiği hükümle amel etmiştir. Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.), Sa‘d b. Muaz’ın hükmüyle amel ettiği hususunda icma hâsıl 

olmuştur. 

Hz. Ali’ye yanlarında birer grupla bir kadın ve bir adam gelir. Hz. Ali (r.a.) onların 

çevresindekilere erkeğin ve kadının ailelerinden hakem göndermelerini emreder, sonra da 

hakemlere şöyle der: “Görevinizin ne olduğunu biliyor musunuz? Birleştirmeye karar 

verirseniz birleştirin, ayırmaya karar verirseniz onu yapın.” Bunun üzerine kadın: 

“Aleyhime olsun lehime olsun Allah’ın kitabındaki hükme razıyım” der. Adam ise, 

                                                           
456  Bekir Topaloğlu, “hakem”,T.D.V.İ.A., C. XV, İstanbul,1997, s.170 
457  Erdoğan, a.g.e.,, s.535 
458  Nisa,4/35 
459  Nisa,4/35 
460  Fatma Açık, İslam Aile Hukukunda Tahkim Müessesesi ve Hakemin Boşama Yetkisi, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Konya, 2006,s.30 
461  Buhari, ‘Cihad’, 168; Müslim, ‘Cihad’, 64. 
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“Ayırmaya razı olmam” der. O zaman Ali (r.a.): “Vallahi kadının ikrar ettigi gibi ikrar 

etmedikçe yalan söylemiş durumdasın”der.462 

Tarafların problemlerini kendi aralarında çözememeleri ve erkeğin kötü muameleye 

devam etmesi durumunda İslâm âlimleri kamu otoritesinin (hâkim) devreye girip erkeğin 

bu davranışına engel olması, gerekirse cezâi yaptırımlar uygulaması ve kadını korumak 

için önlem alması gerektiğinde birleşmektedir. Öte yandan Mâliki ve Hanbelîlere göre 

kocası kendisine kötü muamelede bulunan kadın hâkime başvurup boşanma talebinde 

bulunabilir. Bu iddiasını ispat ederse hâkim boşanmaya karar verir. Hanefi ve Şâfiiler ise 

bu durumu bir boşanma sebebi olarak görmemektedir. Kadın kocasını kötü muamelede 

bulunduğunu ispat edemediği halde boşanma talebinde ısrar ederse ya da taraflar karşılıklı 

nüşûz ve geçimsizlik iddiasında bulunurlarsa Nisâ sûresi 35. âyet hükmü gereğince hâkim 

tercihen her iki tarafın ailesinden uygun birer kişiyi hakem tayin eder. Hakemler tarafların 

arasını düzeltmeye çalışır. Bu mümkün olmazsa, Mâlikîler ve Hanbelî mezhebindeki iki 

görüşten birine göre bedelli veya bedelsiz boşanmaya hükmederler. Hanefîlere, Şafiîlere ve 

Hanbelîlerin mutemet sayılan görüşüne göre ise koca kendisine vekâlet vermediği sürece 

hakemlerin boşama yetkisi yoktur. 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi ve bu 

kararnameyi kaynak edinen çağdaş İslâm ülkeleri kanunları da bu konuyla ilgili 

düzenlemeyi Mâliki mezhebinin görüşü doğrultusunda yapmıştır.463 

Kararnamede Malikîlerin bu görüşünün tercih edilmesinin sebebi şu şekilde 

açıklanmıştır. “Bu tasarıda şimdiye kadar uygulanmaması sebebiyle memleketimiz için pek 

yeni olan bir yöntem kabul edilmiştir. Bu, karı koca arasında anlaşmazlık çıkması halinde, 

hüküm vermek üzere izin verilmiş bir aile meclisi, yani tarafların ailelerinden seçilmiş bir 

hakem heyeti kurulmasıdır. 

Böyle bir hakem tayininin kurulması emredilmiş olduğu halde ülkemizde 

uygulanmamasının sebebi, Hanefîlere göre hakem heyetinin yalnız arayı düzeltmeye yetkili 

olması ve taraflarca vekâlet verilmedikçe aralarını ayırmaya yetkili olmamasıdır. Oysa iş, 

yalnız arayı düzeltmekten ibaret değildir. Öyle olsa, külfete girip bir heyet kurulmasına 

gerek yoktur. Çünkü, öteden beri her ne zaman karı koca mahkemeye mürâcaat etse, 

hâkimler hüküm vermeden önce onların arasını düzeltme görevini yerine getirmeye 

çalışmaktadırlar. Karı kocanın hakem heyetine vekâlet vermeleri ise isteğe bağlı bir 
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durumdur. Haksız olan tarafın bu konuda vekâlet vermeyeceği açıktır. Öte yandan Mâliki 

mezhebinde, vekâlet şart koşulmaksızın hakem heyetine hüküm verme yetkisi 

tanınmaktadır. Şöyle ki: Hakemler, tarafların arasını düzeltmenin mümkün olmadığına 

kanaat getirdiklerinde kusur kocada ise karısının karşılıksız olarak ayrılmasına; kusur 

kadında ise, mihrin tamamı veya bir kısmı ile muhâlaa yapılmasına hüküm verirler. 

Hakemlerin hükmünün karı koca hakkında yerine getirilmesi gereklidir ve 

tarafların sonradan yapacakları itiraz kabul olunmaz. Çünkü bu hüküm, şahitliğe 

dayanılarak değil tarafların durumu değerlendirilerek verilmiştir. 

Tahkim, özel nitelikli bir yargılama kavramıdır. Hakemler de çözümünü 

yüklendikleri uyuşmazlık sınırları içerisinde hâkim konumundadırlar. Ancak, yürürlüğe 

girmesi için resmi yargı organının onayına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple İslâm 

hukuku açısından konuyu, modern hukuk anlayışıyla değerlendirmenin gereğine 

inanıyoruz.”464 

 Görüldüğü gibi İslâm âlimleri, hakemlerin yetkisi konusunda delilleriyle birlikte 

farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kanaatimizce de hakemlerin hâkim sıfatında görev 

yapmaları hem âyetin gâyesine hizmet etmesi hem de hakemlik müessesesinin işlerliği 

bakımından daha uygun olacaktır. Zaten Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi’nde Mâliki 

mezhebinin görüşünün esas alınması da bu gâyeye matuf olsa gerektir. 

Hukukun asıl amacı; insanların kendi aralarındaki ilişkilerinin bir düzen içinde 

yürütülmesidir. Bu; aile, toplum ve devlet düzeni için de geçerlidir. Bu düzeni sağlamanın 

en geçerli ve akla uygun yollarından bir tanesi de tahkimdir. Çünkü insanlar arasında çıkan 

problemlerin adli makamlar tarafından çözümlenmesi esas olmakla birlikte, tahkim usûlü 

kadar pratik olmamaktadır. Özellikle günümüzde mahkemelere intikâl eden davaların 

sayısının bir hayli çok olması sebebiyle, insanlar haklarını alabilmek için uzun müddet 

beklemek zorunda kalmaktadırlar. Bu müddet zarfında da mağdur olan tarafın mağduriyeti 

sürmektedir. Netice olarak insanlar haklarını arama konusunda zaman zaman yasal 

olmayan yollara başvurabilmektedir. Bu gibi manzaraları ortadan kaldırmak adına 

anlaşmazlığa taraf olan kimselerin güvenilir buldukları üçüncü bir şahsı hakem kabul 

etmeleri, hem aklın gereği hem de en kolay yoldur. Sonuç olarak hakeme başvurma; 

güvenirliliği, hızlılığı kolaylılığı hakkı gerçekleştirmeye çalışırken tarafların sırlarının ve 

                                                           
464  Yazar, a.g.tz., s.58 



121 
 

itibarlarının üçüncü şahısların önüne serilmesine fırsat vermeden sonuca ulaşılabilmesi 

açısından yargıya dahil edilmiş, kitap, sünnet ve icma ile meşrû kılınmış, tarafların her 

türlü menfaatine uygun olan bir yoldur, tahkimin gizlilik yönü eleştirilse de özellikle aile 

hukukuna dair davalarda tahkimin tarafları yıpratmayan en önemli yönü gizliliğidir.465 

6.5.1. Hakemlerde Aranacak Şartlar Bakımından 

Hakemlik belli nitelikleri taşıyan kişilerin yürütebilecekleri bir görev olduğu için 

İslam hukukçuları hakemlerin kimler arasından seçileceğine ilişkin bir takım şartlar ileri 

sürmüşlerdir. Bunlar, Müslüman olmak, eda ehliyetine sahip olmak, hür ve âdil olmak, 

hukuk bilmek, özellikle akraba olmaktır. Görüldüğü gibi erkek olmak veya kadın olmak 

gibi bir şart olmamasına rağmen, bu konuda fukaha arasında ihtilafa düşülmüştür. 

6.5.2. Kadının Hakem Olması Bakımından 

İbn Kudâme (ö.620/1223), hakemlerin şartlarını sayarken ikisinin de erkek olması 

gerektiğini zikreder. Bu, Mâlikilerin görüşüdür. Şâfiiler hakemin erkek olmasını şart 

koşmazlar. Muğni’l Muhtaç’ da da erkek olma şartının aranmadığına yer verilmiştir. 

Bu konuda tercih edilen görüş hakemlik için erkeklerden uygun bir kimse 

bulunamazsa bunda ısrar edilmez. Çünkü hakem göndermekten umulan hedefe 

ulaşabilecek olmak daha önemlidir. Eğer hakemlik için gerekli şartları kendisinde toplayan 

iki erkek kolaylıkla bulunuyorsa o ikisini bırakıp da iki bayan seçmek caiz olmaz. Eğer bu 

şartları taşıyan erkekler bulunamazsa öncelikle ailelerinden olmak kaydıyla iki bayan 

seçilir. Şayet aileden seçmek mümkün değilse iki bayan hakemin yabancılardan seçilmesi 

caiz olur. Özellikle hanımın daha rahat bir şekilde kendisini ifade edebilmesi için hakemin 

bayan olmasında fayda bile olabileceğini düşünüyoruz. Nitekim Abdülkerim Zeydan bu 

konuda hakemin erkek olması şartının yokluğunu tercih edilen bir görüş olarak 

belirtmiştir.466 
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7. EVLİLİĞİ SONA ERDİRME HAK VE YETKİSİ BAKIMINDAN 

EŞİTLİK VE İSTİSNALARI  

Sözlükte “serbest kalmak, serbest bırakmak, bağından kurtulmak, bağını çözmek” 

anlamındaki talâk,467 fıkıh terimi olarak , “nikâh akdini belirli bir lâfız ile derhal ya da 

gelecekte ortadan kaldırmak ve izâle etmektir.”468 

İslâm dininde boşanma meşrû sayılmakla beraber, en son başvurulması önerilen 

tedbirlerden biridir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Helâllerin Yüce Allah’a en 

sevimsiz olanı; talâktır.”469 buyurmaktadır. “Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütûf ve nimetiyle 

onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah, lütfu geniş olandır. 

O, hüküm ve hikmet sahibidir.”470 Çünkü burada “çok zararı az zararla giderme”471 kaidesi 

gereğince tarafların her ikisinin de açıkça faydası söz konusudur. Nitekim insanların en 

mükemmeli ve müsamahakârı olan Peygamber Efendimiz (s.a.v) de eşi Hafsa ile böyle bir 

sıkıntı yaşamış ve kendisini ric’i talakla boşamak zorunda kalmıştır. Ancak aralarındaki 

tatsızlık çok fazla devam etmediğinden, daha sonraları kendisine geri dönmüştür.472 

İslam hukukunda boşama yetkisi tek bir merciide değildir. Eşler, hakemler ve 

mahkemeler boşama yetkisini haizdir. İslâm hukukunda boşanma hakkı konusunda kadın 

ve erkek eşittir. Ancak bu hakkı kullanma konusunda kadın ve erkek farklı yolu takip 

etmek zorundadır. Bunun nedeni de, aile kurumunun oluşumu ve devamında kadın ve 

erkeğin özellikle mali sorumluluklarının farklı olduğudur. Yani boşanma hakkı ve boşama 

yetkisi birbirinden farklıdır. Kadın ve erkek boşanma hakkında eşitken, boşanma 

yetkisinde aile kurumundaki mehir ve nafaka gibi maddi sorumluluklar sebebiyle 

farklıdırlar. 

7.1. Talâk 

Talâk, prensip olarak İslâm Hukuku’nda erkeğe tanınmış yetkilerden birisidir ve 

erkek bir sebep göstermeksizin tek taraflı iradeyle eşini boşayabilir. Gerek karı-koca 

arasında devam eden evlilik hayatının muhafazasını sağlamak, gerekse evliliğin bitmesi 

durumunda kocaya yüklenen birtakım mali yükümlülükler bu hakkın kocaya ait olmasını 
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gerekli kılmaktadır. Bu yönüyle talak yetkisi kocaya tanınan bir hak veya üstünlük değil; 

yükümlülük olarak değerlendirilir. Boşanma yetkisinin kural olarak erkeğe verilmesi; 

kadının yaratılış itibariyle daha asabî ve duygusal, erkeğin ise daha temkinli ve soğukkanlı 

olması, hareketlerinin sonuçlarını iyi düşünebilmesi ve bu nitelikleri dolayısıyla boşanma 

yoluna varmaksızın kadını, nasihat, azarlama ve dayak gibi araçlarla yola getirebilmesi 

nedenlerine dayandırılmıştır.473 

Boşama yetkisinin erkeğe verilmesi hususunda İslâm âlimleri ittifak halindedir. 

Yüce Allah(c.c.)’ın bu hakkı kocaya vermiş olması, nimet-külfet dengesini gözetmekle 

birlikte evliliğin birliği açısından da bazı hikmet ve maslahatlara dayanır. Evlilik hayatını 

muhafaza etmek, iyi düşünülmeden alelacele evliliğe son verilmesinin ciddi neticelerini 

önlemek amacı ön plandadır.474 Kocanın boşama yetkisini kötüye kullanması ve kadını 

mağdur bırakma amacı gütmesi, boşama yetkisinin erkeğin elinde olmasına itiraz sebebi 

olabilir. Fakat kocanın bu keyfiyette bulunmasını engelleyen, mehir, nafaka gibi mali 

yükümlülüklerin yanında; toplumsal, dini ve ahlâki müeyyidelerin bulunduğunu da 

unutmamak gerekir. 

Boşama yetkisinin iki tarafa da verilmesi durumunda ailenin yıkılma ihtimali iki 

misline çıkar. Çünkü olumsuz her ortamda, eşler birbirini terk edebilir, gurur ve kibir 

meselesi yaparak her iki taraf da altta kalmamak için boşamada öncelik hakkını elde 

etmeye çalışır.475 

Talâk ile ilgili Kur’ân âyetleri dikkatle incelendiğinde açıkça görülecektir ki, 

İslâmdaki talâk müessesesinin amacı, diğer dinlerdeki veya hukuki sistemlerdeki 

amacından farklı değildir. Bu amaç da, karı-kocanın aile kurumunu devam ettirmelerini 

imkânsız hale getiren bir takım sebeplerin bulunması durumunda, artık çekilmez bir sıkıntı 

ve işkence halini alan beraberliğin, yani evlilik akdinin sona erdirilmesi ve karı kocadan 

her birine yeni bir yuva kurma şansının tanınmasıdır. İslâmda talâkın amacı erkeği kadının 

efendisi yapmak değildir.476 Bu konuda Halebî’nin düşüncesi oldukça farklıdır. O’na göre 

“Boşama meşru olmasaydı, erkekler ebedî üzüntüde kalmaları lazım gelip, bu belalardan 

kurtulmaları mümkün olmazdı. Çünkü kadınların çoğu görüşleri kısır, akılları noksan, 

safahata düşkün, düşünceleri az, idareleri fena, kocalarının nimetine karşı nankör, kıymetli 

                                                           
473  Özkorkut, a.g.tz., s.68 
474  Karaman, Anahatlarıyla,C.II, s 109 
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malları zayi etme, namus ve şerefi yıkma, gizlı sırları açıklama gibi kötü sıfatlardan hâli 

değillerdir.”477  

Boşanma ile ilgili âyetlerde boşamanın erkeğe isnad edilmesinin gerçek sebebini 

bulabilmek için âyetleri tam bir bütünlük ve dikkatle ve önyargısız bir şekilde 

değerlendirmek gerekir. Bu şekilde incelendiğinde görülür ki, boşamanın erkeğe isnad 

edildiği âyetlerin478 tamamında, boşama sonucunda erkeğin yerine getirmek durumunda 

olduğu birtakım yükümlülüklerden bahsedilmektedir.479Mesela: 

-Eşine yaklaşmamaya yemin eden erkek dört ay bekler. 

-Boşadıkları eşlerine geri dönmek isteyen erkekler bu süre içerisinde eşlerine 

dönebilirler. 

-Eşini boşayan erkeğin, ona verdiklerini geri alması helal değildir. 

-Erkek eşini üçüncü defa boşarsa, boşadığı eşi bir başkası ile evlenip de, daha sonra 

boşanmadıkça, onunla tekrar evlenemez. 

-Erkekler eşlerini boşadıklarında, ya tekrar güzellikle eşlerine dönerler, ya da 

ayrılacaklarsa güzellikle ayrılırlar; fakat erkek boşadığı hanımını haksızlıkla ve zorla 

tutamaz. 

-Cinsi birleşmeden ve mehir belirlemeden önce erkek eşini boşarsa, boşadığı eşine 

maddi yardımda bulunmakla yükümlüdür. 

-Mehir tayin ettikten sonra eşlerini boşayan erkekler, tayin ettikleri mehrin yarısını 

kadına vermekle yükümlüdür. 

-Erkekler eşlerini boşadıkları zaman, iddet müddeti süresince onları evlerinden 

çıkaramaz. 

Kadının boşanma sonucunda ortaya çıkan hemen hiçbir maddi yükümlülüğü 

bulunmadığından -ki bu kadının erkeğe nazaran avantajlı bir konumda olduğunu da 

gösterir- âyetlerde kadına hitap edilmesine gerek kalmamıştır.480  

                                                           
477  Halebî,a.g.e., s. 175 
478  Talak, 65/1, Bakara, 2/226-232,236-237… 
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Erkeğe verilen boşama yetkisinin kadının aleyhine kullanılmasını önlemek için 

İslâm hukukunda bazı tedbirler alınmıştır: Ölüm döşeğinde bulunan bir erkek, eşini kesin 

bir talâkla boşar ve iddet beklemeden ölürse, eşini mirastan mahrum bırakmak hilesine 

başvurmuş olduğu kabul edildiğinden kadın kendisine varis olur vs. Burada boşanma ve 

ölüm iddetlerinden hangisi en uzun ise, kadın lehine olduğundan, o nazarı itibara alınır. 

Buna karşılık aynı müddet içinde koca değil de kadın vefat ederse koca ona varis olamaz. 

Çünkü boşama hakkını kullanarak irsiyet hakkını düşürmüştür.481 

Talâk dönülebilir olup olmamasına ve sünnete uygunluğu bakımından ikiye ayrılır: 

7.1.1. Dönülebilir Olup Olmaması Bakımından 

7.1.1.1. Ric’i Talak 

Dönüşü kolay olan boşanma anlamına gelmektedir. Yeni bir nikâh akdedilmeden 

erkeğin boşadığı eşine dönmesine imkân veren boşama şeklidir. Hanefîlere göre, erkek için 

zifaf sonrasında, şiddet içermeyen açık ifadelerle; kadın için ise, boşanma karşılığında 

herhangi bir tazminat ödemeksizin, boşanmanın ilk ya da ikinci defa olması şeklinde 

gerçekleşen boşanmaya ric’i boşanma denir. 

Ric’i şekilde boşanan erkek eşinin iddeti içinde hanımına dönmek istediğinde eşi 

istemese de yeniden mehir ve nikâh akdine ihtiyaç duymaksızın eşine dönebilecektir: 

“Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak 

sahibidirler. Kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin 

kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.”482 Ancak kadın, kocasının kendisine bazı haksızlık ya da zulüm yapmak için 

geri dönmek istediği şeklinde kuşku duyuyorsa ve bunu ispatlayabilirse, mahkeme erkeğin 

dönüşüne müsaade etmeyecektir.483 

7.1.1.2. Bain Talak 

Kesin ayrılığı gerektiren boşanma türüdür. Yeni bir nikâh akdedilmeden erkeğin 

evlilik hayatına dönüşüne imkân vermeyen boşama şeklidir. Bain bir talâktan 

bahsedebilmek için de genel olarak bir takım şartlar vardır: Erkeğin cinsel birleşme 

öncesinde boşaması, boşamanın kinayeli sözlerle ya da şiddet ifade eden mübalağalı 
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sözlerle gerçekleşmiş olması, kadının isteği ile bir bedel üzerine anlaşarak boşanılması, 

kadının tefviz-i talak hakkını kullanarak boşanması, boşamanın hâkim kararıyla 

gerçekleşmesi, üçüncü talâk hakkının kullanılmış olması gibi durumların vuku bulması 

gerekmektedir.484 

Ebû Hanife’ye göre îlâ müddeti bittiği halde erkeğin hanımına dönmemesi halinde 

gerçekleşen boşanma da bâin boşanmadır.485 Üçüncü talâkın kullanılması dışındaki 

boşamalarda kadınla erkeğin ayrılığına ‘beynunet-i suğra’ denilir. Bu durumda eşler yeni 

bir nikâh akdiyle evlilik hayatına dönebilirler. Üçüncü talâkın kullanılması durumunda ise 

eşler birbirinden kesin bir biçimde ayrılır. Buna ‘beynunet-i kübra’ denilir. Bu durumda 

yeni bir nikâh yeterli değildir. Öncelikle kadının bir başkasıyla gerçek bir evlilik yapması 

daha sonra da boşanma veya ölümle bu evliliğin sona ermesi gerekir.486 

7.1.2. Sünnete Uygunluğu Bakımından 

7.1.2.1. Sünni Talak 

Kur’ân ve sünnetin talimatına uygun olan boşama biçimidir. Erkeğin kendisi ile 

zifafa girdiği karısını, cinsel ilişkide bulunmadığı temizlik (hayız olmadığı) döneminde, bir 

talâkla boşaması ve iddet sona erene kadar onu terk etmesi anlamındadır.487 

7.1.2.2. Bid’i Talak 

Kitap ve sünnetin ruhuna uygun olmayan boşanmalara denir. Kocanın hanımını 

hayız günlerinde, nifas halinde veya temizlik döneminde cinsel ilişkinin peşinden birden 

fazla talâkla boşamasıdır.488 Sünnete uygun olmayan boşama haramdır.489 

7.2. Tefviz-i Talak Uygulaması Bakımından 

Erkeğin tek taraflı iradesi ile talâk yetkisini nikâh esnasında veya evlilik içinde, 

hanımına veya bir başkasına devretmesidir. Burada erkeğin devrettiği boşanma hakkı 

değildir. Bu durumda boşanma yetkisi kendisine devredilen kadın, kocası ile eşit olarak 

boşanma hakkına sahip olmaktadır. Yani talâk hakkının ortaklaşa kullanılması söz 

konusudur. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse nikâh akdi esnasında veya 
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sonrasında boşama yetkisinin kendisine de verilmesini şart koşan kadının tek taraflı irade 

beyanıyla, erkeğin rızasına veya mahkemeye başvurmaksızın bu yetkiyi kullanma hak ve 

yetkisine sahip olması şeklinde tarif edilebilir.490 

Kendisine eşi tarafından boşama yetkisi verilmeyen kadın için ise devamını 

istemediği bir evliliği sona erdirebilmek için iki yol kalır. Bunlardan birisi, kadının bir mal, 

umumiyetle mehir alacağı karşılığında kocasını kendisini boşamaya razı etmesidir. Diğeri 

ise mahkemeye müracaatla kazâi boşanma talebinde bulunmasıdır. Muhâle’ada kocanın 

rızası gerekirken mahkeme kararı ile boşanmada kocanın rızası aranmaz.491 

7.3. Muhâle’a Uygulaması Bakımından 

Arapça bir kelime olan “hul”den gelen muhâle’a, sözlükte “çıkarmak, 

gidermek”492,”nikâhtan ayrılmak”493; ıstılâhta ise “karı kocanın anlaşarak çoğu kez kadının 

mehrinden vazgeçmek gibi bir bedel vermesi karşılığında ayrılmaları”494 demektir. 

Boşanma konusunda karı-kocanın karşılıklı anlaşmaya varmalarıdır. Halebî’ye göre 

“Zevcinin boşaması için kadının mal ile kendini feda etmesidir.”495 Muhâle’a, bedelli ve 

bedelsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Aldığı mehrin tamamı karşılığında boşanırsa hul, bir 

kısmı karşılığında olursa sulh, daha fazla karşılığında olursa fidye, kocası üzerindeki 

haklarının tamamını düşürmesi karşılığında olursa mübâre’e terimleri kullanılır.496 

İslâmda erkeğe verilen talâk yetkisine karşılık kadına da hulu’ hakkı verilmiştir.497 

Eşlerin muhalea yapabilmesi için kocanın talâk ehliyetine sahip olması kâfi ise de kadının, 

boşanan kadında bulunması gereken şartlar yanında mal varlığı üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilme ehliyetine de sahip olması gerekir. Çünkü muhâlea kadın bakımından iki tarafa 

borç yükleyen bir akittir. Bu bakımdan akıl hastası bir kadınla veya reşit olarak bulûğa 

ermemiş bir kadınla geçerli olarak muhâlea yapılamaz.498 

Muhâlea bedeli mal olmalıdır. Ancak, mal kavramı, İslam hukukçuları tarafından 

farklı yorumlanmıştır. Hanefilere göre hulu’ bedeli şer’an kendisinden istifade edilmesi 
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mümkün, mevcut olan eşya ve mütekavvim mal olmalıdır. Bunun dışında kalan haklar ve 

menfaatler hulu’ bedeli olamaz. İktisadi değeri olan her ayn (eşya ve mütekavvim mal), 

hak ve menfaat mal olup hulu’a bedel olması mümkündür. Kadın kocasından daha sonra 

alacağı mehri ve iddet nafakasını almamak üzere de hulu’ yapabilir.499 

Kadının aile hukukunu çiğneme korkusu,500 kasdî bir kusuru olmayan kocasını 

sevmemesi, farklı dünya görüşüne sahip oldukları için evlilikte huzur ve mutluluğu 

bulamaması geçerli muhâlea sebepleridir.501 Boşanma sebeplerinden biri de sevmemek, 

anlaşamamak ve beraber yaşamaya tahammül edememektir.502 İlk muhâlea olayı olark 

bilinen Sabit b. Kays’ın hanımının boşanma talebi böyle bir sebebe dayanmaktadır. Hz. 

Peygamber (s.a.v.) bu durum karşısında kadına aldığı mehri kocasına vermek şartı ile 

boşanmalarına müsaade etmiştir.503  

Kocanın hanımına meyil ve muhabbeti varsa kadının sabredip boşanmaması 

yerinde olur. Bunun delili Sevbân hadisidir: “Hangi kadın çok ciddi bir gerekçe yokken 

kocasına boşanma talebinde bulunursa, bilsin ki, cennetin kokusu kendisine haramdır.”504 

Çünkü bu olumsuz bir harekettir ve dinen mekruhtur. Ancak mekruh olmakla birlikte hûl 

vaki olursa: “Kadınlara mehirlerini cömertçe verin, eğer ondan gönül hoşluğu ile size bir 

şey bağışlarsa onu afiyetle yiyin.”505buyurulmaktadır. Muhâleanın sonucu ise; Ahmed b. 

Hanbel’den gelen bir rivâyete, Şafiînin son görüşüne, Hanefîler ve Mâlikîlere göre bir bâin 

talâktır.506 

7.4. Tefrik Uygulaması Bakımından 

İki şey arasını ayırmak anlamında kullanılan bu kelime, ıstılâhta hâkimin karı-koca 

arasını bir sebebe binaen ayırması anlamında kullanılmaktadır. İslâm hukukunda ilke 

olarak boşama yetkisi kocaya verilmişse de, mahkemenin de bu yetkiyi bazı durumlarda 

kullanabileceği kabul edilmiştir. Ancak mahkemenin evlilik birliğine müdahale edebileceği 

durumlar naslarla tespit edilmemiştir. Bu nedenle hangi hallerde mahkemenin evliliğe 
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müdahale edeceği konusunda hem ihtilaf edilmiş hem de tarih içinde bu durumlar 

Müslümanlardaki anlayış değişikliğine paralel bir şekilde gelişme kaydetmiştir.507 

Mahkemenin müdahalesi ile evliliğin sona erdiği haller iki bölümde ele alınabilir. 

Birincisi hukuki geçersizlik sebebiyle mahkemenin evliliğe müdahalesidir ki; bu durum 

nikâhın feshi olarak bilinmektedir. İkincisi ise eşlerin talebi nedeniyle mahkemenin 

evliliğe müdahalesidir.  

7.4.1. Hukuki Geçersizlik Nedeniyle Mahkemenin Evliliğe Müdahalesi 

Nikâh akdinin geçersiz olduğu durumlarda evliliğin fiilen de sona ermesi için 

gerektiğinde mahkemenin müdahale edebileceği eskiden beri kabul edilmiştir. Hukukî 

geçersizlik nikâh esnasında olabildiği gibi sonrasında da ortaya çıkabilir. Kısaca hukuki 

geçersizlik sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:508 

a) Kadının iddet bekliyor olması veya başka bir erkekle nikâhlı olması ya da karı-

kocanın süt kardeş gibi birbirlerine mahrem akraba olmaları şeklinde nikâh akdinin sıhhat 

şartlarından birinin bulunmaması. 

b) Baba veya dede dışındaki bir veli tarafından evlendirilen küçüğün bulûğdan 

sonra muhayyerlik hakkını kullanarak evliliğin feshini talep etmesi (Seçim hakkı sebebiyle 

fesih). 

c) Reşit bir kadının velîsinin rızası bulunmadan dengi olmayan birisiyle ya da 

mehr-i mislinden az bir mehirle evlenmesi (evlilikte aldanma sebebiyle fesih ). 

Evlilik akdinden sonra meydana gelebilecek eksiklikleri de şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

a) Eşlerden birinin irtidat etmesi. 

b) Müslüman erkeğin müşrik olan karısının Müslüman ya da ehl-i kitap olmayı 

reddetmesi. 

c) Eşlerden birinin diğerinin usûl ve furûundan biriyle hürmet-i musâhareyi 

gerektiren bir fiil işlemesi. 
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7.4.2. Eşlerin Ayrılma Talebi Doğrultusunda Mahkemenin Evliliğe 

Müdahalesi 

Bütün mezheplerin benimsedikleri yorumları göz önüne alınırsa mahkeme kararıyla 

boşanma sebepleri olarak şunlar sıralanabilir: 

a) Eşlerden birinin tedavisi imkânsız, bulaşıcı veya diğer eşe tiksinti verici bir 

hastalığa yakalanması,  

b) Nafakanın temin edilememesi, 

Erkek, hanımının geçimini sağlamakla yükümlüdür. Kocanın geçimi 

sağlayamaması durumunda hanımın başvurusu üzerine hâkim nafakaya hükmeder. Ancak 

koca fakir olur ve hâkimin hükmettiği nafakayı ödeyecek malı bulunmazsa kadının buna 

dayanarak boşanma davası açıp açamayacağı konusunda ihtilaf vardır. Hanefîlere göre 

kocanın nafakayı temin etmekten aciz olması durumunda kadın öncelikle bir müddet 

sabredip kocasına mühlet vermeli, kocasının da iznini alarak gerekirse çalışıp nafakasını 

temin etmelidir. Böylece kocası ona nafakasını borçlanmış olur.509 Diğer üç mezhebe göre 

ise aralarında farklılık olmakla birlikte koca karısının nafakasını temin etmez, görünürde 

de bir malı olmazsa hâkim kadının talebi üzerine boşanmaya hükmedebilir. 

c) Gaiplik, 

Gaiplik pozitif hukuktaki terke benzemektedir. Hanefî ve Şafiî hukukçulara göre, 

kocası evini terk eden kadının boşanma hakkı yoktur. Bu yorum terk edilen kadın için 

haksız durumlara yol açmaktadır. Mâlikî ve Hanbelî hukukçulara göre, kocanın gaipliği 

kadına zarar verirse koca kadının geçimine yetecek kadar mal bırakmış olsa dahi kadın 

boşanma talep edebilir. Ancak Hanbelîler kocanın gaipliğinin meşru bir mazerete 

dayanmaması gerektiğini söylerler. 

d) Fena muamele ve şiddetli geçimsizlik, 

Fena muamele ve geçimsizlik, sadece Mâlikî ve Hanbelî mezhebinde bir boşanma 

sebebidir. Hanefî ve Şâfiî mezhebinde ise boşanma sebebi değildir.510 
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7.5. Îlâ Uygulaması Bakımından 

Îlâ sözlükte “yemin” manasındadır. Cahiliye devrindeki bir talâk çeşididir. 

Arapların bir sene veya daha fazla süre ile hanımı ile temasta bulunmamaya yemin etmesi, 

bu müddetin bitiminde yeminini yenileyerek hanımına eziyet etmek kastıyla hareket 

etmeleridir. İslam bu hükmü değiştirmiştir. Îlâ bir boşanma çeşidi olarak kalmış fakat 

süresi dört ay olarak kısaltılmıştır: “Kadınlara yaklaşmamaya yemin ederler, dört ay 

beklerler. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dönerlerse kuşkusuz Allah her şeyi çok 

bağışlayan çok merhamet edendir. Eğer boşanmayı kastederlerse kuşkusuz Allah, her şeyi 

çok iyi işiten çok iyi bilendir.”511 

 Koca dört aydan önce eşine dokunursa, yemin keffareti vermek zorunda 

bırakılmışır. Yemin kefareti, ya on gün fakiri doyurmak veya on fakiri giydirmek, bir 

köleyi azad etmektir; bunların hiçbirine gücü yetmiyorsa üç gün oruç tutmaktır. Îlâsı dört 

aydan az olanlar ise îlâ değildir. 

Îlâ, kocanın hanımına dört ay veya daha fazla bir zamanda yaklaşmamaya ve 

kendisiyle cinsel ilşkiye girmeyeceğine Allah üzerine yemin etmesi veya yaklaşmayı ağır 

bir ibadete bağlamasıdır.512 Esasen ilada bulunmak kadının zarar ve aleyhine 

gerçekleştirlen bir tasarruftur. Îlâ müdddeti sonunda koca hanımına dönmemişse, herhangi 

bir işleme gerek kalmaksızın evlilik sona erer ve bu ayrılış bir bain talâk hükmündedir. 

Ebu Hanife’nin de aralarında bulunduğu bazı İslâm hukukçularının görüşü bu yöndedir. 

Müddet bitiminde koca ya hanımını boşamalı, ya da hanımına geri dönmelidir. Bunlardan 

birini yapmazsa, kadın mahkemeye boşanma talebi ile başvurur. Bunun sonucunda olan 

ayrılık ise ric’i talâk sayılır.513 

7.6. Lian Uygulaması Bakımından 

Lian lügâtte “iki veya daha fazla kişinin karşılıklı lânetleşmesi” demektir. Kocanın 

karısına zina isnadında bulunması ve dört şahit getirememesi sonucunda karı-kocanın, 

hâkim huzurunda şer’î usulüne uygun olarak dörder defa şehâdette bulunduktan sonra 

kendilerine lânet ve gazap okumalarıdır.514 

                                                           
511  Bakara 2/226-227. 
512  Karaman,Mukayeseli, C.I., s.381 
513  Dalgın, Koçak, Şahin, a.g.e., s.323 
514  Erdoğan, a.g.e.,s . 327 
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Lian Kur’ân’da şöyle zikredilmektedir: “Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden 

başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği; kendisinin doğru 

söyleyenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci 

defada da; eğer yalancılardan ise, Allah'ın lânetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle 

yerine gelir. 

 Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı dört defa şahit getirmesi (Allah 

adına yemin etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın 

gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır.”515 

Ebu Hanife ve Sevri’ye göre mülâane tamamlandıktan sonra eşler hemen ayrılmış 

sayılmazlar. Kocanın karısını boşaması gerekir. Bundan kaçınması halinde hâkim aralarını 

ayırır. Bu ayrılık kadının suçunun sabitliğinden değil evliliğin böyle bir ithamla devam 

edemeyecek olmasından kaynaklanır. Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre bu bir bâin 

talâktır. İmam Şafiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise fesihtir.516 

7.7. Zıhâr Uygulaması Bakımından 

Zıhâr ve îlâ, her ikisinin de cinsel temasa mâni olan bir yemin olması ve kefâretin 

bu yasağı kaldırması bakımından benzerlik arz eder. Bizzat koca tarafından uygulanması 

ve kadının bunlarda bir hakkı bulunmaması yönüyle de benzerlik gösterir.517 Sözlükte “sırt, 

arka, yüzey” gibi anlamları bulunan zahr kelimesiyle ilişkili olan zıhâr terimi kocanın, 

kendisine haram kılmak maksadıyla karısını veya karısının baş, yüz, sırt gibi bütünü ifade 

eden bir bölümünü evlenmesi dinen yasak olan yakını (mahrem) bir kadına benzetmesi 

demektir.518 

Zıhâr, İslâmdan önce, erkeğin karısına, “sen annemin sırtı gibisin” demesiyle 

gerçekleşen ve kadının haklarının ihlal edildiği bir uygulamadır. Cahiliye dönemine ait bu 

uygulamada, kadın kocasının bu sözü üzerine, ona ebedî olarak haram olur, fakat tam 

olarak boşanmış sayılmadığından, başkasıyla da evlenemezdi, evliliği askıda kalırdı. 

Böylece hayatı boyunca büyük bir yalnızlığa mahkûm edilirdi.519 

                                                           
515  Nur, 24/6-9 
516  Açık, a.g.tz., s.19 
517  Danışman, a.g.tz., s. 184 
518  Ahmet Yaman, “zıhâr”, T.D.V.İ.A., C.XLIV, İstanbul,2014, s.387 
519  Döndüren, a.g.e., s.442 
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Zıhârın şer’i hükmü haramdır. Bunun delili ise: “İçinizden kadınlarına zıhâr 

yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak, 

kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve 

yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.”520dir. Yine “ 

Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhâr yaptığınız eşlerinizi de 

anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu 

sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği 

söyler ve doğru yola iletir.”521 âyet-i kerîmesi de haram olduğunun delilidir. 

Sadece kocaya tanınmakla birlikte koca için müeyyidesi îlâdan daha ağırdır. Zıhâr 

kefareti öncelikle köle azad etmek, buna gücü yetmezse iki ay aralıksız oruç tutmak, buna 

da gücü yetmezse sabahlı- akşamlı altmış fakiri doyurmaktır.522 

7.8. Hulle Uygulaması Bakımından 

Kur’ân, bir kimsenin karısını üç defa boşadıktan sonra artık dördüncü defa onunla 

evlenemeyeceğini, ancak kesin olarak boşadığı eşi bir başka erkekle evlenip de ondan da 

boşanacak olursa, ancak o zaman tekrar onunla evlenmesinin mümkün olacağını hükme 

bağlamıştır.523 Buna göre: 

1) Kadın üç defa boşayan kocasından iddetini tamamlayacak,  

2) Başka bir erkekle evlenecek,  

3) Cinsel birleşme meydana gelecek,  

4) Bu son evlilik, boşanma veya ölüm gibi normal bir yolla sona erecek,  

5)Kadın ikinci kocasından da iddetini tamamlamış olacaktır.524     

Ancak burada Kur’an’ın öğretisi ile amacından saptırılan hulle uygulaması ilk 

bakışta birbirine benzer gibi görünse de aslında aralarında çok önemli bir fark vardır. 

Hullecilik, “ Karısını üç kere boşayan bir kimsenin tekrar onunla evlenebilmesi için, eşini 

iddet beklemeden ve açık veya kapalı olarak anlaşmaya bağlı bir şekilde bir erkekle 

evlendirmek, sonra çok defa zorla boşatmak, yine iddet beklemeden ilk kocasıyla yeniden 

                                                           
520  Mücadele, 58/2 
521  Ahzab,33/4 
522  Halebî, a.g.e.,s.233 
523  Bakara, 2/230 
524  Döndüren, a.g.e., s. 350 
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evlendirmek” ten ibaret hoş olmayan bir tatbikattır. Bir erkeğin karısını bu şekilde 

beklemesi çok ızdırap vericidir. Bu sebeple Kur’ân’ın amacı kesin boşamaların önüne 

geçmeyi amaçlamıştır. Hullecilik ise danışıklı bir durumdur ve kolaylaştırıcıdır. 

Dolayısıyla yanlış uygulanan hulle Kur’ân’ın bir hükmü değildir.525 

8. EVLİLİĞİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARINDA EŞİTLİK VE  

    İSTİSNÂLARI 

8.1. İddet Bakımından 

Sözlükte “saymak, sayılan şeyin miktarı, adet” anlamına gelen iddet kelimesi İslâm 

hukukunda, evliliğin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda kadının yeni bir evlilik 

yapabilmek için beklemek zorunda olduğu süreyi ifade eder.526  

Boşanmanın hukuki bir sonucu olan iddet beklemenin, kadının boşandığı 

kocasından hamile olup, olmadığının anlaşılabilmesi, ric’i boşanma halinde kocanın geri 

dönmesine imkân sağlaması, boşanıp evlenmenin güçleştirilerek, ailenin zarar görmesine 

engel olunması, kadının eğer kocası vefat ettiyse, ölen kocası hatırasına bağlılığını ve 

sadakâtini ifade edebilmesi için, kadının bu dönemi evinde geçirmesi gibi fizyolojik, 

psikolojik, sosyal ve ahlaki sebep ve hikmetleri bulunmaktadır. 527    

8.1.1. İddet Çeşitleri 

İddet boşanmanın çeşidine ve kadının biyolojik durumuna göre farklı sürelerde 

olabilmektedir. Boşanma ve ölüm iddeti olmak üzere ikiye ayrılır. Boşanma iddeti, kadının 

hamile oluşuna ve hayız durumuna göre değişir:  

-Doğumla sona eren iddet, boşanmış ya da kocası ölmüş kadın hamile ise, bu 

kadının iddet müddeti doğuma kadardır.528   

-Üç hayız ya da temizlik müddetince devam eden iddet; boşanmış olup, hamile 

bulunmayan ve düzenli adet gören kadının iddeti bu kadar iddet beklemekle son bulur.529 

-Boşanmış olup adet görmeyen veya adetten kesilmiş olan kadınların iddeti üç 

aydır.530 

                                                           
525  Kırbaşoğlu, a.g.m., s.283 
526  H. İbrahim Acar, “iddet”, T.D.V.İ.A., C.XXI, İstanbul, 2000, s.466 
527  Karaman, Mukayeseli, C.I ,s.387  
528  Talak, 65/4 
529  Bakara, 2/228 
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-Kocası ölmüş olup, hamile bulunmayan kadının iddet bekleme süresi dört ay on 

gündür.531 

8.1.2 İddetin Hukuki Sonuçları 

İddet her iki taraf üzerinde de bazı sonuçlar doğurur: Talak iddeti bekleyen kadının 

yiyecek, giyecek ve barınma gibi ihtiyaçları iddet süresince kocası tarafından karşılanır. 

Kocasının ölümü sebebiyle iddet bekleyen kadın, zaten kocasının mirasından belli bir 

hisseye sahip olacağından ayrıca iddet nafakası söz konusu olmaz. 

Kadın, iddetini bitirmeden başka birisi ile evlenemez ve hatta nişanlanamaz. 

Kendilerine bu yönde teklifte de bulunulamaz. Kadın iddetini kocasının evinde 

tamamlar.532 İddet içinde kadın doğum yapacak olursa, eğer bu doğum, altı ay ile bir yıl 

arasında olmuşsa, nesep kocaya ait olur.533 

8.2. İrtidat Veya İslâma Girmenin Nikâha Etkisi 

a) Dinden çıkma halinde: Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Mâlik’e göre eşlerden 

birisi İslâmı terketse nikâh akdi kendiliğinden ortadan kalkar. Şâfii ve Hanbelîlere göre 

böyle bir durumda evliliğin feshi, iddet süresi sonunda gerçekleşir. İrtidat eden eş iddet 

süresi içinde İslâma geri dönerse evlilikleri önceki hâl üzere devam eder. 

Eşlerden birinin irtidat etmesi durumunda kadının mehir hakkı şu şekilde belirlenir: 

Dinden çıkan koca ise, kadın mehrin tamamına hak kazanır. Çünkü cinsel temasla 

mehir kesinlik kazanır. Cinsel temastan önce koca irtidat ederse kadın mehrin yarısını alır. 

Eğer dinden çıkan kadın olur ve bu durum cinsel temastan önce gerçekleşmişse mehir 

alamaz. Cinsel temastan sonra irtidat etmişse mehrin tamamını alır. Çünkü Dâr’ul İslâm’da 

yapılan cinsel birleşmenin sonucu ya cezadır veya mehirdir.534 

b) İslâma girme halinde: Kadın İslâma girip, kocası kâfir kalsa, İslâm hâkimi 

erkeğe Müslüman olmayı teklif eder. Erkek kabul ederse, kadın onun eşi olur; koca islamı 

kabul etmezse hâkim onları ayırır. Çünkü Müslüman bir kadının, kâfir bir erkeğin yanında 

kalması caiz değildir. Erkek İslâma girse, ehl-i kitap olmayan (Mecusi veya ateist) karısına 

İslâm olma teklif edlilir, kabul ederse eşi olarak kalır, etmezse hâkim aralarını ayırır. 

                                                                                                                                                                                
530  Talak, 65/4 
531  Bakara, 2/234 
532  Talak, 65/1,6 
533  Yaman, a.g.e., s.112-113 
534  Döndüren, a.g.e., s.446 
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Çünkü böyle bir evlilik geçerli değildir.535 Gayr-i müslim olan karı-koca birlikte İslâma 

girseler, nikâhları aynen devam eder. Hatta erkek Müslüman olsa, kadın ehl-i kitap olarak 

kalsa dinen câiz olduğundan nikâh düşmez. Kadın içinse durum tam tersidir. 

9. İSTİSNÂLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

9.1.Kadın Ve Erkek Arasındaki Farklılıkların Tahlili 

Kadın ve erkeğin eşitliği meselesinin ontolojik, antropolojik ve hukuki boyutu 

vardır. Ontojik açıdan kadın ve erkek bazı açılardan birbirine eşittir: İki el, iki ayak, iki 

göze sahip olmaları gibi. Bazı açılardan ise birbirlerinden farklıdırlar: Cinsel organlarının 

farklılığı, fiziki yapının sertlik ve dayanıklılık açısından farklılığı gibi. Kadın ve erkek bir 

türün iki ayrı cinsidirler. İnsan olma türünde eşittirler. Fakat kadın kendine has biyo-psişik 

ayıredici özellikleri ile erkek cinsinden, erkek de kendine has özellikleri ile kadın 

cinsinden ayrılır. 

Kadın ve erkek arasında psikolojik farklar da mevcuttur. Kadındaki ince duygular, 

çocuğun değişken ihtiyaçlarına uyum sağlayan davranışlar, genellikle erkekte bulunmaz. 

Kadın ve erkeğin tür olarak ontolojik eşitlikleri, aynı zamanda onların antropolojik 

özelliklerini doğurur. Kadın ve erkek insan olmanın ortak paydasında bilen, yapıp eden, 

değerleri duyan, tavır takınan, önceden gören, isteyen, özgür, tarihsel, ideleştiren, kendini 

bir şeye veren, çalışan, eğiten ve eğitilebilen, devlet kuran, inanan, konuşan varlıklardır. 

Fakat ortak olan bu özellikler, kadın ve erkeğin doğalarının cins olarak farklılığından 

dolayı bazı alanlarda farklı olarak gerçekleşir.  

Hukuki eşitlik ise, aile hayatında ve toplumsal hayatta aynı haklara sahip olma, 

kadının kadın cinsine ait olmasından, erkeğin de erkek cinsine ait olmasından dolayı bir 

takım imtiyazlara veya hak kaybına uğramaması, dolayısıyla kanunun her iki cinse de aynı 

hak ve sorumlulukları yüklemesi anlamına gelir.536  

9.1.1. Eşitsizliğin Linguistik Açıdan Tahlili 

Kur’an-ı Kerim’deki hitapların çoğunun gramatik olarak erkeklere yöneltildiği 

zannedilebilir. Örneğin iki yüzden fazla yerde mü’min erkeklere ( Mü’minûn, mü’minîn) 

hitap edilirken mü’min kadınlar (mü’minât) yirmi civarında anılır. İlk bakışta bu durum 

kadının önemsizliği, muhatap alınmaya değer görülmeyişi, erkeğin ise öndeliği, önemliliği 
                                                           
535  Döndüren, a.g.e, s.447 
536  Güler, a.g.m. s.s. 310-311 
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ve muhatap olarak alınışı olarak yorumlanabilir. Fakat bu durum Arap dilinin gramatik 

yapısından, Arapçanın erkeksi bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Fransızcada olduğu gibi Arapçada da içinde kadınların bulunduğu bir insan grubu 

niteleneceği veya işaret edileceği zaman daima sıfatın veya zamirin eril (müzekker) hali 

kullanılır. Bu durum, emir, nehy, sorumluluk hak ve ödev safhasında her ikisini de 

bağlar.537 

9.1.2. Eşitsizliğin Antropolojik Açıdan Tahlili 

9.1.2.1. Kadın Psikolojisi 

Kadın ile erkek arasında psikolojik açıdan bazı farklar mevcuttur. Bu farklılıklar 

onların değerine yansımamakta ama görevlerinde bazı değişiklikler yapmaktadır: 

1) Kadın ve Kıskançlık:  

Kadın ile erkeğin temel psikolojik özelliklerinden biri kıskançlıktır. Bu duygu 

kadında daha fazladır. “…zaten nefislerde kıskançlık hazırlanmıştır…”538 ifadesi 

kıskançlığın doğuştan gelen ve nefiste bulunan bir duygu olduğuna işaret etmektedir.539 Bu 

duygu pek tabiki erkekte de vardır. Kıskançlığın aşırı derecede olması gibi hiç olmaması 

da duygu hastalığıdır. 

Evlilik hayatının sağlıklı sürmesi yerinde ve tutarlı olan kıskançlık duygusu ile 

pekişir. Çünkü kıskanılan kadın ve erkek, hareketlerinde daha dikkatli davranır, eşinin 

rızasını kazanacak şekilde hareket etmeye çalışır. Kıskanılmayan eş kendinin değersiz 

olduğu duygusuna kapılır ve davranışlarını kontrol altında tutma gereği duymaz.  

Kıskançlığında haklı olan kadın ise bu duygusuyla ve ihmal edilmişliği ile başbaşa 

bırakılamaz. Kendinin taraf olacağı bir barışın yapılması hakkına sahiptir.540 

2) Kadın ve sevgi: 

 Yüce Allah, insan psikolojisine, insanı insan yapan sevgi duygusunu 

yerleştirmiştir. İstisnaları olmakla birlikte kadın ile erkek arasındaki temel fark, erkek 

“seven”, kadın “sevilendir”. Erkek ve kadın iki farklı kutuplardır. Erkek eksi enerji yüklü 

elektron, kadın ise artı enerji yüklü bir proton gibidir. Aralarındaki karşılıklı çekim gücü 

                                                           
537  Güler, a.g.m., s.312 
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ile erkek hep kadının etrafında döner.541 Bu durum, kadın ve erkek arasındaki akılalmaz 

çekimin ispatıdır. 

3) Kadın ve sadâkât:  

Sadâkât, asâletin en önemli göstergesidir.542 Bu ahlâki kavram her iki cins için de 

söz konusudur, ancak kadın erkeğe göre sadâkat konusunda daha hassastır. Evlilik 

süresince, yuvasına bağlılığı ile aileyi ayakta tutan kadın, kocası öldükten sonra da genel 

olark yeniden evlenmeyi tercih etmemekte ve yuvasını eşi varmışçasına devam 

ettirmektedir. Pek tabiki karısı ölen erkeğin yeniden evlenmesi sadakatsizlik olarak 

değerlendirilemez. Bu durum sadâkâtin mânevî boyutunda da kadın ve erkek farkını ortaya 

koymaktadır. 

Önemli olan eşlerin birbirine sadâkâtidir. Erkeklerin sadakâti genellikle eşlerine 

duydukları sevgiye bağlıyken; kadınların sadakâtinin iffet duygularına bağlı olduğu 

düşünülmektedir.  

4) Kadın ve Aldanma:  

Aldanma, daha çok duygularıyla hareket eden kadınların, üzücü sonuçlara götüren 

evlilikler yapmasına sebep olan bir hareket biçimidir. Saf, temiz ve iyiniyetli olmak güzel 

hasletlerken, Allah’ın verdiği mantık ve iradeyi de yerinde kullanabilen kadın aile 

hayatında, gerçek mutluluğu yakalayabilecektir.  

5) Kadın ve tahammül: 

Kadınlarda sabır ve tahammül daha fazladır. Kadın ağır meşakkatlerin her birine 

sabır gücüyle katlanır. Eşlerini ellerinde tutmak gibi hünerleri vardır. Ailenin belalarını 

defetmek kadınların tedbirleri ile olur.543 

6) Kadın ve odaklanma: 

 Kadın ve erkek bu özelliğin gerçekleşmesinde bazen benzer özellikler sergilese de, 

farklı oldukları alanlar da mevcuttur. Erkek soyut düşünceye (teoloji, fesefe, bilim) kendini 

daha fazla verirken, kadın genelde çocuğuna babadan daha fazla sevgi ve şefkat 

göstermektedir. Bu durum kadını eğitim alanından dahi uzaklaştırırken, çalışma alanında 

da arka planda kalmasına sebep olmaktadır. Ancak, çocuğu olan kadın kendini her şeyden 

soyutlamakla bir filozof veya bilim adamından az hizmet üretmemekte; aksine insanlığın 

geleceğini doğurmakta ve yetiştirmektedir. 

                                                           
541  Bayraklı, a.g.e., s.23 
542  Bayraklı, ag.e., s.25 
543  Carullah, a.g.e., s. 79 
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9.1.2.2. Hayız Ve Nifas Hali 

Kadınlara mahsus âdet görme ve loğusalık hallerine ait bazı hükümler mevcuttur. 

Hayız, hamile olmayan kadının ortalama ayda bir gördüğü kanama durumudur. Üç günden 

az, on günden fazla olmaz. Loğusalık ise en çok kırk gün devam eden ve doğumdan sonra 

gelen kandır. Kur’an’da “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir ezâdır. Ay 

halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. 

Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok 

tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever."544 Âyet-i kerîmesince bu hal “ezâ” olarak 

adlandırılmaktadır. Ezâ, insana rahatsızlık ve sıkıntı veren şey ve hâl demektir.545 Fakat 

bulaşıcı hastalık değildir. Kur’ân’ın adet görme gibi biyolojik bir olguyu gündeme 

getirmesinin amacı, bu hali kadına zulmetmek ve kadını dışlamak için bahane olarak 

kullanan geleneği kırmak ve kadını en sıkıntılı ve duyarlı devresinde korumaktır.  

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayızla ilgili âyetin gelişinden sonraki tavrı çok 

anlamlıdır. O, adet gören eşeleriyle cinsel ilşki dışında her türlü sıcak ilgiyi sürdürmüş, 

hatta bu dönemlerinde onlara daha fazla yakınlık göstermiştir. Onlarla birlikte yiyip içmiş, 

oturup kalkmış, öpüşüp kucaklaşmış, aynı yatakta yatmıştır.546 Ve şu emri vermiştir: “Bu 

durumdaki eşlerinize karşı cinsel ilişkiden kaçınma dışında hiçbir itici tavır 

sergilemeyin”547 

Âdetli kadını boşamak caiz değildir. Ancak bununla birlikte çoğunluğa göre 

boşanma tasarrufu geçerli olup, “bid’î boşama” adını alır.548 

9.1.2.3. Doğurganlık Hali 

Kadının belli başlı farkı, onun çocuk dünyaya getirme yeteneğine dayandırıldığı 

için çocuk doğurma kadının en önemli işlevi olarak görülür. Oysaki Kur’ân’ın hiçbir 

yerinde buna işaret eden bir ifade yer almamaktadır.  Kur’anda anneliğin kadının yegâne 

görevi olduğu konusunda da bir işaret yoktur. Kur’an, kadını sadece annelik görevini ifa 

etmekle sınırlamadığı halde, doğuran kadına karşı saygı, şefkat ve sorumluluk gibi konular 

üzerinde durmaktadır. Kadının asli sorumluluğu olan çocuk doğurmayı rahatça yerine 

                                                           
544  Bakara, 2/222 
545  Öztürk, a.g.e., s.448 
546  Öztürk, a.g.e., s.450 
547  Müslim, ‘Hayız’, 3/16; Ebu Davud, ‘Tahare’,102; Neseî, ‘Tahâre’, 180,’Hayız’, 8 
548  Döndüren, a.g.e., s.102 
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getirebilmesi için erkek ‘kavvâm’ sıfatı gereği, kadın için gerekli olan herşeyi 

karşılayabilmelidir. Bu hem fiziksel koruma, hem de maddi geçimini sağlamaktır. Aksi 

takdirde bu, kadına çok ciddi zulüm olur.549 

Kadın ve erkek arasındaki en önemli biyolojik farklılık kadının doğurganlık 

özelliğidir. Ancak şunu da belitmek gerekir ki, hiçbir erkek çocuk doğurmayacağı gibi, 

hiçbir kadın da dölleme yapamaz.550 Bu da erkek için en büyük farklılıktır. 

9.1.2.4. Doğum Kontrolü 

Doğum kontrolünden maksat, meşru bir sebebe bağlı olarak, çocuk istemeyen 

çiftin, bunun için tedbir almasıdır. Azil, alınan tedbirlerin en eskisidir. Birleşmenin sonuna 

doğru erkeğin çekilmesi ve meniyi dışarı akıtmasıdır. Azil yapmak dinen caiz olmakla 

beraber; Ebu Hanife, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre bir erkek, hür olan eşinin de 

rızasını alarak azil yapabilir. Karısı izin vermezse azil yapamaz. Şafiîlerde iki görüş vardır. 

Kuvvetli olan zevce izin vermese dahi azlin yapılabileceğidir.551  

Mezhepler arasında görüş farkı olmakla birlikte, kadın ve erkeğin doğum 

kontrolüne birlikte karar verebileceği anlayışı hakim görünmektedir. Burada maksat sadece 

neslin devamına ortak karar vermek değil; aynı zamanda kadın ve erkeğin eşit haklara 

sahip olduğu cinsellik alanında da özgürlüğün sağlanmasıdır. 

9.2.İstisnâların Tahlili 

9.2.1. Aile Reisliği-Kavvamlık 

Kadın ve erkek karşılıklı haklara sahipken bunun en önemli istisnası erkeğin aile 

reisi olmasıdır. İslam’da kadın ve erkek birbirlerinin rakibi değil tamamlayıcıları olarak 

telakki edilmiştir. Bu reislik bir tahakküm değil, bir himaye ve düzeni koruma vasıtasıdır. 

Buradaki üstünlük ontolojik anlamda bir üstünlük olmayıp, erkek ve kadının karşılıklı 

konumlarıyla ilgili olarak erkeğe tanınan bir insiyatiftir.552 Erkekler kadınlardan 

mesûldür. Ve evlilik kadını erkeğe köle değil arkadaş yapar.553 Reislik görevi sadece 

karı-koca ilişkileri için sözkonusudur. Evin dışında kadın hür olmalıdır. Aile reisi olmak 

                                                           
549  Muhsin, a.g.e., s.115 
550  Topaloğlu, a.g.e., s.105 
551  Karaman, Helaller ve Haramlar, s. 103 
552  Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, “Kadın Konusunda Kur’an’a Yöneltilen Başlıca Eleştiriler”, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslami Araştırmalar Dergisi, C.V, S.4, Ekim 1991,s. 272 
553  Yayla, a.g.tz., s. 198 
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bir hak değil, yükümlülüktür. Bunu haketmek isteyen bir erkeğin büyük bir gayret 

sarfetmesi gerekmektedir. Kadının para kesesi olmak, aile reisi olmak için yeterli 

değildir. Kadın, erkek tarafından korunmaya ihtiyaç duyar. Korunan kadın hemcinsleri 

içinde kendini güçlü ve şanslı hisseder. İslam dini çerçevesinde nasihatlerle yetiştirilen, 

yersiz şekilde cezalandırılmayan ve duyguları eleştirilmeksizin dinlenen bir kadın itaatkâr 

olabilir.Burada asıl tavsiye edilecek şey empatidir. Kadın erkek, erkek kadın olamaz fakat 

kendini onun yerine koyarak tefekkür edebilir. Bunun, eşlerin karşılıklı anlaşmasının en 

güzel yolu olduğu kanaatindeyiz. 

“Dünyanın ücra bir köşesinde de olsa, üç kişinin, içlerinden birini kendilerine emir 

tayin etmeden yaşamaları doğru olmaz”554 hadis-i şerifini yorumlayacak olursak: Evlilik 

hayatı da öncelikle iki kişiyle başlayan ve zamanla yolcuları çoğalan bir hayat yolculuğu 

olduğuna göre, bir lidere başka bir deyişle ev reisine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla 

aile içinde karar mercii olan bir başkanın, bir âmirin bulunması tabiidir. Bu göreve en layık 

kişi erkektir. Çünkü âyette555 de ifade edildiği üzere, erkek hem mali hem fiziki yönden 

aileyi koruma, kollama ve onun adına karar vermeye daha çok yetkilidir.556  

9.2.2. İtaatkâr Kadın 

Yukarıda ‘Kadının konumu’ başlığı ile incelemeye çalıştığımız kadının itaatkâr 

olması bahsinde, mevcut hadislerin Allah’a itaatin, kocaya itaatle mümkün olacağı 

şeklinde yorumlandığını görmekteyiz. Bu yorumlara göre sanki kadın kul olmaktan öte 

erkeğin kölesidir. Bu bakış açısı erkek egemen bir söylemdir. İslâmiyetin kadına verdiği 

değer ve anlam bu değildir.  

Evlilik bir alış-veriştir. Hakkaniyete uygun yapılan alışverişin verimli sonuçları 

olur ki; erkek reisliğin hakkını verirse itaat görür, kadın itaat ederse erkeğin reisliği ailenin 

sağlam zeminde devamını sağlar. 

9.2.3. Boşanma Hakkı  

Kur’an’a göre talâk, erkeğin iki dudağı arasından çıkacak bir söze bağlı, keyfi ve 

sınırsız bir tasarruf değildir. Bunu destekleyecek hiçbir delil de Kur’ân’da mevcut değildir. 

Kadın ve erkek boşanma hakkında eşitken, boşanma yetkisinde aile kurumundaki 

                                                           
554  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 177 
555  Nisa,4/34 
556  Yavuz, a.g.e., s. 111 
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sorumluluklar sebebiyle farklıdırlar. Kadının, boşanmada erkeğin kullandığı yolu 

kullanmayışı, kadının boşama hakkı bulunmadığı şeklinde yanlış bir yanılgıya sebep 

olmuştur.557 Buna İslâm hukukçularının cevapları şöyle olmuştur: 

- Boşama yetkisi erkeğin elinde bulunmakla birlikte, kadının evlilikten zarar 

görmesi durumunda muhâle’a, hakemlik ve tefrik yolları kadına açıktır. Kadın bu 

yollardan birisine başvurarak evlilik hayatını sona erdirme ve zararlardan kurtulma hakkına 

sahiptir.558 

-Kadınlar fıtratları gereği erkeğe göre daha duygusal ve kırılgan olduğundan, tam 

boşama yetkisi kadına verilirse basit sebeplerle evliliğe son verebilirler. 

-Evlilik içindeki mali yükümlülük kocanın üzerinde bulunduğu için, erkek boşama 

konusunda daha temkinli davranır. 

-Yetkinin bir kişiye verilmesi, iki kişiye verilmesi halindeki meydana gelebilecek 

boşanma ihtimalini yarı yarıya azaltacağından, yuvanın dağılması da o oranda zorlaşır. 

-Yetki eşler dışında birine mesela hâkime verilse, aile mahremiyeti zedelenir. 

-Yetki birçok ahlâki, dini ve hatta hukuki yaptırım ile çevrelenmiştir. Nitekim bu 

yaptırımların etkin olduğu dönemlerde boşanma oranları modern zamanlara göre daha 

düşüktür.559 

9.2.4. Nüşuz Halinde Yaptırımlar 

Kadının nüşuzu halinde erkeğin, kadına öğüt, cinsel mahrumiyet ve fiziksel şiddet 

uygulayabilmesine rağmen; erkeğin nüşuzunda kadının sadece alternatif anlaşma yolları 

aramaktan başka çaresi yoktur. Bu da ilişkideki statü farkı ve erkekler lehine ağır basan 

güç dengelerini ortaya koymaktadır.560 

Aynı hakların kadına da verilmesi gerektiğini söylemek hatta bunun eşitsizlik 

olduğunu iddia etmek çok zordur. Çünkü, kadının bu haklara sahip olduğunu 

düşündüğümüzde birinci adımda öğüt veya nasihatin yerini gözyaşı, karışık duygular ve 

çaresizlik alabilir. Kadın naif ve zarif yapıda yaratıldığından sorunları çözme konusunda 

                                                           
557  Dalgın, Koçak, Şahin, a.g.e.,s.264 
558  Karaman, a.g.e.,C.II, s.110 
559  Yaman, a.g.e., s. 77 
560  Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri, Otto, 4.b., Ankara 
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erkek kadar soğukkanlı değildir. Bu sebeple koca olmanın erdem ve önemine erişmiş 

erkekler nasihat ve öğüt yolunda başarılı olabilirler. 

İkinci adım olan yatak ayırma mevzuunda kadının bu yaptırıma sahip olması, 

kadını güçlü değil maalesef aciz yapmaktadır. Konu ile ilgili hadis561 ve toplumsal ve 

psikolojik baskı öne geçmektedir. Bu gücü kullanmak isteyen kadın, kocasının başka bir 

kadına gitme ihtimal ve tehditi ile karşı karşıya kalmakta ve yuvasını yıkmayı göze 

alamamaktadır. 

Üçüncü adım dövme hakkı kadına verilseydi asla kesin bir çözüm olamayacağı 

âşikârdır. Çünkü kadın fıtraten erkekten zayıf ve güçsüzdür. Günümüzde dayak yiyen ve 

koruma evlerine sığınan erkekler olmakla birlikte istisnalar kaideyi bozmaz.  

9.2.5. İzin Alma 

             İzin konusu aile hayatında kadını olumsuz etkileyen, erkek karşısında edilgen ve 

pasif konumu meşrûlaştıran bir unsurdur. Konunun dini bir vecîbe olarak toplumsal alanda 

kabul görmesi ciddi bir sorundur. Kadının gündelik hayatına dair faaliyetlerinde (ibadet, 

infak, anne-babayı ziyaret…) dahi erkekten izin alma mecburiyetinde olduğunun kabulü, 

kadını ve aile hayatındaki yerini sorgulamasına neden olmaktadır.562 Bu konuda 

derinlemesine bir inceleme ve yeterli bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldulduğu görülmektedir. 

Önemli olan erkeğin izni olmadan yapılacak işlerin adını belirlemek değil, kişisel 

donanımların bireysel ve toplumsal hak ve hukuk bağlamında ele alınarak tekrar 

tanımlanmasıdır. Kadının kocasından izinsiz bir şey yapması, psikolojik boyutta kadını 

gizli iş yapmaktan dolayı suçlu hissettirmektedir. Kadının bu taleplerinin doğal ve meşru 

olması halinde kabul görmesi, kadına psikolojik bir kazanım sağlayacaktır.563  

9.2.6. İbadet Hususu 

Kur’anda farz olan ibadet emirler, kadın ve erkekleri birlikte kapsamaktadır. 

İbadetlerin nasıl yapılacağı ise Kur’ân’da yoktur, uygulama örnekleri sünnette 

bulunmaktadır.  Fakat nâfile ibadetler konusunda kadın ve erkek birbirinden izin 

istemelidir. Çünkü karı kocanın birbiri üstünde hakları vardır. Bu konuda aralarında fark 

                                                           
561  “Bir kimse hanımını yatağına çağırır da hanımı kabul etmez, kocası da hanımına kızgın olarak geceyi 

geçirirse, melekler sabaha kadar o kadına lanet okur.”  
562  Meriç, a.g.e., s.200 
563  Meriç, a.g.e., s.210 
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yoktur; eşitlik vardır. “Kadın, kocası yanında ise, onun izni olmaksızın nafile oruç 

tutamaz.”564 Hadisi şerifi de misal için kadın verilmiş ama erkeği de aynı bağlamda içine 

alan bir hadistir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v) gece teheccüd ve nafile ibadetler yapacağı 

zaman önce hanımından izin isterdi. 

Erkeğin hanımı ile sohbet etmesi, cinsel hayatı, gezdirmesi, eğlendirmesi de nafile 

ibadet hükmündedir.565 

9.2.7. Kefaet 

Kefâet, evlenecek eşlerden erkeğin kadına içtimaî, iktisadî, itikâdî ve fizikî 

bakımlardan denkliğini ifade eder. Temelde kadını korumak için öngörülen bir denge 

yoludur.566 Denklik eşler arasında değil, “erkeğin kadına denk olması” esasına bağlı 

kılınmıştır.567 Erkek kendine denk olmayanla evlenebilir; kadın ise kendine denk olmayan 

erkek ile evlenemez. Kefâet şartı ile, aileyi sağlam temel üzerine oturtma; dengeli ilişkiler 

ve sağlıklı nesiller hedeflenmiştir. 

Anlaşıldığı üzere kefâet sadece kadın bakımından erkekte aranmaktadır, yani 

kadının kendine denk bir erkekle evlenmesi istendiği halde erkek için böyle bir istek söz 

konusu değildir. Fıkıhçıların, erkek için denkliğin aranmaması noktasındaki düşünceleri 

genel itibariyle şu şekildedir: 

Erkek evlendiği kadını kendi seviyesine yükseltir. Kadın erkeğe denk olmasa bile 

böyle bir evlilikten doğacak çocuklar babalarıyla aynı ortamda yaşayacaklarından 

annelerinin aşağı bir sosyal çevreden olmasından zarar görmeyeceklerdir.568 Kadında 

denkliğin aranması noktasında öne sürülen gerekçeler ise şunlardır: 

Örfe göre şerefli sayılan bir kadın kendisinden daha düşük bir seviyede bulunan bir 

adama kadınlık etmekten çekinir. Kadını alan kocasıdır, ailenin ismi kocaya aittir. Bu 

yüzden kadının düşük seviyede olması erkeği çok fazla etkilemez. Kadın ancak kendine 

denk olan kimse ile evlendiği zaman mutlu olabilir. Çünkü sosyal mevkii yüksek olan 

                                                           
564  Buhari,’ Nikah’, 84 
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soylu bir kadın hiçbir zaman bayağı bir kimsenin eşi olmak istemez, bu durum evlilikteki 

karşılıklı sevgi bağını zayıflatacağı gibi, evliliğin devamını da güçleştirecektir.569 

9.2.8. Velînin Hükmü 

Küçüklerin velîsinin izni ve bilgisi dışında evlenemeyecekleri, bulûğ çağındaki 

normal erkeğin velisiz evlenebileceği fukahânın ittifakıyla sabittir. Ancak bulûğ çağındaki 

kızın velisiz evlenmesinin muteber olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları vardır570 

Ebu Hanife ve Ebu Yusuf a göre kadın kendisine denk olmayan birisiyle 

evlenmişse velînin, nikâhı feshettirmek için hâkime müracaat hakkını kabul etmişler, 

ayrıca başta, velînin izninin alınmasının –şart olmamakla beraber- iyi olacağının ifade 

etmişlerdir.571  

Kadının bizzat nikâh akdi yapması konusunda da ictihad farkları vardır. Ebu Hanife 

kadının kendi yaptığı nikâh akdinin sahih olduğunu kabul etmiş “kocalarını 

nikâhlamalarına mani olmayınız”572 gibi naslara dayanmıştır. İmam Mâlik ve Şafiî ise 

“içinizden kocasız kadınları evlendiriniz”573 gibi naslar ile kadının evlenebilmek için velî 

iznine muhtaç bulunduğu ve öteden beri velîleri tarafından evlendirildikleri hususlarına 

dayanarak “evlenme akdinde kadının sözü (icap ve kabulü, irade beyanı) muteber değildir” 

demişlerdir.574 

9.2.9. Hidâne 

Hidâne hakkının önceliğinin, anne ve onun kadın yakınlarında olmasının gerekçesi, 

kadının şefkatli, sabırlı, uyanık ve dikkatli vs. erkekten daha ağır basan hasletlere haiz 

olmasıdır.  Hidânede, erkekte müslümanlık şartı aranırken kadında bu şart aranmaz. Kadın 

gayr-ı müslim olsa bile hidâne hakkına sahip olabilir. Çünkü din değişse bile, annelik 

şefkat ve merhameti değişmez.575 Hidane müddeti sona erince ise çoğunluğa göre çocuk 

baba yanında kalmalıdır. 

                                                           
569  Halil İbrahim Acar, İslam Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi, Ekev Yay., Erzurum 2000, s. 194. 
570  Karaman, a.g.e., s. 316 
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9.2.10. Erkeğin Çok Eşliliği  

Çok eşle evlilik konusunda İslâm, erkek ile kadın hakkında farklı hükümler ortaya 

koymuştur. Kadının aynı anda birden fazla erkekle evli olmasına izin vermeyen İslâm dini, 

bu konuda erkeğe, en fazla dört kadınla evlenme ruhsatını vermiştir. Âyet-i kerîme 

şöyledir: “Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi 

mallarınıza katarak yemeyin; çünkü bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riâyet 

edememekten korkarsanız (bunların yakasını bırakın da) beğendiğiniz kadınlardan ikişer, 

üçer, dörder nikâhlayın; haksızlık etmekten korkarsanız bir tane kadın veya mülkiyetinizde 

bulunan câriye (ile yetinin); bu, adâletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır” 576 

Nisâ sûresinin ikinci âyetinden altıncı âyetin sonuna kadar -birinci âyette önemle 

tavsiye edilen aile ve akrabalık bağlarına riâyetin tabiî sonuçları olarak- geniş ailede 

yetimlerin haklarından söz edilmiş, velîsi ile yetim arasındaki şahsî ve mâlî tasarruf ilişkisi 

kaidelere bağlanmıştır. Aradaki iki âyette evlilik ve mehir konularına temas edilmiştir; 

ancak bu temas, yetimlerin hukuku ile ilgili kaideler koyma ve tavsiyelerde bulunma 

irâdesinden doğduğu için "dolaylı" olmuştur. Yani meşhur teaddüd-i zevcât (birden fazla 

kadınla evlenme) izni doğrudan hüküm konusu olmamış, yetimlerin haklarını korumak için 

bir araç olarak "dolaylı yoldan" zikredilmiştir.577Âyetin esas konusu, yetim kızları maruz 

kaldıkları kötü hayat şartlarından kurtarmaktır. Çok eşle evlenme konusu ise tali bir mesele 

olarak zikredilmektedir.578 

Hatemi’ye göre âyetteki “yetim” ifadesi, bugün kullandığımız anlamda değil; 

“bakım ve gözetime muhtaç”anlamındadır. “Evlenme bağlamında kullanılırsa burdaki 

yetim” daha özel anlamda dul ve bakıma muhtaç kadındır. Âyet-i kerîmede ancak o 

dönemin şartları içinde bakıcısız, gözeticisiz kalan ve özellikle savaş dulu olan 

kadınlardan, bu kadınların sayısının azlığına ve çokluğuna göre ve kademeli devlet izni ile, 

olağanüstü şartlar varsa, önce bir kadın ile daha en fazla da da dörde kadar 

evlenilebileceği beyan buyuruluyor.”579 

İlk âyet-i kerime, çok eşle evlilikte erkek ile kadın arasında eşitlik olmadığını 

ortaya koymaktadır. Kadına da aynı hakkı tanımadığı için burada fiili bir eşitsizlik durumu 

                                                           
576  Nisa, 4/2-3 
577  Hayrettin Karaman, “Hayatımızdaki İslam”, İstanbul 2003,http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/ 

çokeşlilik ve islam/hayat/0103.htm, (13.03.2015),p.3. 
578  Karslı, a.g.e, s. 173 
579  Hatemi, İlahi Hikmette Kadın, s. 304 
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vardır. Fakat bu eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlık değildir. Bu durum kadının antropolojik 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır.580 İslâm âlimleri, erkeğin birden fazla kadınla 

evlenebileceği; ancak bunun, farz ve vacip kabilinden bir emir değil, izin olduğu 

konusunda ittifak etmişlerdir. Bu izin, eşler arasında maddi imkânlarda adaletli olma 

şartına bağlamış, tek eşle yetinmenin, adalete en yakın ve en doğru yol olduğu belirtilmiş; 

adaleti yerine getiremeyeceğinden korkanın, tek kadınla yetinmesi tavsiye edilmiştir. “Ne 

kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise 

(birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi 

bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok 

bağıslayıcı ve çok merhamet edicidir.”581 

Halebî’ye göre “Cinsi yakınlıkta adalet vacip değildir. Yiyecek ve giyecek 

hususunda adâlet vaciptir. Kadınlar arasında vacip olan adalet; gece yanlarında kalmada, 

yenilecek, giyilecek şeylerde, bir arada bulunma ve sohbettedir. Yoksa, cinsî yakınlıkta 

değildir. Zira cinsî yakınlık neşeye bağlı bir iş olup onda eşitlik mümkün değildir.”     

“Yeni olan her şey için lezzet, eski olan herşey için hürmet vardır” “İmam Şafiî (r.a.) yeni 

evlendiği hanım dul ise, Onun yanında üç gece kalmalı, bâkire ise yedi gece kalmalıdır. 

Ondan sonra eşitlik yapılmalıdır. Enes b. Malik( r.a.) “Peygamberimiz (s.a.v) bakire ile 

evlendiklerinde yedi gece, dul ile evlendiklerinde üç gece kalırlardı.” diye rivayet 

etmiştir.582 

Birden fazla evlilik, istisnai olup belli hukuki şartlarla gerçekleşebilir. 

Fazlurrahman’ın işaret ettiği gibi fıkıhçılar önemli olan adalet şartını erkeklerin 

vicdanlarına bırakarak sayıyı yasallaştırmışlardır.583 

Âyetin iniş sebebine ilişkin rivayetler ve âyetin asıl konusunun yetim kızların 

yaşadığı haksızlıklara engel olmak olduğu da göz önüne alındığında; bu âyetin bir ruhsatı 

ifade ettiği açıktır. Zarûretler için verilmiş böyle bir ruhsatın da sınırsız olmayacağı akla 

daha yakındır.584 Âyet-i kerimede asıl amaç bir erkeğin alacağı kadın sayısını 

belirlemekten çok, kadınlara adaletli ve hakkaniyetli davranılmasını sağlamaktır. Bunun 

                                                           
580  Güler, a.g.m., s. 313 
581  Nisa, 4/129 
582  Halebî, a.g.e., s. 163-164 
583  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara Okulu Yayınları, 13.b., 

Ankara, 2014, s.93  
584  Şirin, a.g.tz., s.21 
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için Allâh-u Teâlâ yetimlere adaletli davranılamayacaksa, başka kadınlarla evlenilmesini, 

bu kadınlar arasında da adaletli davranılamayacaksa bir tek kadınla yetinilmesini 

emretmektedir. Yani âyet-i kerime, kadınların haklarını muhafaza altına almak için, 

adaleti, evlilikte olmazsa olmaz bir ilke olarak öne çıkarmaktadır. 

Modern yorumlarda, bu âyetten yola çıkarak, adalet şartının pratikte mümkün 

olmayacağı gerekçesiyle, Kur’an’a göre tek eşliliğin esas olduğu vurgulanmıştır. Akdemir, 

yaygın kanaatin aksine Kur’an’ın çok eşliliği açıkça reddettiğini, ancak istisnai 

durumlarda,585 kadının muvafakatı alınmak şartıyla buna izin verildiğini belirtir. İlk eş 

üstüne evlenilmemesi şartını koşmuş ise ikinci evlilik yapılamaz.586Ancak boşarsa ikinci 

evliliği yapabilir. Eğer erkek boşama yolunu seçerse kadına boşanma tazminatını (mehr) 

tam olarak vermelidir.587 Hadiste “Yerine getirmenize en çok layık olan şart, kadınların 

namusunu helal edinirken koştuğunuz şarttır”588 Bu durumda çok evlilikte kadının kendisi 

de rey sahibi olur ve böylece göreceği manevi zararlar telafi edilmiş olur.589 

Bunu anlamak için Nisa sûresinin 128. ve 129. âyet-i kerîmeleriyle 3. âyet-i 

kerîmesini dikkatle okumak yeterlidir: “Eğer kadın, kocasının, serkeşliğinden ya da 

kendisini ihmal etmesinden korkarsa, aralarında anlaşmaya varmalarında her ikisine de 

günah yoktur. Anlaşma daha hayırlıdır. Nefisler zaten kıskançtırlar. Eğer iyi davranır ve 

haksızlıktan sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar isterseniz 

isteyin yine de kadınlar arasında adaleti sağlayamazsınız. O halde sadece birine tamamen 

yönelip de ötekini muallakta (kocasız) gibi bırakmayın, işleri düzeltir ve haksızlıktan 

sakınırsanız bilin ki, Allah bağışlayandır, esirgeyendir. 

... o kadınlar arasında adaleti gerçekleştiremeyeceğinizden korkarsanız, bir tane 

alın; yahut sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu adaletden ayrılıp zulmetmemeniz için 

en doğru yoldur.” 

Yüce Allah, 129. âyet-i kerîmede erkeklerin isteseler de yine de hiçbir şekilde 

kadınlar arasında adaleti sağlayamayacaklarını kesin olarak ifade etmektedir. Şu halde, 

aksini iddia etmek ilahi iradeye karşı çıkmaktan başka birşey değildir. Adaletin 

                                                           
585  Nisa,4/128: “Eğer bir kadın, kocasının nüşûzundan yada kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, 

anlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur…” 
586  Karaman, Mukayeseli, C.I, s. 300 
587  Hatemi, İlahi Hikmette Kadın, s. 305 
588  Buhari, ‘Nikah’, 52 
589  Topaloğlu, a.g.e., s.152 
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gerçekleştirilemeyeceği kesinlik kazanınca, Kur'ân'ın ifadesiyle, zulmetmemek için 

uyulacak en doğru yol, tek bir kadınla yetinmektir. Diğer taraftan yine Kur'ân-ı Kerîm'de 

ifade ettiği gibi kadınlar fıtraten kıskançtırlar ve hiçbir şekilde erkeklerini başkalarıyla 

paylaşmak istemezler. Ancak bazen kadının vazifelerini yerine getiremediği ya da daha 

başka istisnai durumlar sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda, erkek âyette ifade edildiği 

üzere eşiyle anlaşması, onun rızasını alması şartıyla ikinci bir eş alabilir. Ancak  bunlar 

istisnai durumlardır.590 

Âyette, gerçekleştirilemeyecek olduğundan bahsedilen adaletin, kalbî duygular 

hakkında olduğuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısından da delil getirilmiştir591: 

Peygamber Efendimiz (s.a.v), son dönemlerinde Hz. Âişe’ye diğer kadınlarından daha çok 

temayül ediyordu. Fakat diğerlerinin rızâsı olmadan ona özel bir davranışta 

bulunmuyordu.592 Bu hususta Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Ey Allah’ım, benim elimden 

gelen taksimim budur. Senin gücün yetip de benim gücümün yetmediği hususlarda beni 

hesaba çekme” diye dua etmiştir. Ebû Dâvûd, bu sözüyle kalbini kastediyor, demiştir.593 

Hz. Peygamber (s.a.v)’in yeğeni ve damadı olan Hz. Ali (r.a.), ikinci bir hanımla 

evlenmek istediğinde buna razı olmamıştır. Şu halde İslâm bunu (teaddüd-i zevcâtı, 

poligamiyi) emretmemiş; fakat kadını koruyucusuz ve yardımsız bırakmak yerine bir 

çözüm olarak bunu tavsiye etmiştir.594 Mevcût uygulamayı belli şartlara ve hukuka 

bağlayarak devam ettirmiştir. Devam ettirirken de iki durumu birbirinden ayırmış gibidir:  

a) Henüz evlenmemiş olanlara -bu âyette- bir kadınla yetinmelerini tavsîye etmiş, 

birden fazla kadınla evli olanlar için adâlete riâyet edememe tehlikesinin bulunduğunu, 

bundan uzak kalmanın en uygun yolunun ise bir kadınla evlenmek olduğunu dile 

getirmiştir. 

b) Nisa Sûresi 129. âyette ise birden fazla kadınla fiilen evli olanlara hitap etmiş, 

birden fazla kadın arasında adâlete tam riâyetin mümkün olmadığını bir kere daha 

hatırlattıktan sonra hiç olmazsa adâletsizlikte, farklı ilgi ve muamelede ölçünün 

kaçırılmamasını istemiştir.  

                                                           
590  Akdemir, a.g.m.,s.256 
591  Topaloğlu, a.g.e., s.146 
592  Buhârî,’ Abdest’, 150; ‘Ezan’, 400 
593  Ebû Dâvud, ‘ Nikâh’, 38. 
594  Yayla, a.g.tz., s. 196 
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9.2.11. Çok Eşliliğin Zaruret Olduğuna Dair Sunulan Gerekçeler 

Zaruret halleri olarak gösterilen başlıca hususlar şunlardır: 

1) Bazı toplumlarda kadın sayısı, erkeklerden çok daha fazla olabilir. Ayrıca 

kızların erkeklere göre daha erken bulûğa ermeleri ve evliliğe daha erken yaşta hazır 

olmaları, kadınların ortalama ömrünün daha uzun olması gibi sebeplerle evlenebilecek 

kadınların sayısı, erkeklerinkinden fazla olabilmektedir. Özellikle büyük savaşların 

yaşandığı toplumlarda, erkek kaybının çok olması neticesinde bu durum ortaya 

çıkabilmektedir.595 

İşte böyle durumlarda kadınların evlilik hayatından mahrum olmamaları, gayri 

meşru yollara sapmaktan ahlâk ve haysiyetlerinin korunması için, bir erkeğin birden fazla 

kadınla evlenebilmesi toplumsal ve ahlâki bir ihtiyaç haline gelebilir. Topaloğlu, bununla 

ilgili olarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın durumunu örnek verir: “Alman 

kadınlarının düştükleri acıklı halleri, hatta ‘erkek ithalatı’nı arzu ettiklerini biliyoruz.”596 

Yine Malezya da kadın sayısı erkek sayısının yedi katıdır.  Bunun anlamı, bu ülkede eğer 

tek eşlilik esas alınırsa yedi kadından sadece birinin evlenme hakkına sahip olması söz 

konusu olması demektir. Bu ülkede kadınlar çok eşliliği savunmaktadır.597 

2) Ay hali, hamilelik, lohusalık gibi sebepler, kadınları, bu dönemler içerisinde 

cinsel hayattan uzak tutmaktadır.598 Tabiatı gereği kadının erkeği istediğinden daha çok 

erkek kadını ister.  Kadınların bedenî teşekkülleri, erkeklerin bedeni teşekküllerine denk 

olmadığından, eşlerinin meşru isteklerini karşılamaya her zaman muktedir olamazlar. Bazı 

kocalar, bu müddetler zarfında tahammül edemezler, zinaya kaçabilirler. Oysa ki, kadına 

özgü bu haller hastalık değildir. Sevme ve okşama gibi  cinsel ilişki olmaksızın da kadına 

yaklaşılabilir. Bu kadın için de ihtiyaçtır. Erkeğin başka kadınlara yönelmesine haklı bir 

sebep olarak gösterilmesi yersizdir.  

Ayrıca, kadınlar erkeklere göre daha erken menopoza girerken erkeklerin çocuk 

sahibi olabilme yaşları daha uzundur. Halbuki bu zamanlarda ailenin durumuna göre, 

bazen çocuk bile istenebilir. İslâm’ın ümmetin çoğalmasına verdiği önem düşünüldüğünde, 

                                                           
595  Hayrettin Karaman, “Hayatımızdaki İslam”, İstanbul 2003,http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/ 

çokeşlilik ve islam/hayat/0103.htm, (13.03.2015),p.8. 
596  Topaloğlu,a.g.e.,s.148 
597  Yavuz, a.g.e., s.126 
598  Hayrettin Karaman, “Hayatımızdaki İslam”, İstanbul, 2003,http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/ 

çokeşlilik ve islam/hayat/0103.htm, (13.03.2015),p.9. 
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gerekli durumlarda, bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi, zaruret haline 

gelebilmektedir.599 

3) Erkek, fıtratı ve kabiliyetleri gereği bir tek kadınla yetinemez. Çünkü kadın her 

zaman erkeğin isteklerini karşılamaya yeterli değildir.600 Bu bakış açısı kadını 

küçümseyici, aşağılayıcı bir ifadedir. Çok eşliliği haklı hale getirmek için kadının haklarını 

görmezden gelme durumu söz konusudur. Kadının cinselliğinden faydalanmak kocanın 

hakkı olduğu gibi, erkeğin cinselliğinden faydalanmak da kadının hakkıdır. 

 “Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde 

hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır.”601 âyet-i 

kerîmesinde bahsedilen üstünlük, cinsellik konusunda değildir. Cinsellik konusunda kadın 

ve erkek eşittir. Erkeğin bir derece daha haklı olduğu konu onun kadını gözetmesi, malını 

koruması, onu idâme etmesi ve ailenin yükünü çekmesi açısındandır. Kocanın bu görevini 

yapmaması, onu suçlu ve günahkâr yapar. Hatta koca cinsel görevini yapamadığı zaman 

kadın mahkemeye başvurup boşanabilir. Kocanın cinsel ilişkiye engel bir kusurunun 

bulunması üzerine kadının, boşanma talep edebileceği hakkında ittifak olmakla birlikte; 

cinsel ilişkiye engel teşkil eden hastalıkların türleri konusunda ihtilaf vardır: 

Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf ve İmam Ebu Hanife ye göre cinsel ilişkiye engel 

olan hastalıkların kapsamı oldukça dar tutulmuştur. İmam Muhammed ve ve diğer üç 

mezhebe göre ise, kocanın kusurlu oalark nitelenmesine neden olacak hastalıkların türü 

daha geniştir.  Bazı hukukçuların düşüncesine göre ise, evlilik boyunca bir kez dahi cinsel 

ilişki gerçekleşmiş ise, kadın bu sebeple boşanma talep edemez.602  

Hakkı hep erkekte, görevi de hep kadın da gören anlayış İslâm dışıdır. Cinsellikte 

görev yapılırken hak alınmış, hak alınırken de görev yapılmış olur. Ancak hakkın ihtiyaç 

duyulduğu zaman gereğince alınamaması da kişi aleyhine bir zulümdür. 603 

4) Kadının kısır olması veya eşinin cinsel ihtiyaçlarını karşılayamayacak ciddi bir 

rahatsızlığı bulunmasıdır. Her iki durumda da erkeğin, çocuk sahibi olabilmek ve fıtrî 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir başka kadınla evlenmeye ihtiyacı vardır. Şayet, çok 

                                                           
599  Hayrettin Karaman, “Hayatımızdaki İslam”, İstanbul 2003,http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/ 

çokeşlilik ve islam/hayat/0103.htm, (13.03.2015), p.11. 
600  Şirin, a.g.tz., s.29 
601  Bakara, 2/228 
602  Şimşek, a.g.tz. s. 53 
603  Rauf Pehlivan, Büyük Kadın İlmihali, Vefa yayıncılık, İstanbul 1995,s.353 
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eşliliğe izin verilmemiş olsaydı; böyle bir durumda erkek, ya istemeyerek ilk eşini 

boşamak ve yuvasını bozmak, ya çaresizliğe mahkum olmak, yahut da gayri meşru yollara 

başvurmak zorunda kalacaktı.604 Bu hallerde kadını boşamak, üzerine evlenmekten daha 

daha çok zarar ve felaket getirir. Bu talihsizliklere uğrayan kadın boşandığı takdirde 

başkası ile de evlenemeyecek, perişan olacaktır.605 Bu durumda zina, aralarında adaletli 

davranmak şartıyla bir başka eşin katılmasından daha kötüdür. 

5) Erkeğin işi gereği, uzun süre ikâmet ettiği yerden başka yerde kalmasını veya iki 

ayrı memlekette iâşesini sürdürmesidir. Eğer eşi, makul sebeplerden dolayı onunla beraber 

gitmeyi reddetmiş, ancak nikâhlısı olarak kalmayı kabul etmişse; böyle bir durumda erkek, 

gittiği diğer yerde de yaşadığı sürece bir eşe ihtiyaç duyacaktır.606 

Sayılan sebeplerden anlaşılacağı üzere, çok eşlilikte ana ölçüt erkeğin cinselliğidir. 

Bazı yazarlar, erkek lehine getirilen bu hakkın, kadın için de istenebileceğinden ve 

savunulabileceğinden endişe etmiş olacaklar ki, bunun imkânsızlığını bir takım 

gerekçelerle ispatlamaya çalışmışlardır. “Kadın, erkeğin bağrına başını dayamayı, erkek de 

o başı bağrına basmayı sever. Bir baş, birden fazla bağra konulamaz. Ama bir bağra 

birden fazla baş basılabilir.”607 gibi gerekçeler uydurmuşlardır. 

Kadınlara çok eşle evlilik izninin verilmemesi ise çesitli sebeplere mebnidir. 

Bunlardan birincisi İslâm’ın önem verdiği nesebin korunması prensibinin ihlaline sebep 

olmasıdır. Birden çok eşle evli kadının doğurduğu çocuğun, kime ait olduğunu bilmek 

zordur. Bu gün için teknolojik imkânlarla tespit edilebileceği kabul edilse de bütün zemin 

ve zamanlarda bu imkân bulunamaz. İkinci engel, babası belli olmayan çocuğun mirasının 

sabit olmaması, nafakasının temin edilmesi gibi birçok muamelata yansıyan meselelerde 

belirsizlik olur. Ayrıca kadının birden çok eşle evli bulunması, kadın fıtratına aykırıdır. 

Kadının evde ve aile hayatındaki rolünün birden fazla erkek arasında bölünmeye müsait 

değildir. Birden fazla erkeğin paylaştığı kadınla aile (özel ev) kurulamaz, ancak genel ev 

kurulabilir. Tarih boyunca ailede erkeğin tek olması gerçeği de İslâmi anlayış ve 

                                                           
604  Carullah,a.g.e., s.75 
605  Topaloğlu,a.g.e., s. 148 
606  Carullah,a.g.e., s. 75-76 
607  Özkorkut,a.g.tz., s.67  
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uygulamayı teyit etmektedir.608 Zira bazı istisnalar hariç, kadının çok eşli olma örf ve âdeti 

var olan toplum bulunmamaktadır.609 

9.2.12. Bekâret 

Bekâret, evlilikten önce cinsel ilişkiyi yasaklayan dini inanışlara sahip kapalı 

toplumlarda değer yargısı olarak benimsenir. Kadın-erkek eşitliğine önem veren 

toplumlarda ise kadınlarda evlilik öncesi bekâretin sonlanması sorun olarak 

görülmemektedir. Ancak kadının ikinci planda olduğu erkek egemen ve/veya dine dayanan 

toplumlarda bekâretin sonlanması ayıp karşılanır ve yasaklanır. Bu durum erkek egemen 

toplumlardaki kadınlarda, gerek fizyolojik gerekse toplumsal baskı oluşturur. 

İslâm dini evlilikten önce cinsel ilişkiye girmeyi yasaklar. İslam'da evlilik dışı 

serbest cinsel ilişki, zina ve fuhuş olarak adlandırılır. Zina büyük günahlardan biri sayılır. 

İsrâ Sûresi 32. âyette: "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve kötü bir 

yoldur" denmesi buna örnektir. 

a) Erkeklerde bekâret: 

Erkek cinsel organı, bakirliğini ispatlayacak veya gösterecek bir yapıdan 

yoksundur. Kimi toplumlarda erkeklerin bakir olması, toplumdaki konumu ve karşı cinsle 

ilişkileri açısından engelleyici bir özellik taşımazken, bazı toplumlarda erkeğin de kadın 

gibi evlenene kadar bekâretini koruması beklenir. İslam dininde, evlilik dışı ilişkiler 

yasaklandığı için evlenmemiş bir erkeğin bakir olması emredilir. İslam'da erkeğin 

bekâretine dair bilgi, evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmeyi yasaklamakla sınırlıdır. 

Hadislerde erkeğin bekâretine dair bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

b) Kadınlarda bekâret: 

İslam'da kadının bekâretine dair ‘Utbe ibni ‘Uveym'dan nakledilen bir hadîs-i 

şerifte Rasûlullâh (s.a.v) şöyle söylemiştir: “Evlenmek için bâkire kızları tercih ediniz. 

Çünkü onlar daha tatlı dilli, kocayı daha fazla tatmin edici ve daha aza kanaat edicidirler.” 

Cabir isimli bir sahabeden rivayet edilmiştir: "Evlendiğim zaman Resûlullah bana: 'Nasıl 

biriyle evlendin (dulla mı bakire ile mi?)' diye sordular. 'Bir dul aldım!' dedim. 'Niye bakire 

değil? O senin sen de onunla mülâtefe ederdiniz!' buyurdular."610  

                                                           
608  Karaman, Helaller ve Haramlar, s.101 
609  Meydanoğlu, a.g.tz., s.57-58 
610  http://tr.wikipedia.org/wiki/bekaret (25.05.2015) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Evlilik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tabu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erkekegemen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zina
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fuhu%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_g%C3%BCnah
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sra_suresi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_penisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hadis-i_%C5%9Ferif
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hadis-i_%C5%9Ferif
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resulullah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sahabe
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rivayet
http://tr.wikipedia.org/wiki/bekaret
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9.2.13. Kadının Ehl-i Kitapla Evlenememesi 

İslami terminolojide, Müslüman olmayan bireyler “gayri müslim” olarak ifade 

edilmekte olup, İslâm hukukunda prensip olarak Müslümanların gayr-i müslimlerle 

evlenmelerine müsaade edilmemiştir. Buna göre bir Müslümanın kâfir, mürted, ateist ve 

müşrikle evlenmesi İslâm açısından yasaktır. 

Hristiyan ve Yahudiler gibi, kaynak itibariyle semâvi bir dine ve Allah’tan gelen 

kutsal bir kitaba inanan, ancak akidelerinin içeriğinde mevcut olan bazı özellikler 

nedeniyle de, grup olarak, kâfir ya da müşrik kapsamına dâhil edilebilecek kimseler için 

Kur’an’da farklı bir statü benimsenerek, bunlar ehl-i kitap olarak isimlendirilmişler ve 

müslümanlala olan evlilik ilişkilerinde ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmuşlardır.611 

Kur’an, Müslüman erkek ve kadınların müşriklerle evlenmesini kesinlikle 

yasaklamıştır.612 Fakat Müslüman erkeklerin kitap ehli kadınlarla evlenmesine müsaade 

edilmiştir. “…daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, 

mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size 

helâldir…”613 

İslâm hukukçuları, Müslüman kadının ehl-i kitap erkeklerle evlenmesinin yasak 

olmasına dayanak olarak Mümtehine Sûresi 10. âyeti göstermektedir. “Ey iman edenler! 

Mü'min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah onların 

imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları 

kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar kâfirlere helal değillerdir. Kâfirler 

de müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara (kocalarına 

geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah 

yoktur.” 

Mümtehine Sûresi Medine’de nazil olmuştur. Âyette bahsedilen hicret de 

Mekke’den yapılmaktadır. Âyette geçen “ küffâr” teknik bir terim olup müşriklere ve kitap 

ehline hem ayrı ayrı hem de birlikte sıfat olarak kullanılmaktadır.614Çünkü bilindiği gibi 

Mekke’de oturanların hemen tamamı müşriktir. O civardaki Yahudi ve Hristiyanlar 

çoğunlukla Medine’de oturmaktadır. Bu nedenle bahsi geçen âyetteki yasaklama, 

                                                           
611  Dalgın, Koçak, Şahin, a.g.e.,s.243 
612  Bakara, 2/221, Mümtehine, 60/10 
613  Maide, 5/5 
614  Kâfirûn, 109/1-3, Beyyine, 98/1 
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müşriklerle olan evlenme yasağının pratik bir uygulamasıdır. Dolayısıyla Müslüman bir 

kadın için Kur’an’da sarih bir yasak yoktur. 

Müslüman kadının dini vecibelerini yerine getirmesi tehlikeye düşerek Müslüman 

bir ferdin kaybedilmesi ve doğacak çocukların neseb yönünden babaya bağlı olması 

sebebiyle Müslüman bir kimlik vermenin imkânsızlaşması gerekçeleri ise yerindedir.615  

 

 

 

  

 

 

                                                           
615  Güler, a.g.m., s.319 



156 
 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AİLE HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ EŞİTLİĞİN İSTİSNÂLARI 

BAKIMINDAN TÜRK AİLE HUKUKU İLE İSLÂM AİLE HUKUKUNUN 

MUKAYESESİ  

 

Türk Aile Hukuku beşerî bir hukuk iken, İslâm Aile Hukuku temel kural ve 

yaptırımları Şâri Teâlâ tarafından konmuş, sünnet, icma, kıyas ve diğer kaynaklarla 

desteklenerek oluşmuş bir sistemdir. Türk Hukuku batı kaynaklı olduğu için, dinsel etki ve 

kontrolden bağımsız yaşam ve yargı kurumları tarafından ortaya konulduğu 

belirtilmektedir. Batı geleneğinde hukukun kamu menfaati ile ilgili konuların Allah’ın 

değiştirilemez iradesi yerine gittikçe artan bir şekilde rasyonel(akli) kararlar üzerine inşa 

edildiği görülmektedir. Böylece toplumun değişen ihtiyaçlarına Batı hukukunun 

uyarlanabilme imkanı oluşmuştur Bu açıklama doğrultusunda Türk Aile Hukuku ve İslâm 

Aile Hukukunda Kadın- Erkek Eşitliğinin İstisnaları konulu çalışmada, iki hukuk 

arasındaki farklılıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

1. EVLİLİK YAŞI 

İslâm Aile Hukuku’nda evlilik yaşı olarak belirlenmiş bir yaş sınırı yoktur. Bu 

noktada esas alınan erkek ve kızın âkil-bâliğ olmalarıdır. Bunun yaş sınırı da mezheplere 

göre farklı olmakla birlikte azami ve asgari sınırlarda bellidir. Buluğ çağına eren erkek 

velisinin izni olmadan kendi kararıyla evlenebilirken, Hanefiler dışında, diğer mezheplere 

göre göre buluğa eren kız velisinin izni olmadan evlenemez. 

Türk Aile Hukuku’nda ise eşitlik ilkesi gereği, erkek- kadın farketmeksizin, TMK. 

Md. 124’te ‘Erkek-kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez…’ şeklinde 

düzenlenmiştir. İstisnai haller dışında kadın ve erkek tamamen kendi özgür iradesi ile 

kimseye danışmadan evlenebilir. 
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2. KEFÂET 

İslâm Aile Hukuku’nda kefaet, erkeğin kadın ile aynı derecede veya ondan üstün 

olması demektir. Kadının kendisinden düşük vasıflı biriyle evlenmesinin önüne geçmek ve 

evlilikte uyum ve anlaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır. 

Türk Aile Hukuku’nda kefâet bir kural olarak yer almamakla birlikte temenni 

niteliğinde kabul edilmiştir. Ancak her ne kadar modern hukukta kefâet yer almamış olsa 

da günümüz modern toplumunda eşlerin seçiminde kişisel vasıflar artık daha çok etkili 

olmakta ve bundan da ailenin devamı için eşlerin kişisel meziyetleri büyük önem 

kazanmaktadır. 

3. NİKÂH 

İslâm Aile Hukuku’nda nikâh evlenme akdi demek olup, meşru şartlar altında kadın 

ve erkeğin, iki erkek veya iki kadın bir erkek şahidin huzurunda yapılan ve ilânı gereken 

bir akittir.   

Türk Aile Hukuku’nda nikâh -terim olarak yer almaz- meşru şartlar616 altında kadın 

ve erkeğin cinsiyet farkı olmaksızın iki ergin şahit ve evlendirme memuru huzurunda 

yapılan ve ilânı gerekli olmayan bir akittir. Örfen halen uygulanmakta olan, esası Kur’an 

ve sünnete dayanan dini nikâh konusu TMK. Md. 143 ile düzenlenmiştir. “Evlenme töreni 

biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.  

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz.  

Evlenmenin geçerli olması dinî törenin yapılmasına bağlı değildir.” 

İslâm Aile Hukuku’nda evlenme akdi hem medeni bir muamele hem de bir 

ibadettir. Medeni olmasının bir sebebi, akdin sıhhatinde din adamı veya mabedin şart 

olmamasıdır. Medeni-resmî- nikâh, devletin koyduğu kanunlarla düzenlenir. Dini nikâhta 

ise rükün ve şartları kitap, sünnet ve ictihadlar tanzim eder.617  

4. MEHİR 

İslâm Aile Hukuku’nda mehir konusu Nisâ Sûresi 4. âyet ile düzenlenmiştir. Mehir, 

kadının kendisinden istifade edilmesinin karşılığı değil; kadını maddi anlamda güvence 

                                                           
616  TMK. md.124 vd. 
617  Karaman, Mukayeseli, C.I, s.305 
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altına almayı amaçlayan bir sistemdir. Ve sadece kadının olan, başkasına devredilemeyen 

bir haktır. Koca veya başkası kadının izni dışında kullanma hakkına sahip değildir. 

Türk Aile Hukuku’nda mehir konusu mevcut değildir. Kadına değil, babasına 

verilen ve kadının hukuken hiçbir hak iddia edemediği başlık parası ise örfen geçerliliğini 

korumaktadır. Türk Aile Hukuku’nda kadına güvence olabilecek bir hüküm mevcut 

değildir. Evlilik içinde mal rejimi olarak edinilmiş mallar katılma rejiminin kabulü ile 

kadın korunuyor görünse de bazı sakıncaları ikinci bölümde sunulmuştur. 

5. İKAMETGÂH 

İslâm Aile Hukuku’nda, nafaka bahsinde kadının barınma ihtiyacının erkek 

tarafından karşılanması gerektiği ve bunun mesken temini olduğu belirtilmişti. 

Türk Aile Hukuku’nda mesken belirleme koca tarafından yapılmamaktadır. . Eski 

düzenlemede “kocanın ikametgâhı, kadının ikâmetgâhıdır.” hükmü ile yerleşim yerini 

belirlemek erkeğin yükümlülüğündeydi Eşitlik ilkesi gereği TMK.Md.186 ile “Eşler 

oturacakları konutu birlikte seçerler.” şeklinde düzenlenmiştir.  

6. AİLE REİSLİĞİ 

İslâm Aile Hukuku’nda aile reisliği ‘kavvâm’ kelimesi ile ifade olunmuş ve Nisâ 

Sûresi 34. âyet ile hükme bağlanmıştır. Kavvâmlık erkek için bir üstünlük değil; 

yükümlülüktür. Erkek sadece ev içinde kavvâmdır. Kadını ve aile düzenini koruma 

vasıtasıdır.  

Türk Aile Hukuku’nda ‘aile reisliği’eski TMK. Md. 152’de “Koca, birliğin reisidir. 

Evin intihabı, karı ve çocukların münasip veçhile iaşesi, ona aittir”hükmü ile kocaya aitti. 

2002’deki düzenleme ile TMK. Md.186’da bu hüküm kalkmış, “…Birliği eşler beraberce 

yönetirler…”hükmü ile kadın-erkek arasında eşitliği sağlamak adına,  kadın ve erkeğe 

birlikte verilmiştir.  

TMK. Md. 368 ile bu ifade ‘ev başkanı’ olarak değiştirilmiştir: “Ev başkanı, 

birlikte yaşayanların evdeki eşyasını özenle korumak ve güvenlik altında bulundurmakla 

yükümlüdür.” Ancak ev başkanının erkek veya kadın olduğu belirtilmemiştir. Cümlenin 

ifade ettiği anlam gereği, korumak ve güven sağlamak erkeği çağrıştırmasına rağmen, aile 

reisliğinin kocadan alınması neticesinde boşluk oluşturacak bir cümle kurulmasına sebep 

olmuştur. 
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7. SOYADI 

İslâm Aile Hukuku’nda kadın kendi aile ismini taşır.618 

Türk Aile Hukuku’nda TMK.Md.187 ile düzenlenmiş ve kadının kocasının soyadı 

yanında, talebi üzerine kendi soyadını da kullanabileceği hükme bağlanmıştır. İsim hakkı 

mutlaka haklardan olduğundan, kadının kendi soyadını tek başına kullanamaması; kadını 

kimliksizleştiren eşitliğe aykırı bir hüküm olarak eleştirilmiştir. 

8. DİN FARKLILIĞI 

İslâm Aile Hukuku’nda kadın ve erkek arasında din farklılığının bulunması, kadın 

ve erkek için ayrı düzenlenmiştir. Müslüman kadın ve erkek müşriklerle evlenemezken; 

erkek ehl-i kitap bir kadınla evlenebilir.619 Kadın ise ehl-i kitap bir erkekle evlenemez. Bu 

konuda Kur’an’da açık bir âyet olmamakla birlikte uygulamada yerinde görülen bir 

hükümdür. 

Türk Aile Hukuku’nda din farklılığı hiçbir şekilde evlenmeye engel teşkil eden bir 

durum olarak görülmemiş ve bununla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Bu, Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin laik bir devlet olmasının bir yansımasıdır. 

9. ÇOK EŞLİLİK 

İslâm Aile Hukuku’nda Nisa Sûresi 2. ve 3.âyetlerle erkeğin dörde kadar eş 

alabileceği hükmü mevcuttur. Ancak bu; emir değil; gereklilik halinde izindir. Erkeğe 

verilen bir hak ve kadına haksızlık olarak da görülen bir konu olarak hep tartışılagelmiştir. 

Türk Aile Hukuku’nda ise tek eşle evlenmeye dair bir ifade kullanılmasına bile 

gerek duyulmamıştır. Çünkü erkeğin resmi nikâh altında birden fazla kadınla evliliği 

yasaklanmıştır. Ancak uygulamada bu hüküm geçerliliğini yitirmiş görünmektedir. Türk 

erkeği resmi nikâh kıydığı eşinin yanında, imam nikâhlı eş veya eşler de alarak Allah’ın 

kendisine verdiği bu nimetten faydalanmaktadır. Burada nesep konusunda sıkıntılar 

oluşmakta, nikâhsız olan eşlerin çocukları nikâhlı eşin gösterilmektedir. Gerek hayat 

boyunca gerekse miras konusunda bu durum adaletsizliklerin doğmasına sebep olmaktadır. 

Bu sebeplerle Türk Hukukunda esas olan tek eşle evliliktir. 

                                                           
618  Karaman, Mukayeseli, C.I, s.300 
619  Maide, 5/5 
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10. İZİN 

İslâm Aile Hukuku’nda kadın belirli konularda kocasından izin almak zorundadır. 

Nafile ibadetlerde, yolculuklarda vs. olduğu gibi çalışmak için de izin almalıdır. Ancak 

evli kadın tasarrufta bulunurken, kocasının iznini almak zorunda değildir. 

Türk Aile Hukuku’nda TMK. Md. 192’ye göre, “ Eşlerden her biri, meslek veya iş 

seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve 

bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur”.görüldüğü 

gibi kadının kocasının iznine ihtiyaç yoktur, ancak evlilik birliğinin huzur ve yararı istisna 

tutulmuştur. Yine kadın kendi mal varlığı üzerinde serbestçe tasarruf hakkına sahip 

olmakla birlikte; üçüncü kişilere karşı eşiyle birlikte müteselsilen sorumlu olduğu için620 

kadının kendi malvarlığı da korunmasız kalabilmektedir. 

11. MAL REJİMİ 

İslâm Aile Hukuku’nda kadın ile kocası arasında mal ayrılığı rejimi vardır; yani 

kadının malı kocasının sayılmaz.621 İslâm hukukunda mevcut mal ayrılığı ilkesi kocayı 

karısının malları üzerinde yetkisiz kılmaktadır.622 Kur’an, kadına ekonomik bağımsızlık 

sağlamıştır. Kadın kendi mal varlığından infak edebilir, zekâtını verir ve hacca gidebilir.623 

Türk Aile Hukuku’nda ise TMK. Md.202 vd. “edinilmiş mallara katılma rejimi” 

kabul edilmiştir. 2002’den önceki uygulamada “mal ayrılığı”rejimi uygulanmaktaydı. Yeni 

rejim ile kadın ve erkek 2002’ den sonra edindikleri –kişisel mallar hariç- malvarlıklarında 

eşit haklara sahip olmaktadırlar. 

İslâm Hukuku’nda koca evin maddi yükümlülüğünü üstlenir ve eşinden katkı 

sağlamasını bekleme hakkı yokken; Türk Hukuku’nda eşlerin evin geçimine birlikte 

katkıda bulunmaları esastır. “Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler 

beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile 

katılırlar.”624 Ve TMK. Md.196 hükmü,” eşlerden birinin istemi üzerine” hâkimin,  

“ailenin geçimi için her birinin yapacağı katkıyı belirlemesi” ni öngörmektedir. 

                                                           
620  TMK. md.,189 
621  Karaman, Helaller ve Haramlar, s.216 
622  Mehmet Akif Aydın, “kadın”, T.D.V.İ.A., C.XXIV, İstanbul,2001, s.88  
623  Bayraklı, a.g.e., s.64 
624  TMK. md., 186 
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12. DÖVME HAKKI 

İslam Aile Hukuku’nda kadının nüşuzu konusunda Nisa sûresi 34. Âyet hükmünce 

erkek tarafından kadına uygulanabilecek yaptırımlar mevcuttur. Genel kabule göre 

bunlardan birincisi nasihat etme, ikincisi yatak ayırma, üçüncüsü ise dövmektir. Son 

yaptırım olan dövmenin şartları ve şekli ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bazı yazarlara625 göre 

dövmekten maksat, uzak bir yere göndermek yani kısa süreli ayrılıktır.. 

Buradan bahisle Türk Aile Hukukunda eşlerin geçimsizliği kadın veya erkeğe göre 

ayrı ayrı düzenlenmemiş ve bu üç yaptırım öngörülmemiştir. Ancak, dövme yaptırımının 

farklı yorumlandığı eşlerin belirli süre ile ayrılığı, TMK md. 170-172 de düzenlenmiştir. 

Boşanma davası açılmasına rağmen hâkimin takdiri ile evliliğin kurtarılmasına imkân 

tanımak adına eşlerin süreli ayrılığına karar verilir. İslâm hukukundan farklı olan bir yönü 

de bu uygulamanın koca tarafından değil hâkim tarafından uygulanmasıdır.  

13. BOŞAMA HAKKI 

İslâm Aile Hukuku’nda boşama hakkı erkek ve kadında olmakla birlikte bu yetkiyi 

kullanma hakkı erkekte toplanmış görünmektedir. İslâm hukukunun ana prensibi olan 

‘adalet’ ilkesi bunu gerektirmektedir. Çünkü İslâm hukuku’nda maddi yükümlülük 

tamamen erkeğe verilmiştir. Boşama eşler, hakem ve mahkeme yoluyla gerçekleşmektedir. 

Bunun yanında kadın nikâh esnasında boşama yetkisini alabilir ki buna tefviz-i talâk denir. 

Veya mal karşılığı anlaşarak kocasına boşanma talep edebilir; bu da muhâle’adır. 

Anlaşmazlık durumunda, ara bulucu olarak iki tarafın yakınlarından hakem tayini 

istenebilir.  

Türk Aile Hukuku’nda kadın ve erkek eşit şartlarda eşit haklara sahiptir.Boşanma 

sadece taraflardan birinin veya ikisinin mahkmeye başvuru süreci ile olur. Erkeğin 

boşaması, hakemlik müessesesi ve özel olarak kadına verilmiş boşama yetkileri yoktur. 

Benzer olan yön ise muhâle’anın, anlaşmalı boşanma ile benzeşmesidir. Ancak anlaşmalı 

boşanmada en az 1 yıl evli olma şartı mevcuttur.  

                                                           
625  Öztürk, a.g.e., s.568-571 
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14. BOŞANMA SEBEPLERİ 

İslâm Aile hukuku’nda boşanma sebepleri: Hastalık-özür, kocanın nafakayı 

sağlayamaması, kocanın evi terketmesi, kocanın hapsedilmesi, şiddetli geçimsizlik ve kötü 

muamele, zinadır 626  

TMK. Md.161-167’de: Zina, hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç 

işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması 

şeklinde düzenlenmiştir.  

Boşanma sebeplerinde benzerliklerin olduğu görülmektedir. Başlıklar farklı 

cümlelerle ifade edilmişse de temelde aynı problemleri ihtiva etmektedir. 

15. İDDET 

İslâm Aile Hukuku’nda iddet süreleri şartlara göre değişmekle birlikte, gerekçesi 

Türk Aile Hukuku ile aynıdır. Kadının hamile olma ihtimali ve nesebin karışmasını 

önlemek en önemli sebeptir. 

Türk Aile Hukuku’nda ise TMK Md.132/1’de “Evlilik sona ermişse, kadın, 

evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez” azami gebelik 

süresi iddet olarak belirlenmiştir. “Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının 

anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri 

hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”627 İle iddetin kalkması da mümkündür.  

İki hukuk sisteminde de istisnâları olmakla birlikte, erkeğe özel iddet 

bulunmamaktadır. 

16. RADÂ 

İslâm Aile Hukuku’nda emzirme ve süt hısımlığı bahsi özel olarak düzenlenmişken, 

Türk Aile Hukuku’nda hiç yer almamıştır.  

17. VELÂYET 

İslâm Aile Hukuku’nda velâyet bahsi Türk Aile Hukuku’ndan farklıdır. Türk Aile 

Hukuku’nda velâyetin karşıladığı konu İslâm Aile Hukuku’nda hidânedir. 

                                                           
626  Döndüren, Aile ilmihali, s.423-433 
627  TMK, md. .132/3 
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İslâm Aile Hukuku’nda çocuğun bakım ve terbiyesini karşılamak anlamında hidane 

evliliğin devamında kadın-erkek arasında sorun olamamakla birlikte, boşanma halinde 

sıkıntı oluşturmaktadır. Bu durumda hidane hakkı öncelikli olarak anne ve anne 

yakınlarındadır. Bunun sebebi kadının erkeğe gore daha şefkatli ve sabırlı olma gibi 

hasletleridir. Hidâne müddeti ise konusu ihtilaflı olmakla birlikte genel kabul erkek çocuk 

7-9, kız çocuk ise 9-11 yaşlarına kadar şeklinde sınırlandırılmıştır. Bu müddet bitince 

çocuğun babasının yanına verilmesi uygun görülmüştür. 

Türk Aile Hukuku’nda ise velâyet “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti 

altındadır”, “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. 

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden 

birine verebilir. 

Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk 

kendisine bırakılan tarafa aittir.” , “Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir.”628 

şeklinde düzenlenmiştir. Yine çocuğun adının anne ve babanın birlikte koyacağı629 hükme 

bağlanmıştır. 

İslâm Aile Hukuku’nda çocuğun ismini kimin koyacağı konu edilmemiştir. Türk 

Aile Hukuku’nda velâyetin bitimi küçük yaşta belli şartlara bağlanmışken, 18 yaşını 

dolduran her Türk genci normal şartlarda anne ve babasının velâyetinde olmaktan kurtulur, 

bir başka deyişle özgürlüğüne kavuşur. Hidane hakkının anne olmazsa onun kadın 

yakınları, erkekte ise onun olmaması durumunda asebeye geçmesi sözkonusudur. Türk 

Aile Hukuku’nda ise velâyet hakkı anne-babada değilse devlete geçer ve devlet çocuğa 

vasi atayarak velâyetini almış olur. 

Benzer yönleri ise velayetin annede olması ve bir başkası ile evlenmesi durumunda 

çocuğun hakları ikisinde de korunmuştur. 

18. NESEP 

İslâm Aile Hukuku’nda nesep konusunda anne ile hısımlık münasebeti sabittir. 

Çünkü çocuğu doğuran annedir. Nesep nikâh ve doğumla sabit olduğundan evlilik içinde 

                                                           
628  TMK., md. 335-337 
629  TMK., md.339 
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doğan çocuğun babası kocadır. Peygamber (s.a.v), “Çocuk yatak sahibinindir.”630 

buyurarak babalığın tabii olduğunu ifade etmektedir.  

Türk Aile Hukuku’nda da anne için durum aynıdır. TMK. Md.282/1’de “Çocuk ile 

ana arasında soybağı doğumla kurulur”. Baba için ise durum farklıdır. Aynı maddenin 

ikinci fıkrasında “Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim  

hükmüyle kurulur.” Şeklindedir. Buna göre Türk Aile Hukuku’nda sadece tabii değil; aynı 

zamanda hukuki babalık olduğunu da söyleyebiliriz. 

19. BEKÂRET 

İslâm Aile Hukuku’nda bekâret kadın konusunda ele alınmış, ancak İsra Sûresi 32. 

âyeti "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve kötü bir yoldur" ile evli, 

bekâr veya dul bütün Müslüman kadın ve erkekleri için hüküm konmuştur.  

Türk Aile Hukukunda ise zinaya yaklaşmak değil, zina yapmak boşanma sebebi 

kabul edilmiştir.631 Bekâret, evlenmede şart koşulmamış olsa bile, boşanma sebebi 

sayılmıştır. Ancak bu durum sadece kadını bağlamaktadır. Çünkü ispatı mümkündür. 

Oysaki erkeğin bâkire bir kadına sahip olma hakkı var ise, kadının da erkeğin bâkir 

olmasını isteme hakkı olmalıdır.  

 

                                                           
630  Buharî, ‘Buyu’, 99; Müslim, ‘Rada’, 36.   
631  TMK.md. 161 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sra_suresi
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bir değer yargısı olarak eşitlik, farklılıkları dikkate almayan, birbirinden bağımsız 

iki ayrı varlığı aynîleştiren, iki varlığı tek tipleştiren, evi yuva olmaktan çıkarıp soğuk bir 

hukuk kurumuna dönüştüren özelliğe sahiptir. Eşitlik, farklılıkların çok önemli bir 

zenginlik ve güç kaynağı oluşturduğunu göz ardı eden, yaratılış gerçekliğine aykırı olarak 

bir tarafın artılarını, aynısı olamayan öbür tarafa yükleyerek dengeleri altüst eden, ezen, 

ikiye bölen bir kavramdır. Dolayısıyla kadın ve erkeği merkeze alarak söylediğimizde 

eşitlik hiçbir zaman var olabilecek bir değer olmadığı gibi bunu kabullenmek de birçok 

açıdan hem kadına hem de erkeğe haksızlık oluşturacak birçok soruna sahiptir.  

Bütün insanların eşit olması, ulaşılmak istenen bir gaye olmakla birlikte, 

gerçekleşmesinin ütopik bir düşünceden ibaret olduğu açıktır. Bir toplumda kadınlar ve 

erkekler, kendi aralarında bile birbirine eşit değilken; kadın ve erkeğin her hak ve 

yükümlülükte eşit olduğunu söylemek, aralarında adaletsizliği doğuracaktır. Yaratılışına 

aykırı bir şekilde programlanan kadın ve erkek, olan ve olması gereken ikileminde gidip 

gelecektir. 

Türk Aile Hukuku’nda kadın-erkek arasında sağlanan mutlak eşitlik, hak ve 

yükümlülüklerde söz konusudur. Bu sebeple kadın, erkek kadar hak ve yükümlülük 

sahibidir. Bu, erkeğe göre naif, şefkatli ve duygusal vb. özellikleri ile farklı olan kadını  

ezen ve hiçe sayan bir durumdur. Sağlanmaya çalışılan eşitlik ile eşitsizlik meydana gelmiş 

olmaktadır. İslâm Aile Hukuku’nda ise kelime olarak yer almamasına rağmen, mefhum 

olarak zihinlerde oluşan eşitlik, kadın ve erkeği insan ve kul olarak ayırmamaktadır. Cins 

olarak ise yaratılış farklılıkları ve aile içindeki konumları itibari ile hak ve yükümlülükleri 

de değişmektedir. Hak ve adalet esas alınarak düzenlenen hükümlerle aile içinde denge 

sağlanmaya çalışılmıştır 
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Bugüne kadar yapılan kadın-erkek eşitliği tartışmalarında sorun kadınlardaymış ve 

erkeklerin yaşam tarzına ve düşünce yapısına uyma sorumluluğu onlara aitmiş gibi 

algılanmıştır. Genel olarak “Kadın, erkeğe eşit değildir” ifadesi kullanılmış ve bu 

kadınların tepkisini çekmiştir. Cümle “Erkek, kadına eşit değildir” olsaydı, her iki cümlede 

de anlatılmak istenen aynı olmasına rağmen, psikolojideki ‘algıda seçicilik’ ile erkekler 

için farklı bir tepki toplayabilirdi. Bu sebeple tez başlığı gereği ‘kadın-erkek’ kullanımı, 

‘erkek-kadın’ olarak kullanılmayıp aynen korunmaya çalışılmıştır.  

Kadınların tepki göstermelerine sebep olan diğer bir durum ise, İslâm kaynaklarının 

yorumunun ve kanunların genel olarak erkekler tarafından yapılması ve kadını anlamaktan 

ziyade, öteleyen bir anlayışın hâkim olmasıdır. Erkeklerin kendi akıllarını kadından üstün 

tutması, kadını eksik akıllı görmesidir. Günümüzde bunun aksi iddia edilse de, aile ve 

toplum içinde kadının durumu aslında budur. 

Sonuç olarak, değişen yaşam koşulları, Kur’an âyetlerinin farklı bakış açılarıyla 

yorumlanışı, Müslüman kimliğini taşımakta zorlanan erkekleşen kadınlarla, kadınlaşan 

erkekler bağlamında eşitlik konusunu değerlendirecek olursak; bu konuların değişken ve 

göreceli olduğu sonucu çıkartılabilir. Bu sebeple temel kaynaklar esas alınarak, 

Mecelle’nin 39. maddesinin ifadesiyle, “Ezmanın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr 

olunamaz” (Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr edilemez).” hakikati 

gözardı edilmemelidir. 
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