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ÖNSÖZ 

Geleceğin teminatı ve insan soyunun devamını sağlayan ailenin en 

değerli meyvesidir çocuk. Temizliğin, masumluğun, güçsüzlüğün ve 

suçsuzluğun en tabi yanlarını taşır üzerinde. Aile mefhumunun giderek 

zedelenmesinden en büyük yarayı onların aldığı da yadsınamaz bir gerçektir.  

Kimsesiz çocuklar ve onların himayesi konusu her dönemde güncellik 

ve önemini koruyan bir husus olmuştur. Ancak bütün zamanlardan daha hızlı 

değişimin yaşandığı günümüzde konunun önemi bir kat daha artmıştır. Sanayi 

devrimiyle başlayan ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle devam eden süreçte 

toplumsal değişmeler, yaşam koşullarının zorlaşması, aile içerisinde çocuğa 

yönelik şiddet ve fena muameleler, boşanmalar, gayri meşru cinsel 

beraberlikler, ekonomik sıkıntılar, içki, kumar vb. kötü alışkanlıkların 

artması, savaşlarda, kazalarda ve afetlerde toplu ölümlerin olması bakıma 

muhtaç kimsesiz çocukların sayısını her geçen gün daha da artırmaktadır. 

Özellikle günümüzde birçoğu sahipli ama kimsesiz çocuklar sosyal bir 

vakıa olarak gündemi hayli meşgul etmektedir. Sokağa dökülen,  çeşitli 

suçlara ve kötü alışkanlıklara karışan ve isimleri bu suçlarla anılan kimsesiz 

çocuklar hem resmi kurum ve kuruluşları hem de sorumluluk sahibi sivil 

örgütleri çözüm arayışlarına itmektedir. Đşte bu çözüm arayışları içerisinde 

Đslam hukukunun konuya yaklaşımı da büyük önem arz etmektedir. Biz de bu 

çalışmamızda Đslam hukukunda kimsesiz çocuklarla ilgili meseleleri ele alıp 

onların himayelerine ilişkin getirilen düzenlemeleri incelemeye çalışacağız. 

Tarafımızdan yapılan araştırmaya göre Đslam Hukukunda Kimsesiz 

Çocuklarla ilgili bu başlık altında akademik bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Klasik fıkıh kitaplarında ise kimsesiz çocuklara ait hükümlerle ilgili müstakil 

bir bölüm bulunmasa da onlara ait hükümler daha çok lakît (terkedilmiş 

çocuk) başlığı altında ve nikâh bölümünden sonra gelen neseb, rada, nafaka, 

hidane, velaye, gibi bölümlerde ele alınmıştır. Lakîtlerle ilgili özel bir 

bölümün varlığı bile Đslam Hukukunun  daha  ilk dönemlerden itibaren 

kimsesiz çocuklar konusuna kayıtsız kalmadığının bir göstergesidir. Konuyu 

araştırmaya başladığımızda Đslam Hukukunun ilk dönemlerine ait 



 

 

VI 

 

çalışmalarda pratik ve teorik açıdan zengin sayılabilecek verilere ulaştığımızı 

söyleyebiliriz.  

Đslam Hukukunda Kimsesiz Çocuklarla ilgili araştırmamız giriş, iki 

bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde kimsesiz çocuklar 

meselesinin daha iyi anlaşılabilmesi için aile, çocuk ve çocuk hakları üzerinde 

ana hatlarıyla durulmuştur. Birinci bölümde kimsesiz çocuk tanımı yapılmış 

ve bu tanıma Đslam Hukuk literatüründe karşılık olabilecek temel kavramlar 

(Lakît-Yetim) ele alınarak serdedilen hükümler ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiştir. Kimsesiz çocukların korunmasına ilişkin esaslara ikinci 

bölümde değinilmiş, kuran-sünnet, genel hukuk ve özel hukuk çerçevesinde 

getirilen düzenlemeler ile sosyal içerikli düzenlemeler başlıklar halinde ele 

alınarak, kimsesiz çocukların himayesi bağlamında evlat edinme meselesi de 

tartışılmıştır. Sonuç bölümünde ise araştırmadan elde edilen bulgular, 

karşılaşılan problemler ve öneriler sıralanmıştır. 

Konunun tespitinden son aşamaya gelinceye kadar teşvik ve 

yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Sabri ERTURHAN’a, 

derslerinde hayatım boyunca kullanacağım bilgiler edindiğim, birikim ve 

tecrübesinden her zaman istifade ettiğim kıymetli hocam Doç. Dr. Hakkı 

AYDIN’a, ilmi alanda tevcihlerinden faydalandığım Doç. Dr. Abdullah 

KAHRAMAN’a, çalışmamın olgunlaşmasına katkıda bulunan Yrd. Doç. Dr. 

Sami ŞAHĐN’e teşekkürlerimi sunuyorum.  
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Đnsan sosyal bir varlıktır. Dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren ölünceye 

kadar bu özelliğini sürdürür. Ancak onun hayata hazırlanması uzun zaman alır. 

Çünkü birçok yönden zayıf olarak yaratılmış bir varlıktır. Đnsanın en zayıf ve güçsüz 

olduğu, bakılıp, korunup-gözetilmeye en fazla ihtiyaç duyduğu dönem hiç şüphesiz 

çocukluk dönemidir. Bundan dolayı çocuk açısından ailenin önemi çok açıktır. 

Kimsesiz çocuklarla ilgili konulara girmeden önce bir ferdi olarak dünyaya 

gelmesi, anne-babanın çocuğun üzerinde bir takım hak ve sorumluluklarının 

bulunması, çoğunlukla bu sorumlulukların yerine getirilmemesi neticesinde kimsesiz 

çocuklar sorununun ortaya çıkmasında çok önemli bir yere sahip olduğu için aileye 

değinmek yerinde olacaktır kanaatindeyiz. 

Gerek Đslam’da gerekse diğer toplumlarda aile ile ilgili düzenlemeler, ahlaki 

unsurlar içerse de hukukun da konusu olmuştur. 
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A- AĐLE 

1- Genel Olarak Aile 

Türkçedeki aile kelimesine yabancı dillerin çoğunda “familia”dan alınmış 

kelimeler tekabül etmektedir.1  Arapçada ailenin karşılığı “el-üsra” (       )2 

kelimesiyle ifade edilir. 

Akrabalık ilişkileriyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği 

topluluk 3  diye tanımlayabileceğimiz aile kan, süt ve evlilik bağının diğerine 

bağladığı fertlerden teşekkül eder.4 

En asgari işlevleri, cinsel ilişkileri de içine alan, duygusal ihtiyaçların tatmini 

ve kontrolünün sağlanması ile üreme, aile ve çocuklar için sosyo-kültürel bir ortamın 

sağlanmasıdır.5 

Aile tarih boyunca sosyal ve ekonomik etkilerle kimi zaman genişlemiş, 

daralmış ancak devamlı var olagelmiştir. 

Yahudilikte aile sadece sosyal değil aynı zamanda dini bir topluluktur. 

Babanın ruhani bir hüviyeti vardır ve sınırsız otoritesi buradan gelmektedir. Ataerkil 

olan Yahudi ailesi aynı zamanda geniş bir ailedir. Yalnızca kan ve sıhri hısımları 

değil köle, cariye ve hizmetçileri de içine alır. Boşanma meşru bir olaydır. Sıkça 

başvurulduğu ve bu konuda aşırılığa kaçıldığı görülmektedir.6 

Hıristiyanlık aileyi sosyal veya medeni bir kurum olarak değil tamamen dini 

bir kurum olarak kabul etmektedir. Yahudilikte olduğu gibi Hıristiyanlıkta da aile 

kocanın hâkimiyetine dayanır. Evlenmekle karı-kocanın tek bir beden haline geldiği 

ve ayrılmalarının artık mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna göre boşanıp 

başkasıyla evlenen eş zina etmiş sayılmaktadır.7 

                                                 
1 Karaman, Hayrettin, Mukayeseli Đslam Hukuku, Đz yay., Đstanbul 1999, I, 281. 
2 el-Mutemed, Ebu Abdurrahman, Muhammet Abdullah Kasım, Darı Sadır, Beyrut 2001, 9. 
3 Aydın, Mehmet Akif, “Aile”,  DĐA, Đstanbul 1989, II, 196. 
4 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 281. 
5 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi,  “Aile”,  SBA, Risale, Đstanbul 1990, I, 16. 
6 Karaman, Hayrettin, Đslam Hukuk Tarihi, Đstanbul 1999, 39; Aydın, “Aile’’ , DĐA, II, 196-197. 
7 Aydın, “Aile” , DĐA, II, 197. 
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Roma toplumunda aile dini, iktisadi ve sosyal bir birimdir. Ataerkil bir 

özelliğe sahiptir. Bütün güç ve yetki aile reisinde toplanmıştır.8 Babanın çocukları 

üzerinde sınırsız yetkileri vardır. Baba çocuğunu terk edebilir, satabilir, bir uzvunu 

kesebilir ve hatta öldürebilir de.9  

Cahiliye devri Araplarında da ataerkil bir aile yapısının olduğu 

görülmektedir. Aile koca, eş veya eşler, çocuklar ve kölelerden oluşmaktadır. 

Akrabalık ilişkisi erkek akrabalar yoluyla kurulur.10 Sınırsız olarak birden fazla 

kadınla evlenmek mümkündür.11 Velayet hakkı asabe akrabalara tanınmıştır. Arap 

toplumunda kadın ve çocukların bu dönemdeki statüleri köleden çok farklı değildir. 

Türklerde ise aile yapısının ataerkil olduğu söylenebilir. Ancak bu ailede 

babanın sahip olduğu yetkiler, Roma hukukundaki aile reisinin sahip bulunduğu 

yetkilere göre hayli sınırlıdır. Aile birliğinin yürümediği durumlarda boşanmaya 

başvurulmaktadır.12  

2- Đslam’da Aile ve Aile Hukuku 

Đslam’da aile karı ile kocanın devamlı olarak beraber yaşama, dayanışma, 

çoluk çocuk sahibi olma konusunda karşılıklı rızasına dayanan basit ve medeni bir 

akitle vücut bulmuş, ahlaki ve hukuki bakımdan çocuklar ve yakın akrabaya kadar 

uzanan, karşılıklı hak ve vazifelerin olduğu içtimai ve hukuki bir müessese olup,13 

toplumun özünü oluşturur. Đslam aile kurumuna büyük önem vermiş, ayet ve 

hadislerde14  insanların aile kurmaları teşvik edilmiştir. Eşler arasında işbirliği, 

karşılıklı anlayış ve destekle huzuru sağlamanın yanı sıra ailenin temel fonksiyonu 

kültürel ve hukuki bakımdan meşru yollarla cinsi ihtiyaçları tatmin etmek ve yeni 

nesli meydana getirecek çocuklar yetiştirmektir.15 Đslam da aileye bundan daha da 

önemli roller yüklenir. Đlk dini eğitim, ahlaki karakterin yükseltilmesi, yakın sosyal 
                                                 

8 Aydın, “Aile”, D ĐA, II, 197. 
9 Aydın, “Aile”, D ĐA, II, 197. 
10 Aydın, “Aile”, D ĐA, II, 198. 
11Kahraman, Đslam Hukuk Tarihi, 43. 
12 Aydın, M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, Đstanbul 2001, 16-18. 
13 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 291. 
14 Rum, 30/21; Nisa, 4/3; Nahl, 16/72; Nur, 34/32; Đbn. Mâce, Nikah, 1; Buhârî, Nikah, 3; Müslim, 

Nikah, 1; Tirmîzî, Nikah, 1. 
15 Omran, Abdel Rahim, Đslam Kültüründe Aile Planlaması, DĐBY, Ankara 1995, 17. 
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ili şkilerin kurulması, fertler arası ve toplumla ilgili sorumlulukların kazanılması hep 

aile içerisinde gerçekleşir. 

Aile içindeki destek sistemi (mali, sosyal, duygusal) hayat yolculuğunda 

ihtiyaç duyulan ruh, beden sağlığı ve huzuru için çok önemlidir. Bu husus bakıma 

muhtaç olan çocuklar, yaşlılar yalnız kimseler, hastalar ve özürlüler açısından daha 

da önemlidir. Sağlıklı nesiller elde etmek ancak bu nesillerin meşru bir evlilik içinde 

meydana gelmesi ve anne-babanın müşterek sorumluluğu altında büyütülmesi ile 

mümkündür. Böyle bir birliktelik içerisinde meydana gelmeyen çocuklar gerek 

sosyal, gerek psikolojik, gerekse ahlaki bakımdan daha problemli olmaktadır. Đslam 

evliliği teşvik ederek, meşru ve maruf daire dışında kalan her türlü ilişkiyi yasaklama 

yoluna gitmiştir. Zina yasağı ve bunun suç telakki edilerek ağır cezalara 

çarptırılması,16  aynı şekilde iffeti lekelemeye yönelik iftiranın suç sayılıp, buna da 

dünyevi ceza tertip edilmesi17 bu yolda atılan adımların en köklülerindendir. Đslam 

zinayı suç sayıp yasakladığı gibi ona götüren bütün şüpheli yolları da kapatmıştır. 

Böylelikle Đslam problemi daha doğmadan ortadan kaldırma yoluna gitmiştir. Burada 

önemli olan problemi doğduktan ve aleniyet kazandıktan sonra çözmek değil, o 

problemin doğmasına fırsat vermemek veya daha başlangıçta sıkıntıyı 

giderebilmektir ki, Đslam bunu gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir. 

Kuran’da gayri meşru ve nikâhsız beraberlikler çirkin görülmüş ve evlilik 

teşvik edilmiş, aile hayatıyla ilgili bazı hükümler ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. 

Kuran ayetlerinin aile hayatına ve aile içi ilişkilere yönelik düzenlemeleri hukuki 

nitelikler taşımakla birlikte daha çok dini ve ahlaki boyuttadır. 

Đslam hukukunda aile hukuku “el-ahvaluş-şahsiyye”, “münakehat ve 

müfarakat” “nikah” ve “talak” gibi kelimelerle ifade edilmektedir. Aile hukuku 

evliliğin meydana gelmesi ile bunun neticeleri, çocuklar ile anne-babanın 

münasebetleri gibi hususları düzenlemektedir.18 Biz burada konumuzla bağlantısı 

sebebiyle “çocuklar ile anne babanın münasebetleri” ve daha ziyadede çocukların 

anne-baba üzerindeki hakları bağlamında konuyu ele alacağız. 
                                                 

16 Nur, 24/2. 
17 Nur, 24/4, 11-20, 23. 
18 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 281. 
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3- Anne –Babanın Çocuk Üzerindeki Sorumlulukları ve Görevleri 

Ailenin ve toplumun mutluluğu için anne-baba ile çocuklar arasındaki 

ili şkinin düzenlenmesi önemli bir husustur. 

Đslam daha evlilik öncesinden anne-babanın çocuk üzerindeki etkisini dikkate 

alarak tedbiri manada eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları19  ortaya 

koymuştur. Mesela Gazali (h.ö;505) ayet ve hadislere dayanarak evlenilecek kadının 

seçiminde göz önünde bulundurulması gereken hususları Đhyau Ulumi’d-Din adlı 

eserinde öncelik sırasına göre şöyle açıklar. 1- Dindar ve saliha olmak. 2-Güzel 

ahlak. 3-Yüz güzelliği. 4-Az mehir talebi. 5-Doğurganlık. 6-Bekâret. 7-Soylu olmak. 

8-Çok yakından akraba olmamak.20  Düşünüldüğünde bu özelliklerin doğrudan veya 

dolaylı olarak ondan doğacak çocukların karakteri, bakımı ve terbiyesi ile ilgili 

olduğu görülür.  

Đslam hukukunda, çocuğun ana rahminde teşekkül ettiği andan itibaren 

doğumuna kadar geçen süre içersinde dokunulmaz bir yaşama sahip olduğu genel 

kabul gören bir husustur.21 

“Usul” diye anılan akrabanın ilk tabakasını temsil eden anne ve babanın yakın 

ili şki sebebiyle çocukları üzerinde bir takım dini ve hukuki hak ve yetkilere sahip 

olduğu kabul edilmiş, analık ve babalık ilişkilerine dair özel hükümler 

konulmuştur.22 

Çocuğun bakımı, terbiyesi, mal varlığının idaresi, gerektiğinde evlendirilmesi 

ebeveyne ait hak ve sorumluluklardandır.23 Özellikle babaya  çocuğu görüp gözetme 

kendi imkan ve kabiliyetlerinin gerektirdiği genel eğitim ve öğretimi ile dini 

terbiyesini sağlama, başkasından ona gelebilecek ve  onun başkalarına verebileceği 

                                                 
19 Müslim, Rada, 53; Tirmîzî, Nikah, 4. 
20 Gazali, Ebu Hamid Muhammed b.  Muhammed b. Muhammed b. Ahmed (505/1111), Đhyâu 

Ulûmi’d-Din (çev. Serdaroğlu, Ahmed), Bedir yay., Đstanbul 1989, II, 99-108. 
21 Aydın, M. Akif, “Çocuk”, D ĐA,VIII, 361. 
22 Akyüz, Vecdi, “Ana-Baba”, DĐA, Đstanbul 1991, III, 102. 
23 Aydın, “Çocuk” , DĐA, VIII, 361; Đlmihal, TDV, Đstanbul 2001, II, 241-245. 
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Zararlara karşı tedbir alma, normal yaşama giderlerini karşılama gibi görevler 

yüklenmiştir.24 

Đslam anne-baba-çocuk ilişkilerinin düzenlenmesinde karşılıklı hukuki 

sorumluluklardan da öte sevgi, şefkat ve merhameti esas almıştır. Đnsan tabiatının 

gereği de budur. 

Aile kurumu son zamanlarda belki de tarihte hiç almadığı kadar yaralar 

almıştır. Özellikle batı toplumunda ortaya çıkan bir takım akımlar, (feminizm, 

ferdiyetçilik v.b.) kadının cinsel bir meta olarak kullanılmasına sebebiyet veren yazı, 

görsel basın ve yayınlar, son zamanlarda kullanımı hızla artan internetin farklı 

amaçlara alet edilmesi, evlilik dışı ili şkiler ve daha kötüsü bunun toplumda kabul 

görmesi, aile kurumunun yıpranmasında etkili olmuştur. Aile içi şiddet, modern 

hayatın getirdiği bazı sorunlarda, fonksiyonu neslin devamı, fertlerinin fizyolojik ve 

duygusal ihtiyaçlarının karşılanması olan aileyi sorunlar yumağı haline 

dönüştürmüştür. 

Ailenin yıkılmasından en çok etkilenenler de kuşkusuz çocuklar olmuştur. 

Günümüzde aile ortamından yoksun olan çocukların problemleri göz önüne 

getirildiğinde ailenin önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

a-Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları 

b-Sokak çocukları 

c-Çocuk suçluluğu 

d-Sahipsiz çocuklar (yetimler ve kimsesizler) 

e-Evden kaçan çocuklar 

f-Üvey anne yada baba problemi 

g-Kötü alışkanlıklar ve çocuklar 

h-Aile içi geçimsizlikler 

                                                 
24 Akyüz, “Ana-Baba”, DĐA, III, 102. 
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Bir toplumu ayakta tutan ailedir. Aile bozulunca toplum da bozulur. Hiçbir 

kurum ailenin yerini tutamaz. Bunu anlamak için, her türlü maddi imkânlara sahip 

çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarından kaçan çocukları görmek yeterlidir.  

B- ÇOCUK 

1- Genel Olarak Çocuk ve Çocuk Hukuku 

Çocuk lügatte “doğumdan buluğa kadar olan insan yavrusu25”na verilen 

addır. Dilimizdeki çocuk kelimesinin Arapça tam karşılığı olan “tıfl” (       ) ve 

“sabiyy” (          ) kelimeleri Kuran’da çok geçmez. Buna karşılık diğer manaları 

yanında çocuk manasına da gelen, kullanıldığı yer ve üslup itibariyle buluğa ermeyen 

çocuğun kastedildiği başka kelimeler de vardır.26 Bunların başlıcaları; ibn,27  veled ( 

evlad),28 gulam,29  sağir, 30  zürriyyet,31 hafede,32  ehl,33  âl,34 yetîm,35 rebaib36… 

kelimeleridir.37 

Ailenin en temel fonksiyonlarından biri neslin devamını sağlamaktır. Yani 

çocuk sahibi olmaktır. Đslam çocuğa büyük önem vermiş, Allah’ın yeryüzündeki 

delili,38 Allah’tan bir nimet,39 göz aydınlığı,40 bir emanet olarak görmüştür. Allah’ın 

Kuran’da çocuk üzerine yemin etmesi,41 başlangıcından sonuna kadar çocuğa itina 

ile bakılmasını istemesi,42 çocukları terbiye etmek, korumak emzirmek hususunda 

anne babaya görevler yüklemesi43 hatta insanın sadece kendi çocuklarına değil yetim 

                                                 
25 Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Gerçek Hayat, Đstanbul 2001, 267. 
26 Canan, Đbrahim, “Kur’an’da Çocukla Đlgili Meseleler”, AÜĐFD, Erzurum 1988, VIII, 20. 
27 Kehf, 18/46. 
28 Đsra, 17/31. 
29 Hicr, 15/53; Yusuf, 12/19; Kehf, 18/74-80-82; Meryem, 19/7-8-19-20. 
30 Đsra, 17/24. 
31 Bakara, 2/266; Nisa, 4/9; Enam, 6/133; Rad, 13/38. 
32 Nahl, 16/72. 
33 Ali Đmran, 3/32; Araf, 7/83. 
34 Ali Đmran, 3/33. 
35 Enam, 6/152; Đsra, 17/34. 
36 Nisa, 4/23. 
37 Hökelekli, Hayati, “Çocuk”, D ĐA, Đstanbul 1993, VIII,  355. 
38 Hac, 22/54; Đnfitar, 82/6-8; Beled, 90/1-4. 
39 Nahl, 16/72. 
40 Ali Đmran, 3/38. 
41 Beled, 90/1-4. 
42 Đsra, 17/31. 
43 Bakara, 2/233. 
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ve kimsesiz çocuklara da sahip çıkılmasını istemesi44 Đslâm’ın çocuğa ve koruyup 

gözetilmesine verdiği değeri göstermesi açısından önemlidir.45 

Sahih hadis kitaplarında Hz. Peygamberin çocuklara sevgisini ve ilgisini 

gösteren pek çok hadisi şerif de vardır. Çocuklara karşı sevgi ve şefkat duygularının 

köreldiği bir toplumda Resul-i Erkemin ortaya koyduğu öğreti, çocuklara verilen 

değeri en güzel şekilde ifade etmektedir.46 

Đslam’ın dışındaki medeniyetlerde çocuğa bu derece önem verildiğini 

söylemek mümkün değildir. Özellikle çocuk haklarıyla ilgili meselelerin ayrı olarak 

ele alınması Batı’da çok yenidir. Çünkü Batı yakın zamana kadar “Çocuğa küçük 

insan, yaşlıya büyük çocuk” nazarıyla bakarak aralarında fark görmemiştir. Bilhassa 

suçlar meselesinde, küçüğün cezası ile büyüğün cezası arasında fark görülmemiş, 

işlediği suç büyükler için idamlık cezayı gerektiriyorsa çocuk idam edilmiştir.47 

Ayrıca, Đslam dışı hukuk sistemlerinde çocuk, himaye edici kanunlarla 

korunmamıştır. Mesela eski Yunanistan’da çocuk devletindir. Babanın sınırlı bir 

mülkiyet hakkı vardır. Rüştüne erdiği vakit velayet hakkı kalkar.48  

Roma’da ise, aksine, devlet âile hâkimiyetine müdahale etmiyor ve hatta aile 

üzerindeki babanın hâkimiyeti karşısında âciz kalıyordu. Babanın çocuk üzerindeki 

hakkı hudutsuzdu, çocuğu dilerse terk edebilir, satabilir, bir uzvunu kesebilir ve hatta 

öldürebilirdi, bu işlerde sorumluluğu vicdanına ve tanrısına karşı idi.49 

Germenlerde de çocuğun durumu Roma’dakine benziyordu. Çocuk kabîleye 

kabulden önce hiçbir hakka sahip değildi hatta terk edilebilir, öldürülebilirdi.50 

Çocuğu himayeye yönelik kanunlar Batı’da 18. asırda teşrî edilmeye 

başlamıştır. Bunu ilk defa Rousseau, Kant, Lock, Voltaire gibi tabiî hukukçular ele 

                                                 
44 Nisa, 4/2, 3, 6, 9, 10. 
45 Şerbasî, Ahmet, Sorulu Cevpalı Đslam Fıkhı, (Orj.Yes'eluneke fi'd-Din ve'l-Hayat), (çev. Özcan, M., 

A. Đyibildiren, B. Ağlamaz), Özgü yay, Đstanbul 1998, II, 400-407. 
46 Buhârî, Edeb, 18; Ebu Davud, Zekat, 45; Tirmîzî, Menâkıb, 9, 50; Đbn. Mace, Edeb, 3. 
47 Canan, Đbrahim, “ Đslam’da Çocuk Hakları”, HÜĐFD, Şanlıurfa 1995, I, 8. 
48 Canan, “ Đslam’da Çocuk Hakları”, I, 7. 
49 Küçüka, Necip Ali, Çocuk Hukuku, Đstanbul Ahmet Đhsan Matbaası, Ankara 1936, 75. 
50 Erbay, Celal, Đslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, Rağbet yay., Đstanbul 1998, 16. 
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almıştır.51 Fransa’da 1791, 1793 yıllarında çocukları himaye eden bazı kanunlar çıktı. 

1826, 1854, 1855 yıllarında Ìngiltere’de bazı himaye kanunları görüldü. 1866’da 

Ìngiltere’de 17 serseri çocuk için ıslah evi kuruldu. 1899’da Amerika’da Çocuk 

Mahkemesi açıldı. 1919’da çocukların çalışma şartları üzerine bazı esaslar kabul 

edilir. 1935’te Milletler Cemiyeti, yoldan çıkan çocukların kurtarılması için terbiyevî 

tedbir alınması tavsiyesinde bulunmuştur. 1948’de Birleşmiş Milletler’de kabul 

edilen Ìnsan Hakları Beyannamesi’de çocukları himayeye yönelik bazı maddelere yer 

vermiştir (20, 25, 26. maddeler). 20 Kasım 1959’da Birleşmiş Milletler’de 10 

maddelik bir Çocuk Hakları Beyannamesi kabul edilmiştir.52 

2- Đslam’da Çocuk ve Çocuk Hukuku 

Đslam Hukukunda “doğumla başlayan ve ergenlik çağına kadar devam eden 

döneme çocukluk, bu dönemi yaşayan kimseye de çocuk denir”53. Bu dönem genelde 

iki aşamada incelenir: 

1- Temyize kadar geçen devre (gayri mümeyyizlik devri) 

2- Temyiz devri (mümeyyizlik devri)54 

Ayrıca çocuklar, anne karnında teşekkül etmelerinden itibaren kişilik 

(şahsiyet) olarak kabul edilmişlerdir.55 

Temyiz çağı,  bütün neticelere, derinliğine şamil olmasa da iyi ile kötüyü, 

faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırabileceği dönemi ifade eder ki, bunu da fukaha 

yedi yaşın tamamlanması olarak kabul etmişlerdir.56 Yedi yaşından buluğa kadar 

geçen süre temyiz çağı olarak bilinir. 

                                                 
51 Küçüka, Çocuk Hukuku, 1-2; Erbay, Küçüklerin Himayesi, 14-26. 
52 Canan, Đbrahim, Çocuk Hakları Beyannamesi Işığında Đslam’da Çocuk Hakları, Yeni Asya yay., 
Đstanbul 1981, 20-22; Erbay, Küçüklerin Himayesi, 14-26. 

53 Aydın, “Çocuk”, D ĐA, VIII, 361. 
54 Atar, Fahrettin, Fıkıh Usûlü, ĐFAV, Đstanbul 2002, 147. 
55 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 232. 
56 Şa’ban, Zekiyyüddin, Usûlü’l-Fıkh, (çev. Dönmez, Đ. Kafi), TDV, Ankara 2000, 297; Karaman, 

Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 243. 
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Ìslam hukuka muhatap olma bakımından net bir şekilde büyükle çocuğu 

ayırmıştır. Pek çok yönden bu ayrılığı esas almıştır. Đslam hukukunda klasik fıkıh 

kitaplarında çocuklara ait hükümlerle ilgili müstakil bir bölüm bulunmasa da daha 

çok nikah bölümünden sonra neseb, rada, nafaka, hidane,57 velaye, lakit, esara, gibi 

bölümlerde ele alınmıştır. Çağdaş müellifler ise çocukla ilgili özel hukuk kapsamına 

girebilecek hükümleri “ahvâlü’ş-şahsiyye” kapsamı içerisinde aile hukukunda 

incelemişlerdir.58  

Ìslam’da “çocuk hakları” meselesi, Hz. Peygamber’le başlar. Hatta “çocuk 

hakkı” tabirini ilk defa telaffuz eden Hz. Peygamberdir. 59 Mesela bazı hadisler 

“Çocuğun babası üzerindeki hakkı diye başlar ve: “Ìsmini ve edebini güzel yapması, 

yazı öğretmesi, atıcılık, yüzme öğretmesi, helal şeyle beslemesi .... gibi teferruatları 

zikreder. Çocuğun bir kadın tarafından bakılması, süt emmesi, doğumunda akîka 

kesilmesi, sünnet edilmesi vs. de hakları arasında zikredilir.  

Ìslam alimleri çocukla anne baba ve diğer akrabalar arasında ki hukuki ve 

ahlaki ilişkileri neseb, hidane, rada ve nafaka bölümleri altında ele alırlar.60 Diğer bir 

ifadeyle bu bölümler aynı zamanda çocuğun hakları anlamına da gelir.  

3- Đslam Hukuku’nda Çocuğun Hakları 

Đslam hukukunda çocuğun haklarıyla ilgili düzenlemeler genel olarak aşağıda 

ki terimler içerisinde ele alınmıştır. 

Neseb: Çocuk veraset gibi bir kısım hakları neseple elde edebilir. Bu sebeple 

nesep hakkı vardır. Yeterli delillerle nesebi sabit olduktan sonra nefyedilemez.61 

Hidane (Velayetü’t-terbiye): Çocuğu, yanında bulundurma, ona bakma, 

terbiye etme,62 himayeye alarak besleme zarar veren şeylerden koruma, temizliği, 

                                                 
57 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 389. 
58 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 31. 
59 Canan, “Đslam’da Çocuk Hakları”, I, 7-10. 
60 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 389. 
61 Ferruh, Ömer (1408/1987), Đslam Aile Hukuku, (Orj. el-Üsre fi'ş-şer'i'l-Đslâmî), (çev. Kavakçı, Y. 

Ziya), Sebil yay., Đstanbul 1994, 96, 99. 
62 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 394. 
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beslenmesi, vs. buna dâhildir. Çocuğun bu hakkı şefkat esas alınarak öncelikle 

anneye terettüp eder. Eğer anne yoksa bu hak yine şefkat esas alınarak anne 

tarafından kadınlara tanınmıştır. 63 

Rada (Süt Emme): Çocuğun en tabi haklarından bir tanesi de emmedir. 

Annenin çocuğunu emzirmesi dini ve hukuki bir görevdir.64 Nafaka babaya ait 

olduğu için de emme mükellefiyeti babaya aittir.65 

Nafaka: Çocukların nafakası yiyecek, giyecek, kalacak yer, tahsil ve sanatın 

öğrenimi hususlarını ihtiva eder. Babanın çocuklarına karşı nafaka mükellefiyeti 

vardır. Erkek çocukların nafakası fakir, aciz, hastalıklı veya deli olmadıkça rüşt 

yaşlarına kadar, kızlarınki ise evleninceye kadar sürer.66 

Velayet (Velayetü’n-nefs): Hidâneyi tamamlamayı, büluğdan sonraki 

himayeyi sağlamayı, kâsırları evlendirmeyi gaye edinen terbiyedir, bu daha ziyade 

babaya terettüp eder. Vesayet (Velayetu’l-mal): Çocuğun malını koruyup artırmayı 

gözetir. Buluğa kadar ki kazancından kimse istifade edemez, babası bile olsa durum 

değişmez.67 Bununla çocuğun malının korunması amaçlanmıştır. 

Ayrıca güzel terbiye hakkı, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bunun 

içine çocuğun temel eğitimi, bu eğitimde farz-ı ayn bilgileri alması, büluğa kadar bir 

meslek öğrenmesi de girer.68 

Büluğ öncesi terbiye, çocuğun tek başına hayatını idame ettirecek zaruri bilgi, 

beceri ve alışkanlıkları kazanmasını hedefler. Bu hedefe ulaştıracak terbiyeyi almak 

çocuğun hakkıdır, bunu vermekten âile sorumludur. Çocuk bu hedefi önleyici 

meşguliyetlerden korunmalıdır. 

 

 
                                                 

63 Çeker, Orhan, Đslam Hukukunda Çocuk, Kayıhan yay., Đstanbul 1990, 170-177. 
64 Bakara, 2/233. 
65 Talak, 65/6; Bakara, 2/233. 
66 Ferruh, Đslam Aile Hukuku, 108. 
67 Ferruh, Đslam Aile Hukuku, 108. 
68 Canan, “Đslam’da Çocuk Hakları”, I, 7-10. 
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A- TANIM ve KAPSAM 

Buraya kadar olan kısımda Đslam’da ve diğer bazı kültür ve toplumlarda aile 

ve çocuk kavramlarının anlam ve önemi üzerinde durulmuş, anne-babanın çocuk 

üzerinde ki görev ve sorumlulukları ile çocuğun hakları izah edilerek kimsesiz 

çocuklar konusuna giriş yapmak amaçlanmıştır.  

Đslam Hukukunda genellikle doğumla başlayan ve ergenlik çağına kadar 

devam eden döneme çocukluk, bu dönemi yaşayan kimseye de çocuk denildiğini 

daha önce belirtmiştik. Çocukluk doğumla başlar. Aslında çocukluğun başlangıcı ile 

hukuki bir terim olan “şahsiyetin başlangıcı” mefhumu arasında yakın bir ilişki 

vardır. Đslam hukukuna göre şahsiyet sağ doğmak şartıyla ceninin ana rahmine 

düşmüş olmasıyla başlar.69 Şahsiyet her ne kadar ceninin ana rahmine düşmesiyle 

başlasa da ancak sağ doğma şartıyla gerçekleşebileceği için çocukluğun başlangıcını 

da doğum olarak ifade etmek yerinde olacaktır. Bizde bu çalışmamızda çocukluğun 

başlangıcını doğum olarak ele alacağız. 

Çocukluğun ne zaman son bulacağını ise Đslam hukukunun birinci temel 

kaynağı olan Kuran-ı Kerim, buluğ diye adlandırdığımız evlilik (cinsel erginlik) çağı 

ve bununla birlikte akli olgunluğa ulaşmak olarak açıklıyor.70  Buluğ yaşı kızlarda ve 

erkeklerde farklı olduğu gibi genetik yapıya, yetişme şartlarına, iklim ve bölgelere 

göre de farklılık göstermektedir.  Bu sebeple Đslam Hukuk Doktrini’nde de bir görüş 

birliğinin olmadığını görüyoruz. Fukahanın çoğunluğuna göre buluğ yaşının 

başlangıcı erkekte 12, kızda 9, sonu ise her ikisi içinde 15’tir. Ebu Hanife kız için 17, 

erkek için 18 yaşın buluğ çağının sonu olduğu görüşündedir.71 Çocukluğun sonu 

tabiri kimsesiz çocuk ifadesinin kimleri kapsadığının ve himayelerinin ne zamana 

kadar süreceğinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.  

Biz burada kimsesiz çocuk derken hukukun belirlemiş olduğu sorumluluk 

sahibi hiç kimsenin bulunmayışı sebebiyle veya sorumluluk sahibi kişilerin bakım, 

gözetim, terbiye gibi koruma ve kollamaya yönelik görevlerini çeşitli sebeplerle 

                                                 
69 Karaman, Đslam Hukuku, I, 232. 
70 Nisa, 4/6. 
71 Karaman, Đslam Hukuku, I, 302. 
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yerine getirememeleri nedeniyle beden, ruh ve manevi gelişmeleri tehlikede olan 

çocukları kastediyoruz. Kuran’da “kimsesiz çocuk” kavramına en yakın anlamda  

“yetim” kelimesi kullanılmaktadır. Kimsesiz çocukların himayesine matuf meseleler 

genellikle yetimlerle alakalı olarak zikredilmiştir. Bu konuda Kuran-ı Kerim’de pek 

çok emir ve tavsiyeler bulunmaktadır. Đlgili bölümde bu ayetlere değineceğiz. 

Yetimler hakkında kaydedilen hükümler aynı zamanda diğer kimsesiz çocuklar 

içinde söz konusudur.  

Kendisi yetim olarak dünyaya gelen Hz. Peygamber’den de yetim ve 

kimsesizleri himaye etmenin gerekliliğini vurgulayan ve buna teşvik eden pek çok 

hadis rivayet edilmiştir. O uygulamalarıyla da  yetim ve kimsesizleri hep koruyup 

gözetmiştir. 

Đslam hukukunda belki de kimsesiz çocuklarla ilgili en yakın anlamlı terim 

“lakît/buluntu çocuk” kelimesidir. Lakît başlığı altında kimsesiz çocuklar hakkında 

özel hükümler vaz‘ edilmiştir. Bizim de bu çalışmamızda Đslam hukukunda kimsesiz 

çocuklar bağlamında ele alacağımız en temel kavram bu olacaktır. 

Kimsesiz çocukların tanımına ilişkin olarak 2828 numaralı Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun birinci bölümündeki “korunmaya muhtaç 

çocuk” tanımı dikkate değerdir. Buna göre korunmaya muhtaç çocuk; “beden, ruh ve 

ahlak gelişimleri ve şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 

1. Ana veya babasız, ana ve babasız, 

2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 

3. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,  

4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri 

veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü 

alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk”72 diye 

tanımlanmıştır.  

                                                 
72 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3. madde, c bendi,18059 

Sayılı Resmi Gazete, Yayınlandığı tarih, 27. 05. 1983. 
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Đslam hukukunda yetim kelimesinin bu tanımın bir numaralı kısmına, veled-i 

zina kelimesinin iki numaralı kısmına,  lakît kelimesinin ise üç numaralı kısmına 

karşılık geldiğini söyleyebiliriz. 

Kimsesiz çocuklar ve onların himayesi konusu her dönemde güncellik ve 

önemini koruyan bir husus olmuştur. Ancak bütün zamanlardan daha hızlı değişimin 

yaşandığı günümüzde konunun önemi bir kat daha artmıştır. Sanayi devrimiyle 

başlayan ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle devam eden süreçte toplumsal 

değişmeler, yaşam koşullarının zorlaşması, kadının toplumsal hayatta daha aktif rol 

oynamaya başlaması, aile ilişkilerinin zayıflayarak evlilik bağının kopma noktasına 

gelmesi ve buna bağlı olarak meydana gelen boşanmalar, içki, kumar vb. kötü 

alışkanlıkların artması, savaşlarda, kazalarda ve afetlerde toplu ölümlerin olması 

bakıma muhtaç çocukların sayısını her geçen gün daha da artırmaktadır. 

Bu çocukların himaye edilmesi her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak topluma 

kazandırılması devlet ve toplumun yerine getirmesi gereken en önemli 

görevlerdendir.  

Kaynaklar incelendiğinde Đslam Hukuku’nda kimsesiz çocukların temelde 

lakît ve yetim kelimeleri altında ele alındığı görülür. Şimdi biz bu bölümde sırasıyla 

lakît ve yetim kelimeleri üzerinde duracağız. 

A- ĐSLAM HUKUKUNDA BULUNMU Ş ÇOCUK (Lakît) 

1-  Tanım ve Kapsam: 

Lügat itibariyle lakît (         ) kelimesi, “bir şeyi yerden kaldırmak, almak” 

anlamında lakt (          ) kökünden gelmektedir. Aynı kökten gelen lükâta (            ) 

kelimesi ise buluntu malı ifade etmek için kullanılır.73 Fail kalıbında ancak meful 

manasındadır.74 

                                                 
73 el- Mutemed, 620; el-Mu’cemü’l-Arabiyyi’l-Hadis, Mutçalı, Serdar, Dağarcık Yay. 1995, 803. 
74 Mevsılî, Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd (683/1284),  el-Đhtiyâr li Ta’lili’ l� –Muhtâr, Darü’l-

Erkam b. Ebi’l-Erkam, Beyrut tsz., III, 40. 
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Fıkıh ıstılahında ise lakît fakirlik korkusuyla ya da zina şüphesi uyandıran bir 

durumdan kurtulmak için ailesi tarafından terk edilen, cami avlusuna, sokağa vb. 

yere bırakılan yahut kaybolan diri ya da ölü çocuğa verilen isimdir. 75 

Aşağıda mezheplere ait farklı lakît tarifleri ve bu tariflerde dikkati çeken 

önemli hususlara değinilecektir. Bu tarifler ayrı ayrı ele alındığında bazı eksiklikler 

içerdiği görülse de toplu olarak incelendiğinde hepsinin birbirini tamamladığı 

görülür.  

Hanefilere göre lakît; “Fakirlik korkusu ya da zina töhmetinden kurtulmak 

için ailesi tarafından terk edilen, diri çocuğa verilen isimdir.”76  

Malikilere  göre; “Kâfili (velisi, koruyup gözeteni) olmayan kaybolmuş 

çocuktur.” 77  

Şafiiler  ise lakît “koruyup gözetecek kimsesi olduğu bilinmeyen, sokağa, 

camiye v.b yerlere terk edilen çocuk”78 şeklinde tarif ederler.  

Hanbelilere gelince lakît, “terkedilmiş çocuğa verilen isimdir.”79  

Hanefi ve şafilere göre terkedilmiş çocuk lakît sayılır. Terk kastı olmaksızın 

kaybolan çocuk lakît sayılmaz. Bunlarda asıl olan mümkün mertebe ailelerine iade 

edilmeleri yahut hâkimin izniyle korunup gözetilmek üzere güvenilir bir kimsenin 

velayetine bırakılmalarıdır. Maliki ve Hanbelilere göre ise kaybolan ve velisi 

bilinmeyenler de lakît sayılır.80 

                                                 
75Serahsî, Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl (483/1090), el-Mebsût, Kahire 1324-

1331/Đstanbul 1982-1983, X, 209; Kâsanî, Alâüddîn Ebubekr b. Mesud (587/1191), Bedâiu’s-
Sanâî fi  Tertîbi’ş-Şerâi, Kahire 1327/1910, Beyrut 1402, VI, 197; Đbni Abidin (1252/1836), 
Reddü’l-Muhtâr Ale’d-Dürri’l-Muhtâr, (çev. Davudoğlu, Ahmed), Şamil yay., IX, 109. 

76 Serahsî, el-Mebsût, X, 209. 
77 Sübeyl, Ömer b. Muhammed (h.ö;1423), Ahkamu’t-Tıfli’l-Lakît, Darul Fazile, Riyad, 2005, 

22’den naklen Đbni Hacib, Osman b. Ömer (646/1249), el- Muhtasaru’l-Fıkhî,  III. Ahmed 
Kütüphanesi, No:696, Đstanbul. 

78 Şirbini, Şemseddin el-Hatîb Muhammed b. Ahmed el-Kahiri (977/1570), Mugni'l-Muhtac ila 
Ma'rifeti Meani Elfazi'l-Minhac,  Darü'l-Fikr, byy., tsz.,  III, 417. 

79 Đbn Kudâme, Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed(620/1233), el-Kâfi fi Fıkhi’l 
Đmam el-Mübeccel Ahmed b. Hanbel (neşr. Züheyr eş-Şaviş), Beyrut 1402/1982, II, 363. 

80 Sübeyl,  Ahkâmu’t-Tıfli’l-Lakît, 22. 
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Lakît fıkıh kitaplarında, “nesebi ve köleliği bilinmeyen, yolda bırakılmış veya 

kaybolmuş gayri mümeyyiz küçük”, “ailesinin fakirlik korkusuyla veya zina 

suçlamasından dolayı terk ettiği canlı çocuk”, “ebeveyni veya köle olup olmadığı 

bilinmeyen küçük çocuk”, “himaye edeni bulunmayan kaybolmuş küçük çocuk”, “ 

terk edilerek kaybolan küçük çocuk” şeklinde tarif edilmektedir.81  

Lakît, “kendi işlerini, mesela yiyip içmesini bizzat idareden aciz halde olarak 

bulunan bir erkek ya da kız çocuğudur”.82 

Bulunan çocuğun lakît olarak isimlendirilebilmesi için belli şartları haiz 

olması gerekmektedir. 

Hanefi ve Malikiler yeni doğan ve 4-5 yaş arasındaki çocukları lakît olarak 

isimlendirirken, Şafii ve Malikiler, gözetim ve himayeye muhtaç durumda olan deli 

ve mümeyyiz olan çocukları da bu kapsamda ele almaktadırlar.83 Cumhurun görüşü 

ise ergenlik çağına gelmeyen her çocuğun alınabileceği yönündedir. 84 

Đbn Abidin yalnızca diri olarak bulunan85  çocukları lakît olarak 

isimlendirirken, Bilmen ise ölü olarak  bulunan çocukları da86 konuya dahil etmiştir. 

Hatta bir yere atıldıktan sonra ölen çocuk Müslüman bir beldedeyse Müslüman 

sayılır, yıkanır, cenaze namazı kılınır. Eğer öldürülmüş olsa, o mahallede 

yaşayanlara diyet ve elli kişinin yemini (kasâme) vacip olur. 87 

Bu tanımlarda ortak olan iki husus göze çarpmaktadır. Birincisi lakîtin küçük 

(çocuk) olması, ikincisi ise veli veya vasisinin (koruyup gözetecek bir yakınının veya 

efendisinin) bilinmemesidir. 

 

                                                 
81 Köse, Saffet, “Lakît” D ĐA, TDV yay., Ankara 2003, XXVII, 68. 
82 Molla Hüsrev(885/1481), Gürer ve Dürer Tercümesi, (çev. Erkan, Arif), Kit-San Matbaası, 
Đstanbul 1998, III, 168. 

83 Köse, “Lakît” D ĐA, XXVII, 68. 
84 Đbni Rüşd, Kadı Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Rüşd el-Hafîd (520/1126), Bidayetü’l-

Müctehid ve Mihayetü’l-Muktesid (çev. Meylânî, Ahmed), Beyan yay., Đstanbul 1971, 67. 
85 Đbni Abidin,  Reddü’l-Muhtâr, (terc.), IX, 109. 
86 Bilmen, Ömer Nâsûbi (1391/1971), Hukuk-i Đslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, Bilmen 

yay., Đstanbul, tsz. VII, 228. 
87 Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr, (terc.), IX, 111. 
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2- Lakîtin (Bulunan Çocuğun)  Terk Edilme Sebepleri 

Lakîtin ortaya çıkma sebeplerini konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış 

olan es-Sübeyl (h.ö; 1423), Ahkamu Tıfli’l-Lakît adlı çalışmasında şu şekilde 

sıralamıştır: 

a- Çocuğun (lakît) gayri resmi birleşme sonucu meydana gelmesi ve kınanma 

korkusuyla terk edilmesi (ki lakîtler genellikle bu yollarla ortaya çıkar). b- Aşırı 

fakirlikten dolayı bakamayacağı endişesiyle çocuğun terk edilmesi. c- Çocuğun anne 

babasının ölmesi ve koruyup gözetecek bir kimsesinin olduğunun da bilinmemesi. d- 

Bir kadının, boşandığı kocasından veya uzun süredir kayıp olan kocasından meydana 

getirdiği çocuk (ki, çocuğun babasına olan kızgınlığından dolayı onu terk etmiştir). e- 

Bazı çocukların kaybolması ve terki de savaşlarda, sürgün ve iltica olaylarında 

yaşanan korku ve panik sonucu meydana gelmesi. 88  

3- Lakîtin Đltikatı (Bulunan Çocuğun Himaye Edilmek Üzere Alınması)  

Đltikat, terkedilmiş çocuğun bırakıldığı yerden alınmasıdır.89  Sokağa vb. yere 

terk edilen çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü canı muhafaza Đslam 

hukukunun temel prensiplerinden biri olduğu için çeşitli sebeplerle ebeveyni 

tarafından terkedilmiş veya kaybolmuş buluntu çocukların himaye altına alınarak 

topluma kazandırılması, mümkünse anne babalarının bulunarak onlara 

kavuşturulması dini ve insani bir görevdir. 

Fakihler90 bulunan çocuğun himaye edilmek üzere alınmasıyla ilgili Kuran ve 

Sünnetten bazı deliller getirmişlerdir. Ayet-i Kerimelerde, “…Kim, bir insanı, bir can 

karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, 

o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa 

sanki bütün insanları yaşatmıştır. …” 91, “…Ey iman edenler!.. Hayır işleyin ki 

                                                 
88 Sübeyl, Ahkamu’t-Tıfli’l-Lakît, 27. 
89 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 228. 
90 Şirbini, Mugni'l-Muhtac, III, 417-418; Hîn, Mustafa, Mustafa el-Buğa, Ali el-Şerbeci, Büyük 
Şafii Fıkhı, (çev. Arslan, Ali) Arslan yay., Đstanbul, II, 273-274. 

91 Maide 5/32. 
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kurtuluşa eresiniz.” 92, “…Đyilik etmek ve fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle 

yardımlaşın…”93 buyrulmaktadır. 

Hadis-i Şeriflerde de; “Đnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet 

etmez.”94, “Bir yetimi büyüten kişiyle ben cennette şunun gibiyiz”95, “Kim bir 

mü’minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntı giderirse, Allah da onun kıyamet 

günündeki sıkıntısından bir sıkıntı giderir. Kim darlıkta olan bir kimseye kolaylık 

gösterirse, Allah da ona dünya ve ahiret darlıklarında kolaylık ihsan eder. Kim bir 

müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahirette ayıplarını örter. 

Müslüman bir kul din kardeşinin yardımında bulundukça, Allah da onun yardımında 

bulunur.”96  şeklinde buyrulmaktadır. 

Yukarıda geçen ayet ve hadislerde, bir insanı öldürmenin bütün insanlığı 

öldürmek gibi olduğu, bir canı kurtarıp ihya etmenin ise bütün insanlığı kurtarıp ihya 

etmek gibi olduğu ifade edilmekte, yetim ve kimsesiz çocuklara yardım ve iyilik 

etmek de övülmektedir. Ayet ve hadisler ışığında buluntu çocukları alıp onlara sahip 

çıkmanın, koruyup gözetmenin onları topluma kazandırmanın insani ve Đslâmi bir 

vazife olduğunu söylemek mümkündür. 

a- Buluntu Çocuğu Himaye Etmek Üzere Almanın Hükmü 

Đltikatının hükmü konusunda fukaha lakîtin bulunduğu yerin özelliğini esas 

almışlardır. Çocuğun bulunduğu yer, kısa zamanda alınmadığı taktirde hayati 

tehlikesi bulunan bir yer midir? Yoksa hayati tehlikesi bulunmayan güvenilir bir yer 

midir? Hüküm bu iki duruma göre değişmektedir. Hanefi mezhebine göre bir kimse 

köy veya şehir gibi herhangi bir yerde terkedilmiş bir çocuk görse ve onun hayati bir 

tehlikesinin bulunmadığına dair içinde bir kanaat hasıl olsa, bu halde çocuğu alması 

menduptur. Çocuğun, düşme tehlikesi olan bir kuyu yanında veya yırtıcı hayvan 

bulunan ıssız bir yerde, yalnız bir kimse tarafından görülmesi durumunda ise, içinde 

bulunduğu tehlikeli durumdan çocuğun kurtarılması için iltikatı, o kimse üzerine 

                                                 
92 Hac 22/27. 
93 Maide 5/2. 
94 Tirmîzî, Bir, 16. 
95 Buhârî, Edep, 24. 
96 Müslim, Zikir,11. 
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farz-ı ayn olur.97 Şafi ve Maliki mezhebinin görüşü de budur.98 Ancak Hanbeliler 

farzı kifaye olduğu görüşündedirler.99 

Bir kimse köy veya şehirde, cami, çarşı, yol v.b. insanların yoğun olarak 

bulunduğu yerlerde terkedilmiş bir çocuk görse, çocuğun bırakıldığı yerden alınarak 

himaye edilmesinin hükmü konusunda ihtilaf edilmiştir. Đbn-i Hazm ez-Zahîrî’ye 

göre bu durumda çocuğu almak farzı ayındır.100  Delilleri “iyilik ve takvada 

yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın”,101 “Bir insanı ihya eden bütün 

insanları ihya etmiş gibidir.”102 ayetleridir. Hanefilere göre ise bu durumda çocuğun 

iltikadı menduptur.103 Delileri ise “Küçüğüne merhamet etmeyen ve büyüğüne saygı 

göstermeyen bizden değildir.” 104 hadisi ile Hasan Basrî’den rivayet edilen Hz. Ali ile 

ilgili bir olaydır. Hz. Ali bulduğu bir çocuğu alarak kendisine getiren adama, 

yaptığının hayırlı bir iş olduğunu ve kendisinin hoşuna gittiğini söylemiştir.105 

Fukaha terkedilmiş çocuğun iltikatının durma göre mendubiyetle kalmayıp 

toplum üzerine kifai bir farz olduğunu, eğer kimse kurtarmazsa bütün bir toplumun 

suçlu ve sorumlu olduğunu belirtmiştir.106 

b- Buluntu Çocuğu Himaye Etmek Üzere Alırken Şahit Tutma ve 

Belge Gösterme (Đşhad ve Beyyine) 

Kaybolmuş çocuğu bulan kimse, onu himayeye ehil bile  olsa, böyle bir 

çocuk bulduğuna dair yetkilileri bilgilendirmeli, çocuğun buluntu olduğuna dair bir 

belge veya şahit göstermelidir. Doğruyu söylediğini ispat etmek için bu gereklidir. 

                                                 
97 Đbni Hümam, Kemâleddin Muhammed b. Abdülvahid es-Sivasî (861/1457), Şerhu Fethü’l-

Kadir, byy. 1970, IV, 417. 
98  Đbn Nuceym, Zeynüddîn (970/1563), el-Bahru’r-Raik Şerhu Kenzi’d Dekaik, Beyrut tsz., V, 

100. 
99  Đbn Kudâme, el-Kâfî, II, 363. 
100   Đbn Hazm Ali b. Ahmed(456/1064), el-Muhalla, Beyrut tsz., VIII,  373. 
101  Maide, 5/2. 
102  Maide, 5/32. 
103 Bilmen,  Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 230; Đskilipli, Muhammed Atıf Hoca, Đslam Fıkhı, 

Nehir yay., Đstanbul 1994, III, 451; Sübeyl, Ahkamu’t-Tıfli’l-Lakît, 32-33. 
104 Tirmîzî, Bir, 15. 
105 Serahsî, el-Mebsût, , X, 209; Kasani, Bedâiu’s-Sanâî, VI, 198. 
106 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII,  230; Đskilipli, Đslam Fıkhı, III, 451. 
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Çünkü buluntu iddiasıyla getirdiği bu çocuk kendi çocuğu107 ya da nafakasını temin 

etmesi gereken başka bir yakını olabilir. Bu iddiayla çocuğun nafakasından kurtulma 

amacı güdüyor olabilir. Yahut da ileride bulduğu çocuğun kendi kölesi olduğu 

iddiasında bulunabilir. Böyle bir iddianın kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda 

şahit getirmek vacip olur.108  

Çocuğu bulup alan kimse güvenilir ve adaletli bir kimse bile olsa çocuğun 

hürriyet, nesep ve diğer haklarının korunması için, onu alırken şahit tutması gerekir. 

Çocukla birlikte bulunan para vb. şeyler için de şahitlik yapılmalıdır. Çünkü bu 

durum çocuğu bulan kişinin itham altında kalmasına engel olur. 109 

Kaynaklarda110  Hz. Ömer döneminde meydana gelen şu olaya yer 

verilmektedir: Benî Süleym kabilesinden Süneyn Ebi Cemile adında bir adam 

terkedilmiş bir çocuk bulmuştu. Ebu Cemile şöyle anlatıyor; “çocuğu alarak Hz. 

Ömere gittim. Hz. Ömer beni görünce bu çocuğu almanın sebebi nedir dedi. Bende 

onu kaybolmuş olarak buldum ve aldım dedim. Bunun üzerine Ebu Cemile’yi iyi 

tanıyan biri; -Ey Müminlerin Emiri!  Ebu Cemile Salih bir kişidir, diye cevap verdi. 

Hz. Ömer, - Madem iyi bir kişidir, haydi git, o buluntu çocuk hür olarak senindir. 

Onun velâsı sana nafakası da bize aittir dedi.111 Bu olay hem çocuğu bulan kişinin 

itham altında kalmaması, hem de bulunan çocuğun devlet tarafından hürriyet, 

velayet, nafaka vb. haklarının korunmaya alınması açısından şahitliğin ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. 

4- Mültakit (Buluntu Çocu ğu Himaye Etmek Üzere Alan Kişi) 

a- Tanımı 

 Terk edilmiş bir çocuğu bırakılmış olduğu yerden alan kimseye 

mültakit denir.112 Lakîti bulan ve onu koruyup gözetmek üzere himayesine 

                                                 
107 Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr,  IX, 111; Bilmen,  Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII,  230; 

Yıldırım, Celal, Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, Uysal Kitabevi, III, 368. 
108 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 229-230. 
109 Đbn-i Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid, 67; el Hîn, Büyük Şafii Fıkhı, II, 274. 
110 Serahsî, el-Mebsût, X, 210; Merğinânî, el-Hidaye, II, 887. 
111 Buhârî, Şehadât, 16. 
112 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 228. 
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alan kimsenin çocuğun menfaati açısından belli şartları haiz bir kimse olması 

gerekir. 

b- Mültakitte Aranan Şartlar 

Hanefi fukahası terk edilmiş bir çocuğu alacak olan kimsenin akıllı ve büluğ 

çağına ermiş olmasını gerekli görmüşlerdir. Buna göre büluğa ermeyen çocukların ve 

delilerin iltikatı sahih değildir.113 Çünkü bunlar zaten kendileri bakım ve himayeye 

muhtaçtırlar. 

Mültakit aynı zamanda aldığı çocuğu koruyup gözetecek güce sahip, 

ahlakından emin olunan bir kimse olmalıdır.114 

Hanefilere göre mültakitin hür ve müslüman olma vasfı yoktur. Buna göre 

köle ve cariyeler, Đslam ülkelerinde yaşayan gayr-i müslimler (zımmîler) de buluntu 

çocuğu alabilirler. Ancak gayr-i müslim bir kimsenin bulup himayesine aldığı bir 

çocuk dinleri anlayacak yaşa geldiğinde kendisinden alınır.115 

Şafiilere Göre ise; mültakit hür ve mükellef olmalıdır. Çocuk hükmen 

Müslüman kabul edildiğinde onu alan da müslüman olmalıdır. Ancak çocuk hükmen 

gayr-i müslim kabul edilirse, gayr-i müslim bir kimse tarafından alınmasında sakınca 

yoktur.116 Mültakit günahlardan uzak duran (adil), dindar ve güzel ahlak sahibi bir 

kimse olmalıdır. Hatta fasık, dini zayıf bir kimsenin buluntu çocuğu almasına devlet 

engel olmalıdır.117 Mültakit reşid olmalıdır. Reşit olmayan bir kimse lakît aldığında 

lakît ondan geri alınır. Lâkiti aldığında reşit olup, sonradan bunayan kimseden de 

lakît geri alınır.118 Mültakit mukim olmalıdır, başka bir yere gitmek istediğinde 

çocuk ondan alınmalıdır. Bu hükmün amacı çocuğun köle olarak satılmasına mani 

olmaktır. Bütün bu uygulamalarda hakimin izni dahilinde olmalıdır.119 

                                                 
113 Serahsî, el-Mebsût, X, 217-218; Kasâni, Bedâiu’s-Sanâî fi  Tertîbi’ş-Şerâi,197; Đbni Abidin, 

Reddü’l-Muhtâr, IX, 111; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 228. 
114 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII,  228. 
115 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII,  228. 
116 Şirbînî, el- Muğnî, II, 418; Hîn, Büyük Şafii Fıkhı, 275. 
117 Şirbînî, el- Muğnî, II, 418. 
118 Şirbînî, el- Muğnî, II, 418; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII,  228. 
119 Hîn, Büyük Şafii Fıkhı, 275. 
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Malikilere göre de mültakit, hür, adil, reşit, müslüman bir kimse olmalıdır. 

Buluntu çocuk sefih ve fasık olan kimseden alınır. Gayr-i müslim yalnızca gayr-i 

müslim çocuğu alabilir. Ancak müslüman gayr-i müslim çocuğu da alabilir. 

Mültakitin zengin olması, şart değildir. Çünkü çocuğun masrafı kendine vacip 

değildir. 120  Bir kimse kölesini ve eşini kimsesiz bir çocuğu almaktan men edebilir. 

Köleler teberru sayılan bu tür işleri yapmaya ehil değillerdir. Koca da eşini kendini 

ilgilendirmeyen böyle bir işten alıkoyabilir.121 

Hanbelî fukahası ise kimsesiz çocuğu alan kişinin, Müslüman, hür ve emanet 

ehli bir kimse olmasını gerekli görmüşlerdir. Dindarlığı zayıf ve gayr-i Müslim bir 

kimsenin Müslüman olan bir çocuğu alması caiz değildir. Çocuk ikisinden de geri 

alınır. gayr-i Müslim ancak gayr-i Müslim olduğuna hükmedilen bir çocuğu alabilir. 

Köle ve cariyeler de efendilerinin izni olmadıkça buluntu bir çocuğu alamazlar. Aksi 

taktirde çocuk ellerinden alınır.122 

Bu bilgilerden yola çıkarak fukahanın, mültakitin, akıllı, büluğa ermiş, güzel 

ahlaklı bir kimse olması hususlarında ittifak ettiklerini söyleyebiliriz. Ancak 

mültakitin dini ve hürriyeti konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fukahanın 

çoğu, ailesinin Müslüman olduğu ortaya çıkan kimsesiz bir çocuğun Müslüman 

olmayan bir kimsenin himayesine verilmesine cevaz vermezken, Hanefiler çocuğu 

alan kişinin, onu koruyup gözetecek ehliyete sahip olmasını, temyiz çağına 

yaklaştığında geri almak şartıyla caiz görmüşlerdir. Çocuğu himaye konusunda kadın 

ve erkek arasında herhangi bir fark gözetilmezken bazı Malikiler, süt emme 

yaşındaki kimsesiz çocukların himayesinde önceliğin emzikli kadınlara verilmesi 

görüşündedirler.123 

Ancak bu sayılan şartlar mültakidin, lakîdi bulduğu ilk anda alıp almaması 

hususunda değil, alındıktan sonra mültakidin elinde kalmaya devam etmesi için 

gerekli görülen şartlardır.124 

                                                 
120 Đbn-i Rüşd,  Bidayetü’l-Müctehid, III, 67. 
121 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 228. 
122 Đbn-i Kudâme,  el-Kâfî, II, 364-365, Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 229. 
123 Köse, Lakît” DĐA, XXVII, 68. 
124Sübeyl, Ahkamu’t-Tıfli’l-Lakît, 83. 
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c- Mültakitin Birden Fazla Olması: 

Terk edilmiş bir çocuğu birden fazla kişi bulsa, hangisinin ahlakı daha güzel, 

daha güvenilir ve imkânları daha genişse, çocuğu himaye için o tercih edilir. Burada 

aslolan çocuğun yararını gözetmektir. Eğer bulan kişiler özellik olarak birbirine denk 

durumda iseler, karar hâkimin tercihine bırakılır.125 

Mesela sahipsiz çocuğu bulan iki kişiden biri Salih, güzel ahlaklı dindar bir 

kimse, diğeri dindarlığı zayıf fâsık bir kimse olsa, Salih olan tercih edilir. Biri zengin 

diğeri fakir olduğunda da zengin olan tercih edilir.126 Çünkü çocuğun daha müreffeh 

ve mutlu bir hayat yaşaması için bu daha iyidir. Hanefi, Şafii ve Hanbelîler bu 

görüştedirler. Biri cömert biri cimri olduğunda cömert olan tercih edilir. Çünkü 

mültakitin bu özelliğinin çocuğa da yansıması, çocuğun da cömertlik vasfını 

kazanması umulur. Şafiler ve bazı Hanbelîler bu görüştedir. Mukim olan, yolcu olana 

tercih edilir. Böylece lakîtin yolculuğun çeşitli sıkıntılarına maruz kalması önlenmiş 

olur. Şafi ve Hanbelîlerin görüşü budur. Şehirde yaşayan köyde vb. küçük yerlerde 

yaşayana, hür olan kölelere tercih edilir.127 

Sahipsiz çocuğu bulanlar her bakımdan eşitlerse içlerinden biri, hakkından 

diğerlerinin lehine vazgeçebilir.128 Vazgeçmezse iki durum ortaya çıkar: Birincisi; 

Hanefi ve bazı Şafilere göre karar hâkimindir. Hâkim çocuğun kime tesliminin daha 

faydalı olacağına inanırsa ona teslim eder. Đkincisi; Đki kişi arasında kura çekilir ve 

kura kime isabet ederse çocuk ona verilir.129  Maliki, Şafi ve Hanbelîler bu 

görüştedirler.130 Lakîtin birden fazla kimsenin himaye ve korumasında kalması 

çocuğun gelişim ve şahsiyet özellikleri açısından bazı zararlara sebep olacağı 

endişesiyle caiz görülmemiştir. Bu konuda hahamların Hz. Meryem’in himayesi 

                                                 
125 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 229; Yıldırım, Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, III, 368. 
126 Đbn-i Abidin, Redü’l-Muhtâr, IX, 113. 
127Sübeyl, Ahkamu’t-Tıfli’l-Lakît, 45-47. 
128 Şirbînî, el- Muğnî, IV, 760. 
129 Şirbînî, el- Muğnî, II, 419. 
130 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 229; Sübeyl, Ahkamu’t-Tıfli’l-Lakît, 48. 
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konusunda birbirleriyle çekişmeleri ve kura ile anlaşmaya varmaları131 delil olarak 

getirilmiştir.132 

d- Lakîtin Mültakitten Geri Alınıp Alınamayaca ğı Durumlar 

Fuhaka lakîti bulan kimse eğer ehil bir kimse ise onu himaye, koruyup 

gözetme ve bakımı konusunda başkalarından daha hak sahibi olduğunda ittifak 

etmiştir. Bu konuda dört mezhep arasında ihtilaf yoktur. Bundan sonra kimse gelip 

lakîti mültakitten alamaz.133 Hâkimin ehil olmayan bir mültakitten çocuğu alıp, 

bakım ve gözetimine daha layık bir kimseye verebileceği konusunda da ittifak vardır. 

Ancak başka bir şahıs ehliyet sahibi bir mültakidin elinden lakîdi zorla ve tartışarak 

aldığında ne olacaktır? Çocuk onu ilk bulup alan kişiye mi verilecek yoksa, onun 

elinden zorla alan ikinci kişiye mi? Bu konuda iki görüş ortaya konulmuştur.134 

Malikilere göre hâkim, çocuğu hangisi daha iyi koruyup gözetecek ehliyete 

sahip ise ona verir.135 Hanefiler ise çocuğun onu ilk bulup alan kişiye verilmesi 

gerektiği görüşündedirler. Çünkü çocuğun bakım ve gözetimine en layık kişi odur. 

Burada Hanefilerin görüşü daha isabetli gözükmektedir.136 

5- Lakîtin Nesebinin Tespiti 

Sözlük anlamı itibariyle nesep kelimesi bir kimsenin, kan bağı olan 

kimselerle soy bağlantısını ifade eder. Istılahta ise anne baba ve ailesine bağlayan, 

kan ve soy bağı olan akrabalığı ifade etmek için kullanılır.137 Bir başka ifadeyle 

nesep anne ve baba tarafından ortaklık ve bağlılıktır.138 

Terk edilmiş çocuğun nesebi meçhuldür. Bir kimse gelir, buluntu çocuğun 

kendi çocuğu olduğunu iddia ederse, iddiasını ispatlayamazsa bile doğru söylediğine 

                                                 
131 Âli Đmran, 3/44. 
132 Şirbînî, el- Muğnî, II, 419. 
133 Merğinânî, el-Hidâye, II, 173. 
134 Şirbînî, el- Muğnî, V, 761. 
135 Sübeyl, Ahkâmu’t-Tıfli’l-Lakît, 59. 
136Serahsî, el-Mebsût, X, 212. 
137 Sabık, Seyyid, Fıkhû’s Sünne, (çev., Yılmaz, M.), Pınar yay., Đstanbul 1992, IV, 431; Hîn, 

Büyük Şafii Fıkhı, 269. 
138 Mevkûfati, Mehmet, Mülteka Tercümesi Mevkûfât, (sdl. Ahmed Davudoğlu), Sağlam Kitabevi, 
Đstanbul 1988, I, 586. 
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hükmedilir.139 Ancak bu iddianın fakih tarafından da tasdik edilmesi ve iddia 

sahibinin de lakîte baba olabilecek bir yaşta olması gerekir. Ancak bir kişi, çocuğunu 

kölesi olduğunu iddia ederlerse, iddiası kabul edilmez.140 

Malikilere göre buluntu bir çocuk için nesep iddia eden ister mültakit, ister 

başka bir kimse olsun delille bunu ispatlamadığı sürece iddiasına itibar edilmez.141 

Hanefilere göre kimsesiz bir çocuğun kendine ait olduğunu iddia eden bir 

kadın eğer evliyse ve bu iddiayı kocası da tasdik ederse, nesep bu karı kocadan sabit 

olur. Eğer koca tasdik etmezse, bir ebe, yahut iki erkek veya bir erkek iki kadının 

şahadette bulunmasıyla çocuğun nesebi kadından sabit olur.142 Eğer iki kadın lakît 

için nesep iddiasında bulunursa, çocuk şahit getirene verilir.143 

Đmam Şafi bir kadının buluntu bir çocuk için nesep iddiasının delilsiz bir 

şekilde kabul edilemeyeceği görüşündedir. Ahmed b. Hanbel’e göre ise eğer bir 

kadın böyle bir iddiada bulunsa, kocasının tasdikine gerek olmaksızın çocuğun 

nesebi yalnızca kadından sabit olmuş olur.144 

Đkiden fazla kişinin lakîtin kendi çocuğu olduğunu iddia etmesi durumunda 

Ebu Hanife’nin görüşü lakîtin nesebinin beş kişiye kadar sabit olacağı yönündedir. 

Đmam Ebu Yusuf iki, Đmam Muhammed ise üçten fazla kimseden sabit olamayacağı 

görüşündedir.145 

Nesep iddiasında bulunan iki kişiden biri çocuğun vücudundaki bir alameti 

haber verirse, diğer kişinin şahidinin bulunması, hür olması ve nesep için diğerinden 

daha önce iddiada bulunması, gibi daha kuvvetli bir delili yoksa, çocuk vücudundaki 

                                                 
139 Mevsıli, Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd (683/1284), el-Đhtiyâr li Ta’lili’ l� –Muhtâr, Darü’l-

Erkam b. Ebi’l Erkam, Beyrut-Lübnan, tsz., III, 40-41; Đbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 113;  
Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 237; Yıldırım, Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, III, 370. 

140 Arslan, Ali, Kudûri Metni Tercemesi, Arslan yay., Đstanbul tsz., 100. 
141 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 238. 
142 Kasani, Bedâiu’s-Sanâî, 198; Molla Hüsrev, Gürer ve Dürer Tercümesi, III, 170; Bilmen, 

Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu,239-239; Akgündüz, Ahmet, Mukayeseli Đslam ve Osmanlı 
Hukuku Külliyatı, DÜĐF yay., Diyarbakır 1986, 230. 

143 Đbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX , 114; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 239. 
144 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 239. 
145 Đbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 113. 
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alameti açıklayan kişiye verilir. Bu iki kişiden her biri çocuğun yaşıyla ilgili bir tarih 

verirse, hangisinin verdiği tarih çocuğun yaşına uygunsa, nesebi ondan sabit olur.146  

Biri Müslüman diğeri gayri Müslim olan iki kişi nesep iddiasında 

bulunduğunda Müslüman; biri hür diğeri köle iki kişi nesep iddiasında bulunduğunda 

ise hür olan tercih edilir. Đmam Şafii ve Đmam Ahmed b. Hanbel de bu görüştedir. 147  

Bir Müslüman ile bir zimmî nesep iddiasında bulunsa, iki zimmî çocuğun 

Müslümana ait olduğuna, iki Müslüman da çocuğun zimmîye ait olduğuna şahitlik 

etse, Müslüman olanın şahitliği kabul edilerek çocuğun zimmîye ait olduğuna 

hükmedilir.148 

Kilise, havra ya da zimmî köyü gibi yerlerde bulunmayan bir çocuk için bir 

zımmi nesep iddiasında bulunsa nesebi zimmîden sabit olmakla birlikte istihsanen 

Müslüman sayılır. Dinleri anlayacak yaşa yaklaştığında zimmîden alınır. Ancak 

çocuğun zimmîye ait olduğuna dair iki Müslüman şahadette bulunursa, çocuğun 

nesebi gayri müslim olarak zimmîden sabit olur. 149 

Müslümanları yaşadığı köy ya da şehirlerde ya da Müslümanlarla zimmîlerin 

karışık yaşadığı yerlerde bulunan bir çocuk için bir zimmî nesep iddiasında bulunsa, 

çocuğun nesebi ondan sabit olur. Ancak çocuk Müslüman sayılır.150 

Nesep iddiasında bulunan iki kişiden biri çocuğun hür olan hanımından, 

diğeri de cariyesinden olduğunu iddia ediyor ve iddialarını delille ispatlıyorsa, 

çocuğun nesebi, hür olan eşinden doğduğunu iddia ve ispat eden kimseden sabit olur. 

Đkisi de çocuğun hür olan hanımlarından doğduğunu iddia ve bir delille ispat 

ederlerse, bu durumda çocuğun nesebi ikisinden de sabit olur. Ebu Hanife’nin görüşü 

budur. Đmam Muhammed ve Ebu Yusuf’a göre ise nesep iki hanımdan da sabit 

olmaz. 151      

                                                 
146 Molla Hüsrev, Gürer ve Dürer Tercümesi, III, 170; Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 114; 

Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 239. 
147 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 238. 
148 Đbni Adbidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 114. 
149 Đbni Adbidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 114. 
150 Molla Hüsrev, Gürer ve Dürer Tercümesi, III, 170. 
151 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 170. 
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Lakîtin nesebiyle ilgili hüküm ve uygulamaların amacı lakîtin nesep sahibi 

olmasını kolaylaştırarak onun mağdur olmasını önlemektir. Nesep iddiasıyla gelen 

kişinin, bir delille bu iddiayı ispatlaması gerektiği halde, burada istihsan yoluyla 

çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Đddia sahibinin ehliyetsizliği söz konusu olmadığı, 

çocuk için faydalı ve başka birine zarar verecek bir durum olmadığı durumda, 

kıyasın gerektirdiği kural terk edilir ve delil istenmez. Şafii ve Hanbelîler de bu 

konuda Hanefilerin görüşüne katılırlar. 152 

Buraya kadar fukahanın lakîtin nesebi konusundaki görüşleri açıklanmaya 

çalışılmıştır. Genel olarak tek kişi nesep iddiasında bulunduğunda sorun 

çıkmamaktadır. Ancak iddiacı sayısı yükseldiğinde nesebin bilinmemesinden 

doğacak fitneyi ortadan kaldırmak için farklı çözüm yolları denenir. Bunlardan biri 

insanlar arası benzerliklerden yola çıkılarak nesep tespiti yapan ve kendisine kaif adı 

verilen kimselere başvurmaktır. Bu görüşte olanlar Hz. Peygamber döneminde 

yaşanan şu olayı örnek gösterirler: 153 

Zeyd b. Harise (R.A) ile oğlu Üsâme birbirlerine benzemiyorlardı. Hz. Zeyd 

beyaz tenli olmasına karşın Hz. Üsâme simsiyahtı. Bu durum haklarında ileri geri 

konuşulmasına sebep oluyor ve bu iki sahabeyi çok seven Hz. Peygamber (A.S) bu 

duruma çok üzülüyordu. Bir gün Hz. Zeyd ve Hz. Üsâme’yi başlarında bir örtü 

olduğu ve ayakları da açık olduğu halde gören Mücezziz el-Müdlici adındaki kâif, 

“bu ayaklar birbirindendir” dedi. 154 

Nesep belirlemede benzerlikten yola çıkarak sağlıklı sonuca 

ulaşılamayacağını, çünkü yabancılar arasında da benzerlik olabileceğini iddia edenler 

ki Hanefiler bu görüştedir. Hz. Peygamber zamanında yaşanan başka bir olayı örnek 

alırlar: 

Hz. Peygamber’e bir kimse gelerek eşinin siyah bir çocuk doğurduğunu 

söyleyerek, nesebinden şüphe ettiğini ima eder. Bunu duyan Hz. Peygamber sorar: -

                                                 
152 Kâsâni, Bedâiu’s-Sanâî, II, 199; Köse, “Lakît” D ĐA, XXVII, 69. 
153 Çeker, Đslam Hukukunda Çocuk, 197. 
154 Buhârî, Feraid, 31; Müslim, Radâ, 38-40; Ebu Davud, Talâk, 31; Tirmîzî, Velâ, 5; Nesaî, Talak, 

51; Đbni Mace, Ahkâm, 21. 
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Develerin var mı? -Evet var -Renkleri nedir? –Kırmızı -Aralarında başka renk olan 

yok mu? -Evet var -Ona bu renk nerden geldi -Belki bir damar çekmişti -Buna da 

belki bir damar çekmiştir.155 

Günümüzde ise tıp biliminde meydana gelen gelişmeler çocuğun nesebinin 

tespitini kolaylaştırmıştır. Kan gruplarından yola çıkarak çocuğun iddia sahiplerine 

ait olup olmadığı tespit edildiği gibi, bireylerin genetik özelliklerinden yola çıkılarak 

nesebini belirlemeye yarayan DNA testleri de günümüz şartlarında son derecede 

güvenilir bilgiler sunmaktadır. Böylece nesep tespiti için mücerret iddia ve ikrarla 

yetinmeyerek biyolojik özelliklerle ilgili benzerliklerinin de araştırılması gerektiği 

görülmektedir.156 

6- Lakîtin Hürriyeti 

Đslam hukuku buluntu çocuğu hür kabul etmiştir. Çünkü bütün insanlar Hz. 

Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları olmaları dolayısıyla hürdürler. Sonraki 

dönemlerde köleliğin ortaya çıkması arızî bir durumdur.157 Buluntu çocuk köle 

olduğuna dair bir delil bulunmadığı sürece hür kabul edilir. Hanefiler, Şafiiler, 

Malikiler ve Hanbelîler bu konuda ittifak etmişlerdir. Gayri Müslim bir kimse 

zahiren Müslüman olduğu kabul edilen kimsesiz bir çocuğun, kölesi olduğunu iddia 

ederek, bu iddiasına iki Müslümanı da şahit gösterse, çocuk o gayri müslimin kölesi 

sayılır. Ancak şahit olarak iki gayri müslimi gösterse iddiası kabul edilmez.158 

Eğer o zamanda kadar şahitliğin kabul edilmesi ve haddi kazif uygulanması 

gibi hürlere yapılan herhangi bir muameleye tabi olmuş olsa, çocuğun ikrarı kabul 

edilmez. Çünkü insanlar onu hür olarak tanıyıp bilmekte ve hür muamelesi 

yapmaktadırlar. Ancak ikrar zamanına kadar, bu şekilde hürlere yapılan herhangi bir 

uygulamaya maruz kalmamışsa kölelik ikrarı kabul edilir. Çünkü gerçek olmasa 

                                                 
155 Buhârî, Talâk, 26; Müslim, Liân, 18; Ebu Davud, Talâk, 28; Nesâî, Talâk, 46; Đbni Mace, Nikah, 

58. 
156 Sabık, Fıkhû’s Sünne, 444-445. 
157 Kâsâni, Bedâiu’s-Sanaî, II, 197-198; Serahsî, el-Mebsût, X, 209-210. 
158 Kâsâni, Bedâiu’s-Sanâî, II, 197-198; Serahsî, el-Mebsût, X, 209-210; Đbni Kudâme, el-Kâfî, II, 

363; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 234; Pritsch, Erich, -Otto Spies, “Đslam 
Hukukunda Kâsâni’ye Göre Bulunmuş Çocuk”, (çev., Ansay, S.Şakir), AÜĐFD, Ankara 1955, 
I-II, 13-14. 
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insan kendi aleyhinde böyle bir iddiada bulunmaz. Ancak ikrar zamanına kadar 

yaptığı hibe, kefalet, itak, nikâh gibi tasarruflar da sahih kabul edilir. Velev ki 

bunların da iptal edilmesini istemiş olur. 159 

Hanbelîlere göre de bulûğa ermiş olan bir lakît, köle olduğunu ikrar ederse, 

eğer daha önce hürriyetini açıklamış ise, kölelik ikrarı sahih olmaz. Ancak daha önce 

hürriyetini açıklamamış ise köleliği kabul edilir. Bir görüşe göre de kabul edilmez. 

Tercih edilen görüş de bu durumda köleliğin kabul edilmemesidir.160 

Hanbelîlere göre eğer lakîtin köleliği delille ispatlanırsa, o zamana kadar hür 

olarak yapmış olduğu, hibe, kefalet, itak gibi tasarrufları sonradan geçerliliğini 

yitirmez. Ancak Şafiilere göre böyle bir durumda lakîtin hür olarak yaptığı önceki 

tasarrufları geçerliliğini yitirir. 161 

7- Lakîtin Dini 

Fukaha baliğ olmadan vb. olası gelişmelerden dolayı buluntu çocuklara 

uygulanacak dini hükümleri belirlemek amacıyla lakîtin dini konusu üzerinde önemle 

durmuşlardır. 

Hanefi fukahası lakîtin tabi olacağı dini belirlemede bulunduğu yerin esas 

alınması görüşündedirler. Buna göre Müslüman ya da zimmîlerin, Müslümanların 

yaşadığı köy ve şehirlerde bulduğu çocuklar Müslüman sayılır.162 Aynı şekilde bir 

Müslüman veya bir zimmînin kilise, havra ya da Müslümanların bulunmadığı 

herhangi bir yerde buldukları çocuk da zimmî sayılır. Ancak Đmam Muhammed 

lakîtin dinini belirlemede bulunduğu yesin değil, bulan kişinin esas alınması 

gerektiği görüşündedirler.163 

                                                 
159 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 234-235. 
160 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 234-235. 
161 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 235; Pritsch, Spies; “Đslam Hukukunda Kâsâni’ye 

Göre Bulunmuş Çocuk”, I-II, 14. 
162 Mevsılî, el-Đhtiyâr, III, 40-41; Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr Ale’d-Dürri’l-Muhtâr, IX, 112;  

Molla Hüsrev, Gürer ve Dürer, III, 170; Dımeşki, Abdurrahman el-Osmani eş-Şafii, Đslam 
Fıkhı ve Müctehidlerin Farklı Görüşleri, (çev., Özcan, Mustafa)  Pamuk Yay., Đstanbul 1993, 
298; Şerbasî, Sorulu cevaplı Đslam Fıkhı, II, 364; Yıldırım, Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, III, 370. 

163 Kâsâni, Bedâiu’s-Sanâî, 198; Serahsî , el-Mebsût, X, 214-215 ;  Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye 
Kâmûsu, VII, 236 ; Pritsch, Spres, “Đslam Hukukunda Kâsâni’ye Göre Bulunmuş Çocuk”, I-II 
14; Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku , III, 240. 
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Şafiiler, çocuğun ister Müslüman, ister zimmîlerin bölgesinde bulunsun, eğer 

Müslüman bir ülkede bulunmuşsa Müslüman olduğuna hükmetmişlerdir. Bunun için 

bulunduğu yerde bir ailede olsa Müslüman bulunması yeterlidir. Gayri Müslim 

ülkede bulunan çocuk da gayri Müslim sayılır. Gayri Müslimler tarafından işgal 

edilen bir beldede bulunan bir çocuk da aleyhine delil getirilmi ş bile olsa Müslüman 

sayılır. Hanbelîlerin görüşleri de bu yöndedir. 164 

Maliki fukahası, Müslümanların yaşadığı bölgede bulunan çocuğu 

Müslüman, zimmîlerin yaşadığı bölgede bulunan çocukları da zimmî sayarlar. Ancak 

Maliki fakihlerinden Eşheb el Kaysî’ye (h.ö. 204) göre ise, birkaç Müslümanın 

bulunduğu yerde bile olsa, çocuğu bulan müslümansa lakît Müslüman sayılır. 165 

Malikilere göre Müslüman bire beldede bulunup alınan bir çocuk bulûğa 

erdikten sonra Müslüman olmaya mecbur edilir. Kabul etmezse hapsedilir. Yine de 

kabul etmezse irtidadına hükmedilerek katledilir. 166 

Ancak fukahanın çoğu Đslam beldesinde bulunup, bâliğ olduktan sonra 

Đslam’ı kabuk etmeyen bir lakîtin öldürülmeyeceği görüşündedir. Çünkü 

Müslümanlığı zaten sabit değildir. Đslam ülkesinde bulunmuş olmasından dolayı 

hükmen Müslüman sayılmıştır. 167 

Sonuç olarak denilebilir ki, bulunmuş çocuğun dini konusunda iki esastan 

yola çıkılmıştır. Đlkinde, lakîti bulanın dinine itibar edilir, ikincisinin de bulunduğu 

yere itibar edilir. 

Buna göre bir müslüman, çocuğu müslümanların diyarında bulsa, çocuk 

müslümandır. Bir gayri müslim çocuğu gayri müslimlerin diyarında bulsa çocuk 

gayri müslimdir. Bir gayri müslim çocuğu müslümanların diyarında bulsa mekâna 

göre hükmedilerek çocuk Müslüman sayılır. 

                                                 
164 Đbni Kudeme , el-Kâfî, II, 363; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 236; Karaman , 

Mukayeseli Đslam Hukuku, II, 240. 
165 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 236; Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, II, 240; 

Yıldırım, Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, III, 370. 
166 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 237. 
167 Serahsî, el-Mebsût, X, 214; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 237. 
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Bir müslüman, çocuğu gayri müslimlerin diyarında bulsa, çocuk gayri 

müslimdir.168 Lakîtin dini hakkında bulanın dini esas alanlara göre 3. durumdaki 

çocuk gayri müslim, 4.durumdaki çocuk müslümandır. Bulunduğu yeri esas alanlara 

göre ise 3.durumdaki müslüman, 4. durumdaki gayri müslimdir. 169 

8- Lakîtin Nafakası  

Kimsesiz, buluntu bir çocuğun yeme, içme, giyme, mesken, tedavi, eğitim, 

evlendiği zaman mehri gibi ihtiyaçları ve bakım masrafları, üzerine nafakası vacip 

olan akrabasından ve eğer varsa kendi malından karşılanır. Bu mallar çocuğun 

üzerindeki elbiseler, cebinden çıkan para vb. değerli şeyler, kendine hibe edilen 

paralar vb.dir.170 Eğer çocuğun kendine ait malı ve nafakasını karşılayacak bir akraba 

ve yakını da yoksa, bu çocuklar için kurulan yardım vakıfları yahut kendilerine 

vasiyet edilen mallardan karşılanır. Bu da yoksa çocuğun nafakasını devlet 

karşılar.171 Terkedilmiş çocuğun nafakasının devlet tarafından karşılanması vacip 

olup icma ile sabit olmuştur. Bu nafaka mesalihi amme payından verilir. Rivayete 

Hz. Ömer lakîtin nafakası konusunda sahabeyle istişare etmiş ve ashap terkedilmiş 

çocuğun nafakasının beytülmalden verilmesi hususunda ittifak etmiştir.172 

Hz. Peygamber’in hadislerinde de bunun delili vardır. “Kim bir mal bırakırsa, 

o mal kendi mirasçılarına aittir. Kim de üzerinde bir borç varken ölürse, o borcu 

ödemek bana aittir.”173 “Biriniz ölür de bir borç veya evlad-u ıyal bırakırsa ben onun 

vekiliyim.” 174 

Şafiilere göre, devlet hazinesinde terkedilmiş çocukların nafakasını temin 

edecek bir şey bulunmadığında, idarecinin zenginlerden borç alarak çocuğun 

                                                 
168 Đskilipli, Đslam Fıkhı, III,  454. 
169 Serahsî, el-Mebsût, X, 215; Çeker, Đslam Hukukunda Çocuk, 201. 
170 Kasani, Bedâiu’s-Sanâî, III, 198-199; Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 109; Şirbini,  Mugni'l-

Muhtac,  II, 420; Sabık, Fıkhû’s Sünne, 447 
171 Kasani, Bedâiu’s-Sanâî, 198; Serahsî, el-Mebsût, X, 210, Đbni Kudâme, el-Kâfî, II, 363, Đbni 

Hümam, Fethü’l-Kadir, VI, 110; Sabık, Fıkhû’s Sünne,  448; Pritsch, Spies, “Đslam Hukukunda 
Kâsâni’ye Göre Bulunmuş Çocuk”, I-II, 14, Şerbasî, Sorulu Cevaplı Đslam Fıkhı, II, 364; 
Mevsılî, el-Đhtiyâr, III, 39-40 

172 Hîn, Büyük Şafii Fıkhı, 276 
173 Buhârî, Đstikraz, 11; Müslim, Feraiz, 4. 
171 Müslim, Feraiz, 4. 
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nafakasını karşılaması gerekir. Daha sonra bu borç beytülmalden ödenir. 175 

Hanbelîlere göre ise baliğ olup kendi nafakasını karşılayamayan buluntu çocuğun 

nafakasını, durumu iyi olan müslümanlar karşılamalıdırlar. Çocuğu nafakasız 

bırakmak ölüme terk olduğu için bu durumdan kurtarmak farzı kifayedir.176 

Malikilere göre ise lakîtin nafakasını, baliğ olup kendi nafakasını temin edinceye 

kadar mültakitin karşılaması gerekir. Ancak lakîtin malı varsa yahut devlet tarafından 

karşılanıyorsa, mültakitten sorumluluk kalkar.177  Mültakit lakîtin nafakasını 

karşılamak zorunda değildir. Eğer hâkimin izniyle ilerde borç almak üzere lakîte 

infakta bulunmuşsa, masrafları ilerde çocuğun kendisinden ya da ortaya çıkabilecek 

akrabasından karşılayabilir. Eğer hâkimin izni olmadan harcama yapmışsa, ilerde 

masraflarını isteme hakkı olmaz. Teberru etmiş sayılır.178  Mültakit çocuk için 

harcadıklarını ilerde çocuktan ya da babasından alabilmesi için teberru olarak değil 

de borç olarak harcama yaptığını yemin ederek ve şahit göstererek ispat etmeli, aynı 

zamanda babası da çocuğu kasten bıraktığını ikrar ve bir şekilde delille ispat 

etmelidir. Eğer çocuk kendi kendine kaybolmuşsa çocuk için yapılan harcamalar 

babasından alınmaz. 179 

9 Lakîtin Malı 

Fukaha buluntu çocuğun mal sahibi olabileceği konusunda ittifak etmişlerdir. 

Terkedilmiş çocuğun üzerinde, beşiğinde, yorganının altında, üstünde, elbisesinde 

bulunan, para, mal vb. şeyler, üzerine bindiği hayvan vb. onun üzerindekiler çocuğa 

aittir.180  Ancak lakîtin yakınında bulunan mal ona ait sayılmaz. O da buluntu bir mal 

(lukata) sayılır. 181 

Şafiilere göre çocuğun içinde bulunduğu sahipsiz dükkân, ev, bahçe çocuğa 

aittir. Malikilere göre üzerinde bağlı bulunan mal lakîte aittir. Ancak yerin altında 

                                                 
175 Hîn, Büyük Şafii Fıkhı, 277. 
176 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 233. 
177 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232. 
178 Kasani, Bedâiu’s-Sanâî, 198; Serahsî, el-Mebsût, X, 210; Molla  Hüsrev, Gürer ve Dürer, III, 

169; Mevsılî, el-Đhtiyâr, III, 39; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232. 
179 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232. 
180 Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâî, 198-199; Mevsılî, el-Đhtiyâr, III, 40; Đbni Kudâme, el-Kâfî, II, 363; 

Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 233.   
181 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 233. 
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gömülü olan bir mal ona ait değildir. Ancak ona aidiyetini belirten bir yazı vb. delil 

bulunursa o zaman o zaman lakîte ait olur.182  

Bulan kimse hâkimin izniyle çocuğun yiyecek, giyecek, ilaç vb. temel 

ihtiyaçları için harcar. Çocuğa verilen hediye ve bağışları kabul etmek, onu bir sanata 

vermek gibi, çocuk için faydalı olan şeyleri yapabilir. Ancak çocuğun temel 

ihtiyaçlarının dışında herhangi bir surette malında tasarrufta bulunmak, evlendirmek, 

sünnet ettirmek caiz değildir. Hâkimin izni olmadan sünnet ettirir de, çocuğun 

ölümüne sebep olursa bedelini ödemesi gerekir. (Hatta sünnetçi çocuğu sünnet 

ettirenin gerçek ailesi değil de mültakit olduğunu bilerek sünnet eder de çocuk 

ölürse, sünnetçinin, bedelini ödemesi gerekir). Mültakit çocuğu ücretle çalışmaya 

veremez. Bu görüşte olanlar çocuğu amcaya benzetmişlerdir. Amcanın, kardeşinin 

çocuğunu ücretle çalışmaya vermesi caiz değildir. Mültakiti çocuğun annesine 

benzetenler ise, çocuğun ücretle çalışmaya verilebileceği görüşündedirler. Çünkü 

anne ücretsiz bile olsa çocuğu hizmetçi olarak verebilir.183   

10- Lakîtin Mirası 

Terkedilmiş çocuk nesebi belirsiz olarak yaşar ve evlenmeden ölürse 

mirasının devlete kalacağı konusunda dört mezhep arasında ittifak vardır.184 

Mültakite kalacağı yönünde birkaç muhalif görüş olsa da, Fukaha beytülmale 

kalacağı yönünde birkaç muhalif görüş olsa da, Fukaha beytülmale kalacağı 

konusunda ittifak etmiştir.  Eğer evli ise mirasının dörtte biri eşine kalanı beytülmale 

kalır.185 

Hâkim lakîtin velayetini mültakite verirse, mültakit lakîte varis olabilir. Bu 

durumda lakîtin işlediği cinayetin diyetini de mültakit öder.186 

 
                                                 

182 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 233. 
183 Mevsılî, el-Đhtiyar, III, 41; Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 115; Molla Hüsrev,  Gürer ve 

Dürer, III, 170-171; Mevkûfâtî, Mevkûfât, I, 738;  Đskilipli, Đslam Fıkhı, III, 455. 
184 Serahsî, el-Mebsût, X, 213; Mevsılî, el-Đhtiyâr, III, 39-40; Đbni Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, III, 

67; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232; Yıldırım, Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, III, 
232. 

185 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232. 
186 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232. 
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11- Lakîtin Velayeti 

Kimsesiz çocuğu bulup alan kimse onun velisi sayılmaz. Hadiste “devlet 

başkanı velisi olmayanların velisidir”187 buyrulmuştur. Bulunan çocuğun şahsı ve 

malı üzerinde velayet devlet başkanına veya onun o beldedeki temsilcisine aittir. Bu 

durumda çocuğu bulan, onun bakım ve himayesiyle ilgilenen kimse çocuğun ne 

malında ne de canında tasarruf yetkisine sahiptir. Çocuğu sünnet ettiremez ve 

evlendiremez.188Çünkü bunlar velayeti gerektiren fiillerdir. Hadiste “Nikâhlanacak 

veli ile olur”189 buyrulmuştur. Mültakit ise çocuğun ancak bakım ve himayesiyle 

ilgili tasarruflarda bulunabilir. Bunlar da iltikadından, nafaka konusunda hâkimin 

izni çıkıncaya kadar, lakîdi doyurmak, giydirmek ve kalacak yer temin etmektir. 

Mültakitin, kendisinde kabiliyet gördüğü taktirde lakidi okutması, eğer okuma 

istidadı yoksa, geçimini sağlayacak bir meslek öğretmesi müstehap görülmüştür. 

Malı ile ilgili olarak da ancak lakîtin nafakasını temin edecek kadar harcama 

yetkisine sahiptir. Hanefi ve Şafilerin görüşü budur.190 

Kimsesiz çocuğun velası ve akılesi devlete aittir. Devlet çocuğun hem kanuni 

temsilcisi, hem de akrabası hükmündedir. Bu yüzden çocuğun nafakasını verir. 

Cinayet işlendiğinde diyet ve tazminatını öder. Çocuğa karşı bir suç işlendiğinde 

davacı devlet olur. Nihayet öldüğünde de mirası devlete kalır.191 

Ancak mültakit çocuğun nesebi belli oluncaya kadar çocuğun velayetini 

üzerine almak isteyebilir. Bu durumda hâkim olayı araştırıp adamın amacını tespit 

ettikten sonra, eğer çocuk için yararlı olduğuna inanırsa, çocuğun velayetinin 

mültakite verebilir. Çünkü mültakit çocuğun gözetimine başkasından daha fazla hak 

sahibidir. Bu takdirde mültakit çocuğun gözetimine başkalarından daha fazla hak 

sahibidir. Bu takdirde mültakit çocuğun velisi olur. Ve ölümünden sonra lakîte varis 

olabilir. Lakîtin bir cinayet işlemesi durumunda da mültakit onun diyetini öder.192 

                                                 
187 Ebu Davud, Nikah, 19; Tirmîzî, Nikah, 15; Đbn-i Mace, Nikah, 15; Darimi, Nikah, 11. 
188 Sabık, Fıkhû’s Sünne, 449; Yıldırım, Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, III, 369. 
189 Ebu Davud, Nikah, 2; Tirmîzî, Nikah, 3. 
190 Sübeyl, Ahkâmu’t-Tıfli’l-Lakît, 86-87.  
191 Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 117; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232. 
192  Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232; Sabık, Fıkhû’s Sünne, 449; Yıldırım, 

Kaynaklarıyla Đslam Fıkhı, III, 369. 
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12- Cezai Ehliyeti 

“Buluntu çocuğun velası ve akılesi beytülmale aittir.” Devlet çocuğun kanuni 

temsilcisi olduğu için çocukla ilgili yetki ve sorumluluklarda devlete aittir. Çocuğun 

hataen bir cinayet işlemesi durumunda diyetini de devlet öder. Buna karşılık buluntu 

çocuğu biri öldürdüğünde ise diyetini devlet alır. Çünkü külfet nimet karşılığıdır.193 

Lakîtin tazminat gerektiren fiillerinden de devlet sorumludur.194 

Lakîte karşı işlenen cinayet hataen değil de, kısası gerektiren kasti bir fiilse, 

hâkim kısas ile af arasında tercih hakkına sahiptir. Hanbelî ve Hanefilerin görüşü bu 

yöndedir. Ancak Hanefilerden Ebu Yusuf’a göre hâkim lakîti kasten öldürenlerin 

kısasa tabi tutulmayıp, yalnızca diyetinin ödenmesine hükmedeceği görüşündedir.195 

Lakît bir kimseye karşı kısası gerektirecek kasti bir suç işlerse, eğer lakît 

akıllı ve buluğa ermiş bir kimseyse ve suç işlenen kimseyle de arasında denklik varsa 

kısas gerekir. Kendine karşı suç işlenen kişi diyet karşılığı suçu affedebileceği gibi 

karşılıksız olarak da affedebilir. Bu konudaki hüküm nesebi bilinen diğer çocuklar 

hakkındaki hükümle aynıdır. 196 

13- Lakîtin Bulunduğu Yerden Başka Bir Yere Götürülmesi  

Fukaha buluntu çocuğun bulunduğu yerden başka bir yere taşınmasına cevap 

vermişse de bunu belli şartlara bağlamışlardır. Özellikle Hanbelî ve Şafii mezhepleri 

çocuğun bulunduğu yerden başka bir yere götürülmesi konusunda kısıtlayıcı 

hükümler koymuşlardır. Hanbelîlere göre eğer mültakit güvenilir bir kimse değilse, 

çocukla birlikte yolculuğa çıkmasına izin verilmez. Eğer emin bir kimseyse çocuğu 

yanına alabilir.197 

Özellikle şehirlerde bulunan çocukların köylere götürülmesi hoş 

karşılanmamıştır. Bu kısıtlamanın amacı eğitim, sağlık vb. alanlarda daha rahat ve 
                                                 

193 Serahsî, el-Mebsût, X, 210; Đbni Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 117; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye 
Kâmûsu, VII, 232. 

194 Köse “Lakît” , DĐA, XXVII, 68. 
195 Kâsâni, Bedâiu’s-Sanâî,  VI, 197; Serahsî, el-Mebsût, X, 218-219, Sübeyl, Ahkâmu’t-Tıfli’l-

Lakît, 237-238. 
196 Sübeyl, Ahkâmu’t-Tıfli’l-Lakît, 237-238. 
197 Đbni Kudâme, el-Kâfî, II, 365; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 231. 



 

 

38 

 

standartlara sahip olan şehir hayatının çocuk izin daha faydalı olduğunun 

düşünülmesidir. Ayrıca çocuğun bulunduğu yerden başka bir yere götürülmemesi 

ailesinin bulunmasını kolaylaştırabildiği gibi, uzak bir yere götürülmesi, çocuğun 

kötüye kullanılma ve köleleştirilme ihtimalini de beraberinde getirmektedir.198 

14- Evlat Edinilmesi 

Evlat edinmek yeni bir nesep bağının oluşmasına yol açar ki, bu da soyların 

karışmasına ve asli bağların kopmasına sebep olabilir. Nesep ise nikah ve doğumla 

sabit olur. Bir çocuğu evlat edinmek aynı zamanda çocuğu kanuni mirasçı konumuna 

getirir. Bu da diğer mirasçılara zulümdür. Evlat edinilenle gerçek evlat ve mirasçılar 

arasında anlaşmazlık ve düşmanlıklara sebep olabilir.199 

Ayet-i kerime’de şöyle buyrulmaktadır: “… Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız 

kılmadı. Bunlar sizin ağızlarınıza gelen boş sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği 

söyler ve doğru yola eriştirir. Onları (evlat edindiklerinizi) babalarına nispetle 

çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu 

bilmiyorsanız, onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz din kardeşlerimiz olarak 

kabul edin.”200 

Hz. Peygamber de, “ Az da olsa nesebinden sapan bizden değildir.” 

Buyurmuştur. Allahü Teala Hz. Peygamber’in evlatlığı Zeyd b. Harise’nin boşadığı 

eşi Zeyneb b. Cahş’ı efendimize nikâhlayarak evlatlık müessesesini ortadan 

kaldırmıştı. Çünkü o zamanda kadar evlatlığın, boşandığı karısıyla evlenmenin 

haram olduğuna inanmaktaydı. Böylece bu tabu yıkılmış oldu.201 

Terkedilmiş çocuğa gelince, bu çocuğun bakım ve gözetimi üstlenmekle onu 

evlat edinmek birbirinden ayrı şeylerdir. Terkedilmiş çocuğu himayesine almak, 

kollayıp gözetmek ve onu yetiştirip okutmak bir insanlık görevi, Đslami kardeşlik 

gereğidir. 

                                                 
198 Đbni Kudâme, el-Kâfî, II, 363; Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 231; Köse, “Lakît”, 

DĐA, XXVII, 69. 
199 Hîn, Büyük Şafii Fıkhı, 277-278; Şerbâsi, Sorulu Cevaplı Đslam Fıkhı, II, 378; Pritsch, Spies, 

“ Đslam Hukukunda Kâsâni’ye Göre Bulunmuş Çocuk”, I-II, 14; Köse “Lakît”, DĐA, XXVII, 68. 
200 Ahzab, 33/4, 5. 
201 Şerbasî, Sorulu Cevaplı Đslam Fıkhı, II, 378. 
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Ayrıca evlat edinilen çocuk öz çocuk gibi olmadığı için, evlat edinen 

kimsenin eşi, kızı ve diğer mahremiyle halvet alması, onlara bakması vb. davranışlar 

da helal değildir. Bu durumda evlat edinen kimse Allah’ın haram kıldıklarını helal 

kılmış olur. Zikredilen sakıncalarından dolayı Đslam, evlat edinmeyi haram kılarak, 

bunun yerine kimsesiz çocukları himaye etmeyi, kimsesiz çocuğu din kardeşi kabul 

etmeyi ve ona adalet ve şefkatle muamelede bulunmayı emir ve tavsiye eder.202 

15- Lakîtlere Ait Hükümler Ba ğlamında Đslam Hukukunda Çocuk 

Yuvaları 

Đslam Hukuku kimsesiz çocukların yurt ve yuvalarda değil, mümkün mertebe 

aile ortamlarında büyütülüp yetiştirilmesini, bu çocuklara sıcak bir aile ortamı 

hissettirmeyi prensip edinmiştir. Konuyla ilgili bütün teamüller bu yöndedir. 

Eğitimci ve psikologlar da çocuğun aile içinde büyütülmesinin ruh sağlığı açısından 

daha olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etmektedirler. Bunun için bulunan çocuk 

öncelikle kendini bulup alan kişi tarafından himaye edilir. Masrafları ise devlet 

tarafından karşılanır. Çocuğu himaye eden bakım ve gözetimini iyi yaptığı sürece, 

devlet de dâhil olmak üzere kimse çocuğu elinden alamaz. Ancak himaye eden 

çocuğa iyi bakabilecek ehil bir kimse değilse çocuk elinden alınır. Bütün uğraşlara 

rağmen çocuğu aile içinde tutma imkânı olmazsa ya da mültakit çocuğun bakım ve 

himayesini hakkıyla yerine getiremezse yuva ve yurt gibi müesseseler koyulabilir.203 

 

B- ĐSLAM HUKUKUNDA YET ĐMLER 

1- Tanım ve Kapsam 

Lügat itibariyle yetim kelimesi infirat, yalnızlık, tek başına kalmak anlamında 

yetem (         )204 kökünden gelmektedir. Bu manadan hareketle benzersiz inciye dürr-

i yetim, yetim kalmaya da yütm denmiştir.  

                                                 
202 Şerbasî, Sorulu cevaplı Đslam Fıkhı, II, 378; Pritsch, Spies, “Đslam Hukukunda Kâsâni’ye Göre 

Bulunmuş Çocuk”, I-II, 14; Köse, “Lakît”, DĐA, XXVII, 68. 
203 Çeker, Đslam Hukukunda Çocuk, 205. 
204 el-Mutemed, 802; Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır (1361/1942), Alfabetik Đslam Hukuku ve 

Fıkıh Istılahları Kâmûsu, (sdl. Sıtkı Gülle), Eser Neşriyat, Đstanbul 1997, 431. 



 

 

40 

 

Istılahta ise anne ya da babasını yahut her ikisini de kaybeden çocuğa yetim 

denmektedir. Cessas’a (h.ö 370) göre yetim kelimesi kuran da babasını kaybeden, 

buluğa ermemiş erkek ya da kız çocuğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.205 

Burada çocukların henüz buluğa ermemiş olmalarının vurgulanması, 

onlardaki görüş ve isabet noksanlığı, akıl zayıflığını anlatmak içindir. Bundan dolayı 

buluğa erdiği halde bile rüşdünü ispat edemeyen kimselere de yetim denilebilirse de 

yaşlı ve belli bir yaşın üzerindeki erkeklere yetim denmez. Çünkü ihtilamdan sonra 

yetimlik yoktur çünkü buluğ çağıyla birlikte hükmen yetimlik sona ermektedir.206  

Yetim kelimesi kocası vefat eden kadınlar için de kullanılmaktadır.207 Hadis-i 

şerifte “yetim ve kadın bu iki zayıf hakkında Allah tan korkun.” buyrularak yetimle 

ilgili zayıflık ve güçsüzlük anlamına vurgu yapılmaktadır.208 

Đnsanın bakıma, korunup gözetilmeye en çok ihtiyaç duyduğu dönem 

şüphesiz çocukluk dönemidir. Gelişim ve hayata hazırlanmasında son derece önemli 

olan bu dönemde çocuğun imdadına anne babaların fıtraten sahip oldukları şefkat ve 

merhamet duyguları yetişir. Böylece yüce yaratıcı bir başkasının yardımına en çok 

ihtiyaç duyduğu zamanda insana güvenli bir sığınak temin etmiş olmaktadır. 

Bu açıklam�da� ��r�k�tl� bu dö�emde ebeveynini kaybetmiş 

çocuğun/yetimin özel bir ilgiye muhtaç olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Đslam 

öncesi cahiliye toplumunda yetimlere türlü haksızlıklar yapılmaktaydı. Yetimler 

horlanarak itilip kakılmakta, haksız yere mallarına el konulmaktaydı. Uhud 

savaşından sonra Sa’d b. Rubaî’nin dul kalan eşi iki kızıyla Hz. Peygambere gelmiş 

ve amcalarının, bu iki yetim kızı, babalarından kalan miraslarını tamamını ellerinden 

aldığını ve bundan sonra kızlarını evlendirememekten korktuğunu anlatmış, bunun 

üzerine “Gerçek şu ki,  yetimlerin mallarını tıkınarak yiyenler, karınlarına ancak ateş 

yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir.”209 ayeti nazil olmuştur.210 

                                                 
205 Cessas, Ebubekir Ahmed er- Razi (370/981), Ahkamü l-Kur’an, Beyrut, 1993, I, 451. 
206 Elmalılı, Fıkıh Istılahları Kâmûsu, 431. 
207 Cessas, Ahkamü’ l-Kur’an, I, 451. 
208 Elmalılı, Fıkıh Istılahları Kâmûsu, 431. 
209 Nisa, 4/10. 
210 Mevdûdî, Ebul Ala (1399/1979), Tefhimü’l Kur’an, (çev. Heyet), Đnsan yay., Đstanbul 1997, I, 

333. 
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Cahiliye toplumunda yetimlerle ilgili yaygın olan yanlış uygulamalardan biri 

de zengin ve güzel olan yetim kızlarla evlenerek, hiçbir mali sorumluluk 

yüklenmeden servetlerini harcamaktı. Eğer yetim kız zengin ama güzel değilse 

kendileri onunla evlenmedikleri gibi başkası ile evlenmesine de engel oluyorlardı. 

Yetim kızların haklarını koruyacak herhangi bir velileri de yoktu.211  

2- Kuran ve Sünnette Yetim   

Đnsan haklarına riayet konusu üzerinde önemle duran Đslam yetimlerin hor ve 

hakir görülmemesi, korunup gözetilmesi, gönülleri alınarak memnun edilmesi, 

mallarına sahip çıkılması vb konularda ayet ve hadislerle son derece hassas hükümler 

ortaya koymuştur.212 

 Kuran’da 22 yerde yetim konusuna temas edilmektedir.213 Konuyla ilgili 

Kuran ayetleri üç grupta toplanabilir. 

1. Yetimlere Đyi Davranmayı Emreden Ayetler: 

Bu ayetler yetimlere ikramda bulunmak (Fecr 17),yetimi itip kakmamak, 

doyurmak (Maun, 1–3; Beled, 8–16; Fecr 17), onlar için infakta bulunmak (Bakara 

83, 177, 215) vb. iyi davranışlarda bulunmayı emreden, kötü davranışlardan 

nehyeden ayetlerdir. 

2.Yetimlere Devlet Yardımı Konusu Đle Đlgili Ayetler: 

Bu bölümdeki ayetlerde ganimetlerden yetimlerin de paylarının ayrılması 

(Enfal 41), miras taksiminde yetimlere de pay verilmesi (Nisa 8) gibi yetimler için 

sabit bir gelir temin etme yolunu gösteren ayetlerdir. 

3.Yetimlerin Velayetini Üstlenen Kişilerin Tabi Olacağı Hükümlerle ilgili 

Ayetler: 

                                                 
211 Mevdûdî, Tefhimü’l Kur’an, I, 412. 
212 Köse, Murtaza , “Mukayeseli Hukukuta Evlat Edinme Problemi”, AÜĐFD, Erzurum 2001, XV, 

296. 
213 Canan, Đslamda Çocuk Hakları, 67. 
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Bu gruptaki ayetler ise, yetimin himaye ve terbiyesi, evlendirilmesi, hayata 

hazırlanması, malının muhafazası vb. konuları ihtiva etmektedir. Mesela Đsra Suresi 

34. ayette “Yetimin malına rüştüne erinceye kadar, en güzel bir niyetle yaklaşın. 

Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.” 

buyrularak, yetim malı konusunda nasıl bir tavır içinde olunması gerektiği 

açıklanmıştır. 

Hz. Peygamber de yetimleri himaye etme, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşma 

hususunda müminleri teşvik etmiştir. 

“Ben ve yetimin işlerini deruhte eden kimse cennette şöyle beraber 

bulunacağız.”buyurmuş ve şahadet parmağıyla orta parmağının arasını ayırmıştır.214 

“Kim Müslümanlar arasında bir yetimi (evine alır), kendi yediğinden yedirir, 

içtiğinden içirirse affı kabil olmayan bir günah işlemediği takdirde Allah onu 

mutlaka cennetine koyar.215  Hz. Peygamber, “Siz (fertlerin ve milletlerin 

mahvolmasına sebep olan) yedi helak edici şeyden uzak durunuz.” Buyurdu. Ashabı 

Kiram, “Ya Rasulallah bunlar nelerdir?” diye sorunca Hz. Peygamber: Allah’ a şirk 

koşmak, büyü yapmak, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmek 

(haklı olarak öldürülen müstesna) tefecilik, yetim malı yemek, düşman ile savaşırken 

cepheden kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu kadına zina isnat ve 

iftira etmektir.” buyurmuşlardır.216 

“Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içerisinde bir yetim olan ve yetime de 

iyi muamele edilen evdir. En kötü ev de için de yeti bulunup da ona kötü muamele 

edilen evdir.”217 

Buraya kadar zikredilen ayet ve hadislerde, yetimlere karşı güzel 

davranmanın teşvik edildiğini, yetimleri malına ve canına zarar veren ve onları üzen 

her türlü olumsuz davranışın ise nehyedildiğini görmekteyiz. Ayet ve hadisler 

ışığında yetimler konusunda inananlara düşen vazifeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

                                                 
214 Buhârî, Talak, 25; Müslim, Zühd, 42. 
215 Tirmîzî, Birr, 14. 
216 Buhârî, Vesaya, 23, Tıb, 48, Hudud, 44; Müslim, Đman, 144; Ebu Davud,Vesaya, 12. 
217 Đbni Mace, Edeb, 6. 
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Yetimlere iyi davranmak, maddi manevi yardımda bulunmak, geleceklerini 

düşünmek, terbiye ve ıslahları için çalışmak, yetimi evlendirmek ve malını muhafaza 

etmek.218 

Allahü Teala Duha Suresi dokuzuncu ayet-i kerimesinde bizzat Hz. 

Peygamber’e öksüz ve yetimlere kötü ve kırıcı davranmamasını, onları 

azarlamamasını emir buyurarak, bir zamanlar kendisinin de annesiz babasız bir yetim 

bir çocuk olduğunu hatırlatmıştır. Kendisi de bir yetim olarak büyüdüğü için cahiliye 

toplumunun yetiklere karşı tutumuna yakından tanık olan Hz. Peygamber ise hayatı 

boyunca yetimlerin himaye edilmesi ve haklarının korunması için yoğun gayret 

sarfetmiş, sözlü ve uygulamalı olarak ümmetini de yetim hakkına riayet konusunda 

teşvik etmiştir. 

3- Yetimlerin Velayet ve Vesayeti 

Velayet, kısıtlının evlenmişse, eğitim ve terbiye gibi medeni işlerindeki 

tasarruf temsilciliği, velayet ise kısıtlının ekonomik konulardaki tasarruf 

temsilciliğini ifade etmek için kullanılmıştır.219 

Ancak velayet kelimesi vesayet yerine de kullanılır ve el velaye ale’n-nefs 

dendiğinde velayet manasına, el velayet ale’l-mal dendiğinde ise vesayet manasına 

gelir. Velayet-i amme hâkimin temsilciliği, velayet-i hassa ise hâkimin dışında kalan 

kimselerin tensilciliğidir. Bir kimsenin kanunen temsilci olabilmesi için Müslüman 

olması ve kısıtlı olmaması gerekmektedir. Köle, çocuk, deli, ölüm hastası v.b. 

kısıtlılar veli ve vasi olamadığı gibi, gayri Müslimler de Maide suresi 51. ayeti220 

gereği veli ve vasi olamazlar.221 

Vasilerin çocuğun malından yaralanmak hususunda son derece hassas 

davranmaları gerekmektedir. Yalnızca baba ve dede zengin bile olsalar çocuğun 

malından faydalanabilirler. Ancak zengin olan diğer vasiler, özelliklede vesayetleri 

altındaki çocuk yetin bir çocuk ise, ellerinde bulunan malın tasarrufunda çok daha 

                                                 
218 Köse, “Mukayeseli Hukukta Evlat Edinme Problemi”, AÜĐFD, XV, 298. 
219 Serahsî, el-Mebsût, IV, 222; Çeker, Đslam Hukukunda Çocuk, 110. 
220 “Ey iman edenler Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar…". 
221 Çeker,  Đslam Hukukunda Çocuk, 110. 
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dikkatli olmak zorundadırlar. Çünkü yetim malı yemek şiddetle yasaklanmış, ayet ve 

hadislerle yetim malı yiyenlerin korkunç akıbetleri haber verilmiştir. 

Ayeti kerimede “Yetimlerin malını haksız yere yiyenler, şüphesiz karınlarına 

ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir’’ 222 

buyrulmaktadır. Ancak aynı surenin 6. ayetinde ‘’…zengin olan (veli) iffetli olmaya 

çalışsın ( çocuğun malından uzak dursun). Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun 

olarak yesin…’’ buyrulmuştur. 

Allahu Taala bu ayeti kerime ile zengin olan vasinin yetinim malından uzak 

durmasını emretmiş, fakir olanın ise israf etmeksizin, ihtiyaç miktarı iyilikle 

yiyebileceği konusunda cevaz vermiştir. Bu konuda ulema arasında ittifak vardır.223 

Şu hadis de konuya ışık tutması açısından önemlidir. Bir adam Hz. Peygamber’e 

gelmiş ve “Ya Rasulallah! Benim malım yok. ( himayemde) yetimler var”, diyerek o 

maldan faydalanıp faydalanamayacağını öğrenmek istemiş, bunun üzerine Hz. 

Peygamber: 

“ Đsraf etmeden, saçıp savurmadan, ondan sermaye edinmeden ve kendi 

malımı onun malına karıştırmadan yetimin malında ye”224 diye buyurmuştur. 

Vasinin emeği karşılığı yetimin malında yiyebileceğini gösteren bir rivayet de 

Abdullah b. Abbas’tan nakledilen şu olaydır: Đbni Abbas’a bir adam gelir ve 

himayemde malları olan yetimler var diyerek, o mallardan yemek için izin istediğini 

ima eder. Bunu üzerine aralarında şöyle bir konuşma geçer. Đbni Abbas sorar: 

—Hayvanlarının uyuzunu sen katranlamıyor musun? 

—Evet. 

—Kaybolanları sen aramıyor musun? 

—Evet. 

                                                 
222 Nisa, 4/10. 
223 Đbnü’l-Arabi, el-Meafiri, (h.ö. 543/1148), el-Ahkamü’s-Suğra, (tahkik Saîd Ahmed Đ’rab), Beyrut 

tsz., I, 207; Sabuni, Muhammed Ali, Ravaiu’l-Beyan, Tefsiru Ayati’l-Ahkami’l-Kur’an, 
Darusselam, Mekke 1990/1416, I, 413. 

224 Ebu Davud, Vesaya, 8; Nesai, Vesaya, 11; Đbni Mace, Vesaya, 9. 
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—Su yalaklarının (bakımını) sen yapmıyor musun? 

—Evet. 

—Hayvanlar geldiği zaman sen çaba sarf etmiyor musun? 

—Evet. 

—Öyleyse tamamen kesmeyecek ve yavruya zarar vermeyecek şekilde 
sütlerinden iç.225 

Hz. Ömer’den de şöyle bir rivayet nakledilmiştir. O şöyle demiştir: Ben 

beytülmalin sorumlusu, yetimin velisiyim. Eğer zenginsem onun malından uzak 

dururum. Eğer ihtiyaç sahibiysem ondan (ihtiyaç miktarı) yerim.226 

Böylece yetimin malının ancak iki durumda yenebileceği ortaya 

çıkmaktadır:1. Vasinin ihtiyaç sahibi olması, 2. Yetimin malını koruması karşılığı 

ücret olarak.227 Fakir vasinin, yetimin malında faydalandığı kısım emeğinin ücreti 

niteliğinde olup, fazlasının haram olduğu belirtilmektedir.228  Kuran’ın vasilere 

tavsiyesi ise, yetimlerle ilgili konularda kendilerinin de ölüp arkada korumaya 

muhtaç çocuklar bıraktıklarında, onlara nasıl davranılmasını isterlerse onlara öyle 

hareket etmeleridir. Ayeti kerimede bu hususta, “Geriye eli ermez, gücü yetmez 

çocuk bıraktıklarında(halleri ne olur) diye korkacak olanlar (yetimlere haksızlık 

etmekten) korkup titresinler. Allah’tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.”229 

4- Yetimlerin Hidanesi 

Hidane, hukuk literatüründe yetkili bir kimsenin, henüz kendi işlerini 

göremeyecek yaştaki çocuğun belirli bir süre bakması ve onun terbiyesiyle ilgili hak 

ve görevlerini ifade etmek anlamına gelen bir kavramdır.230 

Çocuk üzerinde doğumla birlikte üç ayrı velayet olduğu kabul edilmektedir. 

Bunlar kişisel hakları tasarrufuyla ilgili olan velayet, mallarının tasarrufuyla ilgili 

                                                 
225 Cessas, Ahkamü’l-Kur’an, II, 64. 
226  Đbnü’l-Arabi, el-Ahkamü’s-Suğra, I, 207-209. 
227 Buhârî, Vesaya, 22. 
228 Çeker, Đslam Hukukunda Çocuk, 126-127. 
229 Nisa, 4/9. 
230 Erdoğan, Mehmed, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar yay., Đstanbul 2005, 166. 
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velayet ki bunlar yetim konusunda açıklanmıştır, üçüncüsü de çocuğun yetişme ve 

terbiyesiyle ilgili velayet olup bu da hidane kavramının kapsamına girmektedir.231 

Evlilik bağı devam ettiği sürece çocuğun terbiyesi bakım ve gözetimiyle anne 

baba birlikte ilgilendikleri için bu konularda herhangi bir sorun ortaya çıkmamakta, 

eşlerin ayrılması gibi bir durum ortaya çıktığında ise, çocuğun velisi durumunda olan 

baba veya asabeden diğer akrabaların çocuğun bakımı konusunda yetersiz kalma 

ihtimali bulunduğu için hidane kavramı ortaya çıkmaktadır.232 

Çocuğun bakım ve temizliğini, beslenmesini, yerine getirmeye en ehil kişi 

olarak hidane hakkı öncelikle anneye tanınmıştır.233 Şu olay bunun delilidir: Bir 

kadın Hz. Peygamber’e gelmiş ve ‘’Ey Allah’ın Resulü! Şu benim oğlumdur. Karnım 

ona yuva, göğsüm pınar, kucağım da sıcak bir kundak oldu. Şimdi ise babası beni 

boşadı ve onu benden çekip almak istiyor’’ diye şikâyette bulununca Hz. Peygamber; 

‘’Başkasıyla evlenmediğin sürece onun üzerinde önce sen hak sahibisin’’234 

buyurmuştur. 

Eğer çocuğun annesi yok veya yeterli değilse, anneanne, babaanne, öz kız 

kardeş, ana bir kız kardeş, baba bir kız kardeş, daha sonra ana baba bir, daha sonra 

ana bir olan teyzeler, sonra babanın kız kardeşleri, kız kardeşin kızları, erkek 

kardeşin kızları hidane hakkına sahiptirler.235 

Bir kimsenin çocuğun bakım ve terbiyesiyle ilgili sorumlulukları yerine 

getirebilmesi için yalnızca yukarıda zikredilen kimselerden olması yeterli 

görülmemiştir. Bunun yanında akıl baliğ olması, çocuk için tehlike arz edebilecek 

herhangi bir rahatsızlığının olmaması ve ahlaki bakımdan güvenilir bir kimse olması 

gerekmektedir. Bunlar kadın ve erkeklerde bulunması gereken ortak özelliklerdir. 

Bunun yanında çocuğa bakacak olan erkeğin Müslüman olması, çocuk kız ise 

                                                 
231 Bardakoğlu, Ali, “Hidane”, D ĐA, Đstanbul 1998, XVII, 467. 
232 Bardakoğlu, “Hidane”, D ĐA, XVII, 467. 
233 Mevsılî, el-Đhtiyar, IV, 247; Yaman, Ahmet, Đslam Aile Hukuku, Yediveren yay., Konya 2002, 

93. 
234 Ebu Davud, Talak, 35. 
235 Mevsılî, el-Đhtiyar, IV, 247-248. 
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mahremi olması, kadının da çocuğa mahrem olmayan bir kimseyle evli olamaması 

gerekir.236 

Hidanenin belirli bir süresi vardır. Bu süre şüphesiz doğumla başlar ve 

çocuğun yeme, içme, giyinme v.b. kendi ihtiyaçlarını görebileceği yaşa kadar devam 

eder. Hanefiler göre, kızlarda 9-11, erkeklerde ise 7-9 yaşları sınır olarak kabul 

edilmektedir.237 Malikiler bu sürenin kızlarda evleninceye kadar uzatılabileceği, 

erkeklerde ise buluğa kadar olduğu görüşündedirler.238 

Buraya kadar zikredilen hidaneyle ilgili mevzular, ebeveyni ayrılmış olan 

çocuklar için geçerli olduğu gibi ebeveynini kaybetmiş olan yetim çocuklar için de 

geçerlidir. Ailesi dağılan veya ebeveyni vefat eden çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu 

şey, karşılıksız bir sevgi, şefkat ve ilgiyle harmanlanmış bir bakım ve gözetimdir. 

Bunun için çocuğa bakacak olan kişinin, onunla yeterince ilgilenecek kadar 

zamanı olan, sevgi, şefkat, fedakârlık ve sabırla çocuğun ihtiyaçlarını giderecek 

ehliyete sahip olması, yetimin aile içerisinde diğer evlatlara yapılan muameleye tabi 

tutulması, yetimliğini hissettirmeyecek şekilde güzel davranılması, gönlünün 

alınması gerekir.239 Đslam yetimin aile ortamında yetişmesini esas aldığı için yetim 

evleri bu ruha uygun görülmemektedir. Hz. Peygamber ‘’En hayırlı ev içinde bir 

yetim olan ve ona iyi davranılan evdir…’’ buyurmaktadır.240 Yine Hz. Peygamber 

kalbinin katılığından şikâyet eden bir adama  ‘’yetimin başını okşa ve fakiri 

yedir’’ 241 diye buyurmuştur. 

5- Reşid Olan Yetime Mallarının Teslim Edilmesi 

Yetim çocuk rüşd çağına gelinceye kadar malı üzerinde tasarruf sahibi 

değildir. 

                                                 
236 Bardakoğlu, ‘’Hidane’’, D ĐA, XVII, 468; Yaman, Đslam Aile Hukuku, 93-94; Celal Erbay, 

Küçüklerin Himayesi, 152-155. 
237 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 155. 
238 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 396. 
239  Canan,  “Kur’anda Çocukla Đlgili Meseleler”, AÜĐFD, VIII, 38-39; Erbay, Küçüklerin 

Himayesi, 148. 
240 Đbni Mace, Edeb, 6. 
241 Müsned, II, 263, 387, V, 250. 
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Çocuk reşid oluncaya kadar vasi malın muhafazası ve gerekli tasarrufların 

yapılması konusunda söz sahibidir. Ayeti Kerimede “Evlilik çağına gelinceye kadar 

yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz, hemen 

mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ( de geri alacaklar) diye o malları israf ile 

ve tez elden yemeyin…” 242 Buyrulmuştur.  

Yetimlerin mallarının teslimi konusunun, buluğ ve rüşt kavramları izah 

edilmeden anlaşılması mümkün görülmemektedir çünkü ayet yetimlerin mallarını 

teslimi için buluğ ve rüşd şartı getirmektedir. Kuran rüştü, cinsi ve fiziki bir 

olgunluğu ifade etmek için kullanılan buluğ kavramından kayıt etmiştir. Rüşt, kişinin 

dini ve dünyasıyla ilgili yararına ve zararına olan şeyleri bilmesi, malını muhafaza 

hususunda akıllı davranarak, israf ve sefahatten kaçınmasıdır.243 Rüşt kavramı fikri 

bir olgunluğu ifade etmek için kullanılmaktadır.244 Yukarıdaki ayette geçen rüşt 

kelimesini Sabuni, malını muhafaza hususunda iyi ve hayırlı bir yol tutturmak 

şeklinde anlamak gerektiğini ifade eder.245 Bunun için buluğa erdiği halde rüşte 

ermeyen yetime, malını koruma ehliyetine sahip olmadığı için malları teslim 

edilmez. Bu konuda fukaha arasında ittifak vardır. Ancak buluğa erdiği halde rüşte 

ermeyen ve yaşı da ilerlemiş olan yetime malının ne zaman teslim edileceği konusu 

itilaflıdır.246 

Đmam Şafi, Ebu Yusuf ve Đmam Muhammed’e göre rüşt, yetimin mallarının 

teslimi konusunda ön şarttır. Bu şart yerine gelmeden yetime malı teslim edilmez. 

Böyle bir kimsenin malının idaresini hâkim üstlenmelidir. Ebu Hanife ise buluğa 

eren yetimin, eğer kendisinde rüşt görülmezse 7 yıl bekleneceği, bu 7 yılın sonunda 

yetim ister reşit olsun ister olmasın vasinin, malını ona teslim etmek mecburiyetinde 

olduğu görüşündedir.247 Buluğ yaşı Ebu Hanife’ye göre kız için 17, erkek için 18 

olduğuna göre en geç 25 yaşına kadar yetimin malı kendisine teslim edilmelidir.248 

                                                 
242 Nisa 4/6. 
243 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü,  485. 
244 Dönmez, Đbrahim Kafi, “Yetim”, Đslam Ansiklopedisi, MEB, Eskişehir 2001, XIII, 402. 
245 Sabuni, Ravaiu’l-Beyan, I, 405. 
246 Çeker, Đslam Hukukunda Çocuk, 129. 
247 Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’an, I, 331. 
248Çeker, Đslam Hukukunda Çocuk, 131; Sabuni, Ravau’l-beyan, I, 412-413; Đbnü’l-Arabi, el-

Ahkamü’s-Suğra, 206. 



 

 

49 

 

Birinci görüşte olanlar şu ayetleri delil getirirler: “Nikâh yaşına gelinceye 

kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz 

hemen malları kendilerine verin.”,249  “Allah’ın sizi başına diktiği mallarınızı 

sefihlere (rüştüne ermemiş yetimlere) vermeyin. O mallarla onları besleyin. Giydirin 

ve onlara güzel söz söyleyin.”250 

Đkinci görüşte olan Ebu Hanife’nin delili ise, “…yetimin malına yaklaşmayın. 

Yalnız (yetim) rüştüne erinceye kadar (onun malına) en güzel biçimde (yaklaşma) 

müstesna…” ayetidir.251 

Yetimin malını teslimiyle ilgili önemli bir konu da, yetim reşit olur olmaz, 

malının bekletilmeden şahitler huzurunda teslim edilmesidir. Ayeti kerimede 

“…mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap 

sorucu olarak Allah yeter.’’252 buyrulmuştur. Bu ayet emanet olarak alınan her şey 

için şahit gösterilmesi gerektiğine delalet eder. Malın teslimi işlemi sırasında, her 

türlü şüpheden uzak olmak için en uygun ve temiz olan yol şahit göstermektir.253  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 Nisa,  4/6. 
250 Nisa, 4/5. 
251 En’am, 6/152. 
252 Nisa,  4/6. 
253 Đbnü’l-Arabi, el-Ahkamü’s-Suğra, I, 207; Đzeddin, Bahru’l-Ulum, el-Yetim fi’l-Kur’an ve’s-

Sünne, Daruzzehra, Beyrut 1985, 87. 
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ĐSLAM HUKUKUNDA K ĐMSESĐZ ÇOCUKLARIN 
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Kimsesiz çocuklardan kastımızın “kimsesiz ve korunmaya muhtaç 

çocuklar” olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu kapsamda lakît ve yetimlerden 

bahsettik.  

Alınacak bütün tedbirlere rağmen toplumda kimsesiz çocukların 

bulunması kaçınılmazdır. Boşanmalar, kazalar, çocuğun sahiplenilmesi açısından 

ani ölümler, gayri meşru cinsel ilişkiler, ekonomik sıkıntılar, aile içerisinde 

çocuğa yönelik şiddet ve fena muameleler her zaman ve her toplumda farklı 

yoğunlukta olagelmiştir. Bu ve benzeri sebeplerle sahipsiz kalan çocukların 

topluma kazandırılması için onların beden ve ruh sağlıklarının korunması, 

kendilerine iyi bir eğitim verilmesi sadece çocuğun değil toplumun geleceği 

açısından da büyük önem arz eder.  

A- ĐSLAM HUKUKUNDA K ĐMSESĐZ ÇOCUKLARIN 

HĐMAYESĐNE ĐLĐŞKĐN GENEL HUKUK ÇERÇEVES ĐNDEKĐ 

DÜZENLEMELER 

 1- Devlet ve Devletin Görevleri Açısından 

Devlet; belli sınırlar (ülke) içindeki insan topluluğuna (millet) ait örgütlenmiş 

egemen siyasi tüzel yapının254 adıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere devletin üç 

unsuru vardır; ülke, hâkimiyet ve insan. Devlet insanla var olan, onsuz varlığı 

düşünülemeyen bir kavramdır.  

Đnsan hayatında siyasi, içtimai, iktisadi, dini tesirlerden birinin diğerinden 

ayrılması imkânsızdır. Devlet, onu meydana getiren insan unsurunu hayatın her 

alanında ihata etmiş, insana ait hiçbir sahayı ilgi alanının dışında bırakmamıştır. 

Toplumun özü oluşu itibariyle de aile ve aile fertleri üzerinde gerekli denetimi 

kurmuş ve neslin devamlılığını temine esas olacak şekilde çocukların ve bakıma 

muhtaç olanların himayesini de gaye edinmiştir.255  

Özellikle yüzlerce ayet ve hadisin ortak ifadesinden Đslam’ın altı temel, 

vazgeçilmez değeri (zaruriyyat/makasıdı’ş-şeria) korumayı hedef aldığı tespit 

                                                 
254 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 100. 
255 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 35. 
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edilmiştir. Bunlar; din, hayat, akıl, nesil, mal ve şereftir.256 Hiçbir fark gözetmeksizin 

bütün insanlara yaşama hakkı tanıyan Đslam, yalnızca bu hakka yönelik tecavüzleri 

önleyici tedbirlerle yetinmemiş, aynı zamanda kurduğu yardımlaşma ve dayanışma 

düzeni içinde insanların asgari hayat şartlarını temin etmeyi topluma ve devlete 

vazife olarak vermiştir. Özellikle neslin ve nefsin muhafazası devletin geleceği ve 

kimsesiz çocuklara yaklaşımı açısından önem arz etmektedir. Neslin muhafazası için 

aile kurmak-nikâh meşru kılınmış, tavsiye edilmiş, 257  hatta evlenmeye gücü 

yetmeyenleri evlendirmek toplumun ve devletin görevi olarak addedilmiş,258 buna 

karşılık evlilik hayatını önlemeye yönelik her türlü davranış gayrı meşru sayılmış ve 

suç olarak ilan edilmiştir.259  

Çocukların yetiştirilmesine dair hak ve sorumluluklarla ilgili düzenlemeleri 

aile hukuku kapsamında ele alan ve çocuk üzerinde yetki ve sorumluluk sahibi olan 

kimseleri yetki ve sorumluluklarına göre sıralayan260 Đslam hukuku belli durumlarda 

devlete de müdahale hakkı tanımıştır. Koydukları hedefe ulaşılmasını sağlamak 

amacıyla belli düzenlemeler yapmak ve mensuplarına zorlandıkları noktalarda farklı 

seçenekler sunmak bütün hukuk sistemlerinin ortak özelliğidir. Bu bağlamda Đslam 

hukuku çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin çaresiz kaldıkları 

durumlarda çocuğun bakım ve gözetimini devlete vermektedir. Sakat ve özürlü, 

çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle sağlıklı büyüyemeyen, ihmalkârlık ya da imkânsızlık 

nedeniyle iyi bir eğitim alamayan, terk edilerek kimsesiz kalmış, sevgi ve şefkatten 

mahrum, liyakatsiz kimselerin ellerinde kalan çocuklara devletin müdahalesini 

gerekli görmektedir. 261 

Đslam çocukların kimsesiz kalmaması için daha işin başında tedbirler alarak 

ailenin dağılmasına yol açan her türlü ahlaksızlık ve sorumsuzluğu yasaklamış, aileyi 

dinin ve devletin himayesi altına almıştır. Ekonomik sıkıntı çeken aileleri devlet 

destekleyecek ve ortalama bir hayat standardına sahip olmalarına yardımcı olacaktır. 

Hz. Peygamber, “Ölüp de miras bırakanların malı varislerine aittir, malının 

                                                 
256 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 157. 
257 Rüm, 30/21; Nisa, 4/3; Nahl, 16/72; Nur, 34/32. 
258 Nur, 24/32. 
259 Nur, 24/2-4. 
260 Zuhayli,Vehbe, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, Feza yay., Đstanbul 1994, X, 70-71. 
261 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 226. 
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karşılayamadığı borç yahut bakılacak çoluk çocuk ise bana aittir. Bana gelsinler, 

onların yakını benim. Đsterseniz (bu konuda) şu ayeti okuyabilirsiniz: “Peygamber 

müminlere kendilerinden daha yakındır.” (Ahzab 33 /6)” buyurmuştur.262  Bu söz, ilk 

halifeler tarafından Hz. Peygamber’in devlet başkanlığı sıfatına dayandırılarak, 

ihtiyacı olan ailelere maaş bağlanmış ve çocuk sayısına göre de maaşın miktarı 

arttırılmıştır.263 

Hz. Peygamber başka bir hadis-i şerifte de “velisi olmayanın velisi devlet 

başkanıdır”264  buyurarak, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların himayesinden 

devleti sorumlu tutmuştur. Çocuğun topluma kazandırılarak faydalı hale getirilmesi, 

maddi ve manevi yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimi alabilmesini 

sağlayacak müesseselerin kurulması, bunların her türlü ihtiyacının temin edilmesi de 

devletin görevleri arasındadır.265  Đslam küçüklerin korunup gözetilmesi ve 

gelişmişlik düzeylerin yükseltilmesi için gerekli olan bütün masrafların devlet 

hazinesinden karşılanmasını266 istemiş, ekonomik durumu iyi olan mü’minleri de bu 

çocukların yetiştirilmesinde faydalı bireyler haline getirilmeleri hususunda teşvik 

etmiştir.267 

Ayrıca hukuk dışı ili şkilerden doğmuş çocuklar ananın hukuki kocasının 

kütüğüne geçirilmiş, ana ve babası belli olmayan çocuklarda ya devlet tarafından 

büyütülmüş, ya da devletin kontrolünde ailelere verilmiştir. Böyle çocuklar hukuk 

karşısında diğerlerine eşit sayılmıştır.268 

 2- Ceza Hukuku Açısından 

Đslam hukukuna göre çocuk buluğ çağına gelinceye kadar cezai ehliyete sahip 

değildir ve işlemiş olduğu suçlardan dolayı büyükler gibi cezalandırılmaz.269 Hz. 

Peygamber’in şu hadisi bunun delilidir: “Buluğa erinceye kadar çocuktan, 

uyanıncaya kadar uyuyandan, sıhhat buluncaya kadar deliden kalem 

                                                 
262 Buhârî, Đstikraz, 11; Müslim, Feraiz, 15. 
263 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 167. 
264 Ebu Davud, Nikah, 19; Tirmîzî, Nikah, 15; Đbn-i Mace, Nikah, 15; Darimi, Nikah, 11. 
265 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 36. 
266 Zeydan, Abdulkerim, el-Ferd ve’Devle fi’l-Đslam, Bağdat 1965, 51. 
267 Nisa, 4 / 36; Maide, 5/2; Mearic, 70/24, 25; Buhârî, Nafakat, 1; Müslim, Zühd, 41. 
268 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 167. 
269 Canan, Đslam’da Çocuk Hakları, Yeni Asya yay., Đstanbul, 1981, 47. 
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kaldırılmıştır.” 270 Prensipte çocuğun suç ve cezaya ehil olmadığı kabul edilmekle 

birlikte, çocuğun kendine karşı işlenen suçlarda hüküm büyüklere karşı işlenen suçlar 

gibidir. Çocuklara karşı işlenen bütün cinayetlerde büyüklerde olduğu gibi, hiçbir 

hafifletmeye gitmeden kısas ve diyet uygulanır.271 Buluntu çocuklar için de aynı 

hükümler geçerlidir. Lakîtin velâsı ve âkilesi devlete ait272 olduğu için çocuğun 

hataen bir suç işlemesi durumunda diyetini devlet öder. Buluntu çocuğu birinin 

öldürmesi durumunda ise diyetini devlet alır.273  Lakîtin tazminat gerektiren 

fiillerinden de devlet sorumludur.274 Lakîte karşı işlenen cinayetler hataen değil de 

kısası gerektiren kasti bir fiilse hâkim kısas ile af arasında tercih hakkına sahiptir.275  

Đslam hukuku cezai ehliyet konusunda çocukları büyüklerden ayrı tutmuş, 

onları sadece mal mülk yönüyle değil, aynı zamanda şahsiyet itibariyle de himaye 

altına almıştır. Devlet kimsesiz çocuğu bağrına basarak onu her türlü cinai 

davranıştan korumuş, kimsesiz çocuğa karşı işlenen suçların, suçluların yanına kar 

kalmayacağı bir mekanizma kurmuştur.  

B- ĐSLAM HUKUKUNDA K ĐMSESĐZ ÇOCUKLARIN 

HĐMAYESĐNE ĐLĐŞKĐN ÖZEL HUKUK ÇERÇEVES ĐNDEKĐ 

DÜZENLEMELER 

Bu bölümde küçüklerin anne-babasıyla ilişkilerini düzenleyen prensipleri ve 

küçüğün menfaati açısından devletin müdahalesinin gerekli olduğu durumlar 

üzerinde durulacaktır. Özel hukuk kapsamında çocuk ve anne baba ilişkilerinin Đslam 

hukukunda olduğu gibi modern hukuk sisteminde de ele alındığı ve belli prensipler 

gözetilerek düzenlendiğini görmekteyiz. Bu prensipler anne babanın çocuğun 

güvenliğini sağlaması, anne babanın çocuğun güvenliğini sağlayamadığı durumlarda 

devletin müdahil olarak çocuğu emniyet altına alması, çocuğun özellikle aile yanında 

büyütülmesinin esas olması ve bu itibarla maddi manevi olgunlukları kazanması bir 

fert olarak toplumsal hayata katılması şeklinde özetlenebilir. 

                                                 
270 Tirmîzî, Hudud, 1; Ebu Davud, Hudud, 1. 
271 Üsrûşenî, Muhammed b. Mahmud, Ahkâmu’s-Sığâr, (çev. Đbrahim Canan), byy. Tsz., II, 18. 
272 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 232. 
273 Serahsî, el-Mebsût, X, 210; Đbn Abidin, Reddü’l-Muhtâr, IX, 117. 
274 Köse, “Lakît ”, DĐA, XXVII, 68. 
275 Kâsânî, el-Bedâi‘, VI, 197; Serahsî, el-Mebsût, X, 218-219. 
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Çocuklarla ilgili hukuk ve aile hukuku kapsamında ele alınan düzenlemelerde 

açıkça göreceğimiz gibi yukarıdaki prensipler Đslam hukuku için de geçerlidir.276    

Bütün bu düzenlemelerin amacı çocuğun aile birliği içerisinde gelişip 

büyümesini sağlamaktır. Ancak bütün çabalara rağmen bu olmadığı durumlarda aile 

birliği dışında yaşayan çocukların ( ki bunlara kimsesiz çocukları da eklemek 

gerekir) bakımıyla ilgilenen kişi ve kurumlar devlet tarafından denetlenmelidir.277   

1- Đslam Hukukunda Kimsesiz Çocukların Himayesine Đlişkin Aile 

Hukuku Kapsamına Giren Düzenlemeler 

Arapçada “el-üsra”,278 “el-ehl”279 ve “el-al”280 kelimeleriyle ifade edilen aile 

kelimesi, akrabalık ilişkisiyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği 

topluluk281 anlamına gelmekte olup Kuran-ı Kerim’de onlarca yerde geçmektedir.282 

Aile toplumun en küçük yapı birimi ve en eski içtimai müesseselerden biridir. 

Bir erkek olarak yaratılan ilk insandan sonra hemen bir kadın yaratılmış, böylece 

asgari iki unsurun birleşmesiyle ailenin de ilk temeli atılmıştır. 

Aile hukuku ise, kan, süt ve evlilik bağıyla birbirine bağlı fetretlerden oluşan 

bu topluluk içinde şahısların karşılıklı olarak hak ve sorumluluklarını, düzenleyen 

hukuk dalıdır.283 

Aile, insanın, içinde huzur ve sükûnete kavuşacağı bir ortam, insanı günah ve 

haramlardan koruyan bir sığınak, nesillerin sağlıklı bir şekilde devam etmesini 

sağlayan en önemli mekanizmadır. Toplumların huzur ve mutluluğu büyük ölçüde 

ailenin huzur ve mutluluğuna bağlıdır denilebilir. 

Aile kurumu ve evlilik birliği toplum için taşıdığı böylesine hayati bir 

önemden dolayı devlet tarafından özel koruma altına alınmış ve ülkemizde, “Türk 

                                                 
276 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 109-111. 
277 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 110 . 
278 el-Mutemed, 9. 
279 el-Mutemed, 17 . 
280 el-Mutemed, 18.  
281 Aydın, “Aile”, D ĐA, II, 196. 
282 Bakara 2/49,196, 248; Al-i Đmran 3/11, 33; Nisa 4/35, 54, 92; Araf 7/83, 130, 141; Enfal 8/52, 

54; Hud 11/40, 45-46, 81; Yusuf 12/6, 26, 62, 65, 88, 93; Đbrahim 14/6; Hicr 15/59, 61, 65; 
Meryem 19/16 vb. ayetlere bakılabilir.. 

283 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 281. 
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ailesinin bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek amacıyla 29.12.1989 tarihinde 

yayınlanan 396 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulan Aile Araştırma 

Kurumu devlet adına mezkûr görevi yerine getirmesi maksadıyla faaliyet 

göstermektedir.284 

Đslam hukuku ailenin korunmasına büyük bir önem vermiştir, işe evlilik 

birliği oluşturma aşamasından başlayarak, çocuğun terbiyesi ve sağlıklı gelişmesi 

için en önemli unsur olan karı-koca münasebetlerinin en güzel şekilde düzenlenmesi 

ve bunun için gerekli şartların oluşturulmasını sağlamaya çalışmıştır. Evliliğin maddi 

menfaatler ve salt şehevi temeller üzerine bina edilmemesi gerektiği noktasına dikkat 

çekilmiştir. 285  Bu kısımda çocukların korunmasıyla ilgili olarak aile hukuku 

kapsamında ele alınan düzenlemelere değinilecektir.  

  a- Ailenin Oluşum Aşamasında Alınması Gereken 

Tedbirler Açısından 

Ailenin oluşumu aşamasında dikkat edilmesi gereken ilk husus eş seçimidir. 

Çünkü anne babanın sahip olduğu özellikler kalıtım yoluyla çocuğa geçecek ve 

çocuğun karakter yapısının esasını teşkil edecektir. Bunun için hadiste “Nutfeleriniz 

için araştırma yapın, onu nereye koyacağınıza dikkat edin” “…Zira kadınlar oğlan 

kardeşlerine, kız kardeşlerine benzeyenleri doğururlar…” buyrulmaktadır.286 Bunun 

için kadın olsun erkek olsun evlenilecek kişinin temiz soydan gelmesi çok önemlidir.  

Hadiste eş seçiminde uyulması gereken ölçütlerden birinin de dindarlık 

olduğu bildirilmiştir. Bu husus Hz. Peygamber tarafından şöyle ifade edilmektedir; 

“Kadın dört şeyi sebebiyle nikâhlanır; malı, asaleti, güzelliği ve dindarlığı. Eli toprak 

olasıca, durma, dindar olanını bul.”287 Hadiste nikâhlanacak kadının özellikleri 

zikredilmekle birlikte aynı özellikler evlenilecek erkekte de aranması gereken 

özelliklerdir. Ayrıca hadiste geçen “dindar” kelimesi genel anlamda helal ve 

haramlara uygun davranma, dini sorumalılıklarını yerine getirme, eşine ve 

çocuklarına yardımcı ve destekçi olma, evliliğin manevi şahsiyet ve itibarını 

                                                 
284 Ayan, Serkan, Evlilik Birli ğinin Korunması, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2004, 21. 
285 Canan, Đbrahim, Peygamberimizin Sünnetinde Terbiye, Tuğra Neşriyat, Đstanbul 1977, 52. 
286 Đbni Mace, 46; Acluni, Keşfu’l-Hafa, Beyrut, 1351, I, 301-302. 
287 Buhârî, Nikah, 16. 
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korumak anlamında anlaşılmalıdır.288 Evliliğin sorumluluğunu taşıyamayacak bir eş 

adayı ile yapılacak bir evlilik ileride sağlıksız bir aile yapısı ortaya çıkaracak bu da 

sahipsiz çocuk üreten sebepler arasında yer alacaktır. 

Hadislerden çıkarılan genel anlam, evliliğin gayesinin tenasül ve çoğalmaya 

delalet ettiği yönündedir.289 Hz. Peygamber bir hadisinde “velüd ve vedüd olanla 

evlenilir”290 buyurarak soylu ancak kısır bir kadınla evlenmek için ısrar eden bir 

gence ruhsat vermemiştir. 291  Muhtelif ayetlerde evliliğin bu yönüne vurgu 

yapılmakta292  insan soyunun devamı kadın ve erkek üyesine toplumsal bir 

sorumluluk olarak yüklenmiştir. Bu yüzden evlilik sadece karı kocayı ilgilendiren 

basit bir anlaşma olmaktan öte bütün toplumu ilgilendiren, topluma zenginlik ve 

kuvvet katan, topluma sevinç ve mutluluk getiren bir olay olmaktadır.293 

Evlilik gerçekleştikten sonra da tarafların bir birinin şerefine, hak ve 

sorumluluklarına riayet etmesi294 “iyileriniz ailelerine karşı iyi olandır”295 hadisi 

gereği birbirlerine karşı güzel muamelelerde bulunması gerekmektedir. Maksat 

eşlerin içinde sevgi huzur ve mutluluğu yakalayabilecekleri,296 birbirlerinin yanında 

sükûnete erecekleri, sıcak ve sağlam bir aile yuvasının kurulması ve bu tür yuvada 

dünyaya gelecek çocukların maddi manevi ve gelişimsel ihtiyaçları karşılanan 

sağlıklı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleridir.  

Ayrıca Đslam daha öncede değindiğimiz gibi her türlü gayri meşru ilişkiyi 

yasaklayarak insanları aile kurmaya teşvik etmiş, maddi imkânsızlıklar sebebiyle 

evlenemeyenlerin aile kurmalarını da devlete ve topluma bir görev olarak 

yüklemiştir. Böylece zina isnadından kurtulmak için terk edilen çocuklar problemini 

adeta kaynağından kurutulmak istenmiştir. 

  

                                                 
288 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 123. 
289 Şevkani, Muhammed Đbnu Ali b. Muhammed (1250/1834), Neylü’l-Evtar, Kahire 1971, 6, 118 
290 Nesai, Nikah, 11. 
291 Nesai, Nikah, 11 . 
292 Nisa, 4/1; Nahl, 16/72. 
293 Abüd, Abdülgani, el-Üsratü’l-Müslime ve’l-Üsratü’l-Muasıra, Kahire 1979, 101; Karaman, 

Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 288. 
294 Bakara, 2/228. 
295 Đbni Mace, Nikah, 50. 
296 Rum, 30/21. 
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  b- Nesep Açısından  

Kimsesiz çocukların himayesi açısından ele alacağımız nesep meselesi 

buluntu çocuğun nesebi konusu anlatılırken ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Burada 

bazı önemli noktalara işaret etmekle yetineceğiz. Đslam hukukunda nesebin sabit 

olma yolları genellikle üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar fasit veya sahih 

olsun evlilik birliği içinde doğmuş olma, tanıma ve ikrar yoluyla nesebin sabit 

olması297  son olarak nesebin dava yoluyla sabit olması şeklinde ifade edilir.298 Bizi 

ilgilendiren husus kimsesi olmayan ve nesebi bilinmeyen buluntu çocukların 

durumudur. Burada da iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi eğer bir çocuk sahih 

bir nesebe sahipse o çocuğun nesebinin herhangi bir sebeple başkasına bağlanması ya 

da iptali hukuken söz konusu olamaz.299 Bu durumda aile birliği dışında yaşayan ya 

da kimsesi olmayan çocuk sahih bir nesebe sahipse bu hiçbir şekilde geçersiz 

sayılamaz. 

 Terkedilmiş buluntu çocuğun ise nesebi meçhuldür, nesebi bilinmemekte ve 

kimseye bağlanamamaktadır. Bir kimse buluntu çocuğun kendi çocuğu olduğunu 

iddia ederse, iddiasını ispatlamasa bile doğru söylediğine hükmedilir.300 Bunun 

amacı daha öncede ifade edildiği gibi çocuğun mağduriyetini ortadan kaldırarak 

nesep sahibi olmasını kolaylaştırmaktır. 

  c- Nafaka Açısından 

Bir insanın normal şartlarda ihtiyacı olan yiyecek, giyecek, mesken-barınma, 

tedavi, taşınma vb. şeyler nafaka kapsamı içerisinde yer almaktadır.301 Babası varsa 

ve zenginse yahut kazanmaya gücü yetecek durumdaysa, çocuğun nafakasının 

babaya vacip olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir.302 Bu husus ayet-i kerime ile 

sabittir.303  

 Kazanamayacak durumda olan baba yok farz edilir ve nafaka çocukların 

babadan sonraki akrabası tarafından karşılanır. Bu konudaki genel kural zengin bir 

                                                 
297 Zuhayli, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, X, 22; Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 389. 
298 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 127. 
299 Ebu Zehra, Muhammed, el Ahvalü’ş-Şahsiyye, Kahire tsz., 397. 
300 Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, VII, 237; Mevsılî, el-Đhtiyar, III, 40-41; Ferruh, Ömer, 
Đslam Aile Hukuku, (çev. Yusuf Ziya Kavakçı), Sebil yay, Đstanbul 1994, 100. 

301 Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 341. 
302 Zuhayli, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, X,117; Ferruh, Đslam Aile Hukuku, 105. 
303 Bakara, 2/233. 
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akrabası olmayan muhtaç kimsenin nafakasının devlet tarafından ödenmesidir. Fıkıh 

kitapları beytül mal giderlerini sayarken, “fukaranın ilaç ve tedavi masraflarını, malı 

olmayan ailelerin kefenlerini, sahipsiz ve buluntu çocukların nafaka ve diyetlerini 

kendileri kazanma imkanından yoksun ve zengin akrabası da olmayan kimselerin 

nafakalarını….” da zikretmektedir.304 

Çocuğun hidane döneminde her türlü beslenme ve giyim ihtiyaçları, çocuğa 

tahsis edilecek oda ve bu oda için gerekli olan eşyalar, ısınma ve aydınlanma ile ilgili 

giderler ile doktor ve tedavi masrafları,305 evlilik birli ğinin sona erip anne-babanın 

ayrılması ve annenin çocuğun bakımını üstlenmesi durumunda anne ile çocuğun 

birlikte kalacağı evin tahsisi ve kirası vb. diğer masrafları da babaya aittir.306 

 Bu gruptan olarak kimsesi olmayan buluntu çocukların nafakaları da 

öncelikle, varsa kendi malından, yoksa devlet tarafından karşılanmaktadır.307 

  d- Hidane Açısından 

Temyiz sahibi olmadığı için kendini koruyamayan küçüklerin veya bu 

hükümde olanların (deliler gibi) terbiye edilmesi ve korunması; yeme, içme, 

giyinme, temizlik, uyku düzeni vb. konularda onların işleyişini gözetmek (ki bunlar 

belli bir yaşta yapılır) vb. işler hidane kapsamında ele alınan konulardır.308Hidane 

hakkı anneye verilmiş olduğu konusunda ulema arasında ittifak vardır. Bunun sebebi 

çocuklara karşı saygı ve şefkat göstermede, çocukların eğitimiyle ilgili meselelerde 

erkeklere göre daha sabırlı olmasıdır.309 Bu konuda Hz. Peygamber’in bizzat kendi 

uygulamaları müminler için yol gösterici olmuştur. Bir kadın kocasının kendini 

boşadığını, çocuğunu da kendisinden almak istediğini Hz. Peygamber’e şikâyet 

etmiş, Hz. Peygamber’de çocuğun kadında kalmasını daha uygun bulmuştur.310 

Annenin ölümü, kayıp olma durumu yahut da aranan vasıflara sahip olmadığı 

durumlarda, annenin annesi, annenin anneannesi, bunların bulunmadığı takdirde, 

babaanne ve babaannesinin annesi, kız kardeşler, teyzeler gibi kadınlar hidanede  hak 

sahibidirler. Eğer çocuğun bakım ve gözetimiyle ilgilenecek hiçbir kadın yakını 

                                                 
304Karaman, Mukayeseli Đslam Hukuku, I, 404, 406. 
305 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 197. 
306 Đbni Nuceym, el-Bahru’r-Ra’ik, IV, 180-181. 
307 Kasani, el-Bedaiu’s-Sanâî, IV, 198-199. 
308 Kasani, el-Bedai’u’s-Sanâî, IV, 40. 
309 Kasani, el-Bedai’u’s-Sanâî, IV, 41-44. 
310 Ebu Davud, Talak, 35. 
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yoksa bu hak erkeklere geçer. Çocuğun iki taraftanda hiçbir yakını yoksa hidane 

hakkı zev’l-erhan denilen akrabalara geçer.311 

 Hidane müessesesinin çocuğun bakımı ve korunması amacına hizmet etmesi 

yönüyle çocuk için bir haktır.312 Hidane kurumunun öncelikli amacı, çocuğun en 

uygun ortamda iyi şekilde yetişmesi, daha sonrada anne baba, anne babanın yerine 

geçebilen veli-vasi ve diğer yakınların çocuk üzerindeki hak ve sorumluluklarını 

belirli sisteme bağlamak olan bir tedbir mekanizması olarak görülebilir.313 

  e- Velayet Açısından 

Đslam hukuku çocuk üzerinde, şahsa bağlı hakların doğrudan kullanılması, 

malların korunma ve idaresi, son olarak da küçüğün ruhen ve bedenen sağlıklı bir 

şekilde yetişmesi konularını kapsayan üç türlü velayet olduğunu kabul eder. 

Velayetin son olarak ifade edilen türü hidâne kavramının kapsamına girmektedir.314 

Erkek çocuklar için yedi, kız çocuklar için dokuz yıl kabul edilen hidâne müddeti315 

sona erdikten sonra çocuk üzerinde gözetim ve terbiye hak ve sorumluluğu ifade 

eden velayet hakkı babaya geçer.316 Babanın vefatı durumunda ise mirastaki sırayı 

takiben baba tarafından erkek akrabalar velayet hakkına sahip olurlar.  

Nesebi belli olmayan, kimsesiz ve buluntu küçükler üzerindeki velayet yetkisi 

ise “velisi olmayanın velisi devlet başkanıdır”  hadisi mucibince devlete aittir. Hakim 

buluntu çocuğu onu bulanın gözetim ve terbiyesine verir ve ihmalkarlık göstermediği 

sürece çocuk ondan alınmaz.317  Çocuğun menfaati olduğu ve ihtiyaçları da 

gerektirdiği sürece hakim çocuğu bulan şahsa verdiği velâyet yetkisini 

genişletebilecektir. Ancak velâyeti elinde bulunduran kişi hâkimin izni dışında asla 

çocuğun mali işlerinde yetki kullanamaz.318  

                                                 
311 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 150, 151. 
312 Medkür, Muhammed Selam, el-Veciz li-Ahkam’l-Üsra, byy 1975, 466. 
313 Zevi’I-Ehram; mirasta farz hissesi olmayan, ancak tek başına bulunduğunda malın tamamını 

alacak şekildeasabe olmayan her akrabadır. (Zuhayli, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, 425). 
314 Bardakoğlu, “Hidâne”, D ĐA, XVII, 467. 
315 Ferruh, Đslam Aile Hukuku, 102. 
316 Tantavî, Mahmud Muhammed, el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şerîati’l- Đslamiyye, Kahire 1972, 473. 
317 Sabık, Fıkhı’s-Sünne, 449. 
318 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 170. 
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C- ĐSLAM HUKUKUNDA K ĐMSESĐZ ÇOCUKLARIN 

HĐMAYESĐNE ĐLĐŞKĐN SOSYAL ĐÇERĐKL Đ DÜZENLEMELER 

Çocukların himaye edilerek bakım ve gözetimlerinin yapılması, akli ve ruhi 

bütünlük içerisinde gelişmelerini sağlayacak bir eğitimden geçirilmeleri bir anlamda 

toplumunda korunmasını sağlayacak ve geleceğini teminat altına alacaktır. 

Toplumların ilerleme ve gelişmeleri, yarınlarının sigortası olan çocukların maddi 

manevi her türlü ihtiyaçlarının giderilerek ilmi, içtimai, ahlaki vb. konularda gerekli 

olgunluğa ulaşmış olmalarına bağlıdır. 

Evlilik bağı içindeki çocuklar, küçüklüğün ilk dönemlerinde anneye daha fazla 

ihtiyaç duyulmasından dolayı çocuğun bu dönemdeki bakım ve himayesi “hidane” 

adı altında annenin sorumluluğuna bırakılmış ancak, temyiz çağında bu sorumluluk 

“şahsi velayet” adı altında babaya yüklenmiştir. Evlilik bağı devam ettiği sürece 

çocuk üzerinde yetki ve sorumluluk bakımından babanın rolü ağır bassa da çocuğun 

maddi manevi gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi ebeveynin ortak sorumluluk 

alanına girer.319 Velinin görevi yalnızca çocuğun bedensel gelişimini sağlamak değil, 

aynı zamanda çocuğa iyi bir terbiye vermek, eğitim öğretim faaliyetlerine katılmasını 

sağlamak, ahlaki yapısını olumsuz yönde etkileyecek her türlü tehlikeden korumak 

için gerekli tedbirleri almak, evlilik vb. konularda yol göstermek de velayet sahibinin 

yetkileri arasındadır.320 Çocuğun yaşına uygun dini bilgileri vermesi veya alabileceği 

uygun ortamlar hazırlaması, kâmil bir insan modeli olarak Hz. Peygamber’i 

tanıtması, temel eğitim başta olmak üzere kabiliyetleri doğrultusunda eğitim 

basamaklarında ilerlemesini sağlaması, bu mümkün olmadığı takdirde yeteneklerine 

uygun bir meslek sahibi olması için imkânlar sunulması ve bu şekilde topluma 

faydalı olması gibi sorumluluklar da velinin görevleri arasındadır.321 

Đslam hukukunun çocuklarla ilgili genel olarak aile ve devlete yüklediği görevler 

hakkında verilen bilgilerden sonra çalışmamızın asıl konusu olan kimsesi çocuklar 

meselesi üzerinde durmak istiyoruz. Bu bağlamda ele alınacak olan ilk kavram 

araştırmanın birinci bölümünde detaylı olarak açıklanan terkedilmiş, buluntu (lakît) 

                                                 
319 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 171 . 
320 Zuhayli, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, 70 - 71; Ebu Zehra, el - Velaye ale’n-Nefs, Kahire 1996, 29-

30. 
321 Ebu Zehra, el-Velaye, 21-22. 



 

 

62 

 

çocuklardır. Lakît fakirlik korkusu, zina töhmeti gibi sebeplerle ailesi tarafından terk 

edilen yahut kaybolan çocuğa verilen isimdir.322 Buluntu çocuğun himaye ve bakımı 

onu bulana bırakılır,323 nafakası, varsa kendi malından,324 yoksa devlet hazinesinden 

karşılanır.325Çocuğu himayesine alan kimsenin bu işi hakkıyla yapamadığı tespit 

edilirse devlet çocuğu geri alıp daha ehil ve liyakatli bir kimsenin himayesine 

verir.326 Đslam hukuku kimsesiz çocuklar başlığı altında ele aldığımız öksüz ve 

yetimlerle ilgili de son derece hassas bir tutum içindedir. Kuran yetimlere en güzel 

şekilde muamelede bulunmayı, velisinin yetimler hakkında uyması gereken kuralları, 

devletin bu çocukları kollayıp gözetmesi vb. hususları bizzat açıklamıştır.327 

Hukuk sistemimizde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili 

olarak çıkarılan 2828 sayılı kanun terkedilmiş ve buluntu çocukları da koruma 

kapsamına almıştır. Bu kapsama kimsesiz ve terkedilmiş çocuklarla birlikte, “anne 

veya babasız, anne ve babasız, anne veya babası yahut her ikisi de belli olmayan, 

anne veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya 

uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara 

karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar 328  da dâhil 

edilmektedir.   

1 - Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi Açısından 

Kimsesiz çocukların aile içinde korunup himaye edilmesi329  konusunda 

Kuran bize ışık tutmaktadır. Ayet-i Kerimede, “...Bir de sana yetimden sorarlar. De 

ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte 

yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir…”330 Đslam hukukunda kimsesiz çocukların 

himayesiyle ilgili olarak daha başlangıçta aile kurumunun öneminin kavrandığını 

görmekteyiz. Yetim olan çocuklar aileye dâhil edilip aile atmosferi içerisinde 

                                                 
322 Serahsî, el-Mebsût, X, 209; Kasani, Bedaiu’s-Sanâî, 197.  
323 Merğinânî, el- Hidaye, II, 173. 
324 Kasani, Bedaiu’s-Sanâî, 198 – 199; Seyyid Sabık, Fıkhu’s-Sünne, III, 447. 
325 Kasani, Bedaiu’s-Sanâî, 198; Serahsî, el- Mebsut, X, 210. 
326 Şirbini, Muğni’l-Muhtac, V, 761. 
327 Canan, “Kur’an’da Çocukla Đlgili Meseleler”, AÜĐFD, VIII, 38. 
328 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3. madde, c bendi,18059 

Sayılı Resmi Gazete, Yayınlandığı tarih, 27. 05. 1983. 
329 Canan, Đbrahim, “Vakıfların Çocuğun Korunmasına Yönelik Fonksiyonel Yapıları”, Aile ve 

Toplum Dergisi, 1991, II, 1. 
330 Bakara 2 / 220. 
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yetiştirilmi şlerdir. Yetimler hakkında kaydedilen hükümler bu manada diğer 

kimsesiz çocuklar içinde geçerli olarak algılanabilir. Terkedilmiş olarak bulunan 

çocuklar onu bulanın himayesine verilerek ihtiyaçlarıyla birebir ilgilenen kişi ya da 

kişilerin olduğu, gelişimi için daha sağlıklı olan sıcak bir aile yuvasına 

yerleştirilmi şlerdir. Son devir âlimleri aile uygulaması mümkün olmadığı takdirde 

devletin bir takım kurumlar açabileceği esasını benimserler.331 Đslam hukukunun 

terkedilmiş ve kimsesiz çocuklarla ilgili bu uygulaması, son yıllarda sıkça gündeme 

gelen koruyucu aile uygulamasının bir çeşidi olarak görülebilir. Çocuklar himayesine 

verildikleri ailenin yanında aynı zamanda devletin de gözetimi altındadırlar. Devlet 

çocuğa gerektiği şekilde bakılıp onunla ilgilenilmediğini, çocuğun bedensel, zihinsel, 

vb. gelişim ihtiyaçları konusunda ihmalkârlık olduğunu tespit ederse çocuğu başka 

bir kimseye verme yetkisine sahiptir. 

Yapılan araştırmalar çocuğun bedenen ve ruhen en iyi şekilde yetişip 

gelişmesi için en uygun ortamın aile ortamı olduğunu göstermektedir. Çocuklar 

annelerinin ses, koku ve görünüşleriyle özdeşim kurarlar ve aralarında kuvvetli bir 

iletişim sistemi oluşur. Annesinden ayrılan çocuk kendini yalnız ve güvensiz 

hisseder. Bu durum, altı aydan sonra meydana gelirse çocuk açısından daha vahim 

olaylara sebep olur. Yaşamın ilk yılında sosyal bir kuruma alınan çocukların 

uyumsuz ve zekâ düzeylerinin düşük olduğu tespit332 edilmiştir. 

Çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını giderecek, ilgili ve verici insanların 

bulunduğu bir aile ortamı içinde büyümesi mali açıdan daha az külfetli olması ve 

ehemmiyetine binaen modern hukuk sistemlerinde de kabul gören bir yaklaşımdır.333 

Nitekim Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 23. maddesi 

konuyla ilgilidir. Mahkemece Korunma kararı alınan korunmaya muhtaç çocuğun 

bakımı ve yetiştirilmesi bu kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar 

kurumun denetim ve gözetiminde “koruyucu aile” tarafından da yerine getirilebilir. 

Koruyucu aile korunmaya muhtaç çocuğun bakımı ve yetiştirilmesini gönüllü olarak 

üstlenebileceği gibi kurumca tespit edilecek ve ödenecek bir ücret karşılığında da 
                                                 

331  Zeydan, Abdül Kerim, el- Ferd, ve’d-Devle fi’l- Đslam, Bağdat 1965, 53; Ebu Zehra, 
Muhammed, Tanzimu’l-Đslam li’l Müctema, Kahire, 1965, 137. 

332 Gönül, Erkan,  Korunmaya Muhtaç çocuklar; Çocuk Yuvalarında Bir Araştırma, Ankara 1995, 
9. 

333 Tekinay, Selahattin Sulhi, Türk Aile Hukuku, Đstanbul 1986, 516. 
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yapabilir. Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına, kurumla olan 

ili şkisine, hizmetin işleyişine ve ailenin bu hizmeti karşılığı ödenecek ücrete ilişkin 

esaslar bir yönetmelikle düzenlenmiştir.334 

Bu uygulamanın bazı Đslam toplumlarında olduğu gibi Osmanlı devletinde de 

yaygın olduğunu görmekteyiz. Osmanlı döneminde hâkimin görevlerinden biri de 

herhangi bir sebeple ailesinden ayrılan çocuklara yeni bir aile ortamı hazırlamaktı. 

Hâkimin izniyle bu çocuklar terbiye için ailelere gönderilebilmekte yahut evlat 

edinilebilmekteydiler. Evlatlık olarak verilen bu çocukların ihtiyaçları, yanlarına 

verilen aileler tarafından kendilerine bir bağış olmak ya da sonradan tahsil edilmek 

üzere karşılanmaktaydı. Ayrıca kimsesiz çocuklara yönelik çalışmalar yapan vakıflar 

bu çocukları himayelerine alan koruyucu aileleri de ekonomik olarak 

desteklemekteydiler.335 

2- Koruyucu Müesseseler Açısından  

Özellikle belirtmek gerekir ki Đslam’ın ilk devirlerinde kimsesiz çocukların 

himayesi amacına matuf olarak kurulmuş vakıf vb. sosyal müesseselere rastlanmaz. 

Sonraki devirlerde de bu müesseselerin günümüzdeki kadar arttığı görülmemektedir. 

Bunun için ilk dönemlerde dini ve sosyal hayatın sağlam temeller üzerine kurulu 

olması, dolayısıyla sahipsiz çocuk üreten yolların kapalı, bu çocukların sayılarının az 

olması, kimsesiz çocukların aileler tarafından bakılıp büyütülmesi ve bunun teşvik 

edilmesi devletin kimsesiz çocuklarla özel olarak ilgilenmesi vb. sebepler 

zikredilebilir.336  

Sonraki asırlarda değişen hayat şartları kimsesiz çocukların da sayısını 

artırmış ve bu durum onların himayesi için vakıf vb. müesseselerin kurulmasını 

zorunlu hale getirmiştir. Gazan Mahmut Han (1225–1304)  Vakfiyesi ve Gökbörü 

Vakfiyeleri hasta, kör, yetim gibi sokaklardan toplanan terkedilmiş çocuklar için 

kurulmuş olan, Đslam tarihinin ilk sosyal kurumları arasındaki yerini almışlardır.337 

                                                 
334 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 23. madde. 
335 Kurt, Abdurrahman, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi, Bursa 1998, 74. 
336 Canan, Vakıfların Çocuğun Korunmasına Yönelik Fonksiyonel Yapıları, Aile ve Toplum 

Dergisi, II, 1. 
337 Canan, Vakıfların Çocuğun Korunmasına Yönelik Fonksiyonel Yapıları, Aile ve Toplum 

Dergisi, II, 1. 
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Kimsesiz çocukların korunarak topluma kazandırılması amacına hizmet eden 

kuruluşların sayısı artarak devam etmiş ve günümüzde daha da yaygınlık 

kazanmıştır. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bunu, kimsesiz ve bakıma muhtaç 

çocukların sayılarının giderek artması ve bu çocuklara sahip çıkan ailelerin 

sayılarının azalması vb. sebeplere dayandırmak mümkündür.  

Đslam hukuku çocuğun psikolojisine ve ruhsal gelişimine daha uygun olduğu 

için kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuğu aile yanına yerleştirmeyi ilke edinmiştir. 

Ancak gönüllü bir aile bulunmaması ve çocuğun kendinden de kaynaklanabilecek 

birtakım sebeplerden dolayı bu her zaman mümkün olmayabilir.338 Bu durumda son 

devir Đslam âlimleri bu çocukların himayesinin devlet tarafından karşılanarak bazı 

kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiği görüşündedirler.339 

Haklarında korunma340 kararı çıkarılan, aralarında kimsesiz çocukların da 

bulunduğu, bakım ve himayeye muhtaç çocuklar zaman içinde gelişen ve değişen 

şartlara göre kanunla düzenlenen çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, ıslah evleri, 

tıbbi bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi sosyal içerikli kurumlara 

yerleştirilirler. 341 

Ancak bu kurumlarda yaşamanın doğal bir sonucu olarak tek tek özel ilgi 

görmek yerine çocuklar için toplu bir bakım söz konusu olmaktadır. Çocuğun model 

alarak özdeşim kuracağı birey sayısının fazla olması, derin bir iletişim kuracağı bir 

yetişkinin bulunmaması gibi nedenlerden dolayı benlik algılaması düşük olmaktadır. 

Sosyalleşme alanları kurumla sınırlı olduğu için aile, komşuluk, akrabalık ve 

arkadaşlık ili şkilerinde zorlanmakta, çok yönlü iletişim kuramamaktadırlar. Yuva ve 

yurtlarda kaldıkları için sosyal çevrenin kendilerine önyargılı yaklaşmaları, sevgi 

                                                 
338 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 234. 
339 Zeydan, el-Ferd ve’d-Devle, 53. 
340 Đlgili kanunun 22. maddesine göre “korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu 

kanun hükümlerine göre kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri 
ve bir meslek sahibi edinilmeleri hususunda gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece 
alınır.Bu karar için gerekli belgeler kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye 
gönderilir.Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar, 
mahkeme kararı alınıncaya kadar bu kanuna göre kurulmuş luruluşlarda veya aile yanında 
mahalli mülk amiri onayı alınmak suretiyle bakım altına alınır.”. 

341 Erbay, Küçüklerin Himayesi, 234 – 237. 
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ihtiyaçlarını artırırken, yönetim ve personelle ilişkilerinin sağlam bir zemine 

oturtulamaması da kişilik gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.342 

Bütün bu sayılanların yanında yurt ve yuvalarda yaşanan cinsel istismar, 

şiddet vb. olumsuzluklar da kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların himayesi 

konusunda bu kurumların yetersizliğini göstermesi bakımından önemlidir. 

D- ĐSLAM HUKUKUNDA K ĐMSESĐZ ÇOCUKLARIN H ĐMAYESĐ 

ve EVLAT EDĐNME 

Kimsesiz çocuklar konusu incelenirken ele alınması gereken en önemli 

başlıklardan birisi “evlat edinme” müessesesidir. Çünkü kimsesiz ve yardıma muhtaç 

çocukların korunup gözetilmesi, sahip çıkılarak ihtiyaçlarının giderilmesi, 

yetiştirilerek topluma kazandırılması, evlat edinme meselesiyle yakından ilgilidir. Bu 

bölümde evlat edinmenin lügat ve terim anlamları, tarihçesi ve Đslam hukukunun 

konuya bakışı izah edilmeye çalışılarak alternatif çözüm önerileri üzerinde 

durulacaktır. 

Evlat edinme Arapça da oğul” anlamına gelen “ibn” kelimesinden türeyen 

“tebenni” kelimesiyle ifade edilmektedir.343  Kur’an-ı Kerim’de ise evlatlık 

konusunun geçtiği ayette344 babası dışında birine nispet edilen345 anlamında ”dai” 

kelimesinin çoğulu “ed’ıya” kelimesi evlatlıklar anlamında kullanılmaktadır. “dai” 

kelimesi “ait olmadığı başka bir topluluğa katılan kimse 346 gayri meşru doğduğu 

halde nesebi başkasına bağlanan çocuk 347  anlamlarına da gelmektedir. “Dai” 

kelimesi nesep vb. her hangi bir şeyin ister haklı ister haksız olsun kendine ait 

olduğunu iddia eden kimseyi ifade eder. Yani “dai” babası olmadığı halde o 

kimsenin oğlu olduğu iddiasındadır. Babası olma ihtimali olan kimse için oğulluk 

iddiasında bulunan kimseye ise “Lahik” ya da”Müstelhak” denir. Ayeti kerime 

dai’nin iddiasını kabul etmezken, müstelhakın nesep iddiasını kabul etmiştir.348 

                                                 
342  Karataş, Zeki, “Korunmaya Muhtaç Çocukların Sorunları”, Çocuk Sorunları ve Đslam 

Sempozyumu, Rize, 30 Eylül – 2 Ekim 2005, Basılmamış Tebliğ Metni, 6 – 9. 
343 Đbni Mansur Cemalettin b.Mükerrrem, Lisanü’l-Arab, Beyrut 1955, X, 328; el-Mutemed, 41. 
344 Ahzab 33/4. 
345 Đbni Mansur, Lisanü’l Arab, XII, 328;Sabuni, Ravaiu’l-Beyan,II,238. 
346 Đbni Mansur, Lisanü’l Arab, XII, 358. 
347 Đbni Mansur, Lisanü’l Arab, XII, 277. 
348 Đbni Aşur, Muhammed Tahir, et-Tarih ve’t-Tenvir, Tunus tsz, XX, 258. 
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Pek çok toplumda olduğu gibi Arap toplumunda da tebenninin konusu erkek 

evlat idi. Zaten yalnızca erkek evlatlar evlat alındığı için bu eylem tebenni olarak 

isimlendirilmiştir, ancak sonraki dönemlerde kız çocukların da evlat edinildiği 

bilinmektedir349 

Evlat edinme sahih nesebin taklidi olarak, onun yerine ikame edilmiş bir bağı 

ifade etmektedir. Araştırmacılar bu bağın hukuki niteliğini ortaya koymak amacıyla 

“ca’li nesep”350, “yapay (sun’i) nesep”351,“farazi nesep”352 ve “akdi nesep”353 gibi 

adlandırmalarda bulunmuşlardır. Bazı hukukçular mezkûr bağı ifade etmek için akdi 

nesep tabirinin kullanılmasını daha uygun bulmaktadır. Bunun sebebi evlat edinme 

ile oluşan bağın doğumla sabit olan gerçek bir nesep olmaması, bir akitle vücuda 

gelmiş olmasıdır, sonuç olarak bu şekilde vücuda gelen bir nesep bağının yapay bir 

bağ olduğunu yalnızca hukuki bir nitelik taşıdığını söylemek mümkündür354 

1- Evlat Edinmenin Tarihçesi 

Hukuk tarihi açısından son derece önemli bir kavram olan evlat edinme 

müessesinin kökeni tarihin ilk devirlerine kadar uzanmaktadır. Yapılan araştırmalar 

Eski Çin, Hint, Babil, Asur, Sümer, Mısır, Đran, Yunan ve Roma hukuklarının evlat 

edinme müessesesini kabul ettiklerini göstermektedir.355 

Mukayeseli tarih araştırmaları evlat edinmenin kaynağının dini olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bazı Kur’an- Kerim kıssalarında da konuya temas 

edilmektedir.356 

Hıristiyanlık evlat edinmeye fazla rağbet göstermemiştir. Đncil de geçen 

“oğulluk” ifadesi tanrının oğlu anlamında olup her hangi bir şahıs 

kastedilmemiştir.357 

                                                 
349 Aydın, M. Akif, “Evlat Edinme” DĐA,  XI, 527. 
350  Bilge, Öztan, Şahsın Hukuku-Hakiki Şahıslar, Ankara 1994, 186; Mardin, Ebu’l Ula 

(1376/1957), Hukuku Medeniye  Dersleri, Đstanbul 1930, 6. 
351 Hatemi, Hüseyin, Rona Serozan,  Aile Hukuku, Filiz Kitabevi,  Đstanbul 1993, 318. 
352 Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku, Đstanbul, 1963, 378. 
353 Feyzioğlu, Necmettin,  Aile Hukuku, Đstanbul 1986, 463. 
354 Atay, M. Aytekin, Medeni Hukukta Evlat Edinme, Đstanbul 1957, 1. 
355 Arsal, Sadri Maksudi (1376/1957), Umumi Hukuk Tarihi,  ĐÜ. yay., Đstanbul, 1948, 134. 
356 Kasas, 28/7-9; Yusuf  12/15-21. 
357 Pavlus’tan Romalılara Mektup, 8/15. 
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Aynı durum Yahudilik içinde söz konusudur. Đbranice’de evlatlık anlamında 

her hangi bir kelime bulunmadığı gibi Tevrat’ ta konuyla ilgili net bir ifadeye 

rastlanılmamaktadır.358 Bu durum araştırmacıları, “Yahudilikte evlat edinme 

müessesesinin olmadığı” sonucuna götürmektedir. Şu var ki Yahudilikte atalara belli 

bir kutsiyet izafe edildiği için aile kurumunun korunmasına ve devamına önem 

verilmiş, abisi vefat eden küçük kardeşe yengesiyle evlenme kuralı getirilmiştir. 

Yahudilikte evlatlık müessesesinin gelişmemesinin önemli bir nedeni de, çocuğu 

olmayan kimselerin tekrar evlenebilmelerine olanak sağlanmış olmasıydı.359 

Roma Hukukunda evlat edinme müessesesine büyük bir önem verilmekteydi. 

Bunun sebebi atalarının kutsallık izafe etmeleri ve soylarının devamı için erkek 

çocuklara sahip olmaları gerektiği inancıydı. Bunun için yalnızca erkek çocuklar 

evlat ediniliyordu.360  Sonraki zamanlarda, evlat edinme üzerinde sosyolojik ve 

psikolojik sebepler daha etkili olmaya başlamış ve belli şartlarda kız çocuklarının da 

evlat edinilmesi mümkün olmuştur361 

Eski Türklerde de evlatlık uygulamasının mevcut olduğuna dair bulgulara 

rastlanmaktadır. Kazaklarda çocuk anne babanın rızası dâhilinde evlat edinilir ve öz 

ailesinin mensup olduğu kabileden bir kimseyle evlenemezdi. Evlatlık ancak, onu 

evlat edinen kimsenin bir erkek çocuğu olursa, gerçek ailesi tarafından geri 

alınabilirdi.362  Kötü ruhların etkisinden kurulmak için doğar doğmaz çocukları 

evlatlık vermek Yakut Türkleri arasında yaygın bir gelenek idi. Uygur Türklerinde 

evlatlık, ailenin diğer üyeleriyle eşit şartlara sahiptir. Eğer gerçek ailesi çocuğu geri 

almak isterse, evlat edinenin o zamana kadar yaptığı masrafları ödemek 

durumundadır. Uygulamalarda da borçlu kimseler borçlarına karşılı olarak, belli bir 

süre çalışmak üzere çocuklarını alacaklılara vermekte ve bu çocuklar bir nevi evlatlık 

muamelesi görmektedirler.363  

                                                 
358 Mısır’dan Çıkış,  48 /5-6. 
359 Aydın, “Evlat Edinme”, DĐA, XI, 527. 
360 Koschaker, Paul, Modern Hususi Hukuka Giriş Olarak Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları, 

(çev., Eyiter, Kudret), Ankara 1975, 330, 331. 
361 Aydın, “Evlat Edinme”, DĐA,  XI, 527. 
362 Đnan, Abdulkadir, Makaleler ve Đncelemeler, Ankara 1987, 309. 
363 Aydın, “Evlat Edinme”, DĐA,  XI, 528. 
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Đslam’dan önce Arap toplumunda evlat edinme kurumunun varlığı 

bilinmektedir. Evlat edinme işlemi şahitler huzurunda, evlat edinen kişi ile çocuğun 

babası veya velisi, köleyse sahibi arasında, tarafların karşılıklı rızasına dayalı olarak 

yapılan bir anlaşmaya dayanmaktaydı.364 Evlatlık evlenme, boşanma, miras, nesep, 

akrabalık, vb. konularda, öz çocuğun sahip olduğu bütün haklara sahip olurdu. 

Vahiyden önce Hz. Peygamber, kölesi Zeyd b. Harise’yi azat ederek evlat edinmiştir. 

Arap toplumunda çok yaygın olan ve Đslam’ın ilk yıllarında da devam eden evlatlık 

müessesesi, ayeti kerimeyle365 kaldırılmıştır.366 

Tarih boyunca bazen sönük bazen parlak bir seyir takip ederek varlığını 

sürdüren evlat edinme müessesesi XX. y.yılın başlarından itibaren önemli bir 

gelişme kat etmiş ve devletin hukuk sisteminde yerini almıştır.367 Bunun en önemli 

sebebi şüphesiz son birkaç yılda artan savaşların ve yıkımların pek çok çocuğun 

öksüz ve yetim kalmasına sebep olmasıdır. Evlat edinme kurumu zamanla çocuğu 

olmayanlara anne-baba duygusunu yaşatma amacından ziyade sahipsiz, terkedilmiş 

ya da evlilik dışı doğmuş çocuklara sıcak bir yuva temin etme amacına hizmet 

etmeye başlamıştır 368  Osmanlı döneminde de evlatlık müessesesi hukuken var 

olmamakla birlikte kimsesiz çocuklar, çocuğu olmayan aileler tarafından alınarak bir 

evlat gibi yetiştirilmekteydi.369 

2- Evlat Edinmenin Amaçları 

Evlat edinme müessesesinin tarh oyunca pek çok aşamalardan geçtiği ve evlat 

edinme müessesesi üzerinde çok çeşitli unsurların etkili olduğu bilinmektedir. Evlat 

edinmenin başlangıçta, çocuğu olmayan ailelerin evlat özlemini giderme ve çocuk 

sahibi olmalarını sağlama yönü ağır basarken, zamanla dini, siyasi, ekonomik, ahlaki 

ve sosyal amaçlara hizmet ettiği görülmüştür. 

Evlat edinmenin amaçları toplumdan topluma çeşitlilik arz edebilmektedir. 

Mesela evlat edinme sayesinde Latinlere vatandaşlık hakkının verildiği Roma’da 

                                                 
364 Yıldırım, Mustafa, Đslam Hukuku Açısından Evlat Edinme, ĐĐFAV Yay, Đzmir 2005,21. 
365 “Allah evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı” Ahzab, 33/4; Serahsî, el-Mebsût, 

XXX, 292. 
366 Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Aile Đlmihali, Đstanbul, 1995, 298. 
367 Atay, Medeni Hukukta Evlat Edinme, 18. 
368 Oğuzman, Kemal, Mustafa Dural, Aile hukuku, Đstanbul 1994, 244. 
369 Yıldırım, Đslam Hukuku Açısından Evlat Edinme, 21. 
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ailenin devamını sağlaması, bu münasebetle siyasi sitenin teşkilatını da koruması 

yönüyle de Eski Atina hukukunda evlat edinme siyasi bir amaca hizmet 

etmekteydi.370 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle evlat edinmenin amaçlarını şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

Çocuk sahibi olma ihtiyacının giderilmesi: Kur’an-ı Kerim Rabbinden bir 

evlat isteyen Hz. Zekeriyya’nın duasından371 bir oğulla müjdelenen Hz. Đbrahim’in 

sevincinden372 bahseder. 

Çocuk sevgisi ve çocuk sahibi olma arzusu inansın fıtri bir ihtiyacı olup pek 

çok toplumda çoğu zaman aile huzuru ve mutluluğunun devamını sağlayan en önemli 

sebep, çocuk sahibi olmamak ise mutsuzluk ve huzursuzluk sebebi olarak 

görülmektedir. Bu noktada evlat edinme evlilik birliğinin korunmasını sağlamakta,373 

aileler için umut kaynağı olmaktadır. Nitekim yayınlanmamış bir Yargıtay kararında 

“çocuksuz ailenin evlat sahibi olma duygusunun tatmin edilmesi” 374  ifadesi 

kullanılarak evlat edinme sözleşmesinin bu yönüne vurgu yapılmıştır. 

Son yıllarda yapılan savaşlar, çeşitli sebeplerle aile kurumunun dağılması, 

evlilik dışı beraberlikler vb. pek çok sebeple kimsesiz çocukların sayısında büyük bir 

artış olmuş, bununla birlikte bu çocukların bakımı ve himayesi sorunu ciddi bir 

problem olarak öne çıkmıştır. Bu noktada evlat edinme müessesesi kimsesiz 

çocukların himayesi ve bakımı, gayri meşru yoldan gelen çocukların nesep 

durumlarının düzeltilmesi,375  çocuğun sıcak ve huzurlu bir aile ortamında 

yetiştirilmesine imkân sağlamaktadır. 

Bütün bunların yanında evlat edinme sebebi olarak yaşlılığında kendine 

bakacak birine ihtiyaç duyması, malını akrabalarına bırakmak istememesi376 ve hatta 

çocuğun farklı amaçlarla sömürülmesi gibi amaçlar da zikredilebilir. 

                                                 
370 Atay, Medeni Hukukta Evlat Edinme, 29. 
371 Meryem 19/6; Al-i Đmran 3/38, Enbiya 21/89. 
372 Zariyat 51 / 28-30. 
373 Akıntürk, Turgut, Aile Hukuku, 319. 
374Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 05.06.1997 Tarih ve 6350/7830 Sayılı Kararı. 
375 Köse, Murteza, “Mukayeseli Hukukta Evlat Edinme Problemi”, AÜĐFD, Erzurum 2001, 15, 

277. 
376 Yıldırım, Evlat Edinme, 31. 
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Sonuç olarak denebilir ki, evlat edinmede asıl amaç çocuğun faydası ve 

menfaatinin gözetilmesidir. Çocuğu olmayanların evlat sevgisini tatma amacına 

dayana yaklaşım eskisi kadar rağbet görmemektedir.377 

3- Evlat Edinmenin Fayda Ve Sakıncaları 

Evlat edinme bir ihtiyaca cevap olarak tarihin derinliklerinden süzülüp gelen 

günümüzde önemi bir kat daha artmış olan birey ve toplum için pek çok faydayı haiz 

bir müessesedir. 

Bir çocuğa ya da bir ebeveyne sahip olamayan kimseler evlat edinme 

sayesinde bu arzularını geçekleştirmiş olacaklardır. Ekonomik durumları iyi olmadığı 

için çocukların maddi manevi gelişiminin tehlikede bulunduğu durumlarda çocuğun 

bedensel ve ruhsal gelişimi için geniş imkânlar sunan ailelerin himayesine verilmesi 

evlat edinmenin sağladığı faydalardan biridir. Modern toplumlarda evlat edinmenin 

en önemli faydası, kimsesiz ve evlilik dışı dünyaya gelen çocukların sıcak bir yuva 

sahibi olmalarını sağlayarak, içlerinde bulundukları durumdan onları 

kurtarmasıdır.378 Bu onların eğitimi, yetişmesi ve topluma faydalı bireyler haline 

gelmesi için gereklidir. Tecrübeler çocuğun gelişimi ve yetişmesi için en uygun 

ortamın aile sistemi olduğunu göstermektedir.379 

Evlenmeyen yahut da yaşı ilerlemiş ve çocuğu olmayan kimseler evlat 

edinerek yalnızlık ve yaşlılığın zorluğuna karşı kendilerine bir yardımcı edinmiş 

olurlar. 

Yukarıda sayılan faydalarının yanında evlat edinme pek çok sakıncayı da 

beraberinde getirmektedir. Bazı kimselerin yasal mirasçılarını, mirastan mahrum 

etmek380 için evlat edinme müessesesini kötüye kullanması sık görülen bir durumdur. 

Bunun yanında evlatlıklarında kötüye kullanıldığına hizmetçilik, hastabakıcılık vb. 

işlerde çalıştırıldığına381 da rastlanmaktadır. 

                                                 
377 Tekinay, Sulhi Selahattin,“Cenin Evlat Edinmeye Engel Olur mu?” Reşat Kaynar’a Armağan, 
Đstanbul 1981, 31. 

378 Köse, “Mukayeseli Hukukta Evlat Edinme Problemi”, 279. 
379 Tekinay, Türk Aile Hukuku, 445. 
380 Atay, Medeni Hukukta Evlat Edinme, 14. 
381 Atay, Medeni Hukukta Evlat Edinme, 14. 
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Evlat edinmenin sakıncalarında birisi de Gayri meşru ilişkilere zemin 

hazırlayabilmesidir. Böylece 50 yaşındaki bir adam 20 yaşındaki kız arkadaşıyla 

evlatlık ilişkisi tesis edilerek birlikte yaşayabilirler. Bu durum aynı cinsten kişiler 

arasında da görülebilir.382Ayrıca evlat edinme zengin olan yaşlıların bazı art niyetli 

kişilerce sömürülmesine de neden olabilir.383 Bütün bu sayılan sebepler evlat edinme 

müessesesinin bir takım kanunlarla kontrol altına alınmasını gerekli kılmıştır.384 

4- Đslam Hukukunun Evlatlık Müessesesine Bakışı 

Buraya kadar verilen bilgilerden, çeşitli ihtiyaçlarla ortaya çıkan evlat edinme 

müessesesinin tarih boyunca varlığını sürdürdüğü ve günümüzde öneminin bir kez 

daha arttığı anlaşılmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de de Hz. Yusuf ve Hz. 

Musa’nın (a.s)385  kıssaları anlatılırken konuya temas edildiğine değinilmişti. Evlat 

edinme cahiliye devrinde Arap yarımadasında da köklü bir adet olarak geniş bir 

uygulama alanına sahipti. Kökeni cahiliye Araplarının dinsel inançlarına dayanan386 

bu uygulamanın Đslam’ın ilk yıllarında da varlığını sürdürdüğü, 387  hatta Hz. 

Peygamber’ in azatlı kölesi Zeyd b. Harise’ yi evlat edindiği ve Zeyd b. Harise’nin 

bundan sonra Zeyd b. Muhammed diye çağrıldığı388 bize ulaşan bilgiler arasındadır. 

Ancak daha sonra Đslam evlatlık bağının gerçek bir yakınlık bağı olmadığını 

vurgulayarak herkesin babasına nispet edilmesini istemiş ve evlat edinme 

uygulamasını yasaklamıştır. Şimdi Đslam’ın temel kaynaklardan yola çıkarak, Đslam 

hukukunun en çok eleştiri alan konularından birini izah etmeye çalışalım. 

5- Evlat Edinmeyi Yasaklayan Ayetler Ve Değerlendirilmesi 

Cahiliye toplumunda kabileler arasında kan davaları son derece yaygın bir 

durumdu. Bu kan davaları sonucunda adeta özel bir ahlak sistemi meydana gelmişti. 

Buna göre bir kabile ancak kendi kabilesine mensup olanların kutsal ve hukuksal 

güce sahip olduğuna inanmakta kendi kabilelerinin dışında kalanlara karşı ise her 

türlü kötü muamele ve ahlaksızlıklar reva görülebilmekteydi. Bu da kabile 

                                                 
382 Atay, Medeni Hukukta Evlat Edinme, 14. 
383 Köse, “Mukayeseli Hukukta Evlat Edinme Problemi”, 281. 
384 Tekinay, Türk Aile Hukuku, 446. 
385 Yusuf 12/21; Kasas, 28/9. 
386 Yıldırım, Evlat Edinme, 37. 
387 Ferruh, Đslam Aile Hukuku, 96-99. 
388 Mevdûdî, Tefhimü’l-Ku’an, IV, 389. 
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savaşlarını daha da artırmaktaydı. Kur’an-ı Kerim389 cahiliye asabiyeti adını verdiği 

bu durumu eleştirmekte ve yermektedir.390 

Cahiliye Araplarında evlat edinme âdetinin yaygınlaşmasının altında yatan 

temel sebep belki de kabileye katılan evlatlıkların kabileler arasında meydana gelen 

savaşlarda sayısal çoğunluk ve güç sahibi olma, ödenecek olan diyetin daha fazla 

kişiye bölüştürülerek kişi başına düşen bedelin hafiflemesini sağlama konularında 

kabile için sağladığı faydalardır. Çünkü başka bir ailenin nesebine katılan biri 

intikam ve yardım konularında onlarla ortaktır.391 Đşte yukarıda açıklanan sonuçları 

doğuran bir cahiliye âdeti olarak evlat edinme ayetlerle yasaklanarak bahsi geçen 

uygulamalara son verilmiştir. Konuyla ilgili ayetler mealen şöyledir: “Allah bir 

adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi “zıhar”392 yaptığınız eşlerinizi analarınız 

yerinde tutmadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin 

ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola 

eriştirir.393 

Ayet-i kerimede evlatlıkların gerçek evlat gibi olmadığı, gerçek evladın ancak 

insanın kendi sulbünden gelen çocuğu olduğu, 394  bu iddiaların aslı olmayan, 

kendisiyle bir nesebin sabit olamayacağı boş sözler395olduğu, soyların karıştırılmayıp 

saklı tutularak doğruyu söylemenin Allah katında daha adil ve hakkaniyete uygun 

olduğu belirtilmiş396 ve surenin beşinci ayetinde de bu hususta takınılması gereken 

tavır açıklanmıştır. “Onları babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en 

doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu takdirde onlara din 

kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak 

                                                 
389 Fetih, 48/26. 
390 Çağatay, Neşet, Đslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara 1982, 129, 130. 
391 Đbni Haldun, Mukaddime,(çev. Halil Kendir), Ankara 1994, I, 175. 
392 “Zıhar” Araplar arasında yaygın bir gelenekti. Bir adamın karısına “sen bana anamın sırtı 

gibisin” der ise kadın artık adamın annesi gibi sayılır ve adamın ona yaklaşması haram olurdu. 
393 Ahzab 33/4. 
394 Sabuni, M. Ali,  Avaiu’l-Beyan, II, 240. 
395 Taberi, Taberi Tefsiri(Muhtasar), thk. M.Ali es- Sabuni,Salih Ahmed Rıza (çev. Keskin, 

Mehmet), Ümit yay., Đstanbul, tsz., IV, 1808. 
396 Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Feza Gazetecilik A.Ş. yay., Đstabul tsz., VI, 

294. 
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yaptıklarınızda size vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bilebile yöneldiğinde günah 

vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.397 

Ayetin uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan ilk reform Zeyd b. Harise 

üzerinde gerçekleşmiştir.398 Đbn-i Ömer’in rivayetine göre Hz. Peygamberin evlat 

edindiği Zeyd b. Harise Đslam’ın ilk yıllarında Zeyd b. Muhammed olarak 

çağrılmaktaydı399. Bu durum mezkûr ayet ininceye kadar devam etmiş,400 ancak 

ayetin nüzulü ile evlatlıklarının gerçek babalarına nispet edinmesi istenerek bu tür 

uygulamalar neshedilmiştir.401 Bir kimsenin sevgisinden dolayı, başka birine oğlum 

demesinde ya da saygısından dolayı baba, anne, kardeş gibi ifadeler kullanılmasında 

bir sakınca yoktur, ancak bu ifadeler kullanıldığında o kimsenin gerçek akrabalarının 

hak ve statülerinde olunacağı gibi bir durum söz konusuysa bu gibi ifadeler 

kullanılmamalıdır.402 

Ayette vurgulanan diğer bir nokta ise, babaları bilinmeyenlerin eğer 

Müslüman iseler, soylarının bilinmemesine karşılık mü’minler tarafından din kardeşi 

ve dost edinilmeleridir.403 Ayetin ön gördüğü dostluk ve kardeşlik Đslam tarihinde 

mevali” denen bir zümrenin ortaya çıkmasına sebep olacaktır ki, çalışmanın ilerleyen 

kısımlarında bu kavrama değinilecektir. 

Ayet-i kerime evlatlık ilişkisiyle ilgili yanlış bir uygulamaya da son 

vermektedir. Allah’ü Teala bunun için bizzat peygamberini seçmiş, bundan sonra da 

müminlerin, evlatlıklarının boşanan hanımlarıyla evlenebileceklerini haber 

vermiştir.404 “(Resulüm)! Hani Allah’ın nimet verdiği senin de kendine iyilik ettiğin 

kimseye: “Eşini yanında tut, Allah’tan kork! Diyordun. Allah’ın açığa vuracağı şeyi 

insanlardan çekinerek gizliyordun, oysa asıl korkmana layık olan Allah’tır. Zeyd o 

kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki, evlatlıkları karılarıyla 

ili şkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere güçlük 

                                                 
397 Ahzab, 33 / 5. 
398 Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’an, IV, 389. 
399 Buhârî, Tefsir;Ahzab Suresi, 2; Müslim, Fedailü’s-Sahabe, 62. 
400 Zuhayli, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, 12. 
401 Kurtubi, el-Camiu Li-Ahkmi’l-Kur’an, XIV, 119-121; Serahsî, el-Mebsût, XXX, 62. 
402 Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’an, IV, 389. 
403  Đbni Kesir, Đbni Kesir Tefsiri (Muhtasar), Şeyh Muhammed Kerim Rasih (çev.�Arif 
��k�n�,�Sağlam yay., Đstanbul 1992, IV, 514. 

404 Mevdûdî, Tefhimü’l Kur’an, IV, 425. 
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olmasın. Bu ayetler Hz. Peygamber tarafından Zeynep binti Cahş ile evlendirilen 

Zeyd b. Harise hakkında inmiştir. Hz. Zeynep Allah Resulü’nün emri üzerine 

evlendiği Zeyd’in ailesi tarafından büyütülmüş azaldı bir köle olduğunu, kendisinin 

ise Arabistan’ın en soylu ailelerinden birinin kızı olduğunu unutamıyor ve eşini 

kendine denk görmüyordu. Bu da aralarında boşanma noktasına gelecek bazı 

anlaşmazlıklara sebep olmuştu.405 

Başlangıçta yaşadığı sıkıntılara sabreden Hz. Zeyd, daha sonra Hz. 

Peygamber’e gelerek Hz. Zeynep’ten ayrılmak istediğini söyleyince, Hz. Peygamber 

eşini yanında tutmasını söylemişti. Allahütealâ Hz. Peygamber’e Zeyd hanımın 

boşadığında onunla evlenmesini ilham etmiş, ancak Hz. Peygamber bir avuç 

Müslüman’ın dışında bütün halkın kendine düşmanlık besliyor olmasından dolayı 

bunu açıklamaktan korkmuştu.406 Ayeti kerime bu duruma açıklık getirmiş ve Hz. 

Peygamber’i oğulluğunun boşadığı karısıyla evlendiği için eleştirilere de devam eden 

ayetle cevap vermiştir. “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. 

Ancak o, Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi 

bilendir.”407 

O halde Hz. Peygamber Zeyd’in de babası değildir ve Hz. Peygamber’in 

Zeyd’in boşanan hanımıyla evlenmesi haram olmaz, Bu şekilde Allahütealâ cahiliye 

devrinde kök salmış olan bu adeti kaldırmak için bizzat Hz. Peygamber’i seçmiş ve 

Hz. Peygamber, Hz. Zeynep’le evlenmiştir. 408  Sonuç olarak, zikredilen ayetler 

gerçek babaları bilindiği takdirde neseplerinin zayi edilmeyerek evlatlıkların gerçek 

babalarına nispet edilmeleri ve bunun adalete daha uygun olduğunu ifade etmektedir. 

Bu şekilde başka birinin nesebine intisap eden bir kimse gerçek evladın sahip olduğu 

hukuki statüye sahip değildir. Evlatlığı gerçek evlat saymak hiçbir mantıki dayanağı 

olmayan boş bir sözden ibarettir. Aynı ayet benzer bir cahiliye âdeti olan zıhar409 

                                                 
405 Ahzab, 33 / 37. 
406 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, VI, 317-319;  Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’an, IV, 424-425. 
407 Ahzab, 33 / 40. 
408 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, VI, 319-320. 
409 Bu geleneğe göre bir kimse hanımına “sen bana annemin sırtı gibisin” dediği zaman artık 

hanımı kendine haram olur ve yaklaşmazdı. Ayet bir insanda iki kalbin bulunmadığı hem 
annelik,hem zevceliğin;hem gerçek evlat hem başka nesepten oğul olma özelliğinin 
birleşemeyeceğini anlatmaktadır. 
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uygulamasına da son vererek doğal olanın yerine ikame edilen her türlü yapay 

uygulamalara karşı olduğunu göstermiştir.410  

6- Evlat Edinmeyi Yasaklayan Hadisler Ve Değerlendirilmesi 

Bu manadaki evlat edinme Hz. Peygamber tarafından da eleştirilerek 

kınandığı sahih kaynaklarla günümüze kadar ulaşmıştır. Hz. Peygamber “Her kim 

babasından başkasına kendi nesebini nipet eder (veya köle olan kimse) efendisinden 

başkasına mensup olduğunu iddia ederse Allah’ın kıyamete kadar peşini takip eden 

laneti onun üzerine olsun”.411 Başka bir hadiste; Yalan ve iftiranın en büyüğü bir 

kimsenin babası olmayan kişinin babası olduğunu iddia etmesi, görmediği rüyayı 

görmüş gibi anlatması ve Allah Resulü’nün söylemediği şeyi ona isnat etmesidir.412 

Buyrularak gerçek babasından başkası için nesep iddia etmek Allah Resulü’ne 

söylemediği sözü isnat etmekle bir tutulmuştur. Buhârî’ de yer alan başka bir hadiste 

daha ağır bir ifade kullanılmıştır. 

“Bilebile babası olmayan kimse için babalık iddiasında bulunan kişi kâfir 

olur. Bir kavme mensubiyeti olmadığı halde o kavimden olduğunu iddia eden kişide 

cehennemdeki yerine hazırlansın.”413 Hadiste geçen “küfür” kelimesi nankörlük, hak 

ve adaletin gereği, çocuğun gerçek babasına nispet edilmesidir. Hak ve adalet dini 

olan Đslam, aileye yabancı bir unsurun sokulmasını engelleyerek ortaya çıkabilecek 

pek çok münker ve olumsuzluğun önüne geçmiş olur414 anlamında olup, bilebile 

başka birinin nesebine intisap ettiği için Allah’a ve babasına karşı nankörlük (küfranı 

nimet) etmiş olur. Ayrıca Allah’ın haram kıldığı helal saymaya yönelik bir tavır söz 

konusu olduğu için bu ifade kullanılmıştır.415 

Buraya kadar zikredilen ayet ve hadisler yasaklanan evlat edinmenin kurulan 

yapay nesep ilişkisini gerçek nesep gibi telakki etmek olduğu anlaşılmaktadır. Allah 

ve Resulü tebenni ile kurulan soy bağını, hukuki sonuçlar doğuran gerçek bir soy 

bağı kabul etmemiştir. 

                                                 
410 Đslamoğlu, Mustafa, Đslam Hukuku ve Kimsesiz Çocuklar, Yeni Şafak Gazetesi, 03. 09. 2005. 
411 Tirmîzî,Vesaya, 5. 
412 Buhârî, Menakib,5 . 
413 Buhârî, Menakib, 5 . 
414 Zuhayli, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, 12. 
415 Davutoğlu, Ahmet, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Đstanbul 1977, I, 322. 
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7- Evlat Edinmenin Yasak Olmasına Sebep Olan Diğer Hususlar 

Evlat edinme yasağıyla ilgili olarak yukarıda zikredilen ayet ve hadislerin 

dışında başka delillerde ileri sürülmektedir. Bunların en kuvvetlisi hiç şüphesiz ayet 

ve hadislerinde vurgu yaptığı nesep meselesidir. Sağlıklı toplumların ortaya çıkması, 

toplum üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı samimi ilişkiler 

kurulması ve manevi bağların kuvvetlenmesi için asli bağların korunması, soyların 

karıştırılmaması gerekir. Đnsan toplulukları hayvan topluluklarından bu mekanizma 

sayesinde ayırt edilir.416 Bunun yanında evlatlık ilişkisi, evlat edinen kimsenin diğer 

varislerinin mirastaki payını azaltmasına sebep olarak, haksızlığa uğratılmaları, evlat 

edinilen çocukların çeşitli kötü muamelelere maruz kalmaları, (Örneğin yetim bir 

çocuğun evlat edinilerek malının yenmesi) özellikle dindar ailelerde evlat edinmenin 

mahremiyet açısından ileride bir takım problemlere sebep olacağının düşünülmesi, 

evlat edinilen çocuğun bu durumu öğrendikten sonra psikolojisinin olumsuz 

etkilenmesi vb. sebepler de evlat edinme yasağının mantıki bir izahı olduğunu 

göstermesi417 bakımından önemlidir. 

Peki, durum böyle olunca çocuğu olmayan ancak çocuk sahibi olmak ve 

çocuk sevgisini, anne baba olma duygusunu yaşamak isteyen aileler ne 

yapacaklardır? Daha da önemlisi kimsesiz ve bakıma muhtaç bunca çocuk nasıl 

korunup himaye edilecektir? Burada üzerinde durulması gereken asıl nokta evlat 

edinmeyi yasaklayan Đslam hukukunun kimsesiz çocukların himayesi konusunda 

nasıl bir tutum içinde olduğudur. 

E- EVLAT ED ĐNME YASAĞI BAĞLAMINDA ĐSLAM 

HUKUKUNUN K ĐMSESĐZ ÇOCUKLARIN H ĐMAYESĐ KONUSUNA 

BAKI ŞI 

Đslam hukukunun evlat edinme yasağına rağmen, kimsesiz çocuklar 

problemini ortadan kaldıracak iki önemli mekanizmaya sahip olduğunu görmekteyiz: 

Đlki Đslam hukukunun sahipsiz ve himayeye muhtaç çocukları ortaya çıkaran 

meselelerle ilgili daha işin başında tedbir alarak kaynağından çözümler getirmesidir. 

Bunu için evlilik ve ailenin kutsallığına vurgu yapılarak evlilik dışı beraberlikler 

                                                 
416 Yıldırım, Đslam Hukuku Açısından Evlat Edinme, 43. 
417 Yıldırım, Đslam Hukuku Açısından Evlat Edinme, 42-47. 
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yasaklanmış ve gayr-i meşru çocuk üreten sistemin önü alınmak istenmiştir. Zina, 

sorumsuzluk ve her türlü ahlaksızlık yasaklanarak ailelerin dağılması ve çocukların 

sahipsiz kalması önlenmek istenmiştir. Đkinci mekanizma ise alınan bütün önlemlere 

rağmen hala sahipsiz ve korunmaya muhtaç çocuklar bulunuyorsa bunların bakım ve 

himayesi için de farklı seçenekler sunulmuş olmasıdır.418 

Çocukların bakımı ve yetiştirilmesi ister ebeveyni bulunsun, isterse sahipsiz 

olsun, Đslam hukukunun önemle üzerinde durduğu bir konudur. Kur’an-ı Kerim pek 

çok ayeti kerimede kimsesiz ve yetimlerin korunup gözetilmesi ve kendilerine iyi 

davranılmasını emretmiş,419 savaş ganimetlerinden yetimlere pay ayırarak,420 yetim 

ve kimsesizleri devlet korumasına bırakmıştır.421 Kendisi de bir yetim olan Hz. 

Peygamber, söz ve uygulamalarıyla yetimlere sahip çıkılmasını şiddetle emir ve 

tavsiye etmiştir. 

Hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır.”Kim kız ya da erkek bir yetime iyilik 

ederse(işaret ve orta parmaklarını işaret ederek) Allah katında ben ve o kişi cennette 

şu şekilde beraber olacağız.”422 

Terkedilmiş, buluntu çocuklarla (lakît) ilgili olarak ortaya konulan hüküm ve 

esaslar da Đslam hukukunun konuya bakışındaki hassasiyeti göstermesi açısından son 

derece önemlidir. Sahipsiz, buluntu çocukların nesep sahibi olmasını kolaylaştırarak 

toplumsal durumunu iyileştiren hükümler, köle olduğuna dair sağlam bir delil yoksa 

hür kabul edilmeleri, malı bulunmadığı takdirde ve eğitim dâhil her türlü ihtiyacının 

devlet tarafından karşılanması, bu çocukların aile ortamında büyütülüp 

yetiştirilmelerine imkân sağlayacak düzenlemelerin yapılması kimsesiz çocukların 

himayesi açısından takdire şayan hususlardır. (Ayrıntılı bilgi için araştırmanın 

I.bölümüne bakılabilir.) 

Bunun yanında Ahzab süresinin ilgili ayetinde423 geçen, babaları bilinmeyen 

müminler için tesis edilen bir statü olarak “mevali” kavramından da bahsetmemiz 

                                                 
418 Đslamoğlu, Đslam Hukuku ve Kimsesiz Çocuklar, Yeni Şafak Gazetesi 03,09,2007. 
419 Bakara, 2/220; Nisa, 4/ 8-10; Duha, 93/9. 
420 Enfal, 8/41; Haşr, 89/8. 
421 Aydın, “Evlat Edinme”, DĐA, XI, 528. 
422 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V,250. 
423 Ahzab, 33/5. 
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yerinde olacaktır. Ayette “…eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu 

takdirde onları din kardeşleriniz ve dostlarınız olarak kabul edin…” buyrulmaktadır. 

Ayette geçen “mevali” “Mevla” kelimesinin çoğulu olup dost, köle, efendi,424 

anlamlarına gelmektedir. Mevla ve mevali Arap toplumunun yabancı olmadığı 

kurumlardır. Cahiliye Arapları arasında yaygın bir uygulamaya göre bir şahıs ve 

kabile kendinden daha güçlü başka bir şahıs ve kabileden  yardım ve koruma talep 

eder, diğeri de bunu kabul ederse,bu iki şahıs ya da kabile arasında özel bir dostluk 

tesis edilirdi. Söz konusu bir şahıs ise “mevla” bir kabile ise “mevali” adını alır, 

kurulan bu dostlukla birbirlerine varis olmaya kadar uzanan bir dizi hukuki sonuç 

ortaya çıkardı. Sonraki dönemlerde de Arap olmayan Müslümanlara Arapların 

himayesine girmiş anlamında “mevali” denmiştir.425 Söz konusu uygulamalar fıkıh 

ıstılahında muvalat akdinin (mevla’l-muvalat) ortaya çıkmasına sebep olmuştur ki bu 

bir şahsın diğerine aralarındaki akde binaen varis olmaları426  karşılıklı olarak 

birbirleri üzerinde hak sahibi olmalarıdır.427 

Nesebi meçhul olan bir kimse başka birine “sen benim mevlam ol, vefat 

ettiğimde mirasçım, cinayet işlediğimde kan bedelini ödeyecek âkilem ol” der ve 

karşıdaki kişi de kabul ederse aralarında muvalat yapılmış olur. Bu durumda mevlay-

ı âlâ adını alan ikinci şahıs, mevlay-ı esfele adını alan birinci şahsa varis olur. Bir 

cinayet işlemesi durumunda diyetini öder. Akit nesepleri meçhul iki kişi arasında 

olursa, ikisi de birbirine varis olur ve cinayet işlemesi durumunda diyetini öder.428 

Đslam tarihine baktığımızda mevali kelimesinin aynı zamanda sonradan 

hürriyetlerine kavuşarak samimi müminlerin yanında gerçek bir evlat gibi 

yetiştirilen, kimsesiz çocuklara verilen bir unvan olduğunu görürüz. Đkinci neslin 

büyük âlimlerinin çoğunluğunun da içinden çıktığı mevali, çoğunlukla köle çocuğu 

olarak dünyaya gelmiş, yersiz yurtsuz kalmış kimselerden oluşuyordu. Onlara yardım 

elini uzatmayı borç bilen müslüman aileler, bu yardıma ve korunmaya muhtaç 

çocukları yanlarına almışlar, onları kendi evlatları gibi bağırlarına basmışlar, büyütüp 

yetiştirmişler ve topluma kazandırmışlardır. Bu insanların çoğu belki bir ezik 
                                                 

424 el-Mutemed, 799. 
425 Yıldırım, Đslam Hukuku Açısından Evlat Edinme, 48–49. 
426 Zuhayli, Đslam Fıkhı Ansiklopedisi, X, 442; Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 33. 
427 Sabuni, Ravaiu’l-Beyan, II, 239. 
428 Karaman, Đslam Hukuku  
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yanlarını da telafi edecek şekilde kendilerini tamamen dinlerine vermişler ve Đslam 

tarihinin yetiştirdiği en değerli şahsiyetlerden olmuşlardır.429 

Salim Mevla Ebi Huzeyfe olarak bilinen, Hz. Salim, Hz. Ebu Huzeyfe 

tarafından azat edilerek hürriyetine kavuşturulmuş daha sonra da evlat edinilmişti. 

Ahzab suresinin evlatlıların gerçek evlat gibi sayılmayacağı ayeti ininceye kadar 

durum devam etmişti. Hem Ebu Huzeyfe, hem de hanımı Salim’in oğulları olarak 

kalmasını istiyorlar ve bunun çaresini arıyorlardı.430 

Hz. Salim Kuran-ı çok iyi bilen ve okuyan sahabelerden biri olmuş, Hz. 

Peygamber Kuran-ı dört kişiden öğreniniz431 diye saydığı insanların arasında onu da 

zikretmiştir. Hz. Ömer yediği hançer darbesiyle ağır yaralanıp, halife seçimi için bir 

komisyon kurduğunda orada bulunanlara “Ebu Huzeyfe’nin mevlası Salim sağ 

olsaydı onu halife seçerdim. Zira Resulullah’ın onun hakkında “Salim Allah’ı en çok 

seven kimsedir” dediğini duydum” ifadesini kullanmıştı. Ata b. Ebi Rebah, Ata b. 

Yesar, Tavus b. Keysan gibi pek çok âlim ve hadis imamının mevaliden olduğu 

bilinmektedir.432 

Bütün bu zikredilenler, Đslam’ın kimsesiz çocuklar konusuna kayıtsız kalmak 

bir tarafa, onları himaye ederek topluma ve insanlığa faydalı hale getirme konusunda 

ne kadar farklı seçenekler ürettiğini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

429 Gülen, Fethullah, Kimsesiz Çocuklar ve Evlat Edinme, www.herkül.org. sitesinden 21.11.2005 
tarihinde indirilmiştir. 

430 Sofuoğlu, Mehmet, Sahih-i Buhârî ve Tercemesi, Đstanbul 1988, XI, 5182 ( 35 no’lu dipnot)  
431 Hadisin tamamı şöyledir: “Kur’an-ı dört kişiden okuyunuz. Abdullah b. Mesud, Ebu 

Huzeyfe’nin azatlısı Salim, Ubeyy b. Ka’b, Muaz b. Cebel.” Kocaer, Abdullah Feyzi, Sahih-i 
Buhârî Muhtasarı ve Tecrid- Sarih, Yeni Şafak Gazetesi yay., Ankara 2004, II, 540 (1551 
no’lu hadis). 

432 Gülen, Kimsesiz Çocuklar ve Evlat Edinme, www.herkül.org.  
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SONUÇ 

Bu araştırmada “hukukun belirlemiş olduğu sorumluluk sahibi hiç kimsenin 

bulunmayışı sebebiyle veya sorumluluk sahibi kişilerin bakım, gözetim, terbiye gibi 

koruma ve kollamaya yönelik görevlerini çeşitli sebeplerle yerine getirememeleri 

nedeniyle beden, ruh ve manevi gelişmeleri tehlikede olan çocuk” olarak 

tanımladığımız kimsesiz çocuklar konusu çeşitli yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. 

Klasik fıkıh kitaplarında kimsesiz çocuklara ait hükümlerle ilgili müstakil bir 

bölüm bulunmasa da onlara ait hükümler daha çok lakît (terkedilmiş çocuk) başlığı 

altında ve nikâh bölümünden sonra gelen neseb, rada, nafaka, hidane, velaye, gibi 

bölümlerde ele alınmıştır. Lakîtlerle ilgili özel bir bölümün varlığı bile Đslam 

Hukukunun daha ilk dönemlerden itibaren kimsesiz çocuklar konusuna kayıtsız 

kalmadığının bir göstergesidir. 

Çalışmamız neticesinde Đslam Hukukunun kimsesiz çocuklar problemine 

yaklaşımını şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Đslam eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan başlayarak ailenin 

sağlam temeller üzerine oturtulmasına vurgu yapmış, problemi kaynağından 

kurutmaya çalışmıştır. Bunun için evliliği teşvik ederek, meşru ve maruf daire 

dışında kalan her türlü ilişkiyi yasaklama yoluna gitmiştir. Zina yasağı ve bunun suç 

telakki edilerek ağır cezalara çarptırılması, aynı şekilde iffeti lekelemeye yönelik 

iftiranın suç sayılıp, buna da dünyevi ceza tertip edilmesi bu yolda atılan adımların 

en köklülerindendir. Đslam zinayı suç sayıp yasakladığı gibi ona götüren bütün 

şüpheli yolları da kapatmıştır. Böylelikle problemi daha doğmadan ortadan kaldırma 

yoluna gitmiştir. 

Buna rağmen ortaya çıkan kimsesiz çocukları da kendi kaderlerine terk 

etmemiş bu çocukların bakım ve gözetim sorumluluğunu devlete yüklemiştir. Bu 

sebeple kimsesiz çocuklardan birinci derecede devlet sorumludur. Sadece kimsesiz 

çocukların değil sakat ve özürlü, çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle sağlıklı 

büyüyemeyen, ihmalkârlık ya da imkânsızlık nedeniyle iyi bir eğitim alamayan, 

sevgi ve şefkatten mahrum, liyakatsiz kimselerin ellerinde kalan çocuklar da devletin 

sorumluluğu altındadır. 
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Đslam hukuku nesep, nafaka, hidane ve velayet gibi hususlarda da kimsesiz 

çocukları koruyucu düzenlemeler getirmiştir. Sahih bir nesebe sahip bir çocuğun 

nesebinin herhangi bir sebeple başkasına bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmeyen 

Đslam Hukuku, terkedilmiş buluntu çocukla ilgili nesep iddiasında bulunan kimsenin 

iddiasını ispatlamasa bile doğru kabul etmektedir. Bunun amacı çocuğun 

mağduriyetini ortadan kaldırarak nesep sahibi olmasını kolaylaştırmaktır. Kimsesi 

olmayan buluntu çocukların nafakaları da öncelikle, varsa kendi malından, yoksa 

devlet tarafından karşılanmaktadır. Çocukların en uygun ortamda, iyi bir şekilde 

yetişmesini sağlama amacı güden, sıralı sorumluların çocuk üzerindeki hak ve 

sorumluluklarını belirli sisteme bağlayan hidane mekanizması da çocuğun himayesi 

için alınan tedbirlerdendir. Nesebi belli olmayan, kimsesiz ve buluntu küçükler 

üzerindeki velayet yetkisi ise “velisi olmayanın velisi devlet başkanıdır”  hadisi 

mucibince yine devlete bırakılarak güvence altına alınmıştır. 

Đslam hukuku kimsesiz çocukları ceza hukuku açısından da koruma altına 

almıştır. Devlet kimsesiz çocuğu bağrına basarak onu her türlü cinai davranıştan 

korumuş, kimsesiz çocuğa karşı işlenen suçların, suçluların yanına kar kalmayacağı 

bir mekanizma kurmuştur. Đslam’a göre hiçbir çocuk sahipsiz değildir. Lakîtin velâsı 

ve âkilesi devlete ait olduğu için çocuğun hataen bir suç işlemesi durumunda diyetini 

devletin ödeyeceği, buluntu çocuğu birinin öldürmesi durumunda ise diyetini 

devletin alacağı bir sistem kurmuş, böylece kimsesiz çocukların sahibinin devlet 

olduğu ortaya konmuştur. 

Kimsesiz çocukların himayesiyle ilgili sosyal içerikli düzenlemeleri ise genel 

olarak iki başlık altında değerlendirebiliriz: Birincisi çocuğun aile yanına 

yerleştirilmesi, diğeri ise kurum ve kuruluşlar tarafından himaye edilmesi. 

Đslam hukukunda kimsesiz çocukların himayesiyle ilgili olarak daha 

başlangıçta aile kurumunun öneminin kavrandığını görmekteyiz. Yetimlerin aile 

atmosferi içerisinde yetiştirilmelerini teşvik eden ayet ve hadisleri, terkedilmiş olarak 

bulunan çocukların, onu bulanın himayesine verilerek ihtiyaçlarıyla birebir ilgilenen 

kişi ya da kişilerin olduğu, gelişimi için daha sağlıklı olan sıcak bir aile yuvasına 

yerleştirilmeleri bunun en güçlü delilleridir. Đslam hukukunun terkedilmiş ve 
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kimsesiz çocuklarla ilgili bu uygulaması, son yıllarda sıkça gündeme gelen koruyucu 

aile uygulamasının bir çeşidi olarak görülebilir.  

Koruyucu aile bağlamında vurgulanması gereken önemli bir nokta da şudur. 

Đslam hukukunda evlat edinmenin yasak olması çocuğun aile yanına yerleştirilmesine 

engel değildir. Bu konuda yöneltilen eleştiriler bilimsel bir mesnede 

dayanmamaktadır. 

Đslam hukuku çocuğun psikolojisine ve ruhsal gelişimine daha uygun olduğu 

için kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuğu aile yanına yerleştirmeyi ilke edinmiştir. 

Ancak gönüllü bir aile bulunmaması ve çocuğun kendinden de kaynaklanabilecek 

birtakım sebeplerden dolayı bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, bu 

çocukların himayesini devlet bazı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirebilir. 

Kanaatimizce her iki uygulamanın da çocuğun himayesi bakımından olumlu 

sonuçları olduğu gibi hem çocuk hem de diğer şahıslar açısından olumsuz sonuçları 

da olabilir. Koruyucu aile uygulaması mahremiyet, miras, çocuğun çalıştırılması, 

hizmetçilik yaptırılması vb. konularda problemlere sebep olabilmektedir. Koruyucu 

müesseselerin sakıncaları arasında ise, buralarda çocuklara toplu bir bakımın 

yapılması, çocukların aile şefkat ve merhametinden yoksun olarak büyümeleri, 

bunun yanında toplu yaşamın bir sonucu olarak çocukların çeşitli istismarlara maruz 

kalmaları vb. hususlar zikredilebilir.  

Kanaatimize göre her iki uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri göz önünde 

bulundurularak, daha da geliştirilmeli çocuğun himaye ve menfaati için en uygun 

ortam belirlenmelidir.  

Çocuğun, yanına yerleştirileceği aile özenle seçilmeli, dini ahlaki, ekonomik, 

sosyal, eğitim vb. açılardan en uygun olanı tercih edilmeli, çocuğun fizyolojik, 

psikolojik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarının en yüksek düzeyde karşılanması 

ve çocuğun her türlü istismara karşı korunması amaçlanmalıdır.  

Yurt ve yuva gibi kurum ve kuruluşlarda ise buralarda çalışan yönetici ve 

personel, alanında uzman, gerekli yeterlilik ve donanıma sahip, gönüllülük esasına 

göre seçilmiş kimseler olmalıdır. Yakın bir iletişim ve duygusal bir bağın 

kurulabilmesi için bu kurumlarda ki eğitici personel sayısı artırılmalıdır. Gerekirse 

bu kurumların işleyiş tarzında ve fiziksel yapılarında köklü reformlara gidilerek 
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çocuğun aidiyet duygusunu yaşayabileceği, aile formatında küçük gruplar 

oluşturulmalıdır. Hizmetlerin kalitesi, temizlik, sağlık, çocukların eğitimi vb. 

açılardan yurt ve yuvaların durumları iyileştirilmelidir. 
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