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ÖNSÖZ 

Hamd Allah'a, Salât u Selâm Habibi Hz. Muhammed (a.s.)'a olsun. 

Allah Tealâ insanları birbirine karşı sorumlu tutmuştur. Her bir insan, sorumluluğu 

altındakine karşı bu sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir. Bir babanın çocuklarına 

karşı sorumluluğu da bu saydığımız görevlerden biridir. Bir çocuk babasını kaybettiğinde, 

babalık sorumluluğunu tam manasıyla yerine getirecek kişi olmadığından, babasız kalmış 

çocuk, yetim ismi ile daha çok önem gerektiren bir sorumluluk alanı oluşturmuştur. Dini 

metinler de bu alana dikkat çekmiş, hatta bizzat yetim olarak büyümüş peygamberlerle 

insanlara rehberlik etmiş ve onların söz ve yaşayışlarıyla yetim hukukunu beyan etmiştir. 

Meselâ; Hz. İsa, Hz. Meryem ve Peygamberler silsilesinin sonuncusu Hz. 

Muhammed  yetim idiler... Alimlerden Enes b. Malik, Mücahid, İmam Şafiîî ve niceleri de 

yetim idi.  

Allah Teala Hz. Peygamber'e "Seni yetim bulup barındırmadı mı!..Öyleyse yetimi 

sakın ezme!.." diyerek ilahî ahlakı, yetim peygamberin hayatından nebevî bir ahlak olarak 

insanlara duyuruyordu. Şirk ve nifak içine düşmüşlere ise "Yetime ikram etmiyorlar.İşte –dini 

yalan sayanlar değil mi– yetimi-itip kakıyorlar" diyerek ilâhi adalete kusur bulup inkara 

düşerken, sosyal adaletten bîhaber olduklarını vurguluyordu. 

Allah Tealâ, Peygamber ağzından yetime bakmanın–doyurmanın sarp yokuşu 

çıkmak olduğunu bildiriyordu. Rasulullah, sünneti ve sireti ile yetime bakılan evin en hayırlı 

ev olduğunu duyuruyordu. 

İşte sayılan bu ahlakî ve güzel sorumluluk yetimlerle ilgili hukuka insanların 

dikkatini çekmektedir. Zira ahiret saadetinin de, ahiret hüsranının da saklı olduğu bir hak... 

Konu hak ve hukuka dair ele alındığında, yetimin hem kendisine, hem malına ait 

haklarını, hem de ona bakma ve onu geçindirme haklarını içine almaktadır. Yetimin velayetini 

üzerine almış, ya da yetime vasî olmuş bir kişi bu hakların her birerini gözeterek davranmak 

durumunda olduğunu bilmelidir. Bu bilgi ise Kur’an ve hadislerin ışığında verilmiş 

hükümlerin bilinmesiyle ve bu hükümlerin her birinin bir hak olduğunu kavramakla mümkün 

olacaktır. Bu nedenle yetimi eğitmek için veli ya da vasî, kendi çocuğunu eğitmek için nasıl 

davranması gerekiyorsa, yetime de aynı şekilde davranacağını bilmek durumundadır. Fakat 

yetimin malı hususunda, yetim malının kaybına yol açacak her türlü faaliyet, akit ve alış-

verişten uzak duracağının da farkında olmalıdır. 

Bununla birlikte bu konuyu işlememizdeki bir diğer etken ise yetimlerin aile hukuku 

açısından haklarının, tartışılan bazı konuların gölgesinde gözden kaçırılıyor olmasıdır. Bu 

sebeple küçüklerin evlendirilmesi ve çok eşlilik meselelerinin hep yetimlerden bağımsız 

olarak tartışılması, yetim haklarının gözden kaçırılma nedenlerinden biri olmuştur.. 
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Bir de yetimin; kamu mallarında, devlet mallarında ya da faydalanılması için 

topluma hasredilmiş herhangi bir malda hakkının olduğu düşünülecek olursa; bu her yönüyle 

müslüman topluluktaki insanların bu sayılan mallara daha bir itina ile yaklaşması sonucunu 

sağlayacaktır. Böylece yetime dair toplum üzerindeki bir hak, insanın benliğinde canlı bir 

şekilde durmuş olacaktır. 

Kur’an ve hadislerin yetime sahip çıkılmasına getirdiği teşvikler göz önüne alınacak 

olursa, İslam’ın böyle bir ilâhî ve sosyal hizmeti yerine getirmeye verdiği değer daha iyi 

anlaşılacaktır. 

Biz de bu vesile ile yetimlerin hukukuna dair bu çalışmayı bu satırlarla ortaya 

koymaya çalıştık. Konunun işlenişini ve genel sistemini, girişten sonra kısa tefsir ile devam 

ettirerek, ondan sonra ictihatlar üzerine bina etmeyi denedik. Tekrara düşme durumumuzu 

tefsir–ictihad sınıflandırması ile asgariye indirmeye gayret ettik. 

Çalışmamız sırasında yardımlarını esirgemeyip görüşlerinden istifade ettiğim  Prof. 

Dr. Orhan Çeker'e, konu ile ilgili tebliğlerinin bir nüshasını veren ve kaynak temin etmeme 

yardımcı olan Prof. Dr. Saffet KÖSE'ye, değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet 

YAMAN'a, farklı kaynak ve başlıklar hususunda görüşlerinden faydalandığım Prof. Dr. Vecdi 

AKYÜZ'e, danışmanlığını yaptıkları çalışmaların nüshalarından faydalanma fırsatı veren Doç. 

Dr. Nihat TEMEL'e ve Prof. Dr. İsmet ERSÖZ’e, yine görüşlerini aldığım Dr. Recep 

ÖZDİREK'e ve konu seçiminden çalışmanın şekillenmesi ve son halini almasına kadar her 

aşamada yardım ve rehberliğini esirgemeyen hocam Doç. Dr. Halit ÇALIŞ'a teşekür 

ediyorum. 

Nurullah ESKİ 

Niğde-Şeyhömerli 21.05.07 
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GİRİŞ 

KONUNUN ÇERÇEVESİ, AMACI VE KAYNAKLARI 

Kapsam: Yetimleri konu alan bu çalışma, yetimlerle ilgili hukukî düzenlemeleri 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. İmam Ebu Hanife'nin fıkıh tarifinde yer alan "kişinin leh ve 

aleyhine olan şeyleri bilmesi" yükümlülüğünü burada yetimler açısından ortaya koyarak bir 

nevi "yetim fıkhı"na bir giriş yapma mahiyetinde konuyu çerçevelendirmeye çalıştık. Fakat 

burada "yetim" kelimesinin kapsamı ile günümüz "korunmaya muhtaç çocuk" terimi arasında 

bir umum–husus ilişkisi, konunun asıl çıkış noktasından daha farklı alanlarına da değinme 

ihtiyacını hissettirmiştir. Türkçe'deki öksüz kelimesinin bazen yetim yerine kullanımı, konuya 

kültürel ve folklorik olarak bakmayı da gerekli kılmıştır. Hatta öyleki kimi deyim ve 

atasözlerinin, ayetlerin ve hadislerin ruhuna uygun şekilde şekillenmesi; İslam Tarihindeki 

kimi önder şahsiyetlerin –Hz.Ömer gibi– takındıkları tavırların günümüze yansıması, bu 

folklorik ve kültürel alanı daha dikkatle incelemeyi gerekli kılmıştır. Çalışmamızda "yetim" 

kelimesini gerek sözlükte, gerek ıstılahta anlamlandırırken, diğer taraftan şer'î ve örfî 

kullanımda ne tür anlam kaymalarına uğradığını ve bunun hukukî olarak bir sonuç doğurup 

doğurmadığını ortaya koymaya çalıştık. İşte bu yüzden "dul kadın" tabiri bu niyetimizi ortaya 

koymak bakımından örnek bir terim olmuştur. Zira "Dul kadın" tabirinin korunmaya 

muhtaçlar kapsamında yer alması ve Kur'an'daki gerek mehrine ve gerekse malına adaletle 
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yaklaşmayı tavsiye eden ve mecazî olarak da olsa dul kadın hukukuna değinen ayetlerden 

dolayı, "dul kadını" yetim tabiri içinde zikretme gerekliliği, konunun çizilen genel çerçevesi 

dışında işlenmesine sebep olmuştur. Konunun hakikî–mecazî, şer'î–örfî manadaki asıl 

kesişme noktasını "teaddüd–i zevcât" ve "tezvîc–i siğâr" terimleri betimlemektedir. Çünkü 

Kur'an bu konuları birer detay gibi sunarken, "yetim" temeli üzerine bu konuları bina 

etmektedir. İşte bu temellendirme nedeniyledir ki, cahiliyede ve diğer semavî dinlerde de 

yetimin konumunu belirleme ihtiyaç duyulmuştur. Bunlardan başka modern dönemlerde 

yetime bakarken, "korunmaya muhtaç çocuklar" ile ilgili kanun ve hükümler göz önüne 

alınarak yetimlerle ilgili tarihi süreç ve varsa değişimler ortaya konmaya çalışılmıştır. Kavram 

açısından "buluntu çocuk" (lakît), nesebi belli olmayan çocuk ya da evlat edinilen (tebennî) 

çocuğun hukuki durumu bir şekilde "yetim" kavramı ile benzer durumları kapsamaktadır. 

Meselenin günümüz açısından karşılaştırılması "korunmaya muhtaç çocuk" kavramının içinde 

yer alan kimsesiz çocukları, terkedilmiş çocukları, sokak çocuklarını, şehit çocuklarını, 

çalışan çocukları ve savaş çocuklarını akla getirmekte ise de; biz en genel manası ile yetimi 

"özellikle babası tarafından hukuken temsil edilme durumu olmayan ve bu sebeple 

babası dışındaki yakınları ya da yargı tarafından hukuken temsil edilmesi gereken 

küçük çocuk" şeklinde anladığımızı ve konuyu bu minvalde işlediğimizi belirtmeliyiz. Bu 

tanımlamada "baba"yı zikrederek annesiz kalan çocuğu bunun dışında tutuyoruz. "Özellikle 

babası" derken akla gelmesi muhtemel "dede yetimi" tabirinden kısmen ayırmayı amaçladık. 

"Hukukî temsil" kelimesini kullanarak himaye ve korumayı tek başına çağrıştıracak diğer 

kavramları –Hıdane gibi– bunun dışında tutuyoruz. Çünkü "hukukî temsil" himaye ve 

korumayı içine alırken, koruma ve himaye doğrudan hukukî temsil mükellefiyetini içine 

almamaktadır, yani dolaylı olarak kapsamaktadır. Tanımımızda geçen "baba dışındaki 

yakınlar" ve "yargı" ile tüzel kişiliğe sahip vakıf ve yardım kuruluşlarını dışarıda bırakmış 

olduk. Çünkü bunlar da temsil yetkisine sahip değillerdir; fakat himaye ederler. Konumuzu bu 

tanımla kısıtlamamız hukukun âmir hükümleri açısındandır. Çalışmamıza sadece âmir 

hükümler açısından değil; tamamlayıcı, yorumlayıcı ve tanımlayıcı hükümler açısından da 

yaklaştığımızdan, tanımımızda dışarıda bıraktığımız kavramlara da değinmek suretiyle 

konumuzun sınırlarını belirlemeye ve genişletmeye çalıştık. 

Diğer taraftan yetimin gerçek manada küçüklüğü kapsaması, yetimin evlendirilmesi, 

yetim malının zekâtla yükümlü olup olmadığı konularını gündeme getirmektedir. Her ne 

kadar küçükleri ilgilendiren konular olsa da, mesele yetimle ilişkilendirildiğinde bazen 

istisnaî ve özel hükümleri gerekli kılmaktadır. Bu hükümler daha çok mağdur konumundaki 

yetimin hakkını korumaya ait özellikler taşırken, kimi zaman da mesele yetimin dışında 

şekillenerek velî veya vasîyi sorumlu tutar bir şekilde diğer genel hükümlerle paralellik 
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arzetmektedir. Hukukî olarak yetimin evlendirilmesi "Aile Hukuku" ve "Kişi Hukuku"nu 

ilgilendirirken, yetimin zekâtla yükümlü olup olmaması "İbadet Hukuku" ve "Eşya–Borçlar 

Hukuku" alanlarını ilgilendirmektedir. Yetim malının çalıştırılması ve korunması ise "Borçlar 

Hukuku"nun yanında "Ticaret Hukuku"nu da kapsamaktadır. Konunun hukuki mahiyeti 

açısından sınırlarını bu şekilde ifade etmek mümkün olmakla birlikte, konumuz İslam Hukuku 

ile mukayyet olduğundan fıkhın kavramlarına göre kimi zaman ibadet, kimi zaman muamelat 

hükümlerine göre şekillenmiştir. Fakat konuyu daha çok mali ve sosyal açıdan iki kategori 

üzerinden işleyerek ihtiyaç oldukça her iki hukuk açısından ele almaya gayret gösterdik. 

Özellikle emval–i eytâm kavramı için düzenlenmiş nizamnameler, her iki hukuk açısından da 

ele alınmaya değer hukuki metin örneği olarak incelenmeye çalışılmıştır. 

Yetim mallarının incelenmesi sırasında konu yetim malının muhafazası, artırılması 

ve teslimi olarak üç başlık altında sınıflandırılırken, bunlar da kendi aralarında farklı 

hükümleri içinde barındırmakta ve yeni konulara açılım sağlamaktadır. Yetim malının 

muhafazasında, yetim ile birlikte bu maldan faydalanılıp faydalanılamayacağı sorusu 

gündeme gelmektedir. Malın artırılmasında ise ticarete konu yapılıp yapılmayacağından ve 

satışa sunulduğunda ne tür ayrıcalıklara tabi olduğu cevap arayan sorular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle yetim malının artırılması meselesinde "para vakıfları" konusu, getirmiş 

olduğu tartışmalarla birlikte "yetim malı–faiz" ilişkisini genel hatları ile ortaya koymayı 

gerekli kılmaktadır. Genel olarak yetim için bu konuda bir cevaz kapısı açık görünüyorsa da, 

bu konuda geliştirilmesi muhtemel hükümler günümüzdeki finans kurumlarını ve vakfedilmiş 

paranın çalıştırılması esaslarını etkileyeceğinden, verilecek herhangi bir hüküm başlı başına 

yetimle alakalı görünmemektedir. Diğer taraftan yetimlere ganimet ve fey gelirlerinden 

ayrılacak pay, devletin vergilerden elde ettiği gelirleri İslam Hukuku açısından nasıl 

sarfedeceği konusuna kaynaklık etmektedir. Miras meselesi ise başlı başına ancak vasiyet ile 

yetime mirastan pay ayrılabileceğini göstermektedir. Evlat edinme İslam Hukukunda meşru 

görülmediğinden, yetim için evlat edinmeden kaynaklanan bir mirasçılık söz konusu 

olmamaktadır. Konu bu yönüyle, diğer hukuklarda işlenenden farklı olarak, İslam Hukuku 

açısından evlat edinilenin mirasçı olamayacağı hükmünü te'kid etmektedir. 

Yetimlerle birlikte yaşama hususu ise mahremiyet açısından özel bir hüküm 

içermemekle birlikte, yetim malını vasinin/velinin kendi malına katmadan yemesi esasını 

ortaya koymaktadır. Bu ister normal ev geçimi için olsun isterse ortakçılık yoluyla olsun aynı 

hükmü ihtiva etmektedir. Evlat edinme yönünden de hiçbir değişiklik getirmediği için, evlat 

edinen ile evlat edinilen yetimin birbirine ve dahi velinin/vasinin yakınlarına bir haramlık 

oluşturmamaktadır. Konu, bu ilişkiler yönüyle yetim için özel bir mülkiyet ve yetimin ait 

olduğu nesebin değişmezliği ilkesini tanımlamış olmaktadır. 
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Amaç: Yetim konusu ile yetime ait genel, özel ve istisnâî hükümleri belirlemek 

öncelikli amaçtır. Genel olarak diğer din ve hukuklar ile İslam Hukukunun getirdiği 

farklılıkları ortaya koymak tali bir amaç olarak izlenmeye çalışılmıştır. Yetim konusu üzerine 

bina edilmiş, müstakil konuları yetimlerin hukuku üzerinden değerlendirerek ilgili konulara 

farklı olarak yaklaşma eğilimimiz bir diğer önemli amacımızdır.  

 

Yöntem: Konu üzerinde araştırma yaparken İslam Hukukunun iki temel kaynağı 

esas alındıktan sonra İslam Hukuku kitaplarında konu hakkında belirtilen görüş ve ictihatlar 

serdedilmeye çalışılacaktır. Konu işlenirken daha çok görüşlerin sistematik derlenmesine 

çalışılacak; bu arada günümüzle ilgili görüş ve uygulamalara temas edilerek belli oranda 

karşılaştırmaya imkân sağlanmış olacaktır. Görüşler üzerinde kritik yapmaktan çok, konunun  

alan ve sınırlarının belirlenmesi hedef edinildiği için, sonuçlandırma yöntemi bu usul üzere; 

diğer görüşlere nazaran baskın olan görüşün, uygulanmış ve maslahata en uygun görüşlerin 

tercih edilmesi ile yürütülmeye çalışılmıştır. 

 

Kaynaklar: 

Klasik Kaynaklar: 

1. AHKÂMU'S–SIĞÂR: 

Muhammed b. Mahmud el–Usrûşenî (632/1235) tarafından Arapça olarak yazılan eser 1984 

yılında Cihan yayınları tarafından İbrahim Canan'ın tercüme ve notları ile yayımlanmıştır. 

Çocukla ilgili ne kadar ictihad ve görüş varsa hepsini zikretmesi sebebiyle Hanefi 

doktirininde çocuk ahkamı ansiklopedisi hususiyetindedir. Deliller çok az yerde 

zikredildiğinden eser müdellel değildir.  Eserin terümesinde bazı tercüme hataları1 vardır. 

İbrahim Canan Usrûşenî ismine farklı olarak "Estrûşenî" ve "Üstrûşenî" veya "Esrûşenî" 

şeklinde alternatifli okunuş şekillerini hatırlatmaktadır. 

2. TELHÎSU RÜŞDİ'L-EFHÂM FÎ ZEKÂTİ'L-EYTÂM:  

Eser Alî b. Abd el-Kâfî es-Subkî (ö. 756/1355)'ye ait olup 03 Gedik 17512 / 1 (DVD no: 

1091) yer numarası ile müellif hattı olarak Ankara Milli Kütüphanede yer almaktadır. İstinsah 

yeri Dımaşk (Şam) olarak belirtilen eser Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi 

koleksiyonuna aittir. Eser 1b-9a arası varaklarda yer almaktadır. 

 

                                                
1 Cihan yayınları 1984 baskısının 122. sayfasındaki "muhtalun aleyh", "havaleyi üzerine alan"diye değilde, 
aldatılan diye çevrilmiştir. Aynı sayfadaki "muhîl" kelimesi de "borcu başkasına havale den" diye değilde 
aldatan diye çevrilmiştir. Ayrıca matba hatası olabileceği ifade edilen 289. sayfadaki "vekalet" kelimesinin 
"kefalet" diye tercüme edilmesi gerektiği kaydedilmiştir. (Çeker, Çocuk ve Hakları, s. 24) 
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3. ADÂBÜ'L–EVSİYÂ:  

Zenbilli Ali Cemali Efendiye (ö. 932/1525) ait olan bu eser iki ciltten müteşekkil olup, daha 

çok 2. cildinde konumuzla ilgili bilgi vermektedir. Bu eser, 1982 yılında  Mısır'da basılmış 

olan Câmiu'l–Fusûleyn adlı eserin kenarında yer almıştır. Bizim elde ettiğimiz nüsha Ankara 

Milli Kütüphane kayıtlarında (SYSNO: 0606656 D:297,56 İSC) 06 M.K. Yz. A 3240/2 

şeklinde DVD'de yer almaktadır. İkinci cildin başında "el–cildü's–Sânî mine'l–Edebi'l–evsiyâ 

1220" tarihi yer almaktadır. Kitabın ikinci cildinin fihristinde fasıllar şu şekilde yer almıştır: 

Îsâ, nasb, isbât, sukûk ve'l–muhâdır, nikâh, ibâk ve'l–kitâbet ve'l–itâk ve'l–Velâ, bey', icâre, 

i'âre, karz, havâle, vekâlet, da'vâ, şehâdet, ikrâr, sulh, kefâlet, rehn, ibrâ, hibe, mudârabe, 

muzâra'a, şüf'a, izn ve'l–hacr, kısmet, infâk, damân, tenfîzü'l–vasiye, teaddüdü'l–evsıya, ihrâc, 

tasarrufuhû ba'de'l–hurûc ve îsâü'l–vasiyy. İkinci cildin başında kadı ve hâkimlerin 

faydalanması için yazıldığı ifade edilmektedir. Kitabın kaynakları arasında Hâniye (s. 3–a), 

Fetâva's–Sirâciyye (s. 3–b), Velvâliciyye (s. 3–b), Câmiu'l–Fıkh (3–b), Nevâzil–i Ebi'l–Leys 

(4–a), Müntekâ (5–a), Gunye, Hidâye, Edebü'l–Kâdî (6–a), Ahkâmü's–Sığâr (6–b), Şerhu't–

Tahâvî (7–a), Vecîz ve'l–Hulâsa (8–a), Minhâc, Zahîriye (8–b), Fetâva Reşîdü'ddîn, Câmi'u'l–

Kebîr (9–b), Fusûleyn (12–b), Zahîra, Muhît (15–b), Mebsût, Attabiyye (17–a), Muhtâratu'n–

Nevâzil (19–a), Cevâhir (19–b), el–Asl (20–b), Vecîzü'l–muhît li's–Serahsî (23–a), Tenbîh 

(28–a), Kudûrî (30–b), Mecmûu'n–Nevâzil (32–b), Ziyadât, Vâkıât, Tecnîs (34–b),  Nevâdir–i 

Hişâm (43–a), Şerh–i İsbîcâbî (61–b), Tenbîh (63–a), Emâlî (73–a), Şerhu'l–Asl (85–b), 

Müteferrikât, İhkâmât (86–b), Münye, Fetâvâ'l–Fazlî (87–a),  Fevâid–i Sahibi'l–Muhît (88–a), 

Îzâh, Vâkıat–ı Nâtıfî (88–b), Mültekit, el–Hâdî, Bezzâziyye (96–a), Bünye, (96–b), Hâfızıyye, 

(99–b), 'Uyûn (112–b), Gunye li'z–Zâhdî, Kâfî (119–a), Tatarhâniyye (121–a), Haddâdî (124–

a), Nütef el–Gaznevî (124–b), Gunyetü'l–Münye li's–Sicnânî (128–a), Tecrîd, İdde (128–b) 

yer almaktadır. 1. cildi 91 vr. 2. cildi ise 131 vr. tan ibarettir. 1. cildinde daha çok mutad bir 

fıkıh kitabında yer alan başlıklar vardır. 

4. İRŞÂDÜ'L-İ'LÂM Lİ RÜTBETİ'L-CEDDETİ VE ZEVİ'L-ERHÂM FÎ TEZVÎCİ'L-

EYTÂM:  

Eser Ebû'l-İhlâs Hasan b. Ammâr el-Mısrî Şürunbulâlî'ye (ö. 1069/1659) ait olup tespit 

ettiğimiz 3 nüshası vardır. Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesi'nde Râşid Efendi 

Eki 1344 / 17 kaydıyla, Beyazıt Devlet Kütüphanesinde 297.542–Veliyüddin Efendi 1550- 

99a/104a kaydıyla, Ankara Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 7578/6 (DVD no: 492) kaydıyla 

yer almaktadır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi Kataloğunda geçen 10 kaydın yerleri şöyle 

geçmektedir: Süleymaniye- Hacı Beşir Ağa – 000214, Süleymaniye- Reisülküttab Mustafa 

Efendi – 000305, Süleymaniye- Pertev Paşa (Selimiye) – 000655, Süleymaniye- Esad Efendi 

– 001027, Süleymaniye- Süleymaniye – 001044, Süleymaniye- Ayasofya – 001184, 
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Süleymaniye- Yeni Cami – 001198, Süleymaniye- Fatih – 002470, Süleymaniye- Şehid Ali 

Paşa – 002715, Süleymaniye- Veliyüddin Efendi – 1550. 

 

Modern Çalışmalar: 

1. el-YETÎM Fİ’L-KUR’ÂN VE’S-SÜNNE:  

İzzeddîn Bahru’l-Ulûm,  Beyrut 1985. Eserde yetimlerle ilgili açıklamalar daha çok tefsir 

yoluyla anlatılmıştır. İçinde geçen bazı kaynaklar Şiî kaynaklardır. 

2. SAVAŞ ÇOCUKLARI–ÖKSÜZLER VE YETİMLER:  

Kitap İslam Hukukunda yetimlerle ilgili bilgi vermediği halde, yetimlere dair derli toplu bilgi 

içermesi açısından kaydedilmeye değer bir özellik taşımaktadır. Kitap, Prof. Dr. Emine 

Gürsoy NASKALİ ve Aylin KOÇ editörlüğünde 31 Ekim–1 Kasım 2002 tarihinde Marmara 

Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin Düzenlediği "Savaş Çocukları–

Öksüzler ve Yetimler" konulu sempozyum tebliğlerinin bir araya getirilmiş şeklidir. 

Sempozyum Türkiyat araştırması özelliği taşıdığından ve savaşlar merkeze alınarak 

programlandığından İslam Hukukuna dair bir tebliğin olmaması doğal olmakla birlikte 

"Hukukî ve Yasal Düzenlemeler" bölümünde buna dair genel bir tebliğ olmaması bir eksiklik 

olarak tespit edilebilir. Tebliğlerde daha çok yakın dönem tarih, himaye kurumları ve Türk 

varlığına dair özel dönemlerin baskın olarak işlendiği görülmektedir. Celal Bayar Vakfı 

tarafından sponsorluğu üstlenilen bu çalışma, yetim ve öksüzlerle ilgili en kapsamlı Türkçe 

kaynak olma özelliğini taşımaktadır.Şu veya bu şekilde yetim kalmış çocukların tarihini tespit 

etmeyi ve öksüzlük ve yetimliği kültürümüzün nasıl algıladığı sorusunu cevaplamayı amaç 

edinen bu eser 467 sayfadan ve 9 bölümden oluşmaktadır. Bölüm başlıkları şu şekilde 

oluşturulmuşltur:  

I.Osmanlı Sosyal Yapısında Öksüz ve 

Yetimler,  

II. Milli Mücadele Döneminde Öksüz ve 

Yetimler,  

III. Yetimhaneler,  

IV. Sürgünler ve Hatıralar,  

V. Azerbaycan ve Rusya Coğrafyasında 

Öksüz ve Yetimler,  

VI. Edebiyatta Öksüz ve Yetimler,  

VII. Psikolojik ve Sosyolojik Perspektif,  

VIII. Hukukî veYasal Düzenlemeler,  

IX. Sanat ve Müzik. 

 

3. İNSANÎ YARDIM VAKFI (İHH) YETİM SEMPOZYUMU:  

1992 yılında Bosna–Hersek şavaşı ile başlayan gönüllü bir hareketin hayır kurumu olarak 

şekillenen vakıf tarafından organize edilen 10.06.2006 tarihli sempozyumda yetimler konu 

edinilmiştir. Henüz yayımlanmamış olan bu sempozyumun tebliğ özetlerinden elde ettiğimiz 

konu başlıkları şöyle: 
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I. Depremin Geride Bıraktığı Pakistanlı 

Yetimler 

II. BM Hukukunda Ana–Baba Koruması 

Dışında Kalan Çocuklar Kavramı ve 

Statüsü 

III. İslam'da Yetim, Hakları ve 

Sorumluluğu 

IV. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 

Yetimlere Yönelik Çalışmaları ve Çözüm 

Önerileri 

V. Filistinli Yetimler 

VI. Toplumun Korunmaya Muhtaç 

Çocuklara Karşı Sorumluluğu 

VII. İHH İnsanî Yardım Vakfı'nın 

Yetimlere Yönelik Çalışmaları 

VIII. Somali Örneğiyle Afrikalı Yetimler 

IX. Yetim Psikolojisi 

X. Savaş Mağduru Çeçen Yetimler 

XI. Osmanlı'da Yetimlik Kavramı ve 

Yetimlerin Himayesi 

  

4. KİMSESİZ ÇOCUKLAR:  

Osman Korkut AKOL tarafından zamanın Cumhurbaşkanı Celal BAYAR'a hitaben kaleme 

alınmıştır. 1950 Ankara baskısı olan kitap 118 sayfadan müteşekkildir. Eserde yazıldığı 

zamana dair detaylı istatistikî bilgiler verilmiş ve kanunlara atıflarla konu zenginleştirilmiştir. 

5. KİMSESİZ ÇOCUKLAR SORUNU:  

Dr. Birsen GÖKÇE tarafından gerçekleştirilen çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümünde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve Türkiye'de çocuk bakım 

hizmetleriyle ilgili tarihi gelişim, uygulama, mukayese ve tahlillere yer verilmiştir. İkinci 

bölümde bakım metodları; üçüncü bölümde Ankara Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma 

Birliğine bağlı beş yetiştirme yurdunda yapılan uygulamalı araştırma yer almaktadır. 

Çalışmada istatistikî bilgiler ve yüzdelik dilimler verilerek varsayımlar desteklenmiştir. 

 

Tez ve Makaleler: 

1. KUR'AN'DA YETİM KAVRAMI: Neşet Uluşal, İstanbul 2006, 79 y. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 

2. KUR’AN’IN YETİMLERE BAKIŞ AÇISI, Mehmet Şirin Ayral, Konya 2007, 100 y. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 

3. EYTAM İDARESİ-SANDIKLARI VE MARMARİS ÖRNEĞİ (1885-1911): Veli 

İnanç, Muğla 2002, 97 s. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 

4. DARÜLEYTAMLAR Yasemin Okur, Samsun 1996,  66 y. Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi2 

                                                
2 Ayrıca tespit edebildiğimiz bitirme tezleri şunlardır: Kur’an’da Yetimlerle İlgili Ayetlerin Tefsiri: Sıtkı Aydın, 
Erzurum 1988, 64 s; Kütüb-i Sitte’de Yetim: Hasan Kuzey Temiz, Erzurum 1991, 35 s; Kur'an–I Kerim'de 
Yetimlerin Hak Ve Hukukundan Bahseden Ayetler, Muhammed Akcan,  Erzurum 2000, 31 s; İslamiyet, 
Yahudilik ve Hıristiyanlığa Göre Yetim Hakkı Yemek, Salih Gültekin, Kayseri 1981, 15 s.  
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5. MİN AHKÂMİ’L–YETÂMÂ Fİ’Ş-ŞERÎATİ’L–İSLÂMİYYE:Abdülazîz b. Zeyd b. 

Süleyman er–Rûmî, Câmiatü’l–İmâm Muhammed b. Suûd el–İslâmiyye, el–

Ma’hedü’l–Âlî li’l–Kaza, Riyad  

6. İslamda Yetim, Yetimin Hakları Ve Sorumlulukları (İnternette Yayımlanmış 

Makale3), Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ, İnsanî Yardım Vakfı (İHH) Yetim Sempozyumu, 

İstanbul 10.06.2006 

7. İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici 

Tedbirler (Yayımlanmamış Tebliğ) , Prof. Dr. Saffet KÖSE, Çocuk Sorunları ve İslam 

Sempozyumu, Rize 30 Eylül-2 Ekim 2005 

8. Fert Ve Toplumun Yetim Ve Öksüzlere Karsı Sorumlulukları (Sunulan Tebliğin 

Makale metni), Doç. Dr. Cemal Ağırman, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, 30 

Eylül-2 Ekim 2005, Rize4 

9. Malu'l–Yetîm, Şeyh Muhammed Sâbir el–Berdîsî, Mecelletü'l–Ezher, C. 55, Sayı: 4, s. 

335–336, 1982 Kahire 

10. Ahkâmu'l–Yetîm Fi'l–Fıkhı'l–İslâmî: Abdu'l–Ehad Molla, dnş:Recep Musa'id b. Kâsım 

el–Fâlih 1413–  1993  

11. Terbiyetü'l-Yetîm Fi'l-İslâm: Muhammed Yâsir Amr 1421–  2000  

12. Fadlu kefâleti'l–yetîm: Da'vetün İla Murafakati Rasûlillah (s.a.v.) fi'l–Cenneh: 

Abdullah b. Nasır b. Abdullah  ن Aynı yazarın Ri’âyetü’l–Eytâm) .2002– 1423 ا�����

Fi’l–Memleketi’l–Arabiyyeti’s–Su’ûdiyye, Riyad 1999/1419) 

13. el–Yetîm: Abdulhamîd       ��ا�����  1423–2002 

14. Ri'âyetü'l–Eytâm: Akîl Abdurrahmân al–Akîl  el–Emn ve'l–Hayât Aylık Dergi 

(2004/1425) S. 23   s. 26– 27    

15. Ri'âyetü'l–Eytâm Fi'l–Kitâb Ve's–Sünneh: Hamdî Muhammed  �����  el–Râbıta Aylık 

İslâmî Dergi(2001/1422) S. 39, s. 38–39 

16. Er–Ri'âyetü'l–İctimâ'iyye Li'l–Yetâmâ Fi'l–İslâm, Dirâsetu Mukârene: Muhammed 

Azmi Salih 1406–1986 

17. Hukmü Men Kefele Yetîmen Ve Mâzâ Yecibü Nahvuhû Ba'de Bulûğihî: Abdurrahman 

b. Hasen En–Nefîse, Buhûsü'l–Fıkhiyyü'l–Muâsıra Dergisi (1417/1996) S. 8, s. 232–

237 

                                                
3 http://yetim.ihh.org.tr/islam-ve-yetimler/islam-da-yetim-yetimin-haklari-ve-sorumluluklari.html (04.07.2007) 
4 http://www.cemalagirman.com/s02yetm.pdf (15.07.2007). Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumunda 
yetimlerle ilgili –çalışmamız esnasında elde edemediğimiz– diğer tebliğ: Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet ÖZDEMİR, 
Hz. Peygamber Devrinde Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Meselesi. Gerçekleşen program için Bkz.: 
http://www.ktu.edu.tr/fakulte/rif/sempozyum/Program_29_09_2005.doc  (15.07.2007). 
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18. Hukmü Tebenni'l–Eytâm Ve'l–Etfâli'l–Müşerredîn Bi-Kasdi Ri'âyetihim: 

Abdurrahman b. Hasen En–Nefîse, Buhûsü'l–Fıkhiyyü'l–Muâsıra Dergisi (1421/1000) 

S. 12, s. 235–240 

19. Hukûku'l–Yetâmâ Kemâ Câet Fî Sûreti'n–Nisâ: Süleyman b. İbrahim b. Abdullah el–

Lâhim 1424–2003 

20. İstismâru Emvâli'l–Eytâm Fi'l–Fıkhı'l–İslâmiyye: Nezîh Kemâl Hammâd, Buhûsü'l–

Fıkhiyyü'l–Muâsıra Dergisi (1415/1995), S. 6, s. 7–28 

21. el–İdâratü'l–Mâliye Li–Emvâli'l–Eytâm: Refîk Yunus el–Mısrî, el–Emvâl Dergisi 

(1418-9/1998), S. 2, s. 38–40 

22. İdâratu Emvâli'l–Yetâmâ: Refîk Yunus el–Mısrî, el–Emvâl Dergisi (1418/1998)S. 2, 

s74–765                               

                                                
5Sayılan eserlerin bir kısmı http://www.kfnl.gov.sa  (06.02.2007)adresinden ve kısmen İslami Araştırmalar 
merkeziznden alınmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMLAR VE TARİHİ SÜREÇ 

I. Yetim Kelimesi ve Kapsamı  
 

A. Sözlük ve Terim Anlamı 

"Yetim" ve "yütm" sözlükte her şeyin tek ve yalnız6 halini ifade etmek için 

kullanılan bir kelimedir. Bu hal lugatta, küçüğün babasız kalmasındaki yalnızlığını ifade 

etmektedir. Arapça'da ve Türkçe'de babasını kaybeden için "yetim" kelimesi kullanılırken, 

annesini kaybedene Arapça'da "aciyy", Türkçe'de "öksüz"; sadece Arapça kullanımda ana-

babasını kaybedene ise "latîm" kelimeleri kullanılmaktadır.7  

Kelimenin insan ve hayvandaki kullanımında "nafaka temini ve sorumluluk alma 

yükümlülüğü" belirleyici unsurdur. İnsanlarda bu unsur çocuk için baba ile sabit iken; 

hayvanlarda ana ile sabittir. Bu sebeple insanlarda yetim; babadan mahrum olan küçüğe 

delalet ederken, hayvanlarda yetim; anadan mahrum kalan hayvana delalet etmektedir.8 

Bununla birlikte Türkiye’nin bazı bölgelerinde annesini kaybetmiş çocuğa da "yetim" 

denilmektedir ki bu anne şefkatinden yalnız kalmayı ifade etmektedir. Zira babasını kaybeden 

çocuk, koruma ve yardımdan; annesini kaybeden çocuk şefkatten mahrum kalır. Baba koruma 

ve yardımın, anne şefkatin simgesidir.9  

                                                
6 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m"; Firuzâbâdî, el-Kâmusu’l-Muhît, "y-t-m" 
7 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m" 
8 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m"; Cürcânî, et-Ta’rîfât, "yetîm" 
9 Dönmez, "Yetim, İA, XIII, 401; Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, XXII, 463-464 
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Lugat bakımından bu ismin hakkı, gerek küçüğe ve gerek büyüğe denilebilmesidir. 

Çünkü babadan yalnız kalma manası kalıcıdır.10 Yetim kalmış kişinin içine düştüğü durum 

göz önüne alınarak bu kelime gaflet (el-ğafletü) ve gecikme (el-ibtâu) kelimeleri ile de 

anlamlandırılmıştır. Zira yetim kişi, kendisine iyilikte bulunulması hususunda insanların 

gaflete düşmesi ve yapılması gerekli iyiliklerin geç ve yavaş ulaşması durumlarını bire bir 

yaşayan kimsedir.11 Örfe göre de yetim, henüz kendini kurtaracak çağa ermemiş bulunanlara 

ait bir mana taşıdığından zayıflık ve özellikle akıl zayıflığı ve fikir noksanlığı ile birebir 

ilişkilendirilmiştir.12 Kur’an-ı Kerîm’in "Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) 

deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin." 

ayetinde de "yetîm" ile yalnız bulûğa ermemiş babasız çocuğun değil,  aklî yeteneklerini 

kazanıp kendisini idare edecek düzeye gelmemiş, zayıf insanın da kastedilmesi13  bu son 

manayı desteklemektedir. 

Daha çok madenler, kıymetli taşlar14 için kullanıldığında eşi, benzeri olmayan "tek" 

anlamında kullanımı; babasızlığından dolayı Peygamberimize gerçek manada, insan-ı 

kâmilliğindeki eşsizliği için de mecâzî olarak kullanılmıştır. Dürr-i yet’im (eşsiz inci) mecâzî 

kullanıma genel bir örnektir15 ve eşsizlik manasından dolayı peygamberimiz için mecâzen 

kullanılır.16 Nitekim sırf yetim kelimesine de mecâzen "Hz. Muhammed" manası verilmiştir.17        

Istılahî olarak yetim; ergenlik çağına gelmeden babasız kalmış çocuk ve küçük diye 

tarif edilmiştir.18 Bu sebeple ıstılâhî kullanımda bazı lugat kitaplarında da yapıldığı gibi 

"bulûğ öncesi" vurgusu dikkat çekmektedir.  

Yetim kelimesinin türemiş olduğu kök bakımından, küçüklere ve büyüklere 

kullanılması yerinde bir kullanım olmakla birlikte, şer’î ve örfî kullanım kelimeyi sadece 

küçüklere tahsis etmiştir.19 Hz. Ali’den rivayet olunan "Bulûğa (ergenliğe) erdikten sonra 

yetîmlik kalkar."20 hadisi bu farklılığa işaret etmektedir. Çünkü bu hadis-i şerif lafzî manayı 

belirlemek için değil, bilakis şer’î manayı öğretmek için söylenmiştir.21 Bununla birlikte 

buluğa ermiş kişi de, malını kendi başına kullanacak akıl olgunluğu (rüşd) görülünceye kadar 
                                                
10 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 504 
11 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m" 
12 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 504 
13 Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, XXII, 467–475 
14 Tehanevî, Kitabü Keşşafu Istılahati'l-fünun, "y-t-m"; a.mlf. Mevsûatü Keşşafu Istılahat-ı Funûn ve’l-Ulûm, "y-
t-m"; Abdü’n-Nebiyy b.Abdürrasûl, Mevsuatü Mustlahatı Cami’u’l-Ulûm, "y-t-m" 
15 Cevherî, Sıhâh, "y-t-m"; Cârullah Zemahşerî, Esâsü’l-Belâğa, "y-t-m";İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m"; 
Firuzâbâdî, El–Kâmusu’l-Muhît, "y-t-m"; Zeynüddîn Râzî, Muhtâru’s-Sıhâh, "y-t-m" 
16 Çantay, "Yetimler Hakkında -1-”,Sebîlürreşâd  (9/1948), c.I, S. 13, s. 198 
17 Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, s. 1161;Uluşal, Kur'ân’da Yetim Kavramı, s. 2  
18 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, VIII, 79; Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "yetîm” ve 
"yütm” 
19 Sayis, Tefsiru Ayati’l-Ahkâm, II, 19  
20 Ebû Davud, "Vesayâ” 9; Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, IV, 18. 
21 Âlûsî, Rûhu’l-Me’ânî, III, 186; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr), IX, 167; Elmalılı, Hak Dili Kur’ân 
Dili, II, 504 
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dînen yetîm hükmündedir.22 Çünkü bulûğa ulaştıktan sonra yetim isminin devamı, ancak 

"sefihlik" durumunun devam etmesi ya da henüz rüşde ermeme durumu ile geçerlilik 

kazanabilir. Böyle bir durumda yetimlik şer’î olarak hükmen devam eder.23 Nisa 4/6, En’am 

6/152, İsrâ 17/34 ayetlerinde geçen yetimlerin rüşdlerinin sınanmasından sonra mallarının 

teslim edilmesinin istenmesi ile İbn Abbas’tan bu ayetin tefsiri sadedinde rivayet edilenler bu 

mananın şer’îliğini göstermektedir.24 

Bütün bu anlamlar yetîm kelimesindeki hak ve sorumluluk noktasının, bulûğ, rüşd 

sahipsizlik ve aklî olgunluk ayrımına göre nasıl şekillendiğini göstermektedir. 

Yetim kelimesini çevreleyen bu kavramlara göre yetimi ıstılahî olarak; “"özellikle 

babası tarafından hukuken temsil edilme durumu olmayan ve bu sebeple babası dışındaki 

yakınları (velî/vasî) ya da yargı tarafından hukuken temsil edilmesi gereken küçük çocuk" 

diye tanımlayabiliriz. Yapılan bu tanımda, bulûğ sonrasındaki dul kadın, yetimin örfî manası 

içinde geçtiğinden tanımlamada yer almamıştır. Ayrıca bulûğa erdiği halde, kendisinde rüşd 

hissedilmeyen ve bu nedenle kendisine henüz malı teslim edilmemiş bâliğ ve bâliğaların, 

yetimlikleri devam ettiğinden özellikle buluğ veya rüşd kaydı ile zikredilmesine ihtiyaç 

hissedilmemiştir. 

İslam Hukukundaki yetimin ıstılahî manası, yetimin hak ve hukukunun tesbiti 

açısından bu ıstılahın başka ıstılahlarla ilişkilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 

ıstılahlardan olan "Buluntu çocuk" manasına gelen "Lakît" terimi; "ailesi tarafından zina 

korkusundan yahut geçim endişesinden bir yere atılmış yahut yitirilmiş diri ya da ölü çocuk"25 

manasıyla bir yönüyle bu durumdaki yetim ya da öksüzleri akla getirmektedir. Fakat ıstılah 

olarak yetim; babası olmamak, nesebin inkarı veya zina yoluyla doğmakla da olabileceği için 

nesebi ıspat edilemeyen de, zina çocuğu da yetim tabirine dâhildir. Lakît ise babası olmadığı 

tahakkuk edemeyeceğinden Kur’an’daki "mesakîn" tabirine dâhildir.26 

 Zekât verilecek sekiz sınıf içerisinde ve infak edilecekler içinde sayılan "ibnu's-

sebil"27 (yol oğlu) tabirinin "yola terkedilmiş çocuk", "kimsesiz çocuk" anlamında alınması28 

ise yetimlerin, kimsesiz ve buluntu çocukların infaka ve himayeye konu olduklarına işaret 

etmektedir. Bu arada İslam Hukuku’nda "Nesebi başkasından sabit olan bir çocuğu kendisine 

evlat edinme"29 şeklinde tanımlanan "Tebennî"nin çocuğun nesebine dokunmaksızın çocuğa 

                                                
22 Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, XXII, 463–464 
23 Reşid Rıza, Tefsîrul-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), IV, 342 
24 Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, IV, 16, Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr), IX, 167 
25 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "lakît" 
26 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, VII, 495 
27 Bakara 2/215, Tevbe 9/60 
28 Reşid Rıza, Tefsîrul-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), V, 94; Karadâvî, Fıkhu’z-Zekât, II, 685, Uluşal, 
Kur’an’da Yetim Kavramı (Basılmamış Y.L.Tezi), s. 6. 
29 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "tebennî" 
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evlat muamelesi yapmanın şer’an güzel görülmesi, fakat evlat edinenin çocuğun nesebini 

kendi nesebine isnad etmesinin yasaklanması30 yetime sahip çıkmadaki önemli bir ayrılığa 

dikkat çekmektedir. Bu, hüküm olarak evlatlık edinilenin İslâm Hukukunda yetimlikten 

çıkmayacağını göstermektedir. Çünkü evlatlık edinmenin neseb karışıklığı, mirasa etkisi, 

mahremiyet sınırı31 gibi İslam Hukukundaki sakıncaları; yetimin böyle bir durumda haklarını 

ve kendi dışındakilerin haklarına etkisini ortaya koymaktadır. 

 

B. Örfî ve Kültürel Kullanımı 

Örfî kullanımda mecazen şer'î mananın dışına çıkıldığını görürüz. Bu sebeple kocası 

ölen kadın için de "yetime" kelimesi kullanılmıştır. Demek ki örfen babaları ölmüş erkek ve 

kız çocuklara yetâmâ ve eytâm denildiği gibi kocasız kalmış kadınlara da mecazen32 ve dil 

bakımından yetîme denir. Çünkü bunların hepsi himâye ve şefkate muhtaçtır. Fakat belirtmek 

gerekir ki; şer’î ve örfî (hakiki manada) olarak yetîm bulûğa erince dil bakımından 

kendisinden yetimlik kalkmaktadır. Bununla beraber yaşlılık ve olgunluk devrinde bulunan 

erkek, aklı zayıf ve noksan fikirli dahi olsa ona yetim denilmediği de bilindiğinden dolayı 

erkeğe yetim denilmesi, ancak çocukluk durumunda veya henüz ona yakın bir çağda 

bulunması itibarıyla olduğu halde, kadına babasından ayrılması itibariyle aynı mânâda ve 

kocasından ayrılması itibarıyla büyük iken bile kendisine yetim denilmiştir. Şu halde lugat 

örfü bakımından "yetâmâ" ve "eytâm" denilince babaları vefat etmiş oğlan veya kız, küçükler 

ve çocuklar anlaşılabileceği gibi, kocasız kalmış kadınlar da anlaşılabilecektir.33 Burada 

küçük çocuk için nafaka, koruma ve sorumluluk alma yükümlülüğünün babada olması ile 

kadın için aynı yükümlülüğün karı-koca ilişkisinde kocada olması aynı mantık alanında 

ilişkilendirildiğinden dikkat çekmektedir ve bu yönden şer’î mananın dışına çıkılmaktadır. 

Mesela; Cassas nafaka ve sorumluluk alma yükümlülüğünü, insanlarda küçük erkek-kız için 

babaya hasrederken, bu manayı bulûğa ermiş (kocasız) kadınlar için de kocaya hasrederek, 

kadınlara da "yetîme" tabirinin niçin kullanıldığını ayetlerle şer’î bir mana olarak beyan 

eder.34 Fakat bu mananın kocasız kadınlar için mecaz olduğu, yetim olupta bulûğdan sonra 

rüşde ermemiş olan için şer’î mana olduğu açıktır. 

                                                
30 Köse, İslam Hukuku’nda Bulunmuş Mal ve Çocuk (Basılmamış Y.L.Tezi), s 156 
31 Yıldırım, İslam Hukuku Açısından Evlât Edinme, s. 42–45 
32 Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, IV, 16; İbnü’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur'ân, s. 403; Ağırman, Fert ve Toplumun Yetim 
ve Öksüzlere  Karşı Sorumlulukları,(Sunulan Tebliğin Makale Metni), s. 3 
33 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 504 
34 Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, IV, 18: Hatta bu konuda "erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.”(Nisa 
4/34) ayeti ile "yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında…”(Nisa 4/127) ayetinde geçen "kavvâmûne” ve 
"tekûmû” kelimelerinden hareketle "işlerini üstlenme (kayyım)” sorumluluğunu yetim çocuklar için babaya, 
kadınlar için kocaya sabit kılmıştır. Fakat şer’î manayı belirleyen "Bulûğdan sonra yetimlik yoktur”  hadisinden 
dolayı bulûğdan sonra yetim isminin mecazen verildiğini kabul eder.  
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Fakat fukaha örfünde35 fakihler ve lugat âlimleri36 kelimeyi buluğ öncesine 

hasrederek yetim kelimesinin hakikî manasının bulûğdan önce babası ölmüş küçük için 

olacağını, bulûğa erince bu isimlendirmenin ondan kalkacağını belirtmişlerdir.37 Bulûğ 

sonrasında yetim diye isimlendirilmesi ancak mecazî olarak mevcuttur. Nitekim Kureyş 

Peygamberimize büyük yaştayken de "Ebû Talib’in Yetimi" tabirini kullanmıştır.38 Bir Hadis-i 

Şerif’te de "Bâliğa kadına (bulûğdan önce babası ölmüş yetîmeye) danışılır, susarsa bu onun 

iznidir."39 denilerek bulûğ çağından önce babası ölüp de evlenme çağına gelmiş bekar kız için 

"yetîme" tabiri kullanılmıştır.40  

Bununla birlikte yetim kelimesinde diğer bir vurguyu "yalnızlık" ve "sahipsizlik" 

oluşturduğuna göre baba ve annesi hayatta olduğu halde terkedilmiş sahipsiz çocukları, 

mecazi manada yetimler kapsamına alıp onlara karşı da aynı sorumluluklar taşıdığımızı kabul 

etmeye bir mani yoktur. Burada sorun babanın veya annenin ölmüş olması değil, anne veya 

babanın ölümüyle ortaya çıkan çocuğun yalnızlığı ve sahipsizliğidir. Dolayısıyla sahipsiz olan 

her çocuğa, ailesi tarafından sahip çıkılıncaya kadar, sorumluluk açısından yetim muamelesi 

yapılabilir.41 Bu yetim kelimesinin örfi sonucu olarak himaye edici bir tanımlamadır ve içine 

ana veya babası belli olmayan veya her ikisi de belli olmayan çocuklar ile ana veya babası 

veya her ikisi tarafından terk edilen (lakît) çocuklar da dahildir.42 Bu örfi kullanıma daha çok 

kanunlardaki “korunmaya muhtaç çocuk”(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu, 3/b–1,2,3,4 md.) kavramında  ve “özel statü gerektiren çocuklar”43 kavramında 

karşılaşmaktayız. 

Yetimin örfi manası için yetim kelimesine lugatlarda verilen yalnızlık, zayıflık, 

ihtiyaç, gecikme, gaflet gibi sıfatlardan44 hareketle bir tanımlama getirilebilir. Bununla 

                                                
35 Reşid Rıza, Tefsîrul-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), IV, 342 
36 Bahru’l-Ulûm, el-Yetîm fi’l-Kur’ân ve’s-Sünneh, s. 11 
37 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr), IX, 167; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m"; Firuzâbâdî, el-
Kâmusu’l-Muhît, "y-t-m"; Bahru’l-Ulûm, el-Yetîm fi’l-Kur’ân ve’s-Sünneh,  s. 11, Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, 
XXII,463–464 
38 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m"; Bahru’l-Ulûm, el-Yetîm fi’l-Kur’ân ve’s-Sünneh,  s. 12. müşriklerin bunu 
kullanırken küçük görme maksatlarının olduğu da hatırlanmalıdır. 
39 Ebû Davud, "Nikâh”, 24; Nesâî, "Nikâh”, 36 
40 Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, IV, 17; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, "y-t-m"; Bahru’l-Ulûm, el-Yetîm fi’l-Kur’ân 
ve’s-Sünneh,  s. 12; Ağırman, Fert ve Toplumun Yetim ve Öksüzlere  Karşı Sorumlulukları,(Sunulan Tebliğin 
Makale Metni), s. 2 
41 Ağırman, Fert ve Toplumun Yetim ve Öksüzlere  Karşı Sorumlulukları,(Sunulan Tebliğin Makale Metni), s. 3 
42 Akyüz, İslam’da Yetim, Yetimin Hakları ve Sorumlulukları (İnternette Yayımlanmış Makale), 
http://yetim.ihh.org.tr/islam-ve-yetimler/islam-da-yetim-yetimin-haklari-ve-sorumluluklari.html (04.07.2007) 
43 Suudi Arabistan Kanununda “zevi’z–zurûfi’l–hâssa” şeklinde ifade edilen bu kelime; “yetim, ana–babasını 
veya bonlardan birini kaybeden kimselerdir. Ülkede ana–babası veya babası mechul olarak doğanlarda bu 
şekilde yetimdir. Çocuklardan bu durumdakilere “zevi’z–zurûfi’l–hâssa” tabiri kullanılır.” diye 
açıklanmıştır.Abdullah b. Nasır, Riâyetü’l-eytâm fi’l–Memleketi’l–Arabiyyeti’s–Su’ûdiyye, s.15 ve 50 
44 Abdullah b. Nasır, Riâyetü’l-eytâm fi’l–Memleketi’l–Arabiyyeti’s–Su’ûdiyye, s. 49 
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birlikte böyle bir tanımlama için hukukî ölçüt olarak, hıdane velayeti, mal velayeti ve nefs 

velayetinden45 üçüne, herhangi ikisine ya da herhangi birine muhtaç olmak tespit edilebilir. 

Kültürel kullanımı bakımından, babası olmayan küçük çocuk için bu kelime 

kullanılmakla birlikte, aslı Türkçe olan "öksüz"46 kelimesinin de bazen yetim kelimesinin 

taşıdığı manada kullanıldığı görülmektedir. Fakat günümüzde her ikisini de kapsayan şekliyle 

"kimsesiz çocuk" tabiri yaygınlık kazanmıştır. 

Yetim kelimesi atasözlerimizde çeşitli özelliklere vurgu yapacak şekilde 

kullanılmıştır.47 

"Yetim hakkı yedi taşı deler geçer." , 

"Yetim malı ateşten gömlektir." sözleri yetim hakkına dikkat çekmektedir.48 Burada 

"yetim malı ateşten gömlektir." sözünün Kur'ân’daki "Haksızlıkla yetimlerin mallarını 

yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe 

gireceklerdir."49ayetinden mülhem olduğunu hatırlamak yerinde olacaktır.50 

"Yetime acıyan çok ama ekmek veren yok." 51  

"Yetim kızın yengesi çoktur."gibi ifadeler yetime gösterilen ilginin yapaylığını; 

"Anasız oğlanın dayısı olmaz, atasız oğlanın akrabası." 

"Anasız oğlan günde yetim, atasız oğlan düğünde yetimdir." ifadeleri yetimin 

kimsesizliğini; 

"Yetim demiş ‘ben güldüm’, felek demiş ‘ben nerdeyim?’" 

"Yetim güler yanlış güler." 

"Yetim büyür ama benzi sararır." 

"Yetimin ekmeği hep yanıktır." ifadeleri yetimin hep şansızlığını, 

"Yetimi kayır, açı doyur, kavgayı ayır." ifadesi de yetime nasıl davranılacağını 

betimlemektedir. 

                                                
45 Abdullah b. Nasır, Riâyetü’l-eytâm fi’l–Memleketi’l–Arabiyyeti’s–Su’ûdiyye, s. 66 
46 Öksüz kelimesi kökü itibariyle "us, oluş, ana, düşünme, vb." manalarını taşıyan "ög" kökünden (Eyüboğlu, 
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, s. 524) ya da diğer şekliyle "anne, anne-baba ve akıl" manalarını taşıyan "ök" 
kökünden (Komisyon, Derleme Sözlüğü (Türk Dil Kurumu Yayınları), IX, 3324–3326 ve XII, EK-I, 4622) 
gelmiştir. "Ök+süz" şeklindeki aldığı "anasız, anası olmayan, anası ölen" ve "anlayışsız" manaları, Kur’an-ı 
Kerim’deki yetim kelimesinin rüşd ve sefih ile ilişkilendirmesini hatırlatmaktadır. Ayrıca Türkçe-Şorca’da 
‘öksüs kat’ın ‘dul kadın’ olarak geçmesi ve Türkçe-Çuvaşça’da tălăx (öksüz) kelimesinin ‘dul’ kökünden 
gelmesi, (Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, 314) Kur’an-ı Kerim’deki yetim kelimesinin dul kadınlar ve 
çocuklarla ilgili kullanımını akla getirmektedir.Bu kullanımlar Divanü Lugati’t-Türk’te ök (:akıl, anlayış) 
kelimesinde "öksüz-şaşkın" anlamında geçmektedir. Kutadgu bilig’de "öksüzüg" şeklinde yetim anlamıyla 
kullanılmaktadır. Babasız karşılığı olarak da "atasız" ifadesine yer verilmektedir. 
47 "Babalı yetim tam etim, analı yetim yarım yetim.", 
   "Babası ölen yarı yetim, annesi ölen tam yetim." sözleri yetimi tanımlamaktadır. 
48 Coşar, "Edebiyatta Öksüz ve Yetimler –Türk Söz Varlığında "Öksüz” ve "Yetim” Kavramları-" Savaş 
Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s.296–303  
49 Nisa 4/10 
50 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 123 
51 Eyüboğlu, 13.yy.dan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler, s. 244, Uluşal, 
Kur’an’da Yetim Kavramı (Basılmamış Y.L.Tezi), s. 7 
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 Buna karşın öksüz kelimesinin kök itibariyle Türkçe olmasının da etkisiyle daha 

fazla kalıp ifadeye sahip olduğu görülmektedir.52  

Bunun yanında kültürümüzde yetim malına atfedilen duyarlılığın bir parçası olarak 

yetimin malı ve hakkı; devlet malının korunmasında bile caydırıcı bir unsur olarak kabul 

edilmiştir. Bu nedenle şu cümle, halk arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır: "Kamu 

malını yeme! Çünkü içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır." 53 Bu duyarlılığın köklerinin 

İslam Tarihi’nde Hz. Ömer’in söz ve uygulamalarıyla atıldığını O’nun şu sözleriyle 

öğreniyoruz: "Allah’ın malı benim yanımda yetimin malı gibidir."54 "Şunu da biliniz ki ben 

kendimi Allah’ın malları üzerine yetim velisi gibi görüyorum. Zengin olursam hiç birşey 

almaksızın onu dağıtırım. Fakir ve ihtiyaç sahibi olacak olursam da ondan ihtiyacım kadarını 

alırım"55 

Yetime şefkat gösterilmesi, yetimin başının okşanması kalbî yumuşamanın bir 

alameti olarak kabul edilmiş ve yetimin gönlünün hoş tutulması hedef edinilmiştir. "Bir 

yetimin başı önüne eğildiğini, boynunu büktüğünü gördün mü, kendi çocuğunun yüzüne sakın 

öpücük kondurma" "Yetimin gözyaşını merhametinle sil, temizle. Yüzündeki toprağı şefkatinle 

silk!" "Eğer onun gölgesi, hâmisi başından gitmişse sen onu kendi gölgenin altına al, terbiye 

et" gibi yetime şefkati nasihat eden Şeyh Sâdî’nin Bostan’ındaki bu sözler kültürümüzde 

adeta birer ilke olmuştur. Bunun içindir ki; "Sakın ha! Dikkat et: Yetim ağlamasın. O ağlarsa 

Arş-ı A’lâ titrer"56 kültürümüzde söylenegelen sözlerden olmuştur. 

Yetim kelimesinin Arapçadan geçmesine rağmen bu kadar yerleşmiş olmasında Hz. 

Peygamberin yetim olması etkili olmuştur. 14.-15. yy. şairlerimizden Süleyman Çelebi ve 

onun eşsiz eseri Vesiletü’n-Necât-Mevlid’deki "yetim" şeklinde zikredilmesi bu etkinin 

tezahürlerindendir. 57 

 

C. Türk Pozitif Hukukunda Yetim Kavramı 

Türk pozitif hukukunda yetim kelimesine, doğrudan doğruya "eytâm" ve "erâmil" 

kelimelerinde, dolaylı olarak ise "korunmaya muhtaç çocuk" (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanunu md. 3/b) terkibinde rastlarız. Türk Hukuk Lugatında "Eytam" ve 

                                                
52 Örneğin; "Öksüz güler mi, gülerse unar mı?, Öksüz güler mi, meğer ki yanıla, Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk 
akşamdan doğar, öksüz kuzu toklu olmaz, öksüz oğlan göbeğini kendi keser, öksüz oğlanın bağrı yağ bağlamaz, 
öksüz yemek bulsa burnu kanar, öksüzü doyur da ne yapacağına karışma, öksüzün bağrı yanık olur, öksüzün 
boynu bükük olur, öksüzün karnı doymaz, öksüzün şeytanı dokuz olur." Bu kullanımlar yetim hakkının diğer 
haklar yanındaki önemini anlamlandırmanın yanında, yetim ve öksüzün garipliğini, acziyetini ve yalnızlığından 
doğan mağduriyetini de betimlemektedir. Eyüboğlu, 13.yy.dan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde 
Atasözleri ve Deyimler, s.193–194, Uluşal, Kur’an’da Yetim Kavramı (Basılmamış Y.L.Tezi), s. 7 
53 F.Karaman, "Yetim ve Kimsesiz Çocuklar” Diyanet Aylık Dergi (Ağutos 2005), Sayı:176, s. 15 
54 Kandehlevî, Hayâtu’s-Sahâbe, II, 367 
55 Kandehlevî, Hayâtu’s-Sahâbe, IV, 251 
56 Çantay, "Yetimler Hakkında” Sebîlürreşâd (10/1948), c. I, Sayı:18, s. 278 
57 Naskali, Giriş, Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s. 15 
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"Eramil" eski emeklilik kanunlarında geçen bir tabirdir. Eski ismi ile "Tekaut Kanunu"na göre 

karı ve dul ana yetimler arasında sayılmıştır. Bu kanuna göre yetim maaşının tahsisi 

noktasından evlat, karı birinci derecede; dul ana, muhtaç ve malul koca ve baba ikinci 

derecede yetim sayılmışlardır.58
 

Yetimlerden, korunması açısından kanunlarda 1982 Anayasasının "Temel Haklar ve 

Ödevler" kısmının "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler"in yer aldığı üçüncü bölümünün 

61. maddesinde "Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler" üzerinde 

durularak bahsedilir:  

"Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve 

toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.(...) Devlet, korunmaya muhtaç 

çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve 

tesisleri kurar veya kurdurur." (T.C. Anayasası: 61. md.) 

Bu maddenin gerekçesinde, toplumun fedakârlıklar yapmış bir kesiminin 

korunmasını bir direktif olarak vermekte, şehitlerin geride kalan aile bireylerine ve gazilerle 

ailelerinin korunması toplum için fedakârlıkta bulunan insanlara toplumun vereceği garanti 

cümlesindendir, denilmektedir.59 Burada özellikle harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri 

sayılmakla birlikte, asıl konumuz olan ve genel olarak tüm yetimleri de içine alan 

"korunmaya muhtaç çocuklar"ın topluma kazandırılması vurgusu özellikle dikkat 

çekmektedir. Bu ifade göstermektedir ki, kanun maddesi yetim kelimesine babadan yalnızlık 

manasının yanında; babanın, kendisini, içinde yaşadığı toplum için feda etmesinden mülhem 

"eşsiz bir fedakârlığın bıraktığı kıymetler ve bu fedakârlığa karşılık kendisine bedel ödenmesi 

gereken kişi/ler" olarak söz etmiş olmaktadır. 

Anayasanın dışında da yetimleri kapsayan kanunlar bulunmaktadır. Bunlardan 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün görevleri arasında "dul ve yetim aylıklarına, (...) ait 

tahakkuk ve ödeme işlemleri ve bunlara ilişkin düzeltme, kaldırma, iptal ve ret işlemleri ile 

yönetmeliklerde belirtilen sair işler Genel Müdürlükçe yürütülür." (Emekli Sandığı Kanunu: 

8. Md.) denilerek yetim aylıkları belirlenmiş; dul ve yetimlere bağlanan aylıklar (Emekli 

Sandığı Kanunu:13/d md.) ise bu kurumdan alınan bir hak olarak tanınmıştır. 

İlgili Emekli Sandığı Kanunu, dul ve yetim aylığı bağlanacak halleri maddeler 

halinde (Emekli Sandığı Kanunu:66/a-g md.) sayarak, dul ve yetim kapsamına giren kişileri 

tanımlamıştır. Buna göre karı, koca, çocuklar, ana ve baba (Emekli Sandığı Kanunu:67 md.) 

dul ve yetim kapsamına giren kişilerdir.  

                                                
58Türk Hukuk Lugatı, s. 90; Coşar, "Edebiyatta Öksüz ve Yetimler –Türk Söz Varlığında "Öksüz” ve "Yetim” 
Kavramları-" Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s.298 
59 Çam, "Şehit Çocuklarını Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemeler", Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s. 
414  
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Kanunun 66. maddesinde geçen yetimler 67. madde de zikrettiğimiz şekilde 

açıklandıktan sonra, 67. maddede geçen "çocuklar" tabiri de 73. maddede ki; nesebi sahih; 

nesebi tashih edilmiş; evlat edinilmiş; nesebi sahih olmayan; (Anadan aylığa müstahak olma 

halinde), tanınmış; babalık davası ile hükmen tanınmış açıklamaları ile tanımlanmıştır. 74, 75 

ve 76. maddelerde ve 21. bölümdeki 75–81. maddeler arası da, dul ve yetimlerle ilgili diğer 

ayrıntılara  yer verilmiştir. 

Kanunlar sadece bunlarla sınırlı kalmamış, ayrıca yetimler için maddi kaynak 

ayırmaya yönelik hükümler de koymuştur. Mesela; 13/10/1988 tarihli 3480 sayılı "Malüller 

İle Şehit Dul Ve Yetimlerine Tütün Ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden pay Verilmesi 

Hakkında Kanun"u ile 10/11/1983 tarih ve 2951 sayılı "Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin 

Dağıtımı Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılarak eskiden beri var olan şehit dul ve 

yetimlerine ödeme yapılması ve tekel bayiliği verilmesi konusu yeniden düzenlenmiştir. Harp 

Malulleri, Şehit dul ve yetimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından ve bunlarla 

birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden vazife malulü sayılan jandarma ve emniyet 

mensupları ile sivil görevlilere ve bu sayılan görevlerde ölenlerin dul ve yetimlerine ödeme 

yapılacağı bildirilmiştir.60  

3/11/1980 tarihli 2330 sayılı "Nakdi tazminat ve aylık bağlanması"na dair kanunla 

barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu 

görevleri sırasında yaralanma ve hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları durumunda 

aylık bağlanmasına hükmedilmiş ve bu suretle ölenlerin dul ve yetimlerine ilgili aylıklarının 

intikal ettirilmeleri sağlanmıştır.61  

Yetimlerin mesken edinmesine dair kolaylıklar getirilmiş ve  12/4/1991 tarih ve 

3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu" ile terörle vasıflandırılan kişi veya kişilerce 

öldürülenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması ve ikramiye ödenmesi hükme 

bağlanmıştır. (Terörle Mücadele Kanunu 21/a md.) 21/9/1991 tarih ve 20998 sayılı "Toplu 

Konut fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Faizsiz Konut Kredisi 

Yönetmeliğine göre "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamına giren dul ve yetimlerine bir 

defaya mahsus olmak üzere konut kredisi verilmesi hükme bağlanmıştır. 

3/1/1961 tarih ve 205 sayılı "Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu" ile kurumun 

daimi ve geçici üyelerinin mirasçılarına ve üyelerin aidat ödedikleri süre içinde vefatlarında 

mirasçılarına ödenmesi belirlenen ölüm yardımından geride kalan dul ve yetimler faydalanmış 

olmaktadır. (Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu 20/a-b md.) 

                                                
60 Çam, "Şehit Çocuklarını Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemeler", Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s. 
415 
61 Çam, "Şehit Çocuklarını Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemeler", Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s. 
416 
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 Bunlardan başka 16/6/1983 tarihli "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, 

Harp Malulü Gaziler, Şehit dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında 

Kanun" ile belli bir düzenlemeye gidilerek, bu derneklere harp ve vazife malulü olanlar, 

bunların eş ve çocukları, şehitlerin dul ve yetimlerin üye olmaları mahsus bir hak olarak 

belirlenmiştir.62 

Yetim kelimesini içine alması bakımından 24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal 

Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda: "Korunmaya Muhtaç Çocuk"; beden, 

ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;  

1. Ana veya babasız, ana ve babasız,  

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

3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,  

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, çocuğu (…) ifade eder." (Sosyal Hizmetler 

Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3/b–1,2,3,4 md.) denilmiştir. Böylece yetimi, öksüzü, 

nesebi mechul, buluntu, ana-babası gaip, metruk, ihmal edilmiş çocuk ve suça teşvik edilen 

çocuk kavramlarını tek tek anlatan hükmî tanımlama oluşturulmuştur. 

   

II. Yahudi ve Hıristiyan Kaynaklarında Yetim ve Öksüz 

A. Yetim Hakkını ve Himayesini Öğütleyen Cümleler 

"İyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, öksüzün hakkını verin, 

dul kadını savunun."63 

"Dul ve öksüz hakkı yemeyeceksiniz."64  

 "Yabancıya ya da öksüze haksızlık etmeyeceksiniz. Dul kadının giysisini rehin 

almayacaksınız."65  

"Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları 

sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır."66 

"Gerçekten kimsesiz olan dul kadınlara saygı göster."67 

"Eğer imanlı bir kadının dul olan yakınları varsa, onlara yardım etsin. İnançlılar 

topluluğu bir yük altına girmesin ki, gerçekten kimsesiz olan dullara yardım edebilsin."68 

                                                
62 Çam, "Şehit Çocuklarını Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemeler", Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, s. 
422 
63 Yeşaya 1/17 
64 Mısır’dan Çıkış 22/22 
65 Yasa’nın Tekrarı 24/17; Gültekin, İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlığa Göre Yetim Hakkı Yemek, s. 10 
66 Yakup’un Mektubuna Giriş 1/27 
67 Timoteyos 5/3 
68 Timoteyos 5/16 
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B. Yetime Maddi Destekte Bulunmak 

"Tarlanızdaki ekini biçtiğinizde, gözden kaçan bir demet olursa, almak için geri 

dönmeyin. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına bırakın. Öyle ki, Tanrınız RAB el attığınız her 

işte sizi kutsasın. Zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda, dallarda kalanı toplamak 

için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. 

Bağbozumunda artakalan üzümleri toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Yabancıya, öksüze, 

dul kadına bırakacaksınız."69 

"Üçüncü yıl, ondalığı verme yılı, bütün ürününüzün ondalığını bir yana ayırın. 

Ayırma işini bitirdiğinizde, ondalığı Levililer'e, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara 

vereceksiniz. Öyle ki, onlar da kentlerinizde yiyip doysunlar."70 

"Sonra Tanrınız Rabbe, `Bana buyurduğun gibi, Rabbe ayırdıklarımı evden çıkarıp 

Levililer'e, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara verdim' diyeceksiniz, `Buyruklarından 

ayrılmadım, hiç birini unutmadım."71 

 

C. Yetimden Hikâye Yoluyla Bahseden Cümleler 

"Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için seçeceği yerde, O'nun önünde, siz, 

oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde yaşayan Levililer, aranızdaki 

yabancılar, öksüzler, dullar hep birlikte sevineceksiniz."72 

 "Yöneticileri asilerle hırsızların işbirlikçisi; hepsi rüşveti seviyor, armağan peşine 

düşmüş. Öksüzün hakkını vermiyor, dul kadının davasını görmüyorlar."73 

"Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak, öksüzlerine, dul 

kadınlarına acımayacak. Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar. Her ağız saçmalıyor. 

Bütün bunlara karşın Rab'bin öfkesi dinmedi. Eli hâlâ kalkmış durumda."74 

"Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, 

giyecek sağlar."75 

"Öyle ki, sizin gibi payları ve mülkleri olmayan Levililer, kentlerinizde yaşayan 

yabancılar, öksüzler, dul kadınlar gelsinler, yiyip doysunlar. Bunu yaparsanız, Tanrınız Rab el 

attığınız her işte sizi kutsayacaktır."76 

                                                
69 Yasa’nın Tekrarı 24/19–21; Gültekin, İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlığa Göre Yetim Hakkı Yemek, s. 11 
70 Yasa’nın Tekrarı 26/12 
71 Yasa’nın Tekrarı 26/13 
72 Yasa’nın Tekrarı 16/11 
73 Yeşaya 1/23 
74 Yeşaya 9/17 
75 Yasa’nın Tekrarı 10/18 
76 Yasa’nın Tekrarı 14/29 
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"Siz, oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde yaşayan 

Levililer, yabancılar, öksüzler, dullar bu bayramda hep birlikte sevineceksiniz."77 

"Öksüzün üzerine kura çeker,  arkadaşınızın üzerine pazarlık ederdiniz."78 

"Dul kadınları eli boş çevirdin, öksüzlerin kolunu kanadını kırdın."79 

"Öksüzlerin eşeğini kovuyor, dul kadının öküzünü rehin alıyorlar."80 

"Öksüz memeden uzaklaştırılıyor, düşkünün bebeği rehin alınıyor."81 

"Çünkü yardım isteyen yoksulu, desteği olmayan öksüzü kurtarırdım."82 

"Ekmeğimi yalnız yedim, öksüzle paylaşmadımsa, gençliğimden beri öksüzü baba 

gibi büyütmedimse, doğduğumdan beri dul kadına yol göstermedimse,"83 

"Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim."84 

"Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış olan dul kadın, ümidini Tanrı'ya bağlamıştır; 

gece gündüz O'na dileklerde bulunmaya ve dua etmeye devam eder."85 

 

D. Yetim Hakkının İhlaline Dair Tehdit İfadeleri 

"[Dul ve öksüz hakkı yemeyeceksiniz.] Yerseniz, bana feryat ettiklerinde onları 

kesinlikle işitirim. Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız dul, çocuklarınız 

öksüz kalır."86 

 "Yoksullardan adaleti esirgemek, halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak, 

dulları avlamak, öksüzlerin malını yağmalamak için haksız kararlar alanların, adil olmayan 

yasalar çıkaranların vay haline!"87  

"Yabancıya, öksüze, dul kadına haksızlık edene lanet olsun!"88 

 

Yetime dair bu cümlelerin yanında İslami kaynaklarda israiliyyat türünden Hz. İsa 

(a.s.)'ya dayandırılan bir rivayet mevcuttur. Rivayet zincirini Peygamberimizden naklederek  

ifade eden bu rivayete göre; İsa b. Meryem (a.s.) azab olunan bir kabre rast gelmişti. Bir süre 

sonra ona azab edilmediğini gördü ve dedi ki: "Ya Rabbi! Bu kabre bir sene evvel 

uğradığımda azab olunuyordu, sonra bu yıl uğradığımda ise azab olunmuyordu." (Bunun 

üzerine) Allah Teala O’na şöyle vahyetti: "Ey Rûhullah! Ona Salih bir evlat yetişti. O evladı 

                                                
77 Yasa’nın Tekrarı 16/14 
78 Eyüp 6/27 
79 Eyüp 22/9 
80 Eyüp 24/3 
81 Eyüp 24/9 
82 Eyüp 29/12 
83 Eyüp 31/17–18 
84 Yuhanna 14/18 
85 Timoteyos 5/5 
86 Mısır’dan Çıkış 22/22–24 
87 Yeşaya 10/1–2 
88 Yasa’nın Tekrarı 27/19; Gültekin, İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlığa Göre Yetim Hakkı Yemek, s. 11 
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doğru bir yol tuttu ve bir yetimi himaye etti. İşte oğlunun işlediği amelden dolayı bu kabirdeki 

kişi bağışlandı."89 

 

III. Cahiliyede Yetim 

A. Yetim Mallarına Karşı Olumsuz Uygulamalar 

İslam öncesi Arap topluluğunda bakımsızlık, boşama kolaylığı gibi sebeplerle dul ve 

yetimlerin sayısı oldukça fazla idi. Anne ve babanın ölmüş olması halinde yetimleri gözetmek 

"seyyid"lerin vazifelerinden biri idi.90 Tefsirlerde teferruatlı olarak kaydedildiği üzere, 

İslâm'dan önce Arab cemiyetinde yetimlerin mallarından velîleri istediği gibi tasarruf 

etmekte, gasb edercesine serbestçe istihlâk etmekteydiler. 91 Yetimler kendilerini müdafaadan 

mahrum, mirasta haklarını aramakta aciz oldukları için büyük varisler onların haklarına riayet 

etmez, yetimlerin mallarını yerler ve onlara bir şey vermezlerdi.92 

Yetim ve zayıf kişinin yakın akrabalarının ya da hayatta olan oğullarının gölgesine 

sığınması adetti. Bu surette insanlık ve insaf sahibi kişiler bu zayıf kişilere mazluma insafın 

gereği olarak zalim kişileri zorlamak için işlerinde müdahale ederlerdi. Rivayete göre onlar 

yetimin sürüsünden semiz koyunu alıp yerine zayıf koyunu koyarlardı. Daha sonrada "koyuna 

koyun!" derlerdi. Yeni dirhemi alıp yerine değeri düşük dirhemi koyarlar ve de "dirheme 

dirhem!" derlerdi.93  

Hz. Cafer’in Habeş Necaşî’sinin huzurundaki sözleri cahiliyenin bu haksız 

tutumlarını sergiler niteliktedir: 

"Ey Melik! Biz, cahil bir kavimdik. Putlara tapar idik. Ölü eti yerdik. Her türlü 

kötülüğü işlerdik. Akrabamızla ilgilenmez, ilgimizi keserdik. Komşularımıza iyi davranmaz, 

kötülük yapardık. İçimizden güçlü olanlar zayıf olanları ezerdi. (…) (Peygamber gelince) Bizi 

her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işlerden, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli 

kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten men etti."94 

Cahiliye tarihine Kur’an’ın indirilen ayetleri yönünden baktığımızda da, yetimlerin 

kişisel ve mali haklarının ellerinden alındığını müşahede ederiz. Bundan dolayı Kur'ân’da 

yetimler hakkında geçen ifadelerin çokluğu, İslam öncesinde yetimlerin ezilme, işkence, 

ihmal ve mahrumiyete maruz kalmaları gerçeğine dayanmaktadır. Yetimler özellikle 

                                                
89 Bahru’l-Ulûm, el-Yetîm fi’l-Kur’ân ve’s-Sünneh, s.18 
90 Dönmez, "Yetim”, İA, XIII, 401–402 
91 Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (Hadis Ansiklopedisi), II, 528 
92 Cevad Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l-arab Kable’l-İslam, V, 567; Dönmez, "Yetim”, İA, XIII, 402 
93 Cevad Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l-arab Kable’l-İslam, V, 637 
94 Köksal, İslam Tarihi, IV, 191 vd. 
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kendilerine intikal eden mirasları kaybediyorlar; vasi ve veliler tarafından bunların yenilmesi 

ile karşı karşıya kalıyorlardı ki, inen ayetler hep bu konulara dikkat çekmiş ve uyarmıştır.95 

Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm yetimle alâkalı diğer birçok uyarılardan başka, onların 

mallarının korunması hususunu da mükerrer âyetlerde müstakilen ele almış, korunması, 

artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar 

için ağır tehditlerde bulunarak96 bu cahiliye yanlışlarını düzeltmiştir. 

 

B. Yetimlere Yapılan Diğer Haksız Muameleler 

Yetimlere yapılan kötü muameleler, yetimlerin mallarına tamah etmekten 

kaynaklandığı için; bu durum yetimlerin evlendirilmeleri, miras hakları gibi başka konularda 

da haksızlığa uğramalarına neden olmaktadır. Yetim ve zayıfın malını yiyenler, yetîme kızı 

malına konmak amacıyla zorla evlendirenler de bu adeti sürdüren kişilerdendir.97 Yetimin 

malından menfaatlenmek adet haline geldiği gibi, yetimin malı elinden çıkmasın diye onunla 

evlenmek ya da oğlu ile evlendirmek de adet olmuştu.98 Öksüz, zavallı kızlar kimin 

himayesine verilirse o kişi onlara istediği şekilde muamele ederdi. Genç ve güzel kızlar için 

kurtuluş yoktu. Ya tecavüz edilirdi, ya da zorla nikâha alınırlardı. Nikâha alındıktan sonra ise 

kendilerine bir meta gibi bakılırdı.99 

Cahiliyede miras, ölenin yalnız erkek akrabasına kalmakla100 beraber genel kural, 

elleri kılıç tutan ve ata binen özellikleriyle muharip olan büyük erkeklere miras hakkı 

tanınmasıydı. Ne yakınlara ne de çocuklardan küçüklere mirastan hak vardı, sadece bir kişi 

çocuğuna sadece savaşa güç yetirmesi sebebiyle mirasçı olabiliyordu.101 Bu durum kabilelere 

göre farklılık arzetmekle birlikte, mirasta güçsüzlerin haklarına tecavüz edildiği bir 

gerçektir.102 Hal böyleyken yetimlerin de varis olamamalarının neticesi olarak, yetimler 

genellikle önemli bir mal varlığına sahip olamamışlardır.103 

 

 

 

 

 

                                                
95 Derveze, Tefsiru’l-Hadîs, I, 157 
96 Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (Hadis Ansiklopedisi), II, 528 
97 Cevad Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l-arab Kable’l-İslam, V, 637 
98 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr), VI, 50 
99 Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı, I, 38 
100 Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, XXII, 467–475 
101 Cevad Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l-arab Kable’l-İslam, V, 562, Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, XXII, 467–475 
102 Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, s. 41  
103 Dönmez, "Yetim”, İA, XIII, 402 
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IV. Modern Öncesi ve Sonrası Batı Toplumlarında Yetimler 
 

A. Modern Öncesi Dönemde Yetimler 

Modern öncesi ve sonrası tasnifinde önceliğimiz çocuklarla ilgili uluslararası 

girişimlerdir. “Korunmaya Muhtaç Çocuklar” kavramının uluslararası olarak gözetildiği tarih 

“Çocuk Hakları Beyannamesi”nin yayınlandığı 1923 yılı olduğundan, modern öncesi ve 

sonrası ile 1923 öncesi ve sonrasını kasdediyoruz.104 Bu yetim kavramının “korunmaya 

muhtaç çocuk” kavramı ile nasıl anlam genişlemesine uğradığını da göstermiş olmaktadır. 

Sümer ve Hunlara ait bilgiler ilk olma özelliği taşırken, İlhanlılar yetimleri himaye 

yönünden ilk devlet uygulaması özelliğini taşımaktadır. Osmanlı’da ise farklı milletlere ait 

yetim himayesi ve nizamnameler dikkat çekmektedir. Roma, Germen ve Eski Yunan da ise 

çocuğun aile hakimiyetinde ya da devlet hakimiyetinde olup olmaması önem arzetmektedir.  

 

1. Sümer ve Hun 

Daha önceki çağlar için elimizde az belge olmakla birlikte, bu belgelerden olan 

milattan binlerce evvel, Mezopotamya’da yaşayan Sümerlere ait Nippur kazılarından (ki 

tahminen milattan 8 asır öncesine ait vesikalara istinaden) ve Milattan iki yüz yıl evvel Çin’in 

şimalinde ve Moğolistan’da yaşayan Hunlara ait yazıtlardan çocuk himayesi ile uğraşıldığı 

anlaşılmaktadır. Doğu Türkistan’da Turfan kesiminde kazılar yaptıran Von Le Coq, bulduğu 

vesikalarda çocuk korunması ile ilgili kayıtlar ele geçirmiştir. 105 Fakat bu bilgilerde açık bilgi 

bulunmadığı için, çocuk koruma hakkında açık bilgi sonraki vesikalarda karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

2. Roma 

Roma hukukunda yetimlerin korunmasını ifade eden bir başlığa rastlamadığımız için, 

ilgili konu dolaylı olarak evlat edinme, vesayet ve baba hakimiyeti üzerinde 

temellenmektedir. Roma’da çocukla ilgili himâyekâr kanunlara rastlanmaması106 konunun bu 

başlıklar üzerinden yorumlanmasını gerekli kılmıştır. 

Roma vatandaşı ya bir başkasının (patria potestas) hakimiyeti altındadır ya da kendisi 

(pater familias) aile babasıdır.107 Bu ayırıma göre bir kişi aile babası olduğundan başkasının 

                                                
104 Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s.25 Belirtmek gerekir ki, milletlerarası teşebbüs olarak 1913 
ve 1921’deki Belçika’nın öncülüğündeki kongreler (s. 18–19) sayılabilirdi. Bununla birlikte “Milletlerarası 
Çocukları Koruma Birliği” (s. 24) böyle bir teşebbüs olarak kabul edilebilirdi. Fakat beyannamenin yayınlanma 
tarihi, hukuki olarak bir niyetin somut göstergesi ve hukukî bir metin olma özelliği taşıdığı için bu tarihi genel 
olarak bir ölçüt almayı denedik. 
105 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri, s. 183; Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 48; Gökçe, Kimsesiz 
Çocuklar Sorunu, s. 64 
106 Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 25 
107 Koschaker, Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, s. 88 
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hukukuna tabi değildir (sui iuris), bunun dışında kalanlar ise (patria potestas)a tabi 

olduklarından (aileni iuris) bunlar aile evladıdırlar.108 Baba hakimiyeti altında olanlar  sadece 

özel hukuk bakımından etkilendiğinden, hak ehliyetine sahip değilleridir.109 Bu sebeple kendi 

başına kalmış ya da sorumluluğu alınmamış bir kimseden bu tabiiyyet ilişkisinden dolayı 

bahsetmek zordur. Bir baba hakimiyetinde olanın başka baba hakimiyetine geçmesi (Adoptio) 

ve aile babası olan birinin başka bir aileye tabi olması (Adrogatio) şeklinde tabiiyyet geçişleri 

yapıldığından Roma Hukukunda evlat edinmeye hukuki bir vasıf kazandırılmıştır. Çünkü aile 

evlatları üzerinde baba hakimiyetinin kurulması doğumdan başka bir de evlat edinme ile 

gerçekleştiriliyordu. Evlat edinme Roma Hukukunda  ailenin devamına ve aile kültünün 

devamına hizmet ederdi, ailede erkek evlat olmazsa ölen kişinin ölümünden sonra habis bir 

ruh olarak dolaşmaya mahkum olduğuna inanılırdı.110 Bu bizi, kimsesiz çocukların(erkek), en 

azından bu şekilde himaye edildiği düşüncesine götürmektedir. 

Evlat edinen ile evlat edinilen arasında karşılıklı bir miras hakkı doğardı.111 

Roma Hukukunda her sui iuris şahıs, hak ehliyetine sahip olmakla birlikte, tam fiil 

ehliyetine sahip olmuyordu. Yaş, cinsiyet, akıl hastalığı ve israftan dolayı vasi veya kayyıma 

ihtiyaç duyulurdu. Vesayet ile yaşından dolayı kendisini müdafaa edemeyen kimsenin 

himayesi yolu açılmış oluyordu.112 Fakat her hakimiyet Roma Hukukunda ailenin yararı için 

kurulmuştur, himaye de bu ilke üzerinden yürütülürdü.113 

Roma’nın hukuk tarihindeki baskın özelliğinden dolayı Roma ile örneklendirmeye 

çalıştığımız bu hükümlerin benzerleri Germenler’de de vardır. Eski Yunanistan’da ise 

Roma’daki aile reisinin hakimiyetinden farklı olarak çocuk devletindir.114 

 

3. İlhanlılar 

Küçük çapta ilk sosyal hizmet örgütlerine M.S. II. Asırda rastlanmaktadır. Bu asırda 

Anadolu şehirleri Hıristiyan ahali tarafından işgal edilmişti. Doğudan gelmiş olan Türkler köy 

ve yaylalarda yaşıyorlardı. Eskiden gelip yerleşmiş olanlar yeni gelenler için misafirhaneler, 

aşevleri kurmuşlardı. Bu tip vakfiyeler yarı yarıya planlanmış olarak XIII. asra, Moğolların 

Anadolu’yu istilasına kadar devam etmiştir. 

 1295–1304 (697–703 h.) seneleri arasında hükümdarlık etmiş olan İlhan 

prenslerinden Gazan Mahmut Han, muasırı müverrih Reşidettin’in bildirdiğine göre, terbiye 

                                                
108 Karadeniz, Roma Hukuku, s. 155 
109 Karadeniz, Roma Hukuku, s. 155–160 
110 Koschaker, Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, s.332 
111 Koschaker, Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, s.333 
112 Di Mazo, Roma Hukuku, 215–217 
113 Koschaker, Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, s.338 
114Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 25 
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ve ıslah evleri, yüz çocukluk yetimhaneler (eytâmhâne) açmış ve metruk çocuklara buralarda 

bakılmıştır.115 

İlhanlılar’ın yetimlerle ilgili olarak yaptığı bu uygulama bir ilk özelliği taşımaktadır. 

Çünkü bu uygulama, çocukların korunması ve yetimlerin himayesi meselesinin devlet 

tarafından ilk defa düzenli bir şekilde ele alınmasının bir örneğidir.116 

4. Osmanlı 

Osmanlı’nın varlığını sürdürdüğü yıllarda, İslam Hukukunun da etkisiyle yetimleri 

himaye uygulamalarının örneklerini görmekteyiz. Bunlardan gerek Osmanlı sınırlarında 

gerekse Osmanlı’ya yakın müslüman topluluklarda; Musul-Erbil atabeyi Ebu Said Gökbörü 

vakfiyesi117, Anadolu Selçuklu, Sivas-Daru’r-Râha Vakfı (721 h.)118, Fatih Sultan Mehmet 

Han’ın vakfiyesinin (875 h.) çocuklarla ilgili kısmı119, Ödemiş-Birgi’deki Hoca Ataullah’a ait 

vakfiye (979 h.), İzmir’de Katipzade Ahmet Reşid Efendi’nin (1163 h.) vakfiyesi120, Bursa-

Kestel Köyündeki Vâni Mehmed Efendinin vakfiyesi (1082 h.)121, Fatma Hatun Vakfı (1021 

h.)122, İstanbul-Kara Çelebizade Mehmed Efendi Vakfiyesi (1026 h.)123, darüleytamı olan 

Mısır-Seyfeddin Kalavun Hastanesi (Mansûre Hastanesi–1284)124, Danişmentlerden Melik 

Mehmed’in Kayseri ve civarını almasından sonra oraya yerleşen Kayseri Köy halklarının köy 

vakıfları125 ve Konya mahalle sandıkları126, Nevres Hanım Vakfiyesi (1273 h.)127, Seyyid el-

Hac Mehmed Tahir Efendi vakfiyesi128 çocukları himaye eden müesseselerden başlıca 

bilinenlerdendir. İsimlerini saydığımız bu vakfiyeler daha çok senetlerinde “eytâm”, “ta’lîm–i 

eytâm”, “eytâm–ı fukarâdan sağîrelerden”,”dul hatun yetim ve yetime”, “eytâm–ı müslimîn” 

sözleri ile kayıtlanmış olmakla şöhret bulmuşlardır. Bunlardan başka bilad–ı selasede vefat 

edenlerin yetimlerine intikal eden gayr–i menkullerin keşif ve tahmini işlerinde fazla harç 
                                                
115 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 48; Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, s. 64; Canan,  Allah’ın Çocuklara 
Bahşettiği Haklar, s. 141–142 
116 Zevkliler, Türk Hukukunda Korunmaya Muhtaç Çocuklar, AnkaraÜniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, 
S. 1–2, s. 174 
117 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 213; Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 
142 
118 Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. 18 (VGM Arşivi 1768 no.lu vakfiye defteri, s. 327’den) 
119 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri, s. 214; Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. 15 (VGM Arşivi, 
kasada mahfuz 46 no.lu vakfiye defteri, s. 313–314’den); Kürkçüoğlu, Fatih Mehmed II Vakfiyeleri, s. 257, 260, 
267; Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 142–143 
120 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 215; Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 
143–144 
121 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 215 vd. 
122 Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. S. 18 (VGM Arşivinde 570 no.lu vakfiye defteri, s. 153–155’den) 
123 Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. S. 18 (VGM Arşivinde 571 no.lu vakfiye defteri, s. 98–100’den) 
124 Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 144 
125 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 218 
126 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 191, Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 
145. Bu vakıflarla ilgili bilgi 13 Haziran 1943 tarihli Ulus gazetesinde geçmektedir.(Bkz. Canan, Allah’ın 
Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 203’teki 424 o.lu dipnot.)  Biz burada Konya Mahalle Sandıklarının Osmanlı 
zamanından kalan bir uygulama olması ihtimaliyle burada kaydettik. 
127 Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. 17 (VGM Arşivinde 609 no.lu vakfiye defteri, s. 139’dan) 
128 Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. 18 (VGM Arşivinde 610 no.lu vakfiye defteri, s. 168–169’dan) 
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alındığına ve bundan sonra fazla harç alınmamaına dair ferman (24 Şevval 68/12.8.1852) ile 

keşişhane tarafından tasarruf edilmekte olan yetim mallarına icab eden titizliğin gösterilmesi 

(evail–i şehr–i recebi’l ferd 1257/19.8.1841) ve Ermeni milletinin yetim ve fakir çocuklarının 

İncil okuma ve öğrenmeleri için Ermeni mektebine dışarıdan hiçbir kimsenin müdahale 

yapmaması (evail–i şehr–i zilhicce 1247/2.7.1832) konusundaki fermanlar129 yetime dair 

yapılan güzel uygulamaları sergilemektedir. 

Bu ve buna benzer kayıtlar Osmanlı’da sosyal yardımlarla ve özellikle yetimlerle 

ilgili en önemli teşkilatın vakıflar olduğunu göstermektedir. 

Osmanlı tarihinde teşkilat halinde sosyal yardımlaşma 18. asırda başlamıştır. Lale 

devriyle birlikte bazı ıslahat hareketlerine girişilmiştir. Hükümet Damat İbrahim Paşa 

zamanında hayvanlara, ticari eşyaya ve madenlere vergi koymuş ve bu vergileri doğrudan 

doğruya kimsesiz ve fakirlere hasretmiştir.130 Bizde çocuk davasının yazılı müeyyidelerle ve 

geniş ölçüde tekrar ele alınmasının yakın tarihteki önderi Tuna Valisi Mithat Paşa’dır ve ilk 

ıslahhaneyi kurmuştur. Tamamen ana-babadan öksüz çocuklar için İslam-Hıristiyan şartı 

aranmaksızın 12–13 yaşına kadarki çocuklar için oluşturulan bu ilk Islahhâne 1863’te Niş’te 

kurulmuştur.131 Sonrasında müslüman yetimlerin eğitim ve öğretimlerine yönelik olarak 1873 

yılında Daru’ş–Şafakati’l–İslamiyye (Daruşşafaka), Cem’iyyeti Tedrisiyye–i İslamiyye 

derneğinin çalışmaları sonucu tesis edilmiştir.132 Burada 1895 yılında İstanbul’da devrin 

padişahı Abdülhamit’in arzusu, para yardımı ve dâhiliye nazırı Rıfat Paşanın gayretleri ile 

kurulmuş olan Dârulaceze’yi de çocuğu koruma müesseselerinden saymak gerekecektir.133 

1915 de Trablus ve Balkan Harplerinin ardından çoğalan şehit yetimlerini korumak 

maksadıyla Dârüleytâmlar (Öksüz Yurtları) kurulmuştur.134 Bunların mali yükünü kaldırmak 

üzere "evlad–ı şüheda vergisi" adıyla tütüne bir miktar zam yapılarak finansman sağlanmıştır. 

Proje şeklinde oluşturulan bu süreçte Darüleytamlar Umum Müdürlüğü kurularak, projede ve 

                                                
129 Eryüksel, “Osmanlı Devletinde Dul ve Yetimler”, Şarkiyat Mecmuası, VIII, 332–334 
130 Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, s. 65; Öğülmüş, "Yetiştirme Yurtları”, Türk Aile Ansiklopedisi, III, 1091 
131 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 188–189; Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 49; Gökçe, 
Kimsesiz Çocuklar Sorunu, s. 65; Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 145–146; Öztürk, "Türkiye’de 
Meslekî ve Teknik Eğitimin Doğuşu I:Islahhaneler”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, s. 430. Islahhanenin 
kuruluş tarihi hakkında 1860, 1868 ve 1863 tarihleri geçmektedir. Öztürk, 1863 tarihini verdikten sonra dipnotta: 
"Faik Reşit Unat, "Niş Islahhanesinin Kuruluş Tarihini Aydınlatan Bir Belge, MTÖ, sayı 114, Ağustos 1962, s. 
5; BOA, İ.MV., nr. 33735; TV, 24 Zilkade 1280; Y.Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 150. O. Ergin Türk Maarif 
Tarihi, I–II, 628’de okulun açılış tarihi sehven 1860 olarak vermektedir.” demektedir. dip. 27. Yazıcı, "Tanzimat 
Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı Uygulamalar”, XII. Vakıflar 
Haftası Kitabı, s. 49, Yazıcı da, "…Bu durum karşısında biz Niş Islahhanesi’nin 1863 sonu veya 1864 başlarında 
açılmış olabileceğini düşündük.( …)” diyerek gerekçesini zikretmiştir. dip. 29. 
132 Yazıcı, "Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı 
Uygulamalar”, XII. Vakıflar Haftası Kitabı, s. 51 
133 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 195; Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 49; Gökçe, Kimsesiz 
Çocuklar Sorunu, s. 65; Canan, Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, s. 146 
134 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 50–51; Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, s. 65; Canan, Allah’ın Çocuklara 
Bahşettiği Haklar, s. 147 
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Darüleytamlarda emeği olan İsmail Mahir Efendi başına geçirilmiştir.135 Kazım Karabekir 

Paşa da kendi bölgesinde kimsesiz çocuklar için müesseseler kurmuştur; fakat bu müesseseler 

darüleytamların akibeti gibi bunlar da devam ettirilememiştir.136 Abdülhamit Han tarafından 

misyoner faaliyetlere ve 1890’lı yılların Ermeni olayları sonucunda yetim kalan Ermeni 

çocukların uluslararası politika malzemesi yapılma durumuna karşı bir proje şeklinde 

başlayan Dârulhayri Âlî’nin temelleri 13 Kasım 1898 tarihli irade–i hususiye ile ilk filizlerini 

vermiştir. İlgili bu irade–i hususiyede başlangıçta "darüleytam, ıslahhane, darulhayr" 

isimleriyle gündeme gelmesiyle beraber, son olarak 1903 yılında Dârülhayri Âlî ismiyle resmi 

açılışı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Abdülhamit Han’ın projeye gerekçe olan ermeni 

yetimleri ve misyonerlik faaliyetleri, o zaman devletin bütçe sıkıntısından dolayı gündemden 

düşerek; sadece "milel–i sâire etfali için münasip mektepler mevcud olduğu halde evlad–ı 

müslimeden bu makule sağir ve yetimler için bu yolda mektepler mevcud bulunmaması 

cihetiyle…" kurulması duyurulan önceki sebebe rucu edilmiştir.137 Devlet tarafından organize 

edilen ilk büyük çapta girişim şeklinde tanımlanabilecek olan bu kurum, zikrettiğimiz bütçe 

sebebiyle daha küçük çapta oluşturulduktan sonra, 31 Mart vakasından sonra Abdülhamit’in 

tahttan indirilmesiyle 22 Ağustos 1909’da lağvedilmiştir.138 Hakkında bazı tartışmalar 

olmakla birlikte 1917 (İlk 1908 Kırklareli)’de kurulan, 1921’de Ankara’da ihyaen tesis edilip, 

1934’te adı Çocuk Esirgeme Kurumuna çevrilen "Himaye–i Etfal Cemiyeti ise devlet desteği 

gören darüleytam ve Darülhayrı Âli’den farklı olarak "sivil" bir kurum olmasıyla dikkat 

çekmektedir.139  Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul’daki himaye–i etfale rağmen Ankara’da 

ihyaen aynı adla kurulduktan sonra, 1934’te Türkiye Çocukları Esirgeme Kurulu ismiyle 

günümüze kadar devam etmiştir.140 Bunlardan başka hem resmi hem de sivil mahiyetteki 

çocukları himaye eden müesseseler olarak şunları sayabiliriz: Kızılay, halk partisi, halkevleri, 

yardımsevenler cemiyeti, Ana kucağı, yetimleri himaye cemiyeti, vilayetlerde çocukları 

himaye cemiyetleri,  hususi idareler, belediyeler, köyler, Vakıflar ve Emlak ve Eytam 

bankası.141 

                                                
135 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 50–51  
136 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 52; Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, s. 65–66; Canan, Allah’ın Çocuklara 
Bahşettiği Haklar, s. 148–149 
137 Özbek, "II. Abdülhamit ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr–ı Âlî”, Tarih ve Toplum (Şubat 1999), Sayı:182, s. 
13, 15 
138 Özbek, "II. Abdülhamit ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr–ı Âlî”, Tarih ve Toplum (Şubat 1999), Sayı:182, s. 
13, 15, s. 18–19; Okay, Belgelerle Himaye–i Etfal Cemiyeti 1917–1923, s. 12 
139 Okay, Belgelerle Himaye–i Etfal Cemiyeti 1917–1923, s. 12–14 
140 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 58 vd. ; Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 199 vd. 
141 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 186, 203–204;  
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Yetimlerle ilgili bazı kanuni düzenlemeleri Osmanlı’dan itibaren görmekteyiz.142 

Osmanlı'nın son dönemlerinde yetimler ve mallarına ilişkin bazı nizamnameler 

düzenlenmiştir.143 

 

B. Modern Dönemde Bazı Devletlerdeki Hukuki Düzenlemeler 
 

1. İngiltere 

İngiltere ve diğer ülkelerin hukuku Roma hukuku kaynaklı olmasına rağmen, Roma 

hukukunda ferdin haklarının aile reisine verilmesi usulünün dışına çıkılarak, bu ülkelerde 

çocukların hakları ve her tülü yetkileri aile meclisine verilmiştir. Bu sistem İngiltere’de 

geliştikçe çocukların vesayeti lordlara bırakılmıştır. Lord ölürse çocuk büyüyünceye kadar 

kendisine aile meclisi tarafından bir vasi tayin ediliyordu. İngiltere’de çocuk konusunda 1945 

yılı bir dönüm noktası teşkil etmiştir. 1944 Eğitim Kanunu, 1945 Ailelere Yardım Kanunu, 

1948 Milli Yardım Kanunu ve 1948 Çocuk Kanunu ile ilgili hizmetler düzenlenmiştir. Curtis 

Raporu 1948’de çıkarılan kanunun temelini teşkil etmiştir. Bu kanunla normal aile hayatından 

mahrum olan çocukların mesuliyeti mahalli otoritelere verilmiştir ve bunlara, ebeveynlere 

tanınan haklar tanınmıştır. 1932’de değişikliğe uğrayan Şahıs Kanunun tatbikatında muhtaç 

çocuklar için gönüllü evler açılması öngörülmüştür.1948 çocuk kanununa göre bakım altına 

alınan çocuklar için yapılan hizmetlerin finansmanı mahalli otoritelere bırakılmıştır. Yine bu 

kanuna göre, korunmaya muhtaç çocuklar il mahalli meclisleri, belediyeler veya gönüllü 

kurumlar tarafından korunur. Gönüllü kuruluşlar içinde Dr. Barnando’nun bakım evlerinin 

tarihi bir önemi vardır. Bu bakım evlerinin bu tarihi önemi, 1870 yılında ilk defa Dr. 

Barnando tarafından başlatılmasıdır.144 

 

2. Fransa 

Fransa’daki kanunlara göre kişi 21 yaşına kadar küçük statüsündedir ve baba 

otoritesi altındadır.  Ancak babanın gaip olmasından 6 ay sonra şayet ana bu gaybubetten 

önce ölmüşse yahut babanın gaip olduğunun ilanından evvel ana ölecek olursa çocukların 

nezareti (aile meclisi) vasıtasıyla en yakın olan usullere, eğer onlar da bulunmadığı takdirde 

bir muvakkat vasiye yönlendirilir. Baba ve annesi olmayan çocukların himayesi için evlat 

edinme suretiyle himaye gerçekleştirilir.  Baba ve annesi olmayıp arzularını belirtecek bir 

durumda iseler muvafakat aile meclisi tarafından verilir. Çocuğun nikâh harici olmasında ya 

                                                
142 Akgündüz, Osmanlı Kanunameleri, II, 155, 182, 311; III, 98; IV, 214, 226, 227, 145; V, 53, 75; VI, 206, 
291,394, 624;VIII, 438 
143 Aktaş, Yakın Tarihimizde Yetimlerle İlgili Uygulamalar (Lisans Tezi), s. 8–9; Öztürk, "Türkiye’de Meslekî ve 
Teknik Eğitimin Doğuşu I:Islahhaneler”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, s. 433 
144 Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, 37–52 
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da tanındıktan sonra baba ve annesini kaybetmişse ya da anne baba arzularını belirtecek bir 

durumda olurlarsa yine aynı hüküm geçerlidir(1923). 8 Haziran 1927 tarihili muvakkat 

kanunla çocukların himayesi için milli komite kurulmuştur. Çocukların himayesi ile ilgilenen 

müesseseleri mevzuat ve idari meseleler yönünden tetkik etme yetkisinde olan bu komite, 

oluşum sürecine kadar Fransa’da 1889 tarihli kanunun daha sonraları 1916, 1921, 1925 ve 

1927 tarihli düzenlemeleri ile vesayet müessesesini de teşkilatlandırmıştır. Buna göre 

bulunmuş, terkedilmiş çocuklar, fakir öksüzler, kötü muameleye tabi veya manen terkedilmiş 

çocuklar adı geçen bu müesseselerin vesayeti altındadır.145 

 

3. Amerika 

Amerikan toplumunda korunmaya muhtaç çocukların himayesi idari yapı icabı 

mahalli hükümetler tarafından yürütülmektedir. Eyalet ve eyaletin mahalli idare üniteleri 

tarafından yürütülen bu hizmetler, ilk olarak 1909 yılındaki konferans sonunda alınan karar 

neticesinde 1912 yılında kurulan çocuk refahı bürosu ile şekillenmiştir. 1930’da toplanan 

konferansla çocuk himayesi konu edinilmiştir. Çocuk Bürosu önce Ticaret ve Çalışma 

bakanlığına bağlı iken, 1913’te Çalışma bakanlığının müstakil hale getirilmesi ile bu 

bakanlığa bağlanmıştır. İlgili büronun idari vasiyet sınırları 1921’deki Analık ve Çocukluk 

Kanunu, 1935’teki Sosyal Güvenlik Kanunu ve 1939’daki Çalışma Standartları Kanunu ile 

bazı yetkiler verilerek genişletilmiştir. Hizmetlerin finansmanı eyaletin kendi bütçesi ve 

Federal hükümetin eyalet çocuk refahı hizmetleri için ayırdığı fondan ayrılarak, hizmetler iki 

yönden desteklenmiştir. Resmi kurumlar yanında Amerika’daki özel teşebbüsler ve bazı dini 

gurupların hizmetleri ile çocuk himayesinde vatandaş - özel kurum - resmi teşekkül silsilesi 

ile koordinasyon sağlanmıştır.146 

 

4. İsrail 

İsrail Devleti, hem 1948’de yeni kurulan bir devlet olması, hem de öncesinde 

Osmanlı’dan gelen son dönem Fransız etkisindeki kanunları olan Filistin’deki manda 

hükümeti sebebiyle çocuk meselesinde başlangıç olarak başarılı uygulamalar 

sergileyememiştir. 1932 yılında Filistin’deki Yahudi toplumu aile ve çocuk refahı iki ayrı 

bölümde kurulmuştu. Sosyal Refah Bakanlığına bağlı çalışan bu kuruluş, finansmanını aile ve 

çocuk için ayrı ayrı yaptığı için hizmetler tahdide uğrarken, bugün artık sosyal hizmetlerin 

finansmanı tamamen hükümet tarafından karşılanmaktadır. 1958’de çıkmış olan Refah 

Hizmetleri Kanunu hükümetin ve mahalli idarelerin vazifelerini tanımlamıştır. Bu kanuna ek 

                                                
145 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri, s. 11, 33, 64, 75, 132. 
146 Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, 21–26 vd. 
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olarak 1962’de Çocukları koruma kanunu ve 1963’de Çalışan Anneleri Koruma Kanunu 

çıkarılmıştır.  Bütünüyle İsrail’de sosyal hizmet sahasındaki anlayış; yardım edilen kişiye 

mümkün olduğu nisbette bu yardımı evi ve ailesi içinde yapmak ve müessese tipi bakım 

metodlarından uzaklaşma yönündedir. 147 

 

5. Türkiye 

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde doğrudan doğruya korunmaya muhtaç çocuklarla 

ilgili ilk esaslı hükümler 17 Şubat 1926 tarih ve 743 sayı ile kabul Edilen Medeni Kanunda 

(md. 241–320)  bulunmaktadır. 1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 53, 182, 

473, 474, 475 ve 476. maddeleri çocuğun korunmasını ve istismarını önleyici hükümleri 

ihtiva etmektedir. Bunlardan başka 24 Nisan 1930’da kabul edilen 1593 sayılı Umumî 

Hıfzıssıhha Kanunu, 3 Nisan 1926 tarihinde 1580 sayıyla çıkarılan Belediyeler Kanunu ve 

442 sayılı Köy Kanununda korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili hükümler yer almıştır.148 

Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili ilk özel kanun ise 23.5.1949 tarih ve 5387 sayılı 

"Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun"dur. İkinci özel kanun da 15.5.1957 tarih ve 

6972 sayılı  "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun’dur. Bu iki kanun çocukların 

korunması görevini Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasında 

paylaştırmıştır. 27.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu ile bu görev bir bütünlük içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiştir.149 

1961 ve 1982 T.C. Anayasalarında da çocukların korunmasını öngören hükümlere özellikle 

yer verilmiştir.150 

 

V. Sosyal Hizmetler ve Yetimleri Barındıran Kurumlar 

Sosyal Hizmetler; 24/5/1983 tarihli 2828 sayılı kanunun 3. maddesin a fıkrasında: 

"Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan 

maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, 

sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat 

standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler 

bütününü" diye tanımlanmıştır. 

                                                
147 Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, 53-57 vd. 
148 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 122–126; Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, s. 70–71 
149 Öğülmüş, "Yetiştirme Yurtları”, Türk Aile Ansiklopedisi, III, s. 1092 
150 Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, s. 74; Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s. 11 
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Bilimsel olarak sosyal hizmet; insanın ve toplumun değişme gelişmesinin dinamiği 

ve yasaları konusunda gelişme düşüncesi ve bilgisi ile insanın toplumsal etkililiğini geliştirme 

yaklaşımı, yöntemi ve uygulaması konularında bilgi üreten bir bilim dalıdır.151 

Sosyal hizmete gereksinim duyan gruplar ise tüm insanlık ailesi olduğu gibi özelde 

toplumla bütünleşmeye gereksinim duyan; sosyal dışlanmayı yaşayan, toplumsal eşitsizliğe 

her yönüyle yüz yüze kalan kesimlerdir. Başka bir ifadeyle ötekileştirilenler; toplumsal 

koşulların acımasız sonuçlarını bir adaletsizlik kuşatmasında yaşayan insanlardır.152 Buna 

göre sosyal hizmet alanları genel olarak çocuk, gençlik, yaşlılık, aile sorunları, sosyal 

sorunlar, engelliler ve sorunları, tıbbî sosyal hizmetler153 gibi bölüm ve başlıklara 

ayrılmaktadır. Konumuz yetimler olduğu için genelde çocuklara ait, özelde korunmaya 

muhtaç çocuklara ait bir alanla meseleyi ilişkilendirmemiz gerekecektir.  

İslâm Hukuku açısından sosyal hizmetlere bakacak olursak, İslam’ın getirdiği 

ilkeler, infakı teşviki, yoksula yardımı, zekâtı emretmesi v.b. unsurları açısından ilk olarak 

"İslam sosyal yardım dinidir" hükmünü kabul etmemiz gerekecektir. Bundan dolayı Bakara 

Suresinin 177. ayeti İslam ve sosyal hizmet ilişkisinde temel dini bir mesned kabul 

edilmiştir.154 İslam Tarihinde de hicret sebebiyle Ensar ve Muhacir arasında cereyan eden 

"Muâhât" (Kardeşlik akdi) anlaşması İslam’ın sosyal hizmetler açısından ortaya koyduğu en 

güzel sosyal dayanışma kardeşlik müessesesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu müesseseye 

göre muhacir ve ensar arasında ilk zamanlarda miras dahi cari idi. Alınan önlemlerle 

muhacirlerin iktisadî açıdan kendi kendilerine yeterli bir hal almaları sağlanmış ve bu geçici 

uygulama yerini aslî hükümlere terk etmişti.155  

Ayrıca diğer sosyal hizmet uygulamasına örnek olarak, dini bir hükmün sosyal 

hizmete nasıl yönlendirildiğini Peygamberimizin şu sözünden anlıyoruz. Resûlullah (a.s.) 

buyurdular ki: "Biz sizleri, kurbanların etinden üç günden fazla yemenizi, birçoğunuza kurban 

eti ulaşsın diye yasaklamıştık. Şimdi, Allah Teâla bolluk verdi. Artık yiyin, biriktirin ve ücret 

isteyin. Haberiniz olsun, bu bayram günleri yemek, içmek ve zikir günleridir."156 Bu konuda 

etlerin üç günden fazla yenilmesinin yasak olup olmadığı sorusuna Hz. Aişe: "Evet, fakat 

bunu insanların (kıtlık çekip) acıktığı yılda yaptı. Böylece zenginlerin fakirleri doyurmasını 

                                                
151 Bilim ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet; http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sosyalhizmetlerinkapsami.htm 
(07.03.2007) 
152 ŞEKER, Sosyal Hizmetin Tarihsel Grameri, 
http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sosyalhizmettarihselgremer.htm (07.03.2007) 
153 http://www.sosyalhizmetuzmani.org (07.03.2007) 
154 Turgut, İslam’da Sosyal Hizmet Müessesesi, s. 4; a.mlf. Zekât İslam’da Sosyal Hizmet Müessesesinin İlk 
Rüknüdür, s. 4-5 Bakara Suresi 177. ayetini Müsteşrik Wherri’nin: "Bu ayet Kur’an’ın en asil ayetlerindendir. 
Bu ayet, zahiri ve ameli iyiliği birbirinden son derece vazıh bir surette ayırıyor. Allah’a iman ile insanlara 
iyiliğin dine esas olduğunu apaçık gösteriyor.” sözlerine bu eserde yer verilmiştir. 
155 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "mu'âhât" 
156 Ebu Dâvud, Edâhî 10; İbn Mâce, Edâhî 16. 



 25 

arzu etmişti. Biz koyunun paçasını kaldırıp, on beş gece sonra yiyorduk"157 diyerek hükmün 

neshedildiğini, amacın -şimdiki tabirle- sosyal hizmet içerikli olduğunu vurgulamıştır.  

Bu hususta örnekleri ve hükümleri çoğaltmak mümkündür; fakat İslam Hukuku açısından 

İslam’ın sosyal hizmet unsurlarını şu başlıklarda toplayabiliriz: 

 

A. Sosyal Hizmet Müesseseleri 
 

1. Zekât 

Zekât sosyal topluluğun huzurunu, dayanışmasını, refahını sağlamak üzere vaz 

edilmiş ilahi bir emirdir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde: "Zekât, zenginlerle fakirleri 

birbirine bağlayan köprüdür" buyurmuştur.158 Kur'an-ı Kerim'de zekât verilen yerler 

sayılırken zikredilen ibnu's-sebil"159 (yol oğlu) tabirinin "yola terkedilmiş çocuk", "kimsesiz 

çocuk" anlamında kullanılması160 zekatın toplum için ve özellikle çocuklar için bir sosyal 

hizmet müessesi olduğunun göstergesidir.  

Zekât; sosyal hizmette devletin, kendi vergi gelirlerinden farklı olarak zenginlerden 

alarak yapması gereken vazifesine işaret etmektedir. Özellikle zekât parası ile cami, mescit, 

çeşme, yol, okul, hastane yaptırmak gibi bir hükme İslam Hukukunda cevaz verilmemiş161 

olması, İslam Hukukunun sosyal hizmette, temlîki esas alarak insanın temel ihtiyaçlarını 

gözettiğini  göstermektedir. Bu hususta Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün (1960) bir yayınında 

zekât parası ile cami, çeşme v.b. yaptırmanın yanlışlığına dikkat çekildikten sonra şu 

ifadelerin yer alması sosyal hizmet ve İslam açısından önemlidir: "Bugün memleketimizde 

sosyal hizmetler kurumu ismi ile bir müessesenin kurulması gün meselesi olmakta kuruluş 

kanununun 1. maddesinde ‘çalışma gücünden mahrum bulunan yoksul durumdaki 

vatandaşlarla korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yetiştirilmeleri ve hayata intibaklarını 

temin için gerekli sosyal yardımlarda bulunmayı milli dayanışmanın teminatı altında tutmak 

devletin vazifesidir.’ denilmektedir. Yukarıda zekâtın kimlere verilebileceği mevcut emri tadat 

ederken bu yardımın yedi kimseye yapılabileceğini görmüştük. Kurulacak olan kurumun 

                                                
157 Buhârî, Et'ime 27, Edâhî 16; Müslim,Edâhî 28; Muvatta, Edâhî 5; Tirmizî, Edâhî 14; Ebu Dâvud, Edâhî 10; 
Nesâî, Edâhî 37. 
158 Turgut, İslam’da Sosyal Hizmet Müessesesi, s. 6; a. mlf. Zekât İslam’da Sosyal Hizmet Müessesesinin İlk 
Rüknüdür, s. 6 
159 Bakara 2/215, Tevbe 9/60 
160 Reşid Rıza, Tefsîrul-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), V, 94; Karadâvî, Fıkhu’z-Zekât, II, 685, Uluşal, 
Kur’an’da Yetim Kavramı (Basılmamış Y.L.Tezi), s. 6. 
161 Mezhep imamlarının çoğunluğunun ittifakına göre zekâtın, Allah’ın Kur’an’da zikrettiği yerlerin dışına 
verilmesi caiz değildir. Mescit inşası, köprü, çeşme, nehir kanalları açma, ... v.b. temlik söz konusu olmayan 
ibadetlere ve Allah’a yaklaştırıcı yollara harcanması caiz değildir.(...) Fakat Kâsânî’nin el–Bedâyi’de Allah 
yolunda terimini Allah’a yaklaştıran bütün işler olarak tefsir etmiştir. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, II, 
875. Çağımızda bazı alimler “Allah yolunda” tabirine geniş bir anlam yükleyerek müslümanların yararına olan 
her türlü faaliyeti bu kapsamda görmüşlerdir. Ülke savunması, İslam’ın tebliği  gibi. Bkz. Heyet, İlmihâl (İman 
ve İbadetler), I, 488 
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vazifeleri iş yukarıda zikri geçen 7. maddedeki hususlara fazlası ile uymaktadır."(......) Bir çok 

İslam memleketlerinde olduğu gibi kanun ile sosyal yardım kurumuna zekât yardımlarının 

verilmesinin temini mümkündür. Bugün İslam gümrüklerinde ticaret malları için verilen 

gümrük rüsumu bu malların zekâtına mahsub edilebilir. O halde yine bir çok İslam 

memleketlerinin yaptığı gibi gümrüklere ufak bir zekât hissesi ilavesi de temin edilebilir.162 

Burada zikredilen bu düşüncelerle yetime, kimsesiz çocuğa, yetime hükmündeki 

kadına, yardıma muhtaç yaşlıya v.b. kimselere bu surette yardım etmek ve bunu devlet ve 

toplum işbirliği ile yerine getirmek kolaylaşmış olacaktır. Bunun yanında, yetimin ortada 

kalmış mallarını, zekât o malı bitirmesin diye çalıştırmak ve nemalandırmak da, zekât 

hususunda yetimin menfaatini korumak adına ortaya konulan hükmü beyan etmektedir. 

 

2. Vakıflar 

İslam Hukukunda devlet malı, vakıf malı ve yetim malı aynı surette 

değerlendirildiğinden, üçünün birden topluma ve dahi Allah’a ait emanet olduğu kanaati 

zihinde hemen uyanmaktadır. Çünkü vakfın tanımında da açıkça zikredildiği gibi, bir mülkün 

menfaatini halka tahsis edip, aynını Allah Teala’nın mülkü hükmünde olmak üzere temlik ve 

temellükden sonsuza dek menetmektir. İslam Hukukçuları bu yönden beytül male ait mal ile 

yetim malını da aynı hükme dâhil ederek işleyişini daima birbirine benzetmişlerdir.163 Vakıf 

mallarından bir kısmının bünyelerinde kamu mallarının bütün unsurlarını taşıdığını da164 göz 

önünde bulundurduğumuzda, menfaati halka tahsis edilmiş hayır kurumlarının ve malların 

(vakıf/yetim malı) halk beyninde ortak kullanıma ait kamu mallarıyla aynı hükme dâhil olarak 

Allah emaneti olarak algılanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu özelliği ile vakıf Allah emaneti 

olması özelliğinin yanında, aynı zamanda, zekât bahsinde zekâtın sarfedilmesine cevaz 

verilmeyen boşlukları dolduran bir müessese özelliği de taşımaktadır. Bu şekliyle adeta İslam 

sosyal hizmet anlayışında zekât ve vakıf birbirini tamamlayan bir bütünün iki yarısı gibi 

olmaktadır. Bu sebeple İslam’da vakıflar yolu ile tesis edilen hayratı, ıssız bir ovada veya dağ 

başında rastlanan kervansaray; iki asır evvelinin Avrupa’sında delilerin mağaralarda ölüme 

terk edildiği bir dünyada Fatih Vakfı olan Darü’ş-Şifâsı’nı (1453) veya 1210’da Sivas 

hastanesini görürüz. Fakat 1961’lerde vakıfların dejenere olduğu ve o zamanın kanunlarının 

vakıflar müessesesini tahdit ettiğine165 dair haklı yakınmalar günümüze gelene kadar sosyal 

hizmetlere de etkisini hissettirmiştir. Zira geçmişten gelen taşra hayırseverliği ile merkezin 

hassasiyeti arasında köprü vazifesi gören vakıflar, bugün hayırların sadece belli gruplar içinde 

                                                
162 Turgut, Zekât İslam’da Sosyal Hizmet Müessesesinin İlk Rüknüdür, s. 9–11 
163 Günay, İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları, s. 106, 112–113 
164 Günay, İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları, s. 155 
165 Turgut, İslam’da Sosyal Hizmet Müessesesi,  s. 8 
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kümelenmesine yol açmış ya da hayırlar sadece devlet eliyle işletilen bir konuma 

indirgenmiştir. Bu tesbiti doğrular mahiyetteki şu sözler buna delildir: "Bugün Türkiye’de 

sosyal hizmet; taşrada hayırseverlik yönüyle, merkezdeki suskunların dondurucu tavırları 

arasında sıkışıp kalmış durumda. Artık sosyal hizmetin tarihsel gramerinde rastlanması 

muhtemel şeyler olarak ifade edebiliriz bunları. Son tahlilde sosyal hizmeti sunmak devletin 

yükümlülüğündedir."166 

Sosyal Hizmetler açısından geçmişte çocuklara ve yetimlere himaye etme, eğitim ve 

iaşe temini gibi görevleri üstlenen bu vakıfları görmekteyiz.167 Fakat vakıfların yetimlerle bu 

şekilde ilişkisinden başka, yetim mallarının muhafazası ve nemalandırılması hususunda para 

vakıfları meselesi ile karşı karşıya kalmaktayız. Çünkü yetimlere ait paraların genellikle para 

vakıfları örneğinde gördüğümüz ve muamele-i şer’iyye adı verilen işlemle nemalandırıldığı 

görülmektedir. Bu işlemde belli bir vade ile idaneye verilen para, vade sonunda yine başta 

kararlaştırılan bir orandaki nemayla birlikte geri alınmakta veya sadece neması tahsil edilerek 

işlem yenilenmektedir.168 Böylece yetimlere, ihtiyaç sahiplerine maaş verecek bir kaynak elde 

edilmiş oluyordu. 

 

3. Devletin Koruyucu Rolü 

Eksik ve korunmaya muhtaç olan çocuğun kanunen temsil (velayet ve vesayet) 

edilmesi ilkesi, yetimlerin bu temsil çerçevesinde himaye edilmelerini gerekli kılmaktadır. 

İslâm Hukukunda babası olmayan küçüklerin temsil edilmesi mezheplere göre değişmekle 

beraber icbar açısından dede, asabe, zevi’l–erham (Hanefî); dede (Şafiîî); vasi, vasinin vasisi 

(Maliki); vasi, hâkim (Hanbelî) şeklinde yetkilendirilmiştir. İslam Hukukunda bu sıralamadan 

sonra "Velisi olmayanın velisi sultandır"169 hadisinden dolayı yetki devlete geçmektedir. 

Velayet–i âmme, yani kamu yetkisini ifade eden bu terim yetimler için zekat ve vakfın maddî 

himayesinden farklı olarak, yetimin hukukî himayesini anlatmaktadır. Özellikle yetim 

üzerinde yapılan bazı tasarrufların, küçüğün maslahatına uygun olmaması ya da velayet 

yetkisini elinde bulunduran kişinin su–i istimale yönelik tasarrufta bulunması ya da fısk ile 

meşhur olması durumlarında devreye devletin/hâkimin girmesi ile yetim üzerindeki 

tasarruflar hukukî koruma altına alınmış olmaktadır. Yetimin evlendirilmesi, yetim malının 

işletilmesi, yetim adına tasarrufta bulunulması, yetim adına herhangi bir akdin bağlanması 

                                                
166 Şeker, Sosyal Hizmetin Tarihsel Grameri 
http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sosyalhizmettarihselgremer.htm 
167 Bkz. Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. 13–20  
168 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 35 
169 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 47 ve 165; İbn Mâce, "Nikâh”, 15; Ebû Dâvûd, "Nikâh”, 20; Tirmizi, 
"Nikâh”, 14. 



 28 

gibi durumlar bu hukukî korumanın gerekli olduğunu gösteren genel başlıklardan bir kaçı 

olarak sayılabilir. 

İslâm Hukuku ve İslam Tarihi açısından çocukların ve yetimlerin himayesinin sosyal 

hizmet kavramına delalet örneklerini Hz. Ömer zamanında görmekteyiz: Hz. Ömer, Bedir 

savaşına katılanların çocuklarına ikişer bin, muhacirlerin küçük çocuklarına iki bin dirhem 

tahsis ederdi. İster erkek ister kız çocuğu olsun yeni doğan her çocuğa yüz dirhem ile her ay 

iki cerib tahsis ettirip, biraz büyüyünce iki yüz dirhem, olgunluk çağına gelince de daha da 

arttırması devletin çocukları himaye etmesinin örnekleri olarak görebiliriz. Kimsesiz çocuk 

getirilince Hz. Ömer ona yüz dirhem tahsis eder, ayrıca onun için yiyecek de tahsis eder; bu 

yiyeceği ona bakacak olan velisi her ay alırdı. Daha sonra da her yıl bu miktarı artırırdı. Hz. 

Ömer bu çocuklara hayır tavsiye ederdi ve onların emzirilmelerini emreder ve yiyeceklerini 

Beytülmalden karşılardı. Hz. Ömer bu uygulamaları ile aslında Peygamberimizin : "Bir kimse 

arkasında işe yaramaz çoluk çocuk bırakırsa, onlara bakmak bize aittir. Kim arkasında mal 

bırakırsa varislerine aittir."170 hadisinin gereğini yerine getirmiş oluyordu. Hz. Ömer’in, 

savaşanların eş ve çocukları ile onların soyundan gelenlere onar dinar maaş bağlaması ve Hz. 

Ali’nin kendisine getirilen sokağa terkedilmiş bir çocuğa yüz dirhem bağlaması bu hadisin 

sonucu olarak zikredilecek diğer örneklerindendir. 171 Bu örneklerden anlamamız gereken bir 

diğer husus da kimsesiz çocukların, yetimlerin mali yükümlülüğünün ve bakım masraflarının 

devlet üzerinde olduğu; fakat eğitim ve kanuni temsil açısından yükümlülüğün velisinde 

olması gerektiği gerçeğidir. 

Sonuç olarak sosyal hizmetlere yetimler ve çocuklar açısından baktığımızda İslam 

Hukuku anasız veya babasızları ya da her ikisine sahip olmayanları, –özel yuva ve yurtlarda 

değil– çocuğun nafakası kime aitse onların yanında tutmayı gerekli görmüştür. ‘Bu haliyle 

İslam Hukuku mümkün olduğu kadar çocuğu aile içerisinde büyütmeyi, ona aile havası 

teneffüs ettirmeyi, onu aileden uzaklaştırmamayı öngörmüştür’ diyerek yuvaya olan ihtiyacın 

hangi halde uygun olduğunu Prof. Dr. Orhan Çeker şu sözlerle dile getirmektedir: "Çocuğu 

bütün çabalara rağmen aile içerisinde tutma imkanı olmazsa işte o zaman İslam Hukuku’na 

göre ilgili bir kurum veya yuva kurulabilir ve çocuk oraya konabilir. Araştırmalarımız 

esnasında sahip olduğumuz kanaat budur."172  

Benzer bir hükmü Prof. Dr. Vecdi Akyüz ise şöyle zikretmektedir: "Veli/vasi, yetim 

çocuğa iyi davranmakla yükümlüyken, yetim çocuk da itaat göstermekle yükümlüdür. Yetimin 

veliye/vasiye itaatsizliği şirretlik ölçüsüne varmış ve veli/vasi tarafından önü alınmaz duruma 

                                                
170 Buhârî, "İstikrâz", 11; "Ferâiz", 25; Müslim, "Ferâiz",  5; Ebû Dâvûd, "Harâc", 15; İbn Mâce, "Ferâiz", 9; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, XX, 40 
171 Belazurî, Futuhu’l–Buldân (Ülkelerin Fethi, trc: Mustafa Fayda), s. 657, 658, 660, 661, 670–673 
172 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 204–205 
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gelmişse, artık beklenen yarar ortadan kalkmış olacağından, yetimin veliden/vasiden 

alınarak, bir ıslah kurumuna veya sosyal kuruma verilmesi en uygun yoldur."173 

 

B. Yetimleri Barındıran Kurumlar 
 

1. Devlet 

Devletin yetimleri koruması ile ilgili yükümlülüğü İslam Hukukunda doğrudan 

doğruya değil, sadece devletin, beytü'l–malın gelirlerinden pay ayrılması ile ilişkilidir. Bu, 

İslam Hukukuna göre yetimlerin sorumluluğunun öncelikle veli ya da vasilerinde olmasından 

dolayıdır. Böylelikle hem Kur'ân'da akrabalık bağının korunmasına dair emrin yerine 

getirilmesine matuf bir zeminin oluşması gözetilmiş hem de yetimin birebir eğitilmesi 

sağlanmış olmaktadır. Mezhepler de veli/vasi sıralamasında –kısmen Malikiler hariç– bu 

amaç üzerine görüş bildirmişlerdir. Devlete dair sorumluluk ise ya velisi olmayan için ya da 

sorumluluğunu kötüye kullanan velinin engellenmesi ile gündeme gelmektedir. Tarihi olarak 

verdiğimiz örnekler ve Peygamber uygulaması ve sözlerinden verilen örneklere göre devlet 

yetimi velisiz kaldığında ve de hukuki olarak himaye edilmesi gerektiğinde korumaktadır. 

Daha önce verdiğimiz bilgilerden farklı olarak ifade etmemiz gerekirse devletin kurum olarak 

yetimleri barındırması ise ancak şehirleşmenin artması, akrabalık bağlarının çözülmeye 

başladığı büyük kalabalıkların olduğu topluluklarda kendini daha çok hissettirmiştir. Bunun 

yanında savaş ve bunun getirdiği göç olgusu da devletin kurum olarak yetimleri himaye 

görevinin zirveye çıktığı anlar olarak tespit edilebilir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, yetimler 

için zekât, ganimet–fey gelirlerinden pay ayrılmış olması, yetimlerin ihtiyaçları için bir 

vergilendirmenin öngörüldüğünün bir delili kabul edilebilir. 

Günümüzde yetimlere dair devlet himayeleri ve bunlarla ilgili kanunlar anayasalarda 

sabit bir uygulama olarak yerini almıştır. Geçmiş yüzyılımız içindeki savaşların, çocuklara 

dair işlenen suçların ve buna benzer etkenlerin duyurduğu ihtiyaçlarla kimsesiz ve korunmaya 

muhtaç çocukların himayesi uluslararası sözleşmeler  ve kurumlar ile yürütülmektedir. Çocuk 

Hakları Sözleşmesi ve geliştirilen çocuk hukuku, devletleri bağlayan yapısı ile devletlerin bu 

konudaki kurumsal himayesini ve hukuki temsil görevini belirlemiştir. 

 

2. Vakıflar ve Aile 

Vakıflar ile ailenin tek başlıkta zikredilmesini gerekli kılacak iki uygulama vardır. 

Bunlardan birisi geçmişte vakfın güzel uygulamalarını ortaya koymuş olan "aile vakıfları", 

                                                
173 Akyüz, İslam’da Yetim, Yetimin Hakları ve Sorumlulukları (İnternette Yayımlanmış Makale), 
http://yetim.ihh.org.tr/islam-ve-yetimler/islam-da-yetim-yetimin-haklari-ve-sorumluluklari.html (04.07.2007); 
Uluşal, Kur’an’da Yetim Kavramı (Basılmamış Y.L.Tezi),  s. 34. 
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diğeri ise günümüzde yetimleri/kimsesizleri barındırmanın bir usulü olan "koruycu aile" 

uygulamasıdır.  

Geçmişte vakıflar, "menafi'i ibadullaha ait olmak" gerekçesinden, Hadisi Şeriflerde 

teşvik edilen yetimlerin himayesinden  ve vakıfların "sadaka–i cariye" hükmünde bir hayır 

kapısı olması özelliğinden dolayı, vakıflar yoluyla yetimlerin himayesi bir müessese ve kurum 

halini almıştır. Yetimin hem himayesi hem de eğitimi hususları bu vakıflar aracılığı ile 

yürütülmüştür. Kayıtlarda yer aldığı şekliyle vakıflarda en çok göze çarpan gayenin 

"medreseler ve mektepler yapmak, öksüzleri okutmak ve yetiştirmek, mektep çocuklarını 

kırlara götürüp yemekler yedirerek ferahlandırmak" şekliyle sarih olarak ifade edilmiştir. 

"Her yıl fukarai eytamda yirmi yetime kaftan ve gömlek....", "...yetimlerin elbisesi için senevi 

bin beş yüz dirhem..."174 şeklinde geçen ifadeler geçmişte yetimler himaye için vakfedilmiş 

malların kullanım senedlerini göstermektedir. Vakıf müessesi tarafından ortaya konulan eser 

ve fonlar gözden geçirildiğinde bunların içinde kimsesiz çocukları himaye eden yuvalar, 

yetimleri gözeten yetimhaneler, dullara destek olan yardım fonları, kimsesiz çocukları himaye 

eden emzirme ve büyütme yuvaları, bayramlarda çocukların sevindirilmesi için öngörülen 

fonlar, evlatlık ve hizmetçilerin hırpalanıp azarlanmamaları için kırdıkları kap kacağın tazmin 

edilmesine ayrılan yardım fonları175 yetimleri ilgilendiren kayıtlar olarak göze çarpmaktadır.  

Daha sonraları tevliyetinin ve bütün gelirlerinin aile fertlerine bırakıldığı  "aile 

vakıfları" yoluyla bir nevi koruyucu aile müessesinin tesis edildiğine şahid oluruz. 721/1321 

tarihli Hattab İbni Saib Ahmet İbni Rabat İbn Hattab isimli hayırsever tarafından tesis edilen 

vakfiye bir çok özelliği ve dul–yetimlere de fon ayırması ile dikkat çekmektedir.176 1334/1915 

tarihli İnegöloğlu el–Hâc Saffet Bey tarafından tahsis edilen Erâmilhane ise yetimleri; 

kimsesiz dul kadınları çocuklarıyla birlikte barındırması yönüyle himaye etmiştir.177  

Günümüzde aile vakıflarının statüsünün değişmesi ve "koruyucu aile" adını alan 

himaye müessesine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu 23. maddede yer verilmesi 

ile yetim/kimsesiz çocukları ailenin himaye etmesi devlet garantisi ile gönüllü aileler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte aileye ve kimsesiz ve muhtaçlara dair özel 

isimlerle açılmış vakıflarda yetimlere ve dullara hizmet verilmeye çalışılmaktadır.178 

 

 

                                                
174 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 68  
175 Ateş İbrahim, Vakıf ve Çocuk, s. 5 
176 Öztürk, "Aile Vakıfları" mad. Türk Aile Ansiklopedisi, III, 1032, sayılan bu vakıftan başka Seyyid Ahmet 
Ağa kızı Ümmügülsüm Hanım, 1204/1789, Rodosçuk (Tekirdağ); Kethüda Canfeda vakfiyesi; Abdülfettah Bey 
Kerimesi Ayşe sıdıka Hanım vakfiyesi; Mehmet Tahir Efendi Vakfiyesi bkz. s. 1036–1037  
177 Öztürk, "Aile Vakıfları" mad. Türk Aile Ansiklopedisi, III, 1038; Yazıcı, "Dullar Yetimler", Diyanet Aylık 
Dergi (Mart 1997), S. 75, s.18–19 
178 Öztürk, "Aile Vakıfları" mad. Türk Aile Ansiklopedisi, III, 1040–1041 
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3. Darü’l–Eytâmlar 

Yetimleri himayede Darüleytamlardan önce kurulan  (18 Haziran 1875) Darüşşafaka 

özellikle Osmanlı–Rus  savaşının yetimlerini himaye amacıyla kurulmuş, daha sonraları 

kurulmuş olan (2 Şubat 1895) Darülaceze ise 1000 yatak kapasitesinin 300'ünü yetimlere 

ayırarak aynı amaca hizmet etmeye çalışmıştır. Balkan harbi ve toprak kaybı ile alınan fazla 

göç sebebi179 ve son olarak  1914'te Cihan Harbinin doğurduğu sefalet ve açlığın tesiri ve 

istilaya uğrayan yerlerde yetim ve öksüz kalan çocukların himayesi zorunluluğu –önceki 

kurumların yetersiz kalması ile– bu müesseseleri doğurmuştur.180 

"Yetimler yurdu, yetimhane" anlamına gelen bu darüleytamlar, Maarif nazırı Ahmed 

Şükrü Bey'in teklifi ile 12 Teşrînisani 1330 (25Kasım 1914) tarihinde kurulmuş ve önceleri 

İttihat ve Terakkî Fırkası'na bağlı olarak 1331 (1915) yılı başlarından itibaren faaliyete 

geçmiştir. İlk müdürü bu fırkanın İstanbul merkez başkanı Kemal Bey ilk genel müdürü ise 

Kastamonu mebusu İsmail Mahir Efendi'dir.181 

Maarif nazırı Ahmed Şükrü Bey meclise yaptığı bir izahatında Darüleytamların 

kuruluş sebebini harbin çıkışından sonra bazı düşman devletlerin kapatmış olduğu 

müesseseleri içinde darüleytamlarının da olmasına bağlar ve bu Osmanlı çocuklarının 

sefaletini önlemek için Darüleytamlar kurulduğunu beyan eder.182 Bu sebepler göstermektedir 

ki Darüleytamların kuruluşu, savaş sebebi ile bir yönüyle uluslararası, Osmanlı içindeki 

yönetim tartışmaları yönüyle de bir iç mesele halini almıştır.  

Abdülhamid Han'ın Dârülhayr–i Âlî (1898 irade–i hususi, 1903 kuruluş) adıyla 

kurduğu yetimhanenin de, 1890 yıllarının Ermeni olayları ve Ermeni yetimleri ile ilgili 

olması, Abdülhamit Han'ın Ermeni yetimlerini devletin koruması altına alarak onları 

misyonerlerin faaliyetlerinden uzak tutma çabası ve ayrıca diğer devletlerin yetimlerine göre 

daha himayesiz kalan müslüman tebanın yetimlerini himaye maksadının belirtilmesi183 

konunun yetimleri himayede bir kuruma atfedilebilecek himaye amaçlarını bildirmesi 

bakımından manidardır. 

Osmanlı da Ermeni, Rum, Yahudi, Rus ve Müslüman yetimhanesi şeklinde 5 

gurupta olduğu tesbit edilen darüleytamlar dini ve siyasi himaye isteklerinden farklı olarak 

barındırma, eğitim ve meslek sahibi yapma amaçlarını taşımaktaydı.184  

Darüleytamlar posta, telgraf, tütün ve içki ücretlerine konan "evlad-ı şüheda" 

vergisi185 ile bütçelendirilmeye çalışılmış; başta gelirleri fazla ike 1918 Mondros Mütarekesi 
                                                
179 Okur, Darüleytamlar (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 2–4 
180 Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, IV, 1548 
181 Nuhoğlu, "Dârüleytam" mad. VIII, 521    
182 Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, IV, 1550 
183 Özbek, "II. Abdülhamit ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr–ı Âlî”, Tarih ve Toplum (Şubat 1999), Sayı:182, s. 
13, 15 
184 Okur, Darüleytamlar (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s.7, 41–49 
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ile binalarına geri dönen devletler sebebiyle bulundukları binaları boşaltmak zorunda kalan 

yetimhaneler mali sıkıntıya düşmüştür. İlk önce taşradakilerin tasfiyesi ile yer bulamayan 

yetimler İstanbul'a nakledildikten sonra; burada en son Şehir Yatı Mektebinin de 

kapanmasıyla Darüleytamlar tarihe karışmıştır.186 

   

4. Sosyal Hizmet Kurumları 

Türkiye'deki hem resmi hem de sivil mahiyetteki çocukları himaye etmiş olan 

müesseseler olarak şunları sayabiliriz: Kızılay, halk partisi, halkevleri, yardımsevenler 

cemiyeti, Ana kucağı, yetimleri himaye cemiyeti, vilayetlerde çocukları himaye cemiyetleri,  

hususi idareler, belediyeler, köyler, Vakıflar ve Emlak ve Eytam bankası.187 Fakat sosyal 

hizmet kavramına tarihi olarak kaynaklık etmesi bakımından Himâye–i Etfâl ve Çocuk 

Esirgeme Kurumunu saymamız gerekecektir. 

Çünkü 1917 (İlk 1908 Kırklareli)’de kurulan, 1921’de Ankara’da ihyaen tesis edilen 

"Himaye–i Etfal Cemiyeti" 1934’te Türkiye Çocukları Esirgeme Kurumu ismiyle günümüze 

kadar devam etmiştir.188 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 1981 yılında Milli Güvenlik Kurulunun 5l no.lu 

kararı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanmış, daha sonra çıkarılan 2828 sayılı 

yasa ile " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na " (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanunu: 3/f  md.) dönüştürülmüştür. 

24/5/1983 tarih  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu'na göre korunmaya muhtaç çocuklar için şu kuruluşlar oluşturulmuştur: 

"Çocuk Yuvaları"; 0 - 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 

yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir 

kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal 

hizmet kuruluşudur,  

"Yetiştirme Yurtları"; 13 - 18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, 

bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini 

sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur, 

"Çocuk ve Gençlik Merkezleri", eşlerarası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü 

alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı 

karşıya kalan veya sokakta çalışan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve 

                                                                                                                                                   
185 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 50; Okur, Darüleytamlar (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s.29 
186 Okur, Darüleytamlar (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s.60; Nuhoğlu, "Dârüleytam" mad.VIII, 521 
187 Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 186, 203–204;  
188 Akol, Kimsesiz Çocuklar, s. 58 vd. ; Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri,, s. 199 vd.; Okay, 
Belgelerle Himaye–i Etfal Cemiyeti 1917–1923, s. 12–14 
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topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal 

hizmet kuruluşudur. (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu: 3/e md.) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 KUR’AN VE SÜNNETTE YETİM 

I. Kur'an ve Sünnette Konunun İşlenişi 

Kur'an-ı Kerim’de yetim kelimesi ve türevleri 22 ayette 23 kelime olarak 

geçmektedir.189 Buna ilaveten "yetimin kefaleti/himayesi" hususunda, Zekeriya (a.s.)’ın Hz. 

Meryem’i himayesine almasını anlatan 2 ayette190 ve Musa (a.s.)’ın himaye edilebileceği bir 

aileden bahseden konuşmanın geçtiği ayette191 de yetimin himayesinin anlatıldığı kabul 

edilmektedir. Bu kelimenin geçtiği 6 sûre mekkî, 7 sûre de medenîdir. "Yetimin 

kefaleti/himayesi"nden bahseden 2 sûre (3 ayet) ise biri mekki, diğeri medenidir. Kur'an’da 

yetimlerle ilgili ayetler üç kısma ayrılmaktadır: 

� Geçmiş şeriatlerde yetimlere verilen lutfu ilahiyi ve vasiyeti beyan eden ayetler. 

� Yetimlerin sosyal haklarından bahseden ayetler. 

� Yetimlerin malî haklarından bahseden ayetler.192 

                                                
189 M.Fuad Abdülbaki, Mu’cemu’l-Müfehres, s. 770 
190 Ali İmran 3/37 ve 44 
191 Kasas 28/12 
192 Bahru’l-Ulûm, el-Yetîm fi’l-Kur’ân ve’s-Sünneh, s. 13 
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Bununla birlikte, Kur'an-ı Kerîm, tevhidi merkeze alarak beyan ettiği dini 

hükümlerinde çoğunlukla insanların davranışları ile inançları arasında bir bağ kurarak 

insanları uyarmıştır. Kur'ân iman ehli kişilerin özellikleri ile münafık ya da şirke düşmüş 

kişilerin özelliklerini bu minvalde ayetlerde zikreder. İşte yetimlerin himayesi ve gözetilmesi 

hususunda da bu usûlü gözetmiştir. Kur'ân-ı Kerîm, Mekke müşrik toplumunu  "sosyal 

adalet"i sağlamanın insanın elinde olduğunu hatırlatarak "Hayır! Doğrusu siz yetime ikram 

etmiyorsunuz,"193ayeti ile uyarmıştır. İlgili ayet, refah yokluğunu veya kaybını imtihan olarak 

değilde ilahi "adaletsizliğin"194 bir delili görüp inkar ya da nifaka düşen insan ile bu 

kuruntudaki insanın sosyal adaleti yerine getirmek adına yapması gereken görevlerden uzak 

durması arasında, bir çelişki olduğunu vurgulamaktadır. Bu duruma benzer bir durum, dini 

yalanlayan ve yetimi itip-kakan arasında da vardır. Bu sebeple "Dini yalanlayanı gördün mü? 

İşte o, yetimi itip kakar" ayetleri ile yetime yapılan kötü muamele bir nevi "dini inkar"195 

olarak vasıflandırılmıştır.196  

Medeni ayetlerin yetime getirdiği hukukî beyanlar açısından bir girizgah özelliği 

taşıyan En’am Suresi 152. Ayet ise doğrudan yetim malına ait hukukî bir vazifeyi hükme 

bağlamaktadır. Hemen ardından Bakara suresi 83. ayette daha önceki şeriat hatırlatılarak, 

İsrailoğullarının Allah’a verdikleri söz içinde yetimlere de iyilik etmeleri gerektiği, 177. 

ayette de Yahudilerin İslam’a karşı geliştirdikleri (kıblenin değiştirilmesi hususundaki) 

propagandaya karşı, gerçek iyiliğin mala olan sevgiye rağmen yetime ve diğer akraba ve 

ihtiyaç sahiplerine vermek olduğu Allah’ın dinini temsil edebilecek bir topluluğun karakteri 

olarak çizilmiştir. Görülüyor ki, özellikle Bakara suresi 177. ayet açıkça veya delalet yoluyla, 

insanlığın bütün vasıflarını içinde toplamıştır. Buna işaretle Peygamber (a. s.) de: "Her kim, 

bu ayet ile amel ederse, imanını kemale erdirmiş olur" buyurmuştur.197  

Başlı başına yetim hukukuna riayet etmenin bir hak olduğu tenbih edildikten sonra 

yetimlerin hukukuna dair detaylara geçilmiştir. Zikredilen ayetlerde  soru–cevap şeklinde 

 kalıbı ile detay konu ve hükümlere netlik kazandırılmıştır. "Sana (..sana soruyorlar) ی�!� ��

(Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, 
                                                
193 Fecr 89/17 
194 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı (Meâl-Tefsir), s. 1268, dipnot: 10  
195 Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (Hadis Ansiklopedisi), II, 517, Mâun suresindeki bu ayetin 
Mekkî ve Medeni olduğuna dair farklı görüş olmakla beraber, Mekkî karakteri göz önüne alınarak daha çok 
müşrik bir topluma hitab ettiği düşünülmüştür. Medine döneminde indiği rivayeti de, ayetin Medine'deki 
münafıklık hastalığına da hitap ettiğini düşündürmektedir. Sonuç olarak yetimi itip–kakmanın hem müşrik hem 
de münafık bir karakterde barındığını; Kur’an’ın da konuyu her iki karakteri de hatırlatacak şekilde işlediği 
görülmektedir. 
196Kur'an’da Müddesir Suresinde de dini yalanlayan kişiler, yoksulu doyurmamaktan dolayı cehenneme 
sürüldüklerini şöyle anlatırlar: "Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. 
Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu doyurmuyorduk, (bâtıla) dalanlarla 
birlikte dalıyorduk, ceza gününü de yalan sayıyorduk.” Müddesir 74/41–46; Yıldırım, Kur'an’da Ulûhiyet, 
s.301 
197 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, I, 492 
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yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı 

bilir." (Bakara 2/215) Bu ayetin iniş sebebi olarak zikredilen rivayete göre; Uhud savaşında 

şehit olan Amr b. Camuh adındaki çok yaşlı ve malı olan198 bir adamın Rasulullah’a: 

"Mallarımızı nelere harcayacağız ve nerelere vereceğiz?" diye sorması üzerine bu ayet 

inmiştir. Ayet bu kalıbı ile bir yasama örneği göstermektedir; fakat bu yasama �� #$#ی� 

(Senden fetva isterler) kalıbı ile gelmediğinden bunun "kaza" manasını taşıyan yasamadan 

farklı olarak dini bir yasama olduğunu söyleyebiliriz.  

"Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü 

bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar sizin 

kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve 

meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakîmdir." (Bakara 2/220) ayetinde yetimlerden 

sual edilerek aynı yasama usulü ile hüküm beyan edilmiştir. Peygamberimize soru soranlar 

bazı yetim vasileridir ve soru sormalarının nedeni İsra ve En’am199 ya da Nisa200 Suresindeki 

yetim malına yaklaşılmamasını emreden ayetlerin ağır gelmesi idi. Zira bu surelerde geçen 

ayetlerden dolayı yanında yetim bulunanlar, onun mallarını, yiyecek ve içeceklerini kendi 

mallarından, yiyecek ve içeceklerinden ayırmışlardı.  

Bundan sonra gelen ve Bedir gününde veya Bedir’den bir ay üç gün sonra meydana 

gelen Beni Kaynuka gazvesi sırasında nazil olduğu rivayet edilen201 Enfal Suresi 41. ayette 

yetimlere ganimetlerden pay olduğu hükmü inzal edilmiştir: "Eğer Allah'a ve hak ile bâtılın 

ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza 

indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri 

Allah'a, Resûlüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye 

hakkıyla kadirdir." Bu hükümden anlaşılmaktadır ki İslam devletinin ekonomik yapısı ile 

ilgili bir yasama söz konusudur ve bunun için de devletin ekonomik yapısında fakirlere ve 

yetimlere pay ayrılmıştır.202 

"Allah'ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, 

Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, 

içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu 

alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı 

çetindir."(Haşr59/7) ayeti savaş ganimetleri ile ilgili Kur'ân hükmünün akabindeki bu hüküm, 

Kur'ân’ın mali husustaki hükümlerinin ikincisidir. Ayetteki "Böylece o mallar, içinizden 

yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz." ifadesi ganimet payından yetim, yoksul 
                                                
198 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 82 
199 Derveze, Tefsiru’l-Hadîs, V, 233 
200 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 92 
201 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, IV, 233 
202 Derveze, Tefsiru’l-Hadîs, V, 356 
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ve yolculara verilmesinin fakirlik sebebine dayandığını gösteren bir illetidir.203 Bu yönüyle 

ayetin yetimleri ve muhtaçları ön plana alarak vahyedilmesi, İslam toplumunun ve İslam 

devletinin ekonomik yönden hassasiyetini ve sosyal sorunlara ve de özellikle de yetimlere 

verdiği önemi göstermektedir.  

Bundan sonra gelen ayetler Nisa Suresinin ayetleridir ve yetimlere delaleti 

bakımından hem himayelerini, sosyal eğitimlerini hem de mali hukuklarını hükme bağlaması 

yönüyle yetimlerle ilgili en kapsayıcı ayetlerdir. 

Yetimlere malını teslim etmek ve onların malına vasilerin kendi mallarına katmadan 

yemelerini öğütleyen ayet204, vasilerin yetimler üzerindeki mal sorumluluklarını 

belirlemektedir. Aynı malî sorumluluğun yetimlerle evlenme aşamasında, hem aile hukukuna 

hem de yetim hukukuna getirebileceği adaletsizlikten söz eden ayet205, aynı zamanda çok 

eşliliğin sınırına da işaret etmektedir.  

Yetim malının teslim edilmesinde dikkat edilmesi gereken hukuku rüşd ile tesbit 

eden ayette, zengin vasiler ile fakir vasiler ayrımına gidilerek yetim malından ne derecede 

faydalanıp faydalanamayacakları hususu dile getirilmiştir. Yetim malının teslim edilmesinde 

şahit bulundurulması da bu ayette dile getirilen bir diğer hukuki hükümdür.206 

Yetimlerle ilgili hukuku, diğer hukukî olaylarla iç içe zikreden Nisâ sûresinin bu 

ayetleri aynı üslup ile miras hukukuna da temas etmiştir. Miras taksiminde hazır bulunmaları 

durumunda onlarında mirastan faydalandırılmalarını temin etmek, vereselere bir sorumluluk 

getirmektedir.207 Ayetlerin bu üslubu, bundan sonra değişerek uhrevî sorumluluğa atıfta 

bulunmaktadır. Ayet bu şekliyle adeta, "bu sayılan yetim hukukuna rağmen hala yetimin malı 

ve hukuku hususunda dikkat göstermeden haksızca bir muamelede bulunursa, artık o kişinin 

yerinin cehennem olacağını" bildirmektedir.208  

Kur’an yetimler ilgili meseleleri bu şekilde ele alırken, sünnet de bu ayetleri beyan 

eden konumda açıklamalar getirmiştir. Bunun yanında hadislerde yetim sorumluluğunu 

almanın (kâfilü’l–yetim) getirdiği mükafaat, yetim ve dul kadının haklarına riayet edilmesi 

gereken iki zayıf olduğu, yetim malının harcanma şekli, yetim malı yemenin günahlığı, yetim 

malı yiyenlerin göreceği cezalar, yetim kızların evliliği, mehirleri ve mirasları hususunda 

yapılan haksızlıklar konu edinilmiştir.  

                                                
203 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, VII, 495 
204 Nisa 4/2 
205 Nisa 4/3 
206 Nisa 4/6 
207 Nisa 4/8 
208 Nisa 4/10 
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Kur'ân ve hadislerde buraya kadar yetime haksızlık yapanların karakterine ve 

yetimin hukukuna dair verilen bilgilerden başka şu başlıklarda da yetimin konu edildiğini 

görmekteyiz: 

 

A. Kıssalarda Yetimin Himayesi 

Kur'ân kıssaları geçmiş ümmetlerdeki şeriat tecrübesini yansıtmaktadır. Bu ise 

ayetlerin getirdiği hükümlerin geçmiş ümmetlerin toplumsal olgunluğa ermesinde geçirdikleri 

tedriciliği ve imana dair verilmiş örneklerde mü'min karakterinin barındırdığı özellikleri 

aktarması yönüyle önem arzetmektedir. Kasdettiğimiz bu önemi yetimler hususunda "kefâlet" 

kökünden gelen kelimelerle Kur'ân'da bulmaktayız. 

Kur’an’ın kıssa/tezkîr boyutunda ilk olarak Musa (a.s.)’dan bahsedilerek şöyle 

buyrulmaktadır: "Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını 

kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza 

üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi."209 Ayette " ���	
��  " 

"Yekfulûne" fiili "Onun terbiyesini verip, onu büyütmeyi üzerine alır.210" mânâsını ifade 

eder.211 Yetimin kefaletine bu ayetten daha açık şekilde delalet eden, yetim Hz. Meryem’in 

sorumluluğunun Zekeriya (a.s.)’a verilmesini ifade eden ayettir: "Rabbi Meryem'e hüsnü 

kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımı ile 

görevlendirdi."212 ayetinde geçen "��	
" وَآ  kelimesi yetim olan Hz. Meryem’in 

sorumluluğunun yüklenilmesini anlatmaktadır. 

İbn İshak diyor ki: Allah'ın bu lütfü şu noktadan geliyor: Meryem yetimdi. Allah ona 

yetimliğinden dolayı merhamet etti. Başka müfessirler "İsrailoğullarına kıtlık dolu bir sene 

isabet etti. Bu kıtlıktan dolayı Zekeriyya Meryem'i kefaletine aldı" dediler. Bu iki görüşün 

arasında terslik yoktur. Cenab-ı Hakkın Zekeriyya'yı ona kefil kılması, onun saadetini temin 

etmek içindir.213 

                                                
209 Kasas 28/12 Ayrıca; aynı manayı ifade eden ve " � ��	
� ” kelimesini havi bir ayette vardır. "Hani, kız kardeşin 
gidip "Ona bakacak birini size bulayım mı?” diyordu.” Taha 20/40 
210 Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yayınları,12/476–477. 
211 Mesele Tevratta şu şekilde dile getirilmiştir: O sırada firavunun kızı yıkanmak için ırmağa indi. Hizmetçileri 
ırmak kıyısında yürüyorlardı. Sazların arasındaki sepeti görünce, firavunun kızı onu getirmesi için hizmetçisini 
gönderdi. Sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Ona acıyarak, "Bu bir İbrani çocuğu” dedi. Çocuğun ablası 
firavunun kızına, "Gidip bir İbrani sütnine çağırayım mı?” diye sordu, "Senin için bebeği emzirsin.” Firavunun 
kızı, "Olur” diye yanıtladı. Kız gidip bebeğin annesini çağırdı. Firavunun kızı kadına, "Bu bebeği al, benim için 
emzir, ücretin neyse veririm” dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi. Çocuk büyüyünce, onu geri getirdi. Firavunun 
kızı, çocuğu evlat edindi. "Onu sudan çıkardım” diyerek adını Musa koydu. Çıkış 2/5–10.  
"O sırada, son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa, üç ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta 
bırakıldı. Firavunun kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa, Mısırlılar'ın bütün bilim 
dallarında eğitildi. Gerek sözde, gerek eylemde güçlü biri oldu. Elçilerin İşleri 7/21–22 
212 Âl-i İmrân 3/37 
213 Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yayınları,2/444–454. 
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Ebu Ubeyde ise, işlerini görmeyi Zekeriyya üstlendi, diye açıklamıştır. Kûfeliler bu 

kelimeyi şeddeli olarak okumuşlardır. O bakımdan bu kelime iki mefule geçiş yapar. İfadenin 

takdiri şöyledir: Rabbi, onu Zekeriya’nın himayesine verdi. Yani onu himaye etmekle 

Zekeriya’yı görevlendirdi. Bunu ona takdir buyurdu ve ona kolaylaştırdı.214 

Kur'ân 1400 yıl önce kimsesiz çocukların bakımı ve eğitilmesi konusuna değinmiş, 

Hz. Meryem'in Zekeriya Peygamber'in terbiyesinde yetiştirildiğini örnek olarak vermiştir. 

Böylece Kur'ân ülkelerin geleceğiyle ilgili bu çok önemli konuya parmak basmaktadır. Amaç 

bu olmasaydı, Meryem'in Zekeriyya Peygamberin himayesine verilmesinden bahsetmeye 

gerek olmazdı.215 

Hz. Meryem'in himaye edilmesini konu alan diğer ayette bu husus şöyle teyit  

edilmektedir:"(Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb 

haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kur'a çekmek üzere 

kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken de 

yanlarında değildin."216  

Kendisine hiçbir erkek eli değmemişken hamile kalan Meryem’in oğlu İsa (a.s.)’nın 

da yetim olduğunu ve annesine iftira edildiğinde bu ana ve yetimi Allah’ın bizzat vahyiyle 

himaye ettiğini Kur’an ayetlerinde müşahede ediyoruz. "Nihayet onu (kucağında) taşıyarak 

kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın! Ey Harun'un kız 

kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi."217 Zor durumda kalan 

bu kadını Allah çocuğu beşikte konuşturarak kurtardı.(Al-i İmrân 3/46) Anne ve oğlunu 

yalnız bırakmadı. Hz. İsa’nın tebliğe başladığı zamana kadar onları, oturmaya elverişli, 

akarsulu yüksek bir yere yerleştirdi. (Mü’minûn 23/50)218 

Yetimlerin himayesi ve özellikle mallarının muhafazası ilkesine ışık tutan bir diğer 

kıssa ayeti ise "Musa-Hızır Kıssası"nda geçmektedir. İki yetimden "������"  kelimesi 

kullanılarak: "Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir hazine 

vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü (ergenlik/rüşd) 

çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da 

kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur."219 şeklinde 

bahsedilmiştir. 

 

B. Uhrevî Ceza 

                                                
214 İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları,4/180–183. 
215 Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları,2/891–893. 
216 Âl-i İmrân 3/44 
217 Meryem 19/27–28 
218 Akpolat, "Peygamberimiz de Yetimdi” Diyanet Aylık Dergi (Ağustos 2005), Sayı:176, s. 17 
219 Kehf 18/82 
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Yetim hukukunun ve özellikle malının ahiret yönünden getireceği cezaları 

hususunda iki ayet bizlere uyarıda bulunmaktadır. "Yetimlere mallarını verin, temizi pis 

olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) 

yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır."220 "Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz 

karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir."221 

Allah Teâlâ ilk ayette, yetimlerin mallarını, hangi haram cihetten olursa olsun, 

yemenin büyük bir günah olduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Çünkü bu, muhakkak ki 

büyük bir günahtır." Vahidî (r.h.) şöyle demiştir: Buradaki kinayeli ifâde, yemek fiiline 

dönmektedir. Bu böyledir, çünkü Cenâb-ı Hakk'ın آ% ا� وا�� ب ;(yemeyin) buyruğu, yemeye و'

(günâh) kelimesi de, büyük günaha delâlet etmektedir.222 

Müfessirlerin beyanına göre bu ayet hem zengin hem de yetim hakkı yiyen Gatafan 

kabilesine mensup bir kişi hakkında inmiştir. Bu kişi ergenlik çağına gelen yetim yeğeninin, 

malını istemesine rağmen vermemişti. Hz. Peygamber'e başvurdular. Âyet bu olay üzerine 

nazil olmuştur. Bunun üzerine amcası, "Allah'a ve Peygamber'e itaat ettik. Büyük günah işle-

mekten Allah'a sığınırız" deyip malını ona teslim etmişti.223 Hz. Peygamber de "Böyle nefsin 

cimriliğinden sakınıp Rabbine itaat eden, onun cennetine girer." buyurmuştur. Çocuk da 

malını alınca Allah yolunda harcamış. Rasulullah da "Sevap sabit oldu, fakat günah ebedi 

kaldı." buyurmuş. "Ey Allah’ın Rasulu! Sevabın sabit olduğunu anladık, günah nasıl ebedi 

kaldı? Allah yolunda harcıyor." dediklerinde, "Çocuğun sevabı sabit, fakat babasının günahı 

ebedî kaldı." buyurdu.224 

Uhrevî sorumluluk açısından ikinci ayet (Nisa Suresi/10) ise yetimin malını 

korumaya yönelik şiddetli bir tehditte bulunmaktadır. Buharî ravilerinden Davudî: "Bu ayet–i 

kerime Kur'ân’da mü’minlere karşı varid olan haberlerin en şiddetlisidir." demiştir. Müfessir 

Süddî de: "Yetim malı yiyen kişi, kıyamet gününde ağzından, burnundan, gözlerinden, 

kulaklarından alev saçarak ba’s olunur. Bu bedbahtı gören her kişi, onun yetim malı yemiş 

olduğunu bilir." demiştir. 225 Ebu Sa'îd el-Hudrî (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle dediğini 

rivayet etmiştir: 

"Miraca götürüldüğüm gece, dudakları deve dudakları gibi olan bir grup insan 

gördüm. Onlar için, dudaklarından tutan, sonra da ağızlarına ateşten bir kaya koyan kimseler 

vazifelendirilmiştir. Bu kayalar, onların altlarından çıkıyordu. Bunun üzerine, "Ey Cebrail, 

bunlar kimler?" dediğimde, O: "Bunlar, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyen kimselerdir" 
                                                
220 Nisa 4/2 
221 Nisa 4/10 
222 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr),  IX, 170. 
223 Âlûsî, Rûhu’l-Me’ânî, III, 187; Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yayınları,5/26-
27. 
224 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 503 
225 Miras, Tecrid–i Sarih, VIII, 225 
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dedi". Ayetin tefsiri beyanında getirilen bu tasvirleri, zekât vermeyenlere getirilen tehditle 

birebir uyumlu bir nükte içinde vahyolunduğunu şöyle müşahede ediyoruz:  

Allah Teâlâ, zekâtını vermeyenler hakkında, bedenlerinin dağlanacağı tehdidini 

zikrederek,  "O gün bunlar, üzerlerinde (yakılacak) cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da 

o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak"226 buyurmuştur. Allah Teâlâ, 

yetim malını yiyen kimse için de, karnının ateşle doldurulacağı tehdidinde bulunmuştur. 

Şüphe yok ki bu tehdid daha şiddetlidir. Bunun sebebi şudur: Zekat mevzuunda, fakir kimse 

nisab miktarı mala mâlik değildir. Aksine mâlik ve zengin olanın, malından belli bir miktara o 

fakiri mâlik kılması gerekmektedir. Yetimin malını yeme meselesine gelince, yetim bu mala 

sahip ve mâliktir. Bundan dolayı velînin, yetime malını vermemesi daha çirkin bir fiildir. 

Binaenaleyh bu husustaki tehdid, daha şiddetli olmuştur. Bir de fakir bazan büyük olur ve bu 

sebeple de mal kazanabilir. Yetim ise, küçüklüğü ve güçsüzlüğünden dolayı âcizdir. Bundan 

dolayı yetimin malını telef edip bitirme hususundaki va'îd daha şiddetli olmuştur.227 

Ayetlerin ahirette olacağını haber verdiği tehditlerin yanında, ayette geçen ً+%,       

(haksızlıkla) kelimesi yetim malının bazen haksız yere olmaksızın yenilebileceğine delâlet 

ederek muhtaç olan veli ve vasîlerin maruf bir şekilde yetimin malından yiyebilmelerini 

telmih etmektedir.228 Bu da ahirette bu marufa göre yiyenlerin, haksızlıkla yiyenlerden nasıl 

ayrılacağını tasvir etmektedir. 

Hadisi Şerifler de ayetlerin bu manasını niteleyerek, farklı rivayetlerde yetim malı 

yemenin ahirette getireceği cezaları bildirmiştir. Yetim malı yemeyi 7 büyük günah içinde 

sayan hadisi şerif bu günahın büyüklüğünü anlatan rivayetlerdendir. Ahiretteki tasvirlerini 

anlatan hadisi şerifte ise peygamberimiz: "Bir topluluk kıyamet günü ateş ağızlarından 

fışkırırken diriltilirler." denildi ki: "Ya Rasulallah! Kimdir bunlar?" dedi ki: "Allah’ın şöyle 

dediğini görmedin mi: Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler. . ." buyururlar.229 

 

C. Ahlâkî Nitelendirmelerde Yetimler 

Kur'ân–ı Kerim yetimlerle ilgili hususları gerek inançla ilişkilendirerek gerekse 

kıssalarla örneklendirerek, yetime yapılan iyiliklerin imanın gereği ve insan ahlakı için 

yüksek bir yol olduğunu göstermektedir. Mü'minin kazanmasını istediği bu ahlakı, Kur'ân 

"sarp yokuşu aşmak", "yetim malına en güzel surette yaklaşmak", "Zengin olan, iffetli olmağa 

çalışsın", "yoksul olan uygun bir şekilde yesin"ve buna benzer ifadelerle bir ahlak olarak 

ortaya koymuştur. 

                                                
226 Tevbe 9/35 
227 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr), VII, 375 
228 Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr), VII, 372 
229 İbn Kesir, Tefsiru’l–Kur’ani’l–Azîm, II, 194–195 
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Yetime iyilik konusunda ona yardım etmenin, onu yedirmenin ahlaki benzetmesini 

Kur'ân  "Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya 

açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır."230 ayetiyle "zor 

geçidi aşmak" gibi fevkalade hayırlı bir amel olarak tavsif eder.231 

Ayetin tefsiri sadedinde Nehaî "açlık gününde yakını olan bir yetimi doyurmak" 

buyruğu hakkında: “Yemeğin çok az bulunduğu bir günde (yemek yedirmektir)"232 diye 

açıklama getirmiştir. Bu konuda Peygamber (sav)’den şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

“İlahi rahmeti celbeden hususlardan birisi de aç kalmış bir Müslüman’a yemek 

yedirmektir.”233 İlahi rahmeti celbeden ahlak, bir müslümanı yedirmek olunca, bunun bir 

yetim üzerinden gerçekleştirilmesi bu ahlakın derecesini daha da artıracaktır. Yakın yetimin 

kim olduğu sorusuna da cevap aranarak, bu yüce ahlakın tam manasıyla ne olduğunu 

müfessirler tespit etmeye çalışmışlardır. Bu tesbit gayretinin bir sonucu olarak ayetteki "yakın 

yetim"den kasdedilenin "nesep yakınlığı" olduğu söylenmiş. Komşuluk yakınlığı olabileceği 

de ifade edilmiş fakat, nesep ve din yakınlığının tercih edildiği kabul edilmiştir.234 

 

II. Kur’an ve Sünnette Yetimin Aile İçindeki Yeri 
 

A. Yetimlerin Evlendirilmesi 

Yetimlerin evlendirilmesi Kur'ân’da iki ayrı konuya delalet eden delillerle ortaya 

konmuştur. Bunlardan ilki doğrudan küçüklerin evlendirilmesi (tezvîc–i sığâr)dir. Diğeri ise 

velilere yetimlerin mallarına gösterdikleri ilgi ya da mehirlerini az tutma gibi nedenlerle Nisa 

Suresi 3. ve 127. ayetlerde evlenilmeleri hususunda getirilen uyarılardır. 

Doğrudan yetim küçüklerle evlenilmesine veya yetim küçüklerin evlendirilmesine 

delalet ettiği ifade edilen ayette: "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin 

haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan 

ikişer, üçer, dörder alın. . ."235 denilerek adalet göstermekten korkan veliler, yetimlerle 

evlenmekten menedilmektedir. Bu ayetin tefsiri bahsinde Buharî de Hz. Aişe’den rivayet göre 

yeğeni Urve "Yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız…" ayetinin tefsirini 

sordu. Hz. Aişe şöyle cevap vermişti: "Ey Hemşiremoğlu, ayetteki م� ile kastedilen yetime ی#

kızdır ki, o velisinin velayeti ve vesayeti altında bulunup mal hissesinde veliye ortak olur. 

Malı ve güzelliği velisinin hoşuna gider. Bundan dolayı velisi onu nikâhı altına almak ister. 

Fakat mihrinde adalet etmek ve başkasının verdiği kadar mehir vermek istemez. İşte bu ayette 

                                                
230 Beled 90/15 
231 Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (Hadis Ansiklopedisi), II, 517 
232 Kurtubî, el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an,  XIX, 124. 
233 Hâkim, el-Müstedrek a’le’s-Sahiheyn, II, 570. 
234 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, IX, 229 
235 Nisâ 4/ 3 
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o çeşit velilerin velayeti altındaki yetime kızları –haklarında adalet ve onların mehirlerini en 

yüksek miktarına yükseltmedikçe– nikâh etmeleri yasaklanıp bunlardan başka kendilerine 

helal olan kadınlardan nikâh etmeleri emrolunmuştur." Hz. Aişe rivayetine devam ederek der 

ki: "Bu ayet nazil olduktan sonra insanlar, Rasulullah’tan fetva istediler. Bunun üzerine Allah 

Teala şu ayeti indirdi: "Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü 

size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz 

yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan 

âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz 

Allah onu bilmektedir."236  

 cümlesinin anlamı; velayetindeki yetime (nikâhlamak istediğiniz) و��23 ن ان ��01 ه.

kızın malı ve güzelliği az olunca onu nikah etmek istememiştir. Bu mal ve güzelliği fakir olan 

yetime kızlara rağbet etmediklerinden dolayı malına ve güzelliğine rağbet ettikleri yetime 

kızları –adalete riayet etmedikçe– nikâh etmeleri yetim velilere yasaklanmıştır."237 

Hz. Ömer bu emir ve yasağın uygulamasında yetim velilerine zorlayıcı tavsiyede 

bulunarak: "Velayetinizdeki yetime kızlar güzel ve zengin ise, başkasına veriniz. Değilse 

kendiniz nikâh ediniz." derdi.238 

Hz. Aişe’den gelen bir diğer rivayete göre bu ayet, bir erkeğin yanında yetim bir kız 

olur ve bu erkek onun velisi ve mirasçısı bulunur. Yetim kızın malı var, fakat o erkekten 

başka onu koruyacak ve evlenmesi için yol gösterecek bir velisi de yoktur. İşte biricik velisi 

olan bu erkek, malına tamah ederek, malına ortak olmak için onu kimse ile evlendirmez, 

evlenmesine engel olur ve birlikte yaşayıp hoş geçinmez. Bundan dolayı Allah: "Eğer 

(kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız 

beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın." buyurdu. Ayetle 

sanki "Size neler helal kıldım bak ve kendisine zarar vereceğin şu yetim kızı bırak." 

denilmiştir.239 

B. Teaddüd-i Zevcât ve Yetimin Hukuku 

İslam Hukukunda çok kadınla evlilik birçok yönden tartışma sebebi olmuş; hatta 

peygamberimizin evlilikleri bu yönden İslam’a yabancı çevrelerce eleştiri malzemesi 

yapılmıştır. Meselenin daha çok cahiliye ile karşılaştırılarak ortaya konduğu, bunun yanında 

bunun İslam’ın temel prensibi değil, daha çok toplum içindeki bazı mağduriyetleri gidermesi 

açısından konulmuş bir hüküm olduğu genel kabuldür. Eleştirilerin teaddüd-i zevcatın 
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İslam'ın zaruri prensiplerinden olduğu üzere bina edildiği240 göz önüne alındığında bu genel 

kabulün İslam’daki yeri daha da önem kazanacaktır. Konunun yetimlerle ilişkisi ise teaddüd-i 

zevcata kaynaklık eden ayetlerin bizzat yetimlerin hakları ile ilgili olmasıyla ilgilidir.  

Meseleye ilk olarak cahiliyedeki şekli açısından bakmak ayetlerin indiği ortamın 

hukukunu tanımak için gerekli olacaktır. Buna göre cahiliyede de teaddüd–i zevcat vardı ve 

bunun için ne bir sınır ne de bir şart vardı.241 Kureyş’te bir adam 10 kadınla evlenirdi. İslam 

bu evliliği 4 ile sınırlayınca, nikâhı altında 4’ten fazla kadın olup da Müslüman olanlar, 4’e 

kadar olan kadınları nikâhında tutup diğerlerini boşama hususunda mecbur kalmışlardı. 

Gaylan b. Selem es–Sekafî’nin Cahiliyede 10 kadın nikâhı altında idi. Müslüman olunca 

Rasulullah ona fazla olanları boşayıp, Kur'ân’ın hükmettiği kadarını nikâhında tutmasını 

emretmişti.  Haris b. Kays, Gaylan, Süfyan ve Ebu Ukeyl bu tahdide uyan diğer 

isimlerdendi.242 

Rivayete göre gazve âdetlerindeki baskınlarla ve harp, cihad gibi sebeplerle birçok 

kızlar yetim kalarak bir erkek himayesine sığınırlardı. Bu şekilde bir erkek himayesinde çok 

sayıda ve haklarına riayet edilemeyecek miktarda yetim toplanırdı.243 

 Teaddüd-i zevcatın yetimlerle olan ilgisini ortaya koyan kabul görmüş tefsir daha 

önce zikrettiğimiz Hz. Aişe’den gelen rivayettir. Hz. Aişe’den rivayete göre yeğeni Urve 

"Yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız…" ayetinin tefsirini sordu. Hz. Aişe 

şöyle cevap vermişti: "Ey Hemşiremoğlu, ayetteki م� ile kastedilen yetime kızdır ki, o ی#

velisinin velayeti ve vesayeti altında bulunup mal hissesinde veliye ortak olur. Malı ve 

güzelliği velisinin hoşuna gider. Bundan dolayı velisi onu nikâhı altına almak ister. Fakat 

mihrinde adalet etmek ve başkasının verdiği kadar mehir vermek istemez. İşte bu ayette o 

çeşit velilerin velayeti altındaki yetime kızları –haklarında adalet ve onların mehirlerini en 

yüksek miktarına yükseltmedikçe– nikâh etmeleri yasaklanıp bunlardan başka kendilerine 

helal olan kadınlardan nikâh etmeleri emrolunmuştur." Hz. Aişe rivayetine devam ederek der 

ki: "Bu ayet nazil olduktan sonra insanlar, Rasulullah’tan fetva istediler. Bunun üzerine Allah 

Teala şu ayeti indirdi: "Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü 

size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz 

yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan 

âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz 

Allah onu bilmektedir."244  
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 cümlesinin anlamı; velayetindeki yetime (nikâhlamak istediğiniz) و��23 ن ان ��01 ه.

kızın malı ve güzelliği az olunca onu nikah etmek istememiştir. Bu mal ve güzelliği fakir olan 

yetime kızlara rağbet etmediklerinden dolayı malına ve güzelliğine rağbet ettikleri yetime 

kızları –adalete riayet etmedikçe– nikâh etmeleri yetim velilere yasaklanmıştır."245  Ayetin 

iniş sebebini en açık olarak gösteren bu rivayet; yetimlerin veliler tarafından mal ve 

güzelliğine tamah edilerek başkaları ile evlenmelerine mani olunup, uygun olmayan bir mehir 

ile kendilerine zorla nikâh etmelerinin yanlışlığına dikkat çekmektedir. Can ve mal açısından 

bu şekilde zarara uğratılan yetimler, velileri tarafından nikâh edilerek adaletsizliğe terk 

edilirken, diğer taraftan mal ve güzelliği az olan yetimlere hiç rağbet edilmeyerek tamamen 

sefilliğe düşürülmeleri ile yalnızlığa terkedilen yetimlere de haksızlık edilmiş olmaktadır.246 

Buna göre velilerin yetimlerle evlenmeleri ve bu şekilde gerçekleştirdikleri teaddüd-i zevcat 

belli şartlara bağlanmış olmaktadır. Buna göre: 

1. Veliler adaletle davranmak şartı ile ancak yetimlerle evlenebilirler, eğer adaleti yerine 

getiremeyeceklerine dair içlerinde zan, şekk, vehm247den birinin dahi olması ayetteki 

"adaleti yerine getirememekten korkmak" ifadesinin gerçekleştiğini gösterir. Böylece 

sırf malı için yetimlerle evlenmek yasaklanmıştır. Ayetin manası, adaletsizlik 

korkusunun, yetimi nikâh etmenin yasak olduğuna gerekçe olmasıdır.248  

2. Velilerde adaleti yerine getiremeyeceklerine dair korku oluştuğunda ise velilerin 

teaddüd-i zevcatı ilk olarak velayet ve vesayetleri üzerlerinde olmayan yetimleri ve 

malları kendilerini harama ve adaletsizliğe sürüklemeyecek diğer kadınları nikâh 

etmeleri suretiyle yapabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

3. Son olarak "eğer diğer kadınlara da adaletle davranamamaktan korkarsanız (zann, 

şekk, vehm) tek olanla ya da cariyelerle yetinin" denilerek burada teaddüd-i zevcat 

meselesi, yetimlere adil davranamayan velilere getirilen bir alternatif olmasından 

başka diğer yetim velisi olmayanlar için umûmileşmiştir. Ayette sanki şöyle denilmiş 

olmaktadır: "Yetimleri nikahlamak hususunda adaletsizliğe düşmekten korkarsanız, 

onları nikahlamayın; sizin için yetim olmayan kadınlar için geniş bir hak tanınmıştır, 

dolayısıyla onlardan dilediğinizi nikahlayın..."249 

İşte bu umûmileşen anlayış bunun İslami bir kaide olduğu yanlışına sürüklediğinden 

yapılan bütün tartışmalar ilk olarak bunun mutlak değil mukayyet250 bir hüküm olduğunu; 
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me’murun bih değil me’zûnun fîh251 bir ruhsat 252ve tahdîd-i zevcât253 olduğu noktasını 

vurgulamış ve de teaddüd-i zevcata delil olan ayetin "ilk olarak doğrudan doğruya yetimlere, 

ikinci olarak yetimler münasebetiyle kadınlara taalluk ettiği"254ni ortaya koymuştur. 

Konu bu şekilde anlaşılmasının yanında farklı yorumlarla izah edilmiştir. Bu 

yorumlardan birine göre de: “Nisâ: 3-4 ayetleri, öncelikle mücerred kadın ve nikâh hukukunu 

değil, bilâkis yetim kız ve kadınların hukukunu düzenler. Nisâ sûresi, Uhud savaşı sonrasında 

korunmasız kalmış dul ve yetim kadınların/kızların sorunlarına çözüm aramak amacıyla nâzil 

olmuş ve mü'minlere şehid kardeşlerinin geride bıraktıkları dul ve yetimleri sahiplenmeleri 

gerektiğini, bunun dinî bir vecibe olduğunu ve herkesin üzerine düşeni yapması lâzım 

geldiğini söylemekte; bu durumu kesinlikle istismar etmemeleri konusunda da mükellefleri 

uyarmaktadır. Ayetin tahdid ifade ettiğini ifade eden yorumlarda ulema metnin kendi bağlamı 

ile maksadını değil, içlerinde bulundukları toplumsal bağlamların zaruretlerini 

öncelemişlerdir.”255 denilerek çok eşlilik meselesinde yetimlerin gözetildikleri 

vurgulanmıştır. 

C. Yetimlerin Miras ve Mehir Hakkı 

"Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah 

açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim 

kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan âyetler 

(Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu 

bilmektedir."256  ayetinde inananlara evlenmek isteyip de hakları olan mehirlerini 

vermedikleri yetim kızlar ve yetim çocuklar hakkında adil davranmaları emredilmektedir. Bu 

ayetten anlaşılıyor ki, bazı Müslümanlar, kadınların miras durumu veya yetim kızların 

mehirleri hakkında soru sormuşlar, bu sorunun açıklamasını istemişler, bu münasebetle bu 

ayet inmiştir. "Kendileri için yazılmışı vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar," 

cümlesi yetim kızları nitelemektedir. Burada kastedilen yetim kızlar, kişinin malına varis 

olmak için evlenmek istediği yetim kızlardır. Bazı müfessirler "onlar için yazılmış" 

cümlesinin hem mehre, hem de mirasa delalet ettiğini söylerler. Çünkü veli ve vasiler, 

evlerinde bulunan yetimleri mallarına tamahan başkalarıyla evlendirmez, ya kendileri evlenir 

ya da onları oğulları ile evlendirip mallarını kendilerine mehir olarak alırlardı.257 Ayrıca  
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 baliğ olmayan küçük çocuklar hakkında…" cümlesinde de çocuklara"وا�+�#45$�. م. ا� ��ان

miras verilmediği hususu hatırlatılmaktadır.258 

 

 

III. Kur’an ve Sünnette Yetim Malı 
 

A. Muhafazası 

Kur'ân’da yetimin malının muhafazası ile ilgili olarak ilk dikkat çekici örnek kıssa 

olarak geçen Musa–Hızır kıssasında yer almaktadır. "Duvara gelince, şehirde iki yetim 

çocuğun idi; altında da onlara ait bir hazine vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin 

istedi ki, o iki çocuk güçlü (ergenlik/rüşd) çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet 

olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında 

sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur."259 Ayetteki bu iki yetim büyümeden duvar yıkılmış 

olsaydı, o hazineyi başkaları bulacak ve zayi olacaktı.260 

Bu kıssadan başka Kur'ân’da yetim malı yiyenler hakkında ahirete yönelik 

cezalardan bahsedilmiştir. 

Haksızlıkla ve zulmederek yetim malını yiyenlerle ilgili olarak"Karınlarına ancak 

ateş tıkınmış olurlar…"261uyarısında bulunulurken,  diğer ayette bunun büyük günahlardan 

olduğu "Büyük bir günahtır."262  şeklinde açıkça ifade edilmiştir. 

Yetimin malının korunması ile ilgili olarak ayetlerden çıkarılan üç aşama, bu 

muhafazanın hukukî yönünü tanımlamaktadır. Buna göre: 

� Muhafaza 

� Artırma 

� Zamanında Teslim.263 

Malın muhafazası hususunda yetim malını haksızca yemenin büyük günah olduğunu 

bildiren ayette: "temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak 

(kendi malınızmış gibi) yemeyin…"264 denilerek hukukî olarak yetim malını nasıl tasarruf 

etmek gerektiği beyan edilmiştir. Müfessirler "temizi pis olanla değişmek" tabirinden birkaç 

tefsir çıkarmışlardır. Mücahid ve Ebû Salih’den gelen tefsir "helali haramla değişmeyin" 

demektir. Yani yetimin malını helak olacak diye acelece davranıp infak ederek, kendin için 

ticaret yaparak, vakfedip başkasına vererek helal rızkını haram ile tebdil etme, çünkü yetimin 
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malından aldığın şey pis ve haram olur, ona da Allah’ın verdiği helal malını vermiş olursun. 

Fakat onlara mallarının aynlarını verin, demektir. Bu da göstermektedir ki, yetim velisine, 

yetimin malından kendisi için borç alması caiz değildir ve veli malını onun malı ile 

değişemez, kendisi için hapsedip başkasına veremez. Bu demek değildir ki velinin yetim 

malında yetim lehine alış–veriş yapması caiz değildir. Sadece malı kendisi için tutup, yetime 

de tuttuğu o malın yerine başka bir malı vermesi yasaklanmıştır. Burada ayrıca velinin yetim 

malını aynı kıymeti ile satın alma hakkının olmadığına da delalet edilmektedir. Çünkü veliye 

yetimin malını kendisi için değişmesi yasaklanmıştır. Bu diğer değişme şekillerinde de genel 

bir kaidedir265 ve fukaha bu noktadan hareketle velinin velayeti altındaki çocukla normal 

şartlarla alışveriş yapmasını yasaklamıştır.266  Ancak bu hükümden Ebu Hanife’nin görüşüne 

göre velinin yetime verdiği malın kıymetinin, aldığı maldan daha kıymetli olması durumu 

müstesnadır. Zira ayette "Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle 

yaklaşın."267 denilmiştir. Bu hususta el–Fetava’s–Suğra’da zikredildiğine göre, vasi yetimin 

malını kendi hesabına satın alacak olsa, bakılır; eğer bu, çocuğun hayrına bir satış ise caizdir. 

Hayırlı olmaktan maksadın ne olduğuna gelince, on dirhem değerinde olan bir şeyi onbeş 

veya daha fazla dirheme satın almaktır. İşte bu, çocuk için hayırlıdır. Değerinin fevkinde 

olursa hayırlı değildir. Fetvada bu vech üzeredir. Eğer mal akar cinsinden ise taşınmaz 

malların korunmasına yönelik olarak vasi yetimin akarını yabancıya normal değeriyle 

(mislü’l–kıyme) satarsa caizdir. Ve bu mesele herkesçe bilinir. Şemsü'l–Eimme el–Halvânî 

der ki: "Bu selefin cevabıdır. Müteahhir alimlerin cevabına göre , bu satış üç şarttan biri ile 

caizdir: Ya müşteri kıymetinin fazlasını vererek alır, ya küçüğün bunun değerine ihtiyacı 

vardır, ya ölenin ödenmeyen borcu vardır. Fetvada bu görüşe göredir."268 

Ayrıca "kendi malınıza güzel bakıp yetimin malını kötü durumda bırakmayın.", 

"yetimin malına saldırarak almayınız ki güzel mallarınızın ona karşılık yok olmasına sebep 

olup felakete düşmeyin.", "kendi helal rızkınızı beklemeyerek sabırsızlanıp yetimin malını 

haram yemek için pis boğazlığa kalkışmayın." 269 "yetimin malını koruma kollama gibi güzel 

bir işi, yetimin malından kendine pay alma gibi pis bir işe değişmeyin"270 tefsirleri de 

yapılmıştır. 

Sa’îd b. Müseyyeb, Zührî, Dahhâk, ve Süddî de "temizi pis olanla değişmek" 

ifadesini: "Kalp parayı yenisinin, zayıfı da besilinin bedeli yapmayın." diye tefsir 
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etmişleridir.271 Cahiliyede din kaygısı olmadığından yetimin malını haram bilmediklerinden 

dolayı yetimlerin malını alıyorlar ve kendi malları ile değiştiriyorlardı. Ardından da: "isme 

isim, başa baş" diyorlardı. Tıpkı yetimin iyi yüz koyunu olduğunda, zayıf koyunlarla onları 

değiştirerek "yüze yüz" dedikleri gibi, fakat Allah bunu yasakladı.272 

"Onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin…"273 

ayetinin tefsirinde ise Mücahid ve Süddî: "Onların mallarını kendi mallarınızla birlikte, 

malınıza katarak yemeyin." manasını vermişlerdir. Dolayısıyla zimmetinde borç olsun diye 

istikrâz yoluyla mallarına katmaları yasaklanmıştır ki, onu ve kârını yemek caiz olsun.274 

Birleştirerek, katarak manası verildiği için ayetteki 60ا�� ام ا� terkibine  60م7 ام ا� anlamı 

verilmiştir.275 Ebu’l–Bekâ ayete  �8 (maiyyet) ise iki malın مkelimesini takdir etmiştir. 7 م5

tek mal kabul edilmesinden daha genel olarak iki maldan kayıtsız olarak aynı derecede 

faydalanılması anlamındadır.276  Râzî bu maiyyet manasından çok "infâk ederken onların 

mallarını kendi mallarınıza katmayınız; sonra, kendisinden faydalanmanın helalliği 

hususunda kendi mallarınızla onların mallarını birbirinden ayıramazsınız" manasını daha 

doğru bulur.277 

 

B. İdaresi ve Nemalandırılması 

Yetim malının idaresi ve nemalandırılması ile, faydası yetime dönecek ticaret, ziraat, 

yetim malını artırma, yetim malına vasilik etmeyi kastediyoruz. Çünkü ayet yetim malına 

yaklaşmanın en güzel surette olması için bir sınırlama getirmemiştir ve ayet bunu "en güzel 

şeklin dışında yaklaşmayın." şeklinde mutlak olarak zikretmiştir. Fakihler bu yaklaşmanın 

nasıl olacağı hakkında ayete birçok mana vermişleridir.278 

Bu verilen manalardan birisine göre, yetim malını idare etmeyi terk etmek, yetim 

malının telef olup kaybolmasına sebep olacağından, haram kabul edilmiştir. Fakat yetim 

malını idare etmeyi terk etmenin yetim malına zarar vermeyeceği düşünülürse, o zaman da 

yetim malını idare etmenin yetim malı açısından bir maslahat ve faydayı kapsaması gündeme 

gelmektedir. Çünkü ayet "en güzel şekilde yaklaşmayı" öğütlediğinden yetim malına maslahat 

getiren bir idare bu "en güzel yaklaşma"nın kapsamına girmiş olmaktadır. Bu iki mana, 

yetimin durumuna göre "yasaklama" formunda getirilmiştir. Bu manalandırma, yetimin malını 
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idare etmenin "en güzel idare olduğu kabul edilen bir surette yetimin malına yaklaşmak" 

manasından kinayedir. Bu ise korumak, artırmak, yetim için en faydalı olduğunda şüphe 

edilmeyen bir şekilde maruf üzere infakta bulunmak şeklinde olur.279 Mesela bundan 

anlaşılan, yetim malının bir yerde 10 dinar, diğer bir yerde 20 dinara satılması durumunda; 10 

dinara satılmasının yetim malı için bir ifsat kabul edilmesidir. Bu örnek yetim malı hususunda 

maslahat ile eslah karşılaştığında, eslah olanın tercih edilmesinin ayetteki "en güzel şekilde" 

tabirine karşılık geldiğini açıklamaktadır. Bu mana iki yönden illetlendirilmiştir: Birincisi, 

yetim için, maslahat ile eslahın gözetilmesi yetime, veli belirlemenin sebebidir. İkincisi ise, 

yetimin malını az bir karşılığa satmanın maslahat olacağı ile daha fazla bir teklife satmamanın 

eslah olacağı hususunda şüphe ederiz. Şöyleki, malın yetimin mülkiyetinden müşterinin 

mülkiyetine eslahiyyet bulunmadan intikal etmesi durumunda, yetim malının olduğu hal üzere 

bırakılması ve bu şekilde malın intikal etmemesi hükme bağlanır. Bunda veli eslahiyyet 

olduğunu gözetirse, bu da açıktır ki, o zaman malı olduğu hal üzere bırakmakta, intikal etmesi 

için bir imkan kalmaz.280 

"Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. 

Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak 

yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu 

olarak da Allah yeter."281 

İbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre, bir yetimin velisi İbn Abbas'a "Onun 

(yetimin) devesinin sütünden içebilir miyim?" dediğinde, İbn Abbas şöyle der: "Eğer yittiği 

zaman onu arıyorsan; su içme gölünü (su sızdırmasın diye) onarır sıvarsan; uyuz olduğu 

zaman tedavi edersen ve susadığında da ona su verirsen, nesline zarar vermeden ve sağmak 

konusunda aşırı gitmeksizin onun sütünden iç..."282 

Hz. Peygamber (s.a.s)'den rivayet edilen şu husustur: Bir adam, Hz. Peygamber'e 

gelerek, "Himayem altında bir yetim bulunmaktadır. Onun malından yiyebilir miyim?" 

deyince, Hz. Peygamber, "Bir mal yığmaksızın ve kendi malını da onun malıyla (onun malını 

ileri sürmeksizin) himaye etmeksizin mâruf ölçüler içinde yiyebilirsin" buyurdu.283 

 

C. Reşid Olduklarında Mallarının Teslimi 

Yetim malının teslim edilmesi hususunda Kur'an, velinin imkanı ile gerçekleşen özel 

bir vakit belirlemiştir. Kur'an'da 3 ayet ile belirlenmiş bulunan bu vakit iki aşamanın ikisini de 

kapsamaktadır: bulûğ ve rüşd. Fakihler bu ayetten istifade ederek, yetime malı teslim etmek 
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için bu iki şarttan birinin kendi başına yeterli olmayacağını ifade etmişlerdir. Çünkü nice 

insan, bedenî olarak şartların belirlediği yaş ile buluğa ermekle birlikte; malî sorumluluğu 

yüklenecek kapasiteyi henüz kaldıracak durumda olamamaktadır.284 Bu konuyu ortaya koyan 

ayetleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

"Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir 

olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin."285 

"Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşın; ölçü 

ve tartıyı adaletle yapın."286 

 "Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. 

Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir."287 

İlk ayette geçen "evlilik çağı" buluğu ifade etmekle birlikte, bunun sınır ve belirtileri 

kişilere göre değiştiğinden fakihler bazı ortak belirtileri ve muhtemel sınırları belirleyerek 

ayeti tefsir etmeye çalışmışlardır. Malın teslim edilmesinin asıl ve son şartı olan rüşdün 

sınırını ve tanımını fakihler farklı farklı yapmışlardır. Buna göre bir kısmı sadece malın idare 

ve tedbirini anlarken, bir kısmı dini istikamet şartı koşmuşlardır,288 bir diğer kısmı da  her 

ikisini birden şart koşmuşlarıdır.289 Fakihler rüşdün tesbiti hususunda da iki merhalenin 

gözetilmesini gerekli görmüşlerdir: Denemek (İhtibâr) ve şehâdet. Denemeyi, çocuğun 

toplumdaki çocukluk tabiatının gerektirdiği işe havale ederek belirlemeyi tercih etmişlerdir. 

Mesela tüccarın çocuğu alış–verişte denenir, güzel yaptığı anlaşılırsa rüşde erdiği bilinir. 

Ticaret dışında bir tabakanın çocuğuna ise bir miktar mal verilir ve gözlenir; eğer verilen malı 

güzel bir şekilde kullanır, idare ederse, bu onun aklî olgunluğa erdiğinin göstergesidir. 

Kızlarda da evin idaresine dair, ehlinin yaptığı şekilde bir idaresi gözlenirse, onun da rüşdüne 

karar verilir.290 

 

D. Malın Tesliminin Şahitle Tespiti 

Yetimin malının tesliminde rüşdün tesbiti için gerekli olan ikinci şart 

şahitlendirmektir. Şahitlendirmenin yetimin rüşd çağına erdiği için yapılması, aynı zamanda 

veli ya da vasinin bu karara vardığına dair de bir şahitlendirme olmaktadır. Böylece veli veya 

vasi için ileride karşılaşması muhtemel, yetim tarafından gelecek ithamlara karşı bir önlem 

alınmıştır. Veli veya vasinin hakkını kötüye kullandığına, zimmetine mal geçirdiğine, malı iyi 
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idare etmediğine dair itham ve suçlamalara karşın, burada veli korunmuş olmaktadır.291 

Ayette: Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu 

olarak da Allah yeter."292şeklinde hükmedilmiştir. Şahitlikle ilgili diğer ayetlerle293 tefsir 

edilerek, yetimin rüşde erdiğine dair şahit tutulduğunda iki erkek ya da bir erkek iki kadın 

şahit tutulması gerektiği hükmüne varılmıştır.294 Bu vücûbiyetin getirdiği faydalar şu şekilde 

sayılabilir: 

� Yetimin aleyhine, malını aldığı hususunda bir delil şahid bulununca, kendisine ait 

olmayan şeyinkendisine ait olduğunu iddia etmekten son derece uzak olur. 

� Yetim, yalan bir iddiaya yöneldiğinde, vasi, malını ona verdiği hususunda ikame 

etmiş olduğu delilini getirir. 

� Şahit bulundurma hususu, vasinin emanete riayet eden tertemiz, dürüst olduğunu 

ortaya koyar.295 

Malın yetime teslimini şahid huzurunda tespit etme işi, Şafiîî ve Malikî 

mezheplerine göre vacip, Hanefî mezhebine göre mendubtur. Vacip olduğuna göre, terki 

halinde mahkemeye müracaatla hakimin kararına uyulur. Mendup olması halinde, şahidin 

terkinden bir şey lazım gelmez.296 

 

IV. Ganimet ve Feyde Yetimlerin Hakkı 

Ganimet ve feyle ilgili olarak iki ayette yetimlerin gözetilmesine işaret edilmiştir. 

İslâm Hukukuna göre ganimet, harbîlerden muharebe esnasında veya muharip iki ordunun 

karşılaşması sırasında gazilerin gücü ile zorla alınan mal olarak tarif edilmiştir. Fey ise harac, 

cizye, ticaret vergileri, müsaleha bedelleri gibi gayri müslimlerden savaş etmeksizin alınan 

mallardır.297 İlgili ayetlerden ilkinde:"Eğer Allah'a ve hak ile bâtılın ayrıldığı gün, iki 

ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, 

bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resûlüne, onun 

akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir."298 

hükmü beyan edilmiştir. Bu ayetin geçtiği Enfal suresinin başında da ganimetlerle ilgili genel 

bir hüküm belirtilerek "Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve 

Peygamber'e aittir."299 her şeyden önce enfalin ve ganimetlerin hepsinin Allah'ın olduğu 
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hükme bağlanmıştır. Şu halde hepsi gaziler elinde emanettir. Bu ilahî hükme göre, hepsinin 

kamu yararına sarfolunması gerekir. Fakat ilahî hüküm, gazileri, diğer milletlerin 

geleneklerinde olduğu gibi, özel menfaatlerden büsbütün mahrum bırakmamaktadır. Ancak 

ganimetten beşte birinin Allah için ayrılması ve kamu yönetimi tarafından, açıklandığı şekilde  

toplum yararına sarfedilmesini emreder. Ganimetlerin beşte birden geriye kalan beşte dördünü 

de gazilere bırakır. Şu halde gaziler dilerlerse haklarını isterler. O zaman ganimetin onlar 

arasında taksimi vacip olur veya her biri dilerse kendi hakkından dilediği kadar taksimden 

önce veya sonra yine Allah için terk edebilir. Bu ayetin Bedir gününde veya Bedir'den bir ay 

üç gün sonra meydana gelen Benî Kaynuka gazvesi sırasında nazil olduğu hakkında iki 

rivayet vardır.300 Ayetin inişinden sonra bazı genel fıkhî görüşler oluşmuş ve atlıların, 

yayalardan iki kat fazla alması; bir düşman askerini öldürenin, onun üzerinde bulunan 

techizata (seleb) sahip olması gibi görüşler oluşmuştur. Hz. Ömer'in Sevad uygulamasından 

itibaren elde edilen araziler ganimet değil, fey kapsamında mütalaa edilmiş ve mülkiyeti 

devlette bırakılarak eski sahiplerine haraca verilmiş, savaşçılara pay edilmemiştir.301 

Bu konudaki diğer ayette de:"Allah'ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine 

verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar 

içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. 

Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan 

korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir."302 denilmiş ve bir öncekine benzer bir hüküm 

açıklanmıştır. Bu ayetin açık anlamı, ganimetin altıya taksim edilmesini ifade etmektedir. Bu 

yüzden bazı alimler demişlerdir ki, ganimet altı hisse yapılır, Allah'ın hissesi Ka'be ve diğer 

mescidlerin tamirlerine sarf edilir. Bazıları da, İbn Abbas, ve Hasan b. Muhammed b. 

Hanefiye'den gelen rivayelere dayanarak, ayette Allah'ın zikredilmesinin sırf hürmet ve uğur 

için olduğunu, Allah ve Rasulü için bir olmak üzere beş hisseye bölünmesi gerektiğini 

söylemişlerdir. Alimlerden bir kısmı da, ganimette olduğu gibi Hz. Peygambere ayrılan beşte 

bir hissede beşe taksim edilir. Çünkü Rasulullah beşte biri böyle taksim eder ve kalan beşte 

dördü de en uygun gördüğü şekilde sarf ederdi, demişlerdir. Hanefiler, ganimetin dışındaki 

gelirlerin beşe taksim edilmesinin gerekli olduğunu kabul etmeyerek bu ve bundan sonraki 

ayetlerin gösterdiği şekilde, en önemli olanı daha az önemli olana takdim etmek suretiyle 

bütün müslümanların yararına olan işlere sarfedilmesine kail olmuşlardır. Rasulullah'ın hissesi 

icmaen kendisine ait olup, Rasulullah onu kendisinin ve çoluk çocuğunun nafakasına 

sarfederdi. Ayrıca bazı hanımlarının bir yıllık yiyecek ve içeceklerini karşılayacak miktarı 

ayırır ve geri kalanı da müslümanların menfaatine olan işlere harcardı. Hanefilere göre Hz. 
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Peygamberin vefatından sonra onun için ayrılan hisse artık ortadan kalkmıştır. İmam–ı 

Şafiî'nin bir görüşüne göre Hz. Peygamberden sonra da imama verilir. 

Ayette geçen "yakınlar" ifadesi kazanılmış bir hak olarak görülmemiştir. Eğer elde 

edilen bir hak olsaydı, Rasulullah'dan sonra halifelerin onları bu haktan men etmeleri caiz 

olmazdı. İbn abbastan gelen bir rivayete göre "Humus (beşte bir), Hz. Peygaber zamanında 

beş hisse üzerine taksim olunurdu. Bu, Allah ve Rasulu için bir hisse zi'l–kurbâ için bir hisse, 

yetimler için bir hisse, miskinler için bir hisse ve yolcular için bir hisse şeklinde idi. Ancak 

Hz. Peygamber üç hisse olarak taksim ettiler. Hülefay–ı Raşidînin, peygamberin yakınlarına 

ayrıca bir hisse vermediklerinde ihtilaf edilmemiş, ehl–i beyt dahi bunu itiraf ettiğinden, 

zevi'l–kurbâya hisse ayrılmasının vacip olmadığı konusunda icma meydana gelmiştir. Bundan 

dolayı ayetten, verilmesi gereken yerler olarak üç sınıf anlaşılmış, bu üç sınıftan olan 

yetimlerin de, müslüman ve fakir olmaları şart koşulmuştur. Nesebi isbat edilemeyenle, zina 

çocuğu da yetim tabirine dahildir. Lakîtin ise, babası olmadığı tahakkuk edemeyeceğinden 

mesakin tabirine dahil olması gerekir.303 

Adı geçen sınıflara hisse verilmesinin sebebi ayette geçen; "ta ki o ganimet, yahut 

mal sizden yalnız zenginler arasında bir devlet olmasın." 304ifadesi ile illetlendirilmiştir. 

 

V. Miras Taksiminde Yetimlerin Gözetilmesi 

"(Mirastan payı olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır 

bulunursa bundan, onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin."305 ayeti, alimler 

arasında vaciplik ve müstehaplık olarak iki şeklide yorumlanmıştır.306 Mezhep imamlarının da 

dahil bulunduğu çoğunluk bunun farz değil, gönüllü bir tasadduk olduğunu, zekâttan başka 

mecburi sadaka yükümlülüğünün de bulunmadığını göz önüne alarak "Verilmesi güzel olur, 

menduptur" deyip âyeti böyle yorumlamışlardır. Ayrılacak bir miktarın zikredilen kimselere 

dağıtılmasının mecburi olduğunu söyleyen müctehidler de vardır.Danışmalar sonunda 

belirlenecek uygun bir miktarın belli bir fonda toplanması ve genellikle yoksullarla talep eden 

uzak akrabaya sarfedilmesi, bu ilâhî emrin bir düzen içinde uygulanmasını 

sağlayabilecektir.307  

Yüce Allah, mirastan pay hak etmemekle birlikte paylaştırmada hazır bulunan ve 

mirasçı olmayan akraba yahut yetim ve fakirlere, eğer mal çok ise ikramda bulunmayı ve 

onların mahrum edilmemelerini, şayet miras akar, yahut da az birşeyler vermeye dahi imkân 

vermeyecek kadar az olursa, onlara özür beyan etmeyi emir buyurmaktadır. Bununla birlikte 
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az miktardaki mirastan birşeyler vermenin ecri de çok büyüktür. Çünkü bazan tek bir dirhem 

yüzbin (dirhem)i geride bırakabilir. 

Ayet-i kerime bu görüşe göre muhkemdir. Bu görüş de İbn Abbas'ındır. Tabiînden 

de Urve b. ez-Zübeyr ve onun dışında kalan bir gurup da bunu benimsediği gibi; Ebu Mûsâ 

el-Eşârî de bunun böyle uygulanmasını emretmiştir. 

İbn Abbas'tan bu âyet-i kerimenin nesh edilmiş olduğuna dair rivayet de gelmiştir. 

Onu nesh eden de yüce Allah'ın: "Çocuklarınız hakkında Allah size şöyle emrediyor: Erkeğe 

iki dişinin payı kadar (veriniz)." (Nisâ, 4/11) âyetidir. 

Said b. el-Müseyyeb ise, bunu miras ve vasiyet âyeti nesh etmiştir, demektedir. Bu 

âyet-i kerimenin nesh olduğunu söyleyenler arasında Ebu Malik, İkrime ve Dehhâk da vardır. 

Ancak birinci görüş daha sahihtir. Çünkü bu âyet-i kerime mirasçıların kendi paylarını 

hakettiklerini; paylaştırma esnasında yanlarında hazır bulunupta mirastan pay almayan 

kimseleri de mirasa ortak etmenin müstehap olduğunu beyan etmektedir. 

İbn Cübeyr der ki: İnsanlar bu ayeti zayi ettiler (yani onunla amel etmez oldular). el-

Hasen der ki: Fakat insanlar cimrilik ettiler. 

Buhârî de İbn Abbas'dan yüce Allah'ın; "Paylaştırma sırasında yakınlar, yetimler ve 

yoksullar da hazır bulunursa...' âyeti hakkında bu âyet muhkemdir. Nesh edilmiş değildir 

dediğini nakletmektedir.308 Bir rivayete göre de şöyle demiştir: Birtakım kimseler bu âyetin 

nesh olduğunu iddia etmektedir Allah'a yemin ederim ki hayır o nesh edilmiş değildir. Fakat 

bu gereğince amelin ağırdan alındığı buyruklardan birisidir. 

Âyet-i kerimede iki kesimden sözedilmektedir. Birisi mirasçıdır. İşte başkasını 

rızıklandıracak olan budur. Bir diğer kesim ise miras almamaktadır. İşte maruf söz söyleyerek 

sana bir şey veremiyorum, der. 

İbn Abbas dedi ki; Yüce Allah mü'minlere miraslarını paylaştırmaları sırasında 

akrabalık bağlarını, yetimlerinize yoksullarını vasiyyet yoluyla gözetmelerini emretmiştir, 

Şayet ortada vasiyet yoksa o takdirde miras yoluyla onların bağları gözetilir en-Nehhâs der ki: 

Bu âyet-i kerime ile ilgili olarak söylenen sözlerin en güzeli budur. Yani mendupluk, hayır 

işlemenin teşviki ve yüce Allah'a şükür olmak üzere bu buyruğun gereğinin yerine getirilmesi 

sözkonusudur. 

Bir kesim de der ki: Bu şekilde az birşeyler vermek farz anlamında vaciptir. 

Mirasçılar bu kesimlere gönül hoşluğu ile birşeyler verirler. Kap-kacak, eskimiş elbise ve 

hafif şeyler. Bu görüşü İbn Atiyye ve Kuşeyrî nakletmektedir. Sahih olan bunun mendupluk 

ifade ettiğidir. Çünkü böyle bir şey farz olsaydı, terikede bir hak ve mirasta bir ortaklık 

                                                
308 Buharî, Tefsîr 4, Sûre 3 
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olurdu. Taraflardan birisinin hakkı bilinirken, diğer tarafın hakkı meçhul kalırdı. Bu ise 

hikmete aykırıdır, anlaşmazlığa, güzel ilişkilerin kopmasına sebeptir. 

Bir başka kesim de, âyet-i kerimede muhatap ve kast olunanların mirasçılar değil de, 

vasiyet ile mallarını paylaştıran ölümü yaklaşmış bulunan kimselerdir, der. Bu, İbn Abbas, 

Said b. el-Müseyyeb ile İbn Zeyd'den rivayet edilmiştir. Hasta bir kimse vasiyette bulunmak 

suretiyle malını dağıtmak ister ve o esnada mirasçı olmayan kişi yanında hazır bulunursa, onu 

mahrum etmemelidir. 

Bu -doğrusunu en iyi bilen Allah'tır ya- vasiyetin vacib olduğu ve henüz miras 

âyetinin nazil olmadığı dönemlerde sözkonusu olabilirdi. Ancak birinci görüş daha sahihtir ve 

kabul edilen alınması gereken görüş de odur.309 

 

VI. Yetimlerle İhtilat 

Nisa suresi 10. ayetteki yetim malını haksızlıkla yiyenlere yapılan ihtardan sonra, 

insanların yetimlerle bir arada olmaktan ve onların mallarına bakmayı üstlenmekten sakınır 

olmuşlardı. Bazı sahâbîler bu teşviklerin ve uyanların etkisine fazlaca kapıldıkları için 

yetimlerin mallarını ayırıp bunlara el sürmemek gibi yetimlerin aleyhlerine olacak bir tutuma 

yönelmişlerdi.310 Bu iş onlara zor göründü ve Rasulullah'a durumu arz ettiler ve bunun 

üzerine şu ayet indi: "Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz 

üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar 

sizin kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet 

ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakîmdir." 311 bu ayette geçen  69 ه�:� Eğer وان 

onlarla birlikte yaşarsanız" ifadesi onları yanlarınıza alır, onlarla birlikte yaşar, onlarla birlik 

olur, onları evlendirmek suretiyle içiniz alır, işlerinize bakarsanız diye tefsir edilmiştir.312 

Ayetin tefsiri ile ilgili birkaç vecih bulunmaktadır:  

"Eğer siz, mallarının yok olmasına yol açmayacak şekilde onlarla bir araya 

gelirseniz, işte bu caizdir." diye manalandırılarak " yiyecek, içecek, mesken ve hizmet 

hususlarında biraraya gelmek," şeklinde tefsir edilmiştir. 

Bir başka manaya göre; bu, yapılan işin ücreti olacak kadar onların mallarından 

istifâde etmek anlamındadır. Bu hususta da fakir zengin ayrımı yapmadan bu ücretin 

alınacağını söyleyenler olduğu gibi, sadece fakirlere bu hakkı tanıyanlar da olmuştur. Şayet 

fakir zengin olursa sonradan onu öder, zenginleşmez ise yetimden helallik ister, diyenler de 

olmuştur. Mücahid'den rivayete göre fakir olan yetimin malından şer'î olarak yerse bunu 

                                                
309 Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, IV, 614–616. 
310 Heyet, Kur’an Yolu, I, 237–238. 
311 Bakara 2/220 
312 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 92–93 
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ödemesine gerek yoktur. 

Ayetin mânâsının şöyle olması da muhtemeldir: Bu, yetim çocuğun menfaat ve 

iyiliğine olan her şeyi gözetmek şartıyla, onların yetimin malını şirket kurmak şeklinde kendi 

mallarına katmalarıdır. 

d) Ebu Müslim'in tercih ettiği görüş şudur: Bu görüşe göre, ayette bahsedilen beraber 

yaşamadan maksat, Hak Teâlâ'nın, (Nisa, 3), (Nisa, 127) âyetlerinde de belirttiği gibi evlilik 

yoluyla kurulan akrabalıktır. Ebu Müslim şöyle der: "Bu görüş, şu sebeplerden dolayı 

diğerlerinden daha tercihe şayandır: 

� Bu, bizzat yetimle karışma, içli-dışlı olmadır. Şirket meselesi ise, onun malıyla içli 

dışlı olmaktır. 

� Şirket, Hak Teâlâ'nın, "De ki: "Onları ıslah hayırlıdır" ifâdesinde mevcuttur. Halbuki 

nikâh yoluyla ve yetim kızları (oğullarıyla) evlendirmek suretiyle meydana gelen içli-

dışlı olma, bu ifâdenin muhtevasında yoktur. Bu sebeple sözü, bu manadaki 

muhâlataya hamletmek, doğruya daha yakındır. 

� Hak Teâlâ'nın, "Onlar, sizin kardeşlerinizdir" buyruğu, ayette bahsedilen karışmadan 

maksadın, muhâlatanın bu çeşidi olduğunu gösterir. Çünkü yetim şayet müslüman 

çocuklarından olmazsa, müslüman çocuklardan olduğu zaman onun malının ıslahı 

düşünüldüğü gibi, bu durumda da onun malının ıslahının araştırılıp düşünülmesi 

gerekir. Bu sebeble, ayetteki "Onlar sizin kardeşlerinizdir" sözüyle, bir başka çeşit 

karışmaya işaret edilmiş olması gerekir. 

� Allah Teâlâ, bu âyetten sonra,  "Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar 

evlenmeyin" (Bakara. 221) buyurmuştur. Buna göre mana şöyle olur. Teşvik edilen 

muhâlata (karışma, içli-dışlı) olma, ancak İslâm sebebiyle sizin kardeşleriniz olan 

yetimler hakkındadır. Onlar, sevgi ve muhabbeti pekiştirmek için kendileriyle 

evlenmeniz gerekenlerin tâ kendileridir. Fakat yetim kız, müşrik olursa sakın bunu 

yapmayın." 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
313 Râzi, Mefâtîhu’l-Ğayb (Tefsir-i Kebîr), V, 127-129 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YETİMLERLE İLGİLİ HUKUKÎ DÜZENLEMELER  

İslam Hukukunda Yetimlerin Sosyal Hakları ile İlgili Düzenlemeler 

İslam Hukukunda Yetimlerin Mali Hakları ile İlgili Düzenlemeler 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YETİMLERLE İLGİLİ HUKUKÎ DÜZENLEMELER 

I. İslam Hukukunda Yetimlerin Sosyal Hakları İle ilgili Düzenlemeler 

A. Yetimlerin Himayesi 

1. İslâm Hukukunda Yetimlerin Hukukî Temsili 
 

a. Velayet 

Velâyet, ergen, akıllı ve reşid olan bir kimsenin, eda ehliyeti hiç olmayan veya eksik 

bulunan başka birisinin şahsına veya mallarına ilişkin işlerini, gözetip yürütmek üzere onun 

yerini tutması demektir.314 Veli bu göreviyle, küçük yaştaki çocuk, akıl hastası, ölüme götüren 

bir hastalığa yakalanan ya da bunama gibi bir nedenle kendi şahsı veya malı ile ilgili iş ve 

muamelelerini bizzat yürütmeye gücü yetmeyen kimseler adına bizzat muameleler yapmak 

veya onun yapacağı bazı muamelelere icazet vermek gibi önemli bir toplum hizmetini 

üstlenmiş olur. Bu velâyet, kısıtlının ya şahsı ile ilgili işler için ya da mallarına ilişkin 

muameleler için söz konusu olur.315  Velâyet birkaç açıdan çeşitli kısımlara ayrılmıştır. 

Üzerinde velâyet yürütülen açısından mal veya şahsa göre 3 kısma ayrılmıştır: Sadece şahıs 

üzerinde (velâyet ‘ale’n–nefs), sadece mal üzerinde (velâyet ‘ale’l–mâl) ya da hem mal ve 

                                                
314 Zerkâ, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku (terc. Servet Armağan), II, 577 
315 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s.280 
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hem de şahıs üzerinde (velâyet ‘ale’n–nefs ve’l–mâl me’an)316. Bu üçlü tasnif, kuvvetlilik 

sırasına göre 4 grupta toplanmıştır. Baba ve dedenin velayetinin, diğer veli ve vasilere göre 

kuvvet derecesini gösteren bu tasnif şu şekildedir. 

a. Şahıs ve mal üzerinde birlikte kuvvetli velâyet: Baba, dede ve daha yukarıdakiler. 

b. Şahıs üzerinde kuvvetli, mal üzerinde zayıf velâyet: Baba ve dede dışındaki asabeler 

ve diğer akrabalar. 

c. Mal üzerinde kuvvetli, şahıs üzerinde zayıf velâyet ise: Vâsilerin velayeti. 

d. Hem şahıs hem de mal üzerinde zayıf velâyet: Kâsırın şahsı üzerinde kendilerine 

velâyet ulaşmamış olanlar.317 

Mezheplerde daha çok velâyet–i icbâr ve velâyet–i istihbâb (nedb) ayrımı ile 

velâyet-i hassanın yetkilerinin belirlendiğini görürüz. 

Bütün mezheplerde mücbir velinin başında "baba" gelmekle318 birlikte konumuz 

olan yetimlerde baba olmadığı için babadan sonraki tertibe riayet etmek gerekecektir. Buna 

göre Şafiîî ve Hanefi mezhebinde babadan sonra mücbir veli "dede"dir. Malikî ve 

Hanbelîlerde ise dede mücbir veli kabul edilmemiş, bunun yerine "vasi" velinin yetkilerine 

sahip kabul edilmiştir. Malikî mezhebinde üçüncü sırada babanın vasisinin vasisi görülürken, 

Hanbelî mezhebinde hâkim (kâdî) vardır. Fakat Hanefî mezhebini diğer mezheplerden ayıran 

bir özellik vardır ki, o da ismen mevcut olsa bile, hukuken nedbî velinin bulunmamasıdır. 

Küçük, bulûğa ermemişse bütün velileri mücbirdir. Bulûğa erer ermez bütün veliler gayr-i 

mücbir (nedbî, muhtar) veli vasfını alır.319 

Babanın velayeti, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan320 olduğundan yetimin şahsını ve 

malını temsil eden diğer velayetler tamamen babanın sahip olduğu haklarla bir 

tutulmamaktadır. 

 

b.Vesayet 

Vesayet, bir kimsenin mallarında veya çocuklarının işlerinde tasarruf etmek üzere 

bir kimseyi nasbetmektir ki, nasbedilen kimseye de vasiyy denir.321 Hukuki terim olarak 

velayein işlemediği hallerde velayete muhtaç kimselerin bilhassa şahıslarına özen 

gösterilmesi ve mallarının korunmasını ifade etmektedir.322 Vesayeti, velayetten ayıran nokta, 

babanın ölümünden sonra küçük çocuklarının mallarını idare ve gözetmek ve haklarını 

                                                
316 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, VII, 187; Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü,"velâyet ale'n–
nefs" ve "velâyet ale'l–mâl" 
317 Zerkâ, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku (terc. Servet Armağan), II, 582 
318 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 112 
319 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 112–113 
320 Tosun, "Velayet" mad. Türk Aile Ansiklopedisi, III, 1045 
321 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "vasiyy.” 
322 Kaşıkçı, "Türk Medenî Kanununda Vesâyet", Türk Aile Ansiklopedisi, III, 1047 
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korumak üzere seçtiği kimse olmasıdır.  Şayet baba vefatından önce küçük çocukları üzerine 

bir vasi tayin etmemişse, onların malları üzerindeki velayet, şahıs üzerindeki velayetine ilave 

olarak asabî dedelerine (babalarının babasına) geçer. Baba ve dede tarafından tayin edilen 

vasilere vasiyy–i muhtâr, hakim tarafından tayin edilen vasilere ise vasiyy–i mansûb (kazâî 

vasî) denir.323 

Hanefilere göre vasiler mecellede şu sırada verilmiştir: ...(babadan sonra) saniyen 

babası fevt olmuş ise vasiyy–i muhtarı, yani babasının hal–i hayatında ihtiyar ve nasb etmiş 

olduğu vasi, salisen vasiyy–i muhtar dahi vefat ederse, anın hal–i hayatında nasbeylediği vasi, 

rabian cedd–i sahihi yani sağirin babasının babası yahut babasının babasının babası , hamisen 

işbu ceddin hal–i hayatında ihtiyar ve nasb eylemiş olduğu vasi, sadisen ol vasinin 

nasbeylediği vasi, sabian hakim yahut vasiyy–i  mansubu yani hakimin nasbeylediği 

vasidir.324 Amma kardeş, amca ve sair akrabanın vasi olmadıkları halde izin vermeleri caiz 

olmaz.325 

Maliki Mezhebinde vasiler (babadan sonra), babanın tayin ettiği vasi, babanın 

vasisinin tayin ettiği vasi ve hakimdir. 

Şafiî mezhebinde (babadan sonra), dede (babanın babası), vasiyy–i muhtâr (baba ve 

dedenin tayin ettikleri vasiler), hâkimdir (onun vasiyy–i mansûbudur.). 

Hanbelî mezhebinde (babadan sonra), babanın tayin ettiği vasi ve hâkimdir.326 

 

c. Hukukî Temsilin Sona Ermesi 

Sözlükte "ulaşmak" anlamına gelen bulûğ, terim olarak çocuğun cinsî ve bünyevî 

ergenlik dönemine ulaşmasını ifade eder.327Bulûğun evlenme rüşdü ile ilgisi, kazâî ve tabiî 

evlenme rüşdü ayrımında; tabî rüşdün genelde bulûğla ilişkilendirilmesine bağlıdır. Zira tabî 

evlenme rüşdünde, bu bazı sistemlerde yaşa, bazılarında ise ihtilam veya ay halinin başlaması 

gibi biyolojik bir gelişmeye dayandırılmıştır.328 Bulûğun tespitinde kızlarda ay hali, ihtilâm, 

gebe kalma; erkeklerde ihtilâm, inzal, gebe bırakma gibi, bedenen ergenlik belirtisi görmeyen 

çocuklar yaş haddi ile ergen sayılırlar.329 Bu nedenle İslâm Hukukçularının çoğunluğu bulûğ 

için alt sınır ve üst sınır tespit etmişlerdir. Üst sınır olarak Ebu Hanife kızlarda 17, erkeklerde 

18 derken; Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Şafiîî, Evzâ’î, İbn Vehb, İmam Ahmed 15 yaşı 

                                                
323 Zerkâ, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku (terc. Servet Armağan), II, 581; Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam 
Hukukunda Çocuk), s. 119 
324 Usrûşenî, Ahkâmu’s–Sığâr, s. 220–221; Mecelle, Md. 974; Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda 
Çocuk), s. 118 
325 Mecelle, Md. 974; Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 118 
326 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 119 
327Bardakoğlu, "Bulûğ” mad. VI, 413 
328 Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, I, 245 
329 Kâsânî, Bedâi'u's-Sanâi', VII, 172; Zerkâ, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku (terc. Servet Armağan), II, 555; 
Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "bulûğ"  
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bulûğ yaşı olarak kabul ederler.330 Mâlikîlerden 15, 16, 17, 18, 19 şeklinde 5 rivayet olduğu 

belirtilmişse de,331 gelen meşhur iki rivayetten birine göre Davud ez-Zâhirî’nin ictihadı olan 

bulûğ için sınır olmadığı görüşü rivayet edilmiş,332 kabul gören diğer görüşe göre bulûğ yaşı 

18’dir.333 Fukahâdan bazıları 22 demişler, bunların içinde 25 diyenler de olmuştur.334 Bulûğun 

alt sınırı ise kızlarda 9, erkeklerde 12’dir. 

Buluğun azamî yaşını 18 kabul edenler ise nakilden ziyade aklî olarak istidlâl 

etmişlerse de; Kur’an’ın "Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla 

yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın. . ."335 ve "Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, 

ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. . . "336 ayetlerini yorumlamışlar337 ve bu yorumlarında İbn 

Abbas’ın tefsirine dayanmışlardır.338 Çünkü İbn Abbas (r.a.) rüşd yaşını erkekte 18, kızda 17 

olmak üzere tefsir etmiştir. Rüşdün alt ve üst sınırını ifade eden bu görüş ve ictihatlar, yetim 

açısından yetimin denenip–sınanmasından sonra karara bağlanacak bir durumdur 

 

2. Evlilik Kurumunda Yetimler 

a. Küçük Yetimlerin Evlendirilmesi 

"Tezvîc–i Sığâr" ifadesi İslam Hukukunda küçüklerin evlendirilmesini ifade eden bir 

terimdir. Konu küçüklerin evlendirilmesi ve küçük yetimlerin evlendirilmesi şeklinde iki 

yönden ele alınacak bir durumda olduğundan, her iki konunun delilleri birbirini 

desteklemektedir. 

Buna göre küçüklerin evlendirilmesinde "Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş 

olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. . 

."339 ayetindeki "âdet görmeyenler" ifadesi ile küçük çocukların iddetinden söz edilmesi delil 

olmaktadır. Şer’î olarak iddetin sebebi nikahtır, bu da küçüğün nikâhının kabulünün delilidir. 

Küçüklerin evlendirilmesine cevaz veren âlimler, ayette hayız görmeyenler için belirlenen 3 

aylık iddet de ancak böyle bir nikâhın ardından olabilecek bir fesih ya da talâktan sonra 

mümkün olur, demektedirler.340 Bu ayet doğrudan küçük yetimi hedef almamakla birlikte, 

                                                
330 Şafiîî, el-Ümm, III, 215; Kâsânî, Bedâi'u's-Sanâi', VII, 172; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 297; Nevevî, Şerh’n-
Nevevî ‘alâ Sahîh-i Müslim, XIII, 12; Mevsilî, el-İhtiyâr li-Ta’lîli’l-Muhtar, II, 95; Bardakoğlu, "Bulûğ” mad. 
VI, 414; Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 54; Mv. F. , VIII, 192 
331 Mv. F. , VIII, 192 
332 İbn Kudâme, el-Muğnî,  IV, 297  
333 Derdîr, eş-Şerhu’l-Kebîr, III, 293 
334 Çeker, HAK, s. 76 (EML içindeki ifade) 
335 Enam 6/152 
336 İsra 17/ 34 
337 Mv. F. ,VIII, 192; Bardakoğlu, "Bulûğ” mad. VI,414 
338 Mv. F. ,VIII, 192; Zerkâ, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku (terc. Servet Armağan), II, 555 
339 Talâk 65/4 
340 Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, II, 54; Serahsî, Mebsût III, 212; İbnü’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, IV, 1826; İbn 
Kudâme, el-Muğnî, VII, 31; Köse, "İslâm Hukukuna Göre Evlenmede Velâyet”, İslâm Hukuku Araştırmaları 
Dergisi, sy. 2, 2003, s. 104 
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küçüğe delaletin mutlak olması ile hükme konu olmaktadır. Bunun yanında Hz. Aişe’nin 6 

yaşında iken evlendiğine, 9 yaşında zifafa girmesine341 dair rivayet ile aklî olarak öne sürülen 

"küçüğün maslahatı", "bulûğ zamanı beklense denk bir namzedin kaçırılmış olması" gibi 

gerekçeler de küçüğün evlendirilmesine mesned olmuştur. Fakat bu deliller yetim açısından, 

küçüğün maslahatını düşünen bir babanın varlığını gözeterek ortaya konmadığından yetimin 

evlendirilmesindeki hukuka tam delalet edememektedir. Bununla beraber Kur'an'dan 

küçüklerin evlendirilmesine dair hükümlerin çıkarılmış olması, "yetimlere evlilikte adalet 

gösterilmesini" emreden ayetin genelde küçük yetimler diye anlaşılmasına ve tefsir 

edilmesine sebep olmuştur. 

Burada yetimlerle kasdedilenin büyük mü yoksa küçük yetim mi olduğu akla 

gelebilir. Çünkü İslam Hukukunda nikâh bahsinde bulûğa erdikten sonra da kadınlar için 

velayet söz konusu olmaktadır. Ayetin küçüklere delalet ettiğini ilk olarak Ebu Hanife'nin 

ictihadından anlamaktayız. Ebu Hanife bu ayeti bulûğ öncesi yetimlerin nikâhlanmasının 

cevazı ile ilişkilendirmiştir. Çünkü ona göre yetimlik ancak bulûğdan önce olur; bulûğdan 

sonra ise yetim değil mutlak kadındır. Delili de; eğer bâliğa kastedilmiş olsa idi, ayette 

yetimin mehr-i mislinden indirim yapmak yasaklanmazdı. Hâlbuki bâliğanın bunda muhayyer 

olduğunda icma vardır.342 Diğer ayette de "nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar" ifadesinde 

Allah yetimleri, "nikâhlarına rağbet ettikleriniz" şeklinde söylediğinden, baba ve dede 

dışındaki velilerin küçükleri evlendirebilmelerinin cevazına delalet etmektedir.343 

İbn Ömer’den rivayet edilen bir hadiste Kudame b. Maz’ûn, İbn Ömer’i kardeşi 

Osman’ın kızıyla evlendirdi. Durum peygambere iletildiği zaman: "Yetîmedir, izni olmadan 

nikahlanamaz."344 buyurmuştur. Bu da göstermektedir ki, yetim kızın bâliğa gibi izni alınarak 

evlendirileceğini, dolayısıyla bundan küçükken yetim kızın evlendirilebileceğinin cevazı 

anlaşılmaktadır. Özellikle "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına 

riayet edememekten korkarsanız…"345 ayeti ile "Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) 

vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar…"346 ayetinde veliler uyarıldığı için, 

yetimlerin evlendirilmeleri ya da velilerin yetimleri kendilerinden başkaları ile evlendirmeleri 

gerektiği emredilmiş olmaktadır. Bu da yetimin evlendirilmesinin (tezvîc–i yetîme) cevazına 

delalet etmektedir. Nitekim Rasulullah da amcası Hamza’nın kızını küçükken Ömer b. Ebi 

                                                
341 Buhârî, "Nikâh”, 39, 40, 59; Müslim, "Nikâh”, 10; İbn Mâce, "Nikâh”, 13.  
342 İbnü’l–Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, 406; Kurtubî, Tefsîru’l-Kurtubî, V, 13 
343 Sâyis, Tefsîru Ayâti’l-Ahkâm, II, 146 
344 Ebû Davud, "Nikâh”, 24; Nesâî, "Nikâh”, 36 
345 Nisa 4/3 
346 Nisa 4/127 
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Selem ile evlendirmiştir. Ayrıca bunun cevazına dair meşhur eserler Ömer, Ali, Abdullah b. 

Mes’ûd, İbn Ömer ve Ebû Hureyre’den rivayet olunmuştur. 347 

Yetimlerin ıslahını ve onlarla ihtilatın cevazını bildiren "De ki: Onları iyi yetiştirmek 

[ıslâh] (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız [ihtilat]," 

ayetinin tefsirinde, yetimin ıslahına olabilecek "ihtilat" "o yetimi oğlu/kızı ile evlendirmek 

suretiyle birlikte yaşamak" diye açıklanmıştır.348 Ayette sorulan yetim, mutlak olarak 

zikredildiğinden ve yetim kelimesinin şer'î sınırından dolayı349, bu ayetten de yetimleri 

evlendirmek ve muhtemelen küçük yetimleri evlendirmek anlamını çıkarmak imkan 

dahilindedir. 

Nakli delil ve uygulamalardan farklı olarak ayrıca bir çocuk öksüz, yetim ve çaresiz 

bir halde kalabileceğinden bunu bir evlilik bağı ile bir ailenin efradı arasına katmak için 

hayati bir ihtiyaç görülebilir.350 İşte bu deliller genelde küçüklerin, özelde yetimlerin nikâhı 

hakkında getirilmiş delillerdir. 

 

b. Evlendirmede Velayet 

Yetimlerin evlilikle ilgili tasarruflarda mücbir velayet ve nedbî velayet noktasından 

tabi oldukları hükümler mezheplerce tartışılmış ve hükme bağlanmıştır. Mezheplerden bazısı 

tam evlendirme (mücbir) yetkisini geniş bir veli gurubuna hak olarak tanırken, bazısı da dar 

bir veli gurubu tespit etmiştir. Küçüklerin evlendirilmesi ile yetimlerin evlendirilmesi 

hususunda babanın yokluğu dışında bir farklılık olmadığından küçüklere getirilmiş hükümler 

yetimler için câri olmaktadır. Yalnız yetim bir kızı kadının kendine ya da oğluna nikâh etmesi 

– vekilin vekaletini üstlendiği yetimi oğlu ile evlendirmesinde olduğu gibi– batıl sayılmıştır. 

Çünkü kadı'nın tasarrufu kendi (kendini gözetmesi) hükmüdür  ve onun hükmü oğlunadır.351 

Yetimlerin evlendirilmesine taalluk eden veli sıralamasını ve hükümlerini şu şeilde 

sıralayabiliriz: 

Hanefîlerde baba olmadığında dede ve diğer asabelerle, bunlar olmadığında zevi’l-

erham icbâr yetkisine sahiptirler. Zevi’l-erhama icbâr yetkisi tanıyan görüş Ebû Hanife’ye ait 

olduğundan, imameyne göre asabe olmadığında evlendirme yetkisi hâkime geçer. 

                                                
347 Serahsî, Mebsût, III, 214 
348 Sâyis, Tefsîru Ayâti’l-Ahkâm, I, 132 
349 Burada hatırlanması gereken bir husus ayetlerde geçen yetim kelimesinin yetimlik sınırından öncesine ve 
sonrasına delalet eder şekilde kullanıldığıdır. Özellikle "Yetimlere mallarını verin" ayetinde "eğer mal verilecek 
yaşta ise o yetim değildir. Yetimlik yaşında ise yaşından dolayı malı teslim edilemez" türünden çıkarımların akla 
geleceğinden hareketle iki yorum geliştirilmiştir: Buna göre ya malı vermek mecaz, yetim hakiki [şer'î ve örfî] 
manadadır; ya da malı vermek hakiki, yetim kelimesi mecaz [işaretü'n–nas]manadadır. Sâyis, Tefsîru Ayâti’l-
Ahkâm, II, 19–20 
350 Bilmen, Hukuk–ı İslâmiyye ve Istılahât–ı Fıkhiyye Kâmusu, II, 55 
351 Usrûşenî, Ahkâmu’s–Sığâr, s. 59; İbn Hümam, Şerh–u Fethi’l–Kadîr,III, 183 
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Şafiîîerde baba olmadığında dede icbâr yetkisine sahiptir. Üçüncü bir kişiye bu 

hakkı tanımamışlardır. 

Mâlikîlerde baba olmadığında babanın vasisi icbar yetkisine sahiptir, fakat vasi 

Hanefî ve Şafiîilerdeki dedenin yerine velâyet hakkına sahip olmuştur. Vasiden sonra da 

vasinin vasisi bu hakkı elde eder. 

Hanbelîler de Mâlikîler gibi baba olmadığında babanın vasisini icbara yetkili 

sayarlar; fakat Mâlikîlerdeki vasinin vasisi yerine hâkim yetkilidir. 

Zahirîler, küçük bekâr kız için babaya icbâr hakkı tanımışlardır. Zeydîler baba 

olmadğında diğer asabelere icbâr yetkisi vermişler; fakat vasi ve devlet başkanını velinin 

yokluğunda diğer asabelerden daha öncelikli saymışlarıdır. Caferîler de baba olmadığında 

dedeyi mücbir velî saymışlardır. 

Fakat bu yetkiler bazı sebeplerle ortadan kalkabilir. Hanefîlere göre fâsık dede 

tarafından evlendirilen kız ya da erkek küçüklerin az ya da çok mehirle evlendirilmeleri, 

dengi olan ve olmayanla evlendirilmeleri akdin sıhhatine zarar vermemektedir.352 Dedenin 

İslâm Hukukunda (mütehettik) utanmaz, günlük yaşantısında kötü tercihleriyle ünlü diye 

bilinmesinden dolayı akit geçerlilik kazanamaz, ancak maslahat şartı aranır ya da mehr-i misil 

ve denklik şartlarını taşıması gerekir. Normal şartlarda sadece (baba veya) dedenin 

evlendirmelerinde mehrin, mislinden az olması (kız için) ya da çok olması (erkek için) ya da 

dengi olmayanla evlendirmeleri akde zarar vermemektedir.353 

Şafiîîlerde ise velâyeti etkilemesi ve onun intikaline sebep olması bakımından 

fâsıklık hakkında iki görüş vardır: Bunlar; vekâlette olduğu gibi fâsık kişinin velâyeti caiz 

olmaz diyenlerin ve buna karşın mirasta ve cenaze namazında öne geçme hakkında olduğu 

gibi asabelikle hak edilen bir hak fısk ile ortadan kalkmaz diyenlerin görüşleridir. Fakat caiz 

görmeyenlerin delili kabul görmüş olmalı ki; velâyetin intikalinde delilik ile beraber fasıklık 

da intikal sebebi addedilmiştir. Bu sebeplerin bulunduğu bir durumda velâyet asabelerden 

daha yakın olana intikal etmektedir.354 

Mâlikîlere göre kızın bekâreti, hadd cezasını düşüren bir şüphe ile fâsit bir nikâhdan 

dolayı gitmişse cebr hakkı düşer, fakat hadd cezası düşmemişse o zaman cebr hakkı devam 

eder. Ancak, evlilikle bekâreti giden ve sonra dul kalan küçük dul kız hakkında velâyeti icbâr 

devam eder; çünkü dulluk hali küçüklükle birlikte olduğundan bu dulluk dikkate alınmaz. 

                                                
352 Bezzaziyye’de: "Baba ve dede Fâsık olurlarsa, kadı’nın dengi ile evlendirme hakkı vardır.” görüşü kabul 
edilmiştir. Bkz. İbn Abidin,  Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, III, 59–60 
353İbn Abidin,  Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, III, 59–60; Muhyiddîn Abdülhamid, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye 
fi’ş-Şerî’ati’l-İslâmiyye, s.70–71 ve 77. 
354 Şirâzî, el-Mühezzeb, II, 36. 
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İcbâr hakkı aynı zamanda bekareti zina ile gitmiş –tekrar etse de hüküm aynıdır-, zinadan 

doğum yapmış, atlamak, çarpmak vb. şekilde bekareti gitmiş kız için yine devam eder.355 

Vasinin evlendirmesinin geçerli olması için mehrin mehr-i misilden az olmaması ve 

kocanın fâsık olmaması gerekir. 

Malikilerle birlikte Şafiîi ve Hanbelîler, bekâretini bir kaza veya günümüzde tıbbi 

bir müdahale neticesi kaybetmiş olan kadını, cebr hakkının kullanılması bakımından bakire 

olarak kabul etmektedirler. Sebebi, bunların henüz erkekleri tanımayışlarıdır ki, kaza veya 

tıbbî müdahale bu cehaleti gidermez.356 

 

c. Kocasız Yetim Kadınların (Dul) Evlendirilmesi 

Öncelikle ayetlerdeki yetim kelimesinin buluğdan sonrasına ve dul kalmış kadınlara 

delaletinin şer’î bir delalet değil, örfî bir delalet; hakikî mana değil mecazî mana olduğunu 

belirtmek gerekir.357  ء kelimesi daha önceki ayetlere gönderme yaparak hükme 358ی#م� ا��1

delalet ettiği için Nisa suresinin başındaki م� "ibaresindeki "yetimler 359وان خ$#6 ا' �>�9 ا �8 ا��#

kelimesi de yetim kadınlar ifadesi ile aynı manada anlaşılacaktır. Ebu Hanife "yetimler" 

kelimesini buluğdan önce yetime kızın evlendirilmesinin cevazına delil sayarken; İmam 

Malik ve Şafiîî bu cevazı buluğ ve kıza danışma şartı ile kayıtlarlar. Buna göre ayet, (baba ve 

dedenin evlendirmesi hariç) küçüklerin evlendirilemeyeceğini söyleyen bu imamlar 

tarafından, "yetim diye tabir edilenler büyükler olduğu halde, yetimlik yaşına yakın bir sınırda 

bulunmaları itibara alınarak kendilerinden yetim diye bahsedilmiştir." şeklinde yorumlanmış 

olmaktadır.360 İbnü’l–Arabî de bu görüşü destekler mahiyette, ayette yetîme ile kastedilenin 

buluğa ermiş yetim kız olduğunu söyler. Bunu delillendirme hususunda da "senden kadınlar 

hakkında fetva isterler"361 ayetini ele alır ve kadınlar kelimesinin büyüklere kullanıldığını 

zikreder. "yetim kadınlar" ifadesinde de kadınlar kelimesinin gözetildiğini, yetimin ise bu 

isimle birlikte geldiğinden dolayı yetim olarak yorumlanacağını kabul eder.  

İbnü’l–Arabî, Ebu Hanife’den delil olarak zikredilen "Ayet baliğa kızdan bahsetmiş 

olsaydı, mislî mehrin aşağısına inmeyi de yasaklamazdı. Hâlbuki buluğa ermiş kadın bunda 

muhayyerdir ve bu da icma ile cevaz verilmiş bir konudur." itirazını Ebu Hanife ismini 

zikretmeden şöyle cevaplar: ‘Bu iki şekilde yorumlanabilir. İlki, onun vasîye ait olmasıdır. 

(vasi vesayet hakkını kötüye kullanmış olacağından, daha aşağı mehri kabul edilmemiştir.) 

İkincisi ise velinin velayeti altındaki kıza veliliğinin sorumluluğunu göstermesi gerektiği 
                                                
355 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, VII, 202 
356 Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme,s. 82 
357 Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’ân IV, 18; Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, II, 504–509 
358 Nisa 4/127 
359 Nisa 4/3 
360 Sâyis, Tefsîru Ayâti’l-Ahkâm, II, 24 
361 Nisa 4/127 
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şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü eğer mehirde indirim yapsa, bu yetim kızı zayıf ve aciz 

düşürmek olacaktır.362 

Şafiîîler Hanefilerin "nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar" ifadesinden yola çıkarak 

küçüklerin evlendirilmesine dair verdikleri cevazın hılafına, bunun cahiliyyenin zemmedilen 

bir âdeti olduğunu, dolayısıyla bu ifadeden küçüklerin nikâhına rağbet etme gibi bir durumun 

gerekliliğine hükmedilemeyeceğini kabul etmişlerdir. Ayrıca İmam Şafiîî babanın ve dedenin 

dışındakilerin küçüğü evlendiremeyecekleri hususunda getirdiği delilleri yetimlerle ilgili 

hadislerden yola çıkarak ortaya konmuştur. Buna göre Şafiîî; "Yetime kıza danışılmadıkça 

evlendirilmez."363 hadisindeki "yetime"nin babası olmayan küçük yetime olduğunu, çünkü 

peygamberimizin başka bir hadisinde "buluğdan sonra yetimlik yoktur"364 buyurduğunu delil 

kabul etmiştir. Dolayısıyla ona göre bu hadis, yetime kızın nikâhının kız buluğa ermedikçe ve 

ona danışılmadıkça sahih olmayacağını ortaya koymaktadır.365 

İmam Malik’ten rivayet edilen "Yetimeye kendisi hususunda danışılır, buluğa 

ermeyenin izin hakkı yoktur." hadisi ve Kudame b. Maz’ûn’un kardeşinin kızını 

evlendirmesine karşı Peygamberimize sorulduğunda "O yetime kızdır ancak izni ile nikâh 

edilir" demesi "yetime" kelimesinin buluğa ermiş kıza delalet ettiğine dair örneklerdendir. 

Hanefiler bunu babanın küçüğü zorla evlendirmesine ve küçüğün izninin alınmasına gerek 

olmadan evlendirilebileceğine delil olduğunu söylemişlerdir. 366  

Küçüklerin evlendirilmesine cevaz vermeyen âlimler aynı zamanda küçük yetimlerin 

evlendirilmesine de cevaz vermemektedir. Onlara göre ayetlerde "yetim" kelimesinin küçük 

yetimler diye yorumlanması küçüklerin evlendirilmesine cevaz vermemeleri ile bir arada 

zikredilemeyeceğinden, bu âlimleri de "yetim" kelimesini buluğa ermiş yetim kadınlar diye 

tefsir edenlerin içine dâhil edebiliriz. Buna göre küçüklerin, dolayısıyla yetimlerin 

evlendirilmesine cevaz vermeyen âlimlerden olan İbn Şübrüme (ö.144/761), Osman el-Bettî 

(ö.143/760) ve Mu’tezile âlimlerinden367  Ebû Bekr el-Esamm (ö.200/816) "Evlilik çağına 

gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin. . ." ayetinde, evlenme çağı ile kastedilenin bulûğ 

çağı olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla onlara göre bulûğdan önce, küçükken evlendirme 

caiz olsaydı; bu sınırlamanın bir anlamı olmazdı.368 Bu görüşlere katılanlara göre Hz. 

                                                
362 İbnü’l–Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, 406 
363 Ebû Davud, "Nikâh”, 24; Nesâî, "Nikâh”, 36 
364 Ebû Davud, "Vesayâ” 9 
365 Serahsî, Mebsût, III, 214 
366 İbnü’l–Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, 406 
367 Köse, "İslâm Hukukuna Göre Evlenmede Velâyet”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 2, 2003, s. 103 
368 Serahsî, Mebsût, III, 212; Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, I, 300; Zuhaylî, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, IX, 
s. 144; Acar, İslam Hukukunda Evlenme Ehliyeti Bakımından Küçüklerin Evlendirilmesi Problemi, Dini 
Araştırmalar (Mayıs–Ağustos 2003), c. 6, S. 16, s. 132 
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Aişe’nin yaşı da 9 değil 18’dir369 ya da 6 ve 9 ile kastedilen buluğdan sonraki evlilik 

yaşıdır.370 

 

B. Yetimlerle Birlikte Yaşama 
 

1. Yetimlerle İhtilatın Hükmü 

Yetimlerle ihtilatı beyan eden ayete göre yetim açısından öncelikli şart "ıslâh"tır. 

Islah niyeti sabit olduktan sonra "muhâlata" gerçekleşebilir. Böylece ayetin sebeb–i nüzûlü 

olan "yetimlerin mallarını zulmen yiyenler"371 ayetinden sonra insanların yetim mallarından 

kaçınmalarına ve yetimlerin uğradığı mağduriyete372 bir çözüm getirilmiş oldu. Ayette geçen 

" De ki: Onları iyi yetiştirmek [ıslâh] (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır."373 ifadesi 

"yetimlerin mallarını ıslah etmeye niyet etmek onlardan uzak durmaktan daha hayırlıdır"374 

şeklinde tefsir edildiğinden; "muhâlata" kelimesi fıkhî olarak malını malına ortak kılmak 

ictihadına konu olmuştur. Belirtmek gerekir ki, ayetten ictihad yoluyla hükme varmanın yolu 

açıktır, çünkü ayetin kapsadığı ıslâh ancak ictihad ve zann–ı gâlib yoluyla bilinebilir.375 

Bundan dolayı başka şekillerde, malında tasarrufta bulunmak, çocuklarının bazısı ile 

evlendirmek şeklinde de ictihad edilmiştir. Çünkü bir kişi diğerine ortak olduğunda "falan 

falanın halîti" denir ve ortak olmasa dahi karşılıklı alış–verişleri, borçlanmaları durumunda da 

aynı tabir kullanılır. "falan falana karıştı (ihteleta)" dendiğinde de sıhriyyet ilişkisi, yani 

evlilik anlaşılır.376 Sıhriyyet ve münakehat ictihadı ile kişinin yetimi, kızı ile evlendirmesi, ya 

da yetim kızı oğlu ile evlendirmesi anlaşılmıştır.377  

Malın mala karışmasının ölçüsü belirlenirken de "yetimin yediğine kanaat getireceği 

miktarda malını yetimin malına katmanın cevazı" görüşü tercih edilmiştir. Bunu da İbn 

Abbas'tan gelen rivayet belirlemiştir. O rivayetinde: "Bu, İnsanların yolculuklarda yaptığı 

münahedenin (her bir arkadaşın yolculukta yanındaki azıkları birbirlerine katarak yeme ve 

içmeleri) caiz olduğuna delildir ki; yolculardan her biri belli bir şey çıkarırlar, onu birbirine 

katarlar ve sonra da onları harcarlar, halbuki insanların yeme-içmeleri farklı 

farklıdır."378demiştir. Allah insanlara yetimlerin mallarında bunu mübah kılınca, akıl–

baliğlerin malında içlerinden gelerek bunu yapmaları evleviyetle caizdir. Bu meselenin bir 

benzeri, münâhedenin caizliği hakkında ehl–i kehf kıssasındaki ayettedir: "...Şimdi siz, 
                                                
369 Savaş, "Hz. Âişe’nin Evlenme Yaşı ile İlgili Farklı Bir Yaklaşım”, DEÜİFD, sy. IX, İzmir 1995, s. 140 
370 Bigiyef, Kur’an-ı Kerîm Ayet-i Kerîmelerinin Nurları Huzurunda Hatun (Yay. Haz: Mehmet Görmez). s. 81 
371 Nisâ 4/10 
372 İbnü'l–Arabî, Ahkâmu’l–Kur’ân, I, 314; Sâyis, Tefsîru Âyâti’l–Ahkâm, I, 132 
373 Bakara 2/220 
374 İbnü'l–Arabî, Ahkâmu’l–Kur’ân, I, 314; Sâyis, Tefsîru Âyâti’l–Ahkâm, I, 132 
375 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 331 
376 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 333 
377 Sâyis, Tefsîru Âyâti’l–Ahkâm, I, 132 
378 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 333; Sâyis, Tefsîru Âyâti’l–Ahkâm, I, 132 
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içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de, baksın, (şehrin) hangi yiyeceği daha 

temiz ise size ondan erzak getirsin;...."379 Bu ayette geçen " 60?ب� ر"  kelimesinden dolayı 

(gümüş para) hepsi için bir mülkiyet ifade etmektedir; çünkü ayet bu kelimeyi "bu para ile 

satın almak ve böylece o alınandan herkesin yemesi" anlamından dolayı oradaki herkese izafe 

etmiştir.380 

"Deki; ıslah onlar için daha hayırlıdır" 381ayeti, Peygamberimizden ve mevkuf 

olarak Hz. Ömer'den rivayet edilen “Yetimlerin malını geliştirin ki zekât onu yiyip 

tüketmesin"382 hadisi ile Hz. Ömer, Aişe, İbn Ömer, Şureyh ve tabi'înden bir gurubun: 

"yetimin malını himaye etmek, mudarabe yapmak ve ticarette çalıştırmak suretiyle olur." 

görüşleri383 yetim malının ihtilat şeklini ve ihtilat ölçüsünü belirtmektedir. Ayetteki "ıslâh" 

kelimesinden çıkarımla geliştirilen bir ictihad Ebu Hanife'nin384 ve İmam Mâlik'in385 

ictihadıdır. Onlara göre; yetimin velisi, yetim için daha hayırlı olması kaydıyla yetimin malını 

kendisi için satın alabilir. Tabi ki bu, yetime verdiği değerin, yetimin malından çıkan 

değerden daha fazla olması şeklinde olabilir. Kendi malını yetime satması da aynı bu şekilde 

gerçekleşir.386 

Dini işlerden ve edepten yetimin salahına olanı öğretmesi, yine salahına olması için 

ücretle çalıştırması ya da bir zanaat, ticaret öğretecek bir kimseye ücretle çalıştırtması da 

mümkündür. Çünkü bunların hepsi yetimin salahına olacak işlerdendir. Hatta Hanefîler 

[ashabımız] arasında denir ki: "Himayesinde zevi'l–erhamdan bir yetimi olan her bir 

kimsenin, yetime sanat öğretmek için ücretle çalıştırtması hakkıdır." İmam-ı Muhammed de: 

"Malından ona harcaması onun hakkıdır" der. Ayetin zahiri bunların hepsini gerektirir.387 

Çıkarılan en genel ilke ise yetimler hakkında, kişinin kendi çocuklarına davrandığı gibi 

davranabileceği ilkesidir388, yeterki ıslah niyeti ile olsun. 

Burada zikredilenlerin her birinin nedbe işaretle söylendiği,  60خ ا��8 kelimesinde 

"muavenet" manasından ve ayetin başlangıcındaki kesinlik bildirmeyen  ان kelimesinden389 

çıkarılmış olmalıdır. 

Yetimlerle birlikte yaşama, onları eğitme ve yararlarına olacak şekilde davranma 

şeklinde çeşitlilik arzettiği için "ıslah" kavramının içine yetimi bir sosyal hizmet kurumuna 

                                                
379 Kehf 18/19 
380 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 334 
381 Bakara 2/220 
382 Muvatta, Zekât, 12; Kal'aci, Mevsûatü Fıkhı Ömer b. El–Hattâb, s. 685 
383 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 331 
384 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 331 
385 İbnü'l–Arabî, Ahkâmu’l–Kur’ân, I, 308 
386 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 331–332 
387 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 332 
388 İbnü'l–Arabî, Ahkâmu’l–Kur’ân, I, 306 
389 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 333–334 
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vermek de bulunmaktadır. Bu hususta birbirini destekleyen ictihatların gerekçesi "yetimi 

bütün çabalara rağmen aile içinde tutamama"390, "yetimin veliye/vasiye itaatsizliğinin şirretlik 

ölçüsüne varmış olması"391 ve "şerir kapsamına giren şuç işlemeyi alışkanlık haline 

getirmesi"392 olarak sıralanmıştır ve bu gerekçeler yetimin bir ıslahevi ya da sosyal kuruma 

verilmesini tecviz etmiştir. 

 

2. Yetimin Çalıştırılması 

Yetimin çalıştırılması ile ilgili hükümlere geçmeden önce çocukların 

çalıştırlmalarına dair genel ilkeleri belirtmemiz gerekecektir. Öncelikle, temyiz çağına 

ulaşmamış bir çocuğun çalışma hayatında (işçi, tacir) aktif olarak yer alamayacağı, bu 

dönemde çocuğun yaptığı işlerin mesela akitlerinin sırf kendisine faydalı olsa bile sözleri 

lağv/yok hükmünde olduğundan batıl addolunacağı konusunda ittifak vardır. Çalışma 

hayatında temyizin yeterli olup olmayacağında ihtilaf olmakla birlikte Hanefiler, Malikiler ve 

bazı farklı fikirler dikkati çekse de baskın görüş olarak Hanbelilerden oluşan çoğunluk akıl ile 

birlikte temyizi yeterli görmüşlerdir.393 

Yetimlerin çalıştırılmasına delil kabul edilen "yetimleri (gözetip) deneyin, eğer 

onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin."394 ayetindeki 

"denemek", çocuğun toplumdaki çocukluk tabiatinin gerektirdiği bir işe havale edilmesi 

olarak anlaşıldığından, burada yetimin çalıştırılmasına bir delalet çıkarılmıştır. Mesela 

tüccarın çocuğu alış–verişte denenir, güzel yaptığı anlaşılırsa rüşde erdiği bilinir. Ticaret 

dışında bir tabakanın çocuğuna ise bir miktar mal verilir ve gözlenir; eğer verilen malı güzel 

bir şekilde kullanır, idare ederse, bu onun aklî olgunluğa erdiğinin göstergesidir.395 

Hanefilerin bu görüşüne mukabil, Şafiîîler, Zahirîler denemeyi akli kavrayış ve düşünce 

olarak ele aldıklarından ayeti farklı yorumlamışlardır. Buradaki ihtilaflı konu buluğdan önce 

ticaretin öğretilmesi meselesinde denemenin nasıl yapılacağıdır. 

"De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır."396 ayetinin 

zahirine göre de, yetime dini işlerden ve edepten yetimin salahına olanı öğretmek, yine 

salahına olması için ücretle çalıştırmak ya da bir zanaat, ticaret öğretecek bir kimseye ücretle 

çalıştırtmak mümkündür. Çünkü bunların hepsi yetimin salahına olacak işlerdendir. Bu 

                                                
390 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 204–205 
391Akyüz, İslam’da Yetim, Yetimin Hakları ve Sorumlulukları (İnternette Yayımlanmış Makale), 
http://yetim.ihh.org.tr/islam-ve-yetimler/islam-da-yetim-yetimin-haklari-ve-sorumluluklari.html (04.07.2007) 
Uluşal, Kur’an’da Yetim Kavramı (Basılmamış Y.L.Tezi),  s. 34. 
392 Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s. 229, 234 
393 Mecelle md. 966; Köse, İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici 
Tedbirler (Basılmamış Tebliğ) s. 1 
394 Nisa 4/6 
395 Bahru’l-Ulûm, el-Yetîm fi’l-Kur’ân ve’s-Sünneh, s. 85–86 
396 Bakara 2/220 
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görüşten dolayı Hanefiler arasında "Himayesinde zevi'l–erhamdan bir yetimi olan her bir 

kimsenin, yetime sanat öğretmek için onu ücretle çalıştırtması hakkıdır." denilmiştir.397 

Bunun yanında "baba küçük çocuğunu iare edebilir, fakat onun malını iare edemez. Çünkü bu 

iare işi, çocuğa sanat öğretmek üzere, onu sanatı öğretecek bir muallime vermek suretiyle 

olur, çocuk da üstadına hizmet eder. Bunun aksi durumlarda iare caiz olmaz."398 fetvası 

küçüğün; özelde yetimin çalıştırılmasına delil addedilen örneklerdendir.   

Buraya kadar zikredilen delillerden dolayı "yetimin çalıştırılması" terkibini yetimi 

kazancı için çalıştırmak ve eğitimi için çalıştırmak şeklinde iki kısımda anlamamız 

gerekecektir. Kazancı için çalışan bir yetim için de ilk olarak, yetimin kazancının ne surette 

hangi şartlarda gerçekleştiğini belirlemek gerekecektir. Buna göre bir çocuk mal kazansa ve 

annesine verse, anne de bunu çocuğa harcayıp, kendisi de onunla bir iki lokmayı geçmeksizin 

azıcık yese bu mekruh olmaz. Eğer anne aciz ve oğlan da kendisi ve annesi için yetecek kadar 

kazanmaya kadir durumda ise; annenin çocuğun malından istifade etme hakkı vardır, 

yiyebilir. Eğer anne, onun malına muhtaç değilse ve malı da çocuğun malına karışmış, 

yiyecek satın almış, çocukla birlikte yemiş ise bakılır, eğer kendi hissesinden fazla yemişse, 

bu caiz olmaz, zira yetim malı yemiş olur.399 Buna göre yetimin bir şekilde kazancı olduğunu 

varsayarsak, bu halde yetim olduğundan malına nasıl hassasiyet göstermek gerekiyorsa o 

şekilde kazancına da yetimliğinden dolayı aynı hassasiyeti göstermek gerekir. Buradan 

hareketle, yetimin nafakası veli veya vasilerine ait olduğundan, yetimin nafakasını temin için 

yetimi çalıştırmanın caiz olmadığı sonucuna varabiliriz. 

Eğitimi için çalıştırılmasına gelince, ayetlerin zahirinden ve yorumundan anlaşılan 

şartlar çerçevesinde cevaz vardır. Çünkü vasi (baba, dede) veya kadı küçük çocuğu herhangi 

bir işte ücret karşılığı  –ücret ecr–i misilden az olsa da– çalıştırabilir. Çünkü bu kişilerin 

eğitme ve ahlaklandırmak için karşılıksız olarak çocuğu çalıştırma hakları vardır, kaldı ki 

ücretle çalıştırması evleviyetle caiz olur.400 Yetimin çalışmasından kazanılan para yetimin 

olduğu için kendisine harcanır ve malı hükmünde kabul edilir. 

 

3. Lakîtin Himayesi 

Lakitle ilgili hükümleri ortaya koyarken yetimlerle olan benzerliklerini ve 

farklılıklarını ortaya koymaya çalışacağız. Fakat himayeyi her iki açıdan hem nafaka hem de 

kanuni temsilcilik olarak belirlediğimiz için her iki hususa doğrudan ve dolaylı temas eden 

noktaları zikredeceğiz. 

                                                
397 Cassâs, Ahkâmu’l–Kur’ân, II, 332 
398 Usrûşenî, Ahkâmu’s–Sığâr, s. 184 
399 Usrûşenî, Ahkâmu’s–Sığâr, s. 160-161 
400 İbn Abidin, Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, V, 561–562 
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Lakît, ıstılahta ailesi tarafından fakirlik korkusu veya zina töhmetinden kurtulmak 

için sokağa atılmış veya kaybolmuş çocuğa verilmiş isimdir.401 Bulunmuş çocuğun nesebi 

mechûl402 olduğu için yetim tabirinin içine girmez; fakat "korunmaya muhtaç çocuk" tabirinin 

içindeki "Ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen/belli olmayan" (Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu, 3/b(1-2) md). kısmına dahil olmaktadır. Ebeveyninden 

birisi belli olmayan veya ebeveyninden birisi tarafından terkedilen çocuk, diğerinin yanında 

himaye edilir. Ama hem anasız hem de babası bilinmeyen çocuk lakît ismini alır ve onun 

hükümlerine tabi olur.403 

Lakît çocuk topluma ait olduğundan nafakası (toplum) devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Bakım ve koruması ise mültekita aittir.404 Yetimin nafakası ve bakımı ise 

veli veya vasisine aittir. Eğer velayeti alacak kimse yoksa kadı bu hukuki temsili üzerine alır 

ve dilerse bir kişiyi vasi tayin eder. Yetimin devlet tarafından temsil ve bakımı, akraba ve 

velileri olmadığında olur.405  

Lakit çocuk, nesebi belli olmadığından sırf faydaya dayalı olarak istihsanen406 

nesebi, lakitin, kendi çocuğu olduğunu iddia edene bağlanır. Yetimin ise nesebi sahihtir ve 

evlat edinerek kişinin yetimi kendi nesebine bağlaması haramdır.407 

Lakitin nefis ve malı üzerindeki velayet hakkı devlete aittir, mültekitin lakit üzerinde 

herhangi bir velayeti yoktur. Çünkü Peygamberimiz: " “...Velisi olmayanın velisi 

sultandır.”408 buyurmuştur. Ancak hakim lakitin velasını mültekite verebilir.409 Yetimin 

hukuki temsili ise gerek mücbir gerekse nedbi velayet şeklinde, yetimin yakın akrabalarına ya 

da babanın ölmeden önce belirlediği vasisine aittir. Bunların olmadığı yerde kadı temsil eder. 

Lakitin malı olduğunda, nafakası, bu maldan karşılanır ya da kendilerine nafakası 

vacip olan akrabası tarafından karşılanır. Her ikisi de yoksa o zaman zaruretten dolayı 

beytü'l–malden karşılanır. Mültekit, lakiti nafakasını hakimden izin almak suretiyle yapabilir. 

Daha sonra çocuk büyüdüğünde mültekite rucu hakkı doğar, aksi halde onun yaptığı infak 

teberru sayılacağından yaptığı masrafı isteyemez.410 

                                                
401 Köse, İslam Hukukunda Bulunmuş Mal ve Çocuk, s. 137; Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "lakît" 
mad 
402 Köse, İslam Hukukunda Bulunmuş Mal ve Çocuk, s. 146; Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), 
s. 197 
403 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 204 
404 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 194–195 
405 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 112–119 
406 Köse, İslam Hukukunda Bulunmuş Mal ve Çocuk, s. 146-158 
407 Bkz. Ahzab 33/5 ve 33/37 
408 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 47 ve 165; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 20; İbn Mâce, “Nikâh”, 15; Tirmizi, 
“Nikâh”, 14. 
409 Köse, İslam Hukukunda Bulunmuş Mal ve Çocuk, s. 154 
410 Köse, İslam Hukukunda Bulunmuş Mal ve Çocuk, s. 150–151 
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Yetimin malı ise veli veya vasinin elinde emanettir ve bu malı çocuk rüşde erinceye 

kadar korumakla ve hatta artırıcı ıslah muamelesi ile mükelleftir. Veli veya vasi zengin ise 

yetimin malından yiyemez; fakir ise maruf bir ölçüde bundan faydalanabilir.411 

Evlat edinme noktasından lakite ve yetime, nesebine almak dışında her türlü himaye 

ve evladıymış gibi bakıp terbiye etme caiz görülmüştür. Fakat başkasının çocuğunu nesebine 

katarak evlat edinme her iki çocuk bakımından de haram kılınmıştır. Neseb yönünden lakitin 

yetime göre farkı; nesebini iddia edene istihsanen nesebinin bağlanabilmesidir.412 

Sonuç olarak yetim, babasının ölümü nedeniyle hem fıtrî velayet, hem de hukuki 

temsil bakımından maruz kaldığı velayet eksikliği; zayıf velayetlerle giderilmesi gereken 

küçüktür. Lakît ise neseb mechuliyetinden dolayı velayet ve bakımı devlete ait olan küçüktür. 

 

4. Evlat Edinme (Tebennî) 

Nesebi belli olsun olmasın başkasına ait bir çocuğu kendi çocuğu olarak kabul etme 

anlamına gelen evlat edinme (tebennî)413 medeni hukuk açısından çocuğun evlat edinenin soy 

adını alması ve ona mirasçı olması sonucunu doğurmaktadır.414 Fakat İslam Hukukunda 

muhkem Kur'an ayeti ile bu yasaklanarak "...evlâtlıklarınızı da öz oğullarınız olarak 

tanımadı."415 denilmiş ve evlatlık kurumunun İslam'da ancak suni olacağı vurgulanmıştır. 

Hemen ardından gelen ayette: " Onları (evlât edindiklerinizi) babalarına nisbet ederek 

çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu 

takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin."416 

evlatlıkların babalarına nisbet edilmesinin bir sonucu olarak; evlat edinen ile evlatlık arasında 

neseb ilişkisi doğmayacağı, aralarında mahremiyet meydana gelmeyeceği ve de mirasçılık 

vuku bulmayacağı beyan edilmiştir.417 Bu husus Kur'an'da " Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini 

kestiğinde onu seninle evlendirdik, ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla 

evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin."418 ayetiyle de te'yîd 

edilmiştir. İslam Hukukuna göre konu, ayet ve hadisler çerçevesinde akli olarak neseb 

karışıklığına yol açması, mirasta haksızlığa sebep olması, mahremiyet sınırlarının aşılmış 

olması, evlat edinilen çocuğun istismar edilmesi ve olumsuz psikolojik etki gibi genel 

başlıklarla illetlendirilmiştir.419 Fakat bunun yanında kimsesiz/yetim çocukların himayesinin 

                                                
411 Nisa 4/2,6; Enam 6/152; İsra 17/34 
412 Köse, İslam Hukukunda Bulunmuş Mal ve Çocuk, s. 156, 146 
413 Aydın, "Evlat Edinme", XI, 527; Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "Tebennî" 
414 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "Evlat Edinme"  
415 Ahzab 33/4 
416 Ahzab 33/5 
417 Aydın, "Evlat Edinme", XI, 528 
418 Ahzab 33/37 
419 Yıldırım, İslam Hukuku Açısından Evlât Edinme, s. 47, 60; Sağlam, İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme, 
50–53 
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gözetilmesi açısından evlat edinmeye alternatif bazı kurumların varlığından ve işleyişinden 

söz edilmiştir. Çocuk sahibi olamayan çiftler açısından kocanın ikinci evliliği (çok eşlilik) bu 

alternatiflerden biridir. Lakît (istilhâk), muvalât akdi, muahât, istîlâd, hıdâne, velayet/vesayet 

gibi420 İslam Hukuku kavramları bu alternatiflerden diğerleridir. Osmalı uygulamasında ise 

bir nevi koruyucu aile denilebilecek sistemlerle evlat edinme meşru sınırları içerisinde 

geliştirilmiştir. Böylece hem İslam'ın yasakladığı hukuki sınırların dışına çıkılmamaya 

çalışılmış hem de yetim, kimsesiz/korunmaya muhtaç çocuklar himaye edilmişitir. Evlat 

edinmenin karşılığı olarak kullanılan "tebennî", "ahiret oğlu", "ahiret evlatlığı", "can 

evlatlığı", "oğulluk", "besleme", "ahretlik", "manevi evlât", "süt evlatlık" ve "icar–ı sağîr" 

tabirleri bu niyetin göstergesi uygulamalardır.421 Bazen koruyucu aile şeklinde, bazen de 

hukuki sonuçlarından mahrum fiili bir evlatlık şeklinde sınırlı olarak varlığını sürdüren 

evlatlık kurumu, çoğukez de mahrem sayılabilen yakın akraba çerçevesinde, evlat edinilenin 

bakım yükümlülüğü üstlenilerek devam ettirilmiştir.422 

Bu genel telakkiler dışında son dönemde İslâm Hukukunda evlatlık müesesesinin 

olmaması ve bu konuda verilen fetvalara karşı eleştirici sözlerin sarfedilmesi,423 evlat 

edinememenin illetinin (nesep) daha hususileştirerek (cahiliye tebennisi) anlaşılmasına sebep 

olmuştur.424 Bundan dolayı ayet ve hadislerde yasaklanan evlatlığın, yetim ve korunmaya 

muhtaç çocukların himayesi için oluşturulmuş evlat edinme müessesesi ile ilgisini kurmanın 

zor bir yorum olduğu belirtilerek, esas ilga edilen evlatlığın "yetimin mirasını istismar etmek" 

manasındaki "cahiliye tebennisi" illetleştirilmeye çalışılmıştır.425 Buradan çıkacak sonuç 

yetimlerin evlat edinilmesi açısından evlatlık müessesesinin yorumlanmasına yeni bir bakış 

açısı getiriyorsa da, nesebin korunması ilkesini tahsise uğratacak kadar kuvvetli olmaması, 

metin içinden çıkan illete (neseb) göre metin dışından çıkan tarihi (cahiliye tebennisi) ikinci 

derecede bir karine özelliği taşıması sebebiyle açılım getirememektedir. Fakat hikmet olarak 

değerlendirilebilecek bu yorum, miras açısından yetimin mirasını koruma maslahatını 

kazandırması bakımından önem arzetmektedir. 

 

 

 

 

                                                
420 Yıldırım, İslam Hukuku Açısından Evlât Edinme, s. 42–46; Sağlam, İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme, 
53–54, 63; Aydın, "Evlat Edinme", XI, 528 
421 Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839–1876), s. 71–71, 77, 80 
422 Aydın, "Evlat Edinme", XI, 528 
423 Kağıtçıbaşı, 06.02.2005, Hürriyet Gazetesi (Röportaj) 
424 İslamoğlu, "İslam Hukuku ve Kimsesiz Çocuklar (3), 21.02.2005, Yeni Şafak Gazetesi 
425 Yıldırım, İslam Hukuku Açısından Evlât Edinme, s. 58, 101, 116; Sağlam, İslam Hukuku Açısından Evlat 
Edinme, 52, 65; İslamoğlu, "İslam Hukuku ve Kimsesiz Çocuklar (3), 21.02.2005, Yeni Şafak Gazetesi 
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5. Yetimle Birlikte Yaşamada Yetim Malından Faydalanmanın Sınırı 

"Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun 

olarak yesin."426 ayetine göre vasinin zengin olması durumunda himayesinde bulunan yetimin 

malından istifade edemeyeceği hususunda ittifak olmakla birlikte, fakir olması halinde Hanefi 

mezhebini istisna edersek ulemanın genel tavrı israfa kaçmaksızın/marufa uygun bir biçimde 

istifade edebileceği yönündedir. 

Burada tartışılan husus himayesindeki yetimin malından istifade eden fakirin bunu 

bir borç olarak mı yoksa bir hak olarak mı yiyeceği meselesidir. 

� Borç olarak yer, sonra öder diyenler: Hz. Ömer, Abdullah b. Abbas, Ubeyde 

es–Selmanî, Sa'îd b. Cübeyr, Şa'bî, Mücahid, Ebu'l–Âliye, Ebu Vâil gibi sahabe ve tabiûn 

alimlerdir. 

Hz. Ömer bu konuda: "Allah’ın malı benim yanımda yetimin malı gibidir."427 "Şunu 

da biliniz ki ben kendimi Allah’ın malları üzerine yetim velisi gibi görüyorum. Zengin 

olursam hiç birşey almaksızın onu dağıtırım. Fakir ve ihtiyaç sahibi olacak olursam da ondan 

ihtiyacım kadarını alırım"428 demiştir. 

� Fakir ise işini üstlendiği yetimin malından yiyebilir. Sonra da ödemesi 

gerekmez: Hz. Aişe, Atâ b. Ebî Rabah, Hasan el–Basrî, İbrahim en–Nehaî, bir rivayete göre 

Abdullah b. Abbas bu görüştedir. Doktrinde Malikiler, Şafiîîler ve Hanbelîler vasinin muhtaç 

olması halinde vesayetinde bulunan yetimin malından istifade edebileceğini kabul 

etmektedirler. Fakat bir görüş ayrılığı da yetimin malının yetimin işlerinin  takibi sebebiyle 

onun bir ücreti olarak mı yoksa zaruret hali sebebiyle ihtiyaç miktarı ile sınırlı bir hak olarak 

mı düşünülmesi konusundadır. Bu konuda Hanefiler dışındaki üç mezhepte bir birine yakın ve 

baskın görüş, ücret şeklinde tahakkuk ettirilebileceği yönündedir. Hanefiler ise yetimin 

malından vasinin hiçbir şekilde yiyemeyeceği yönündedir. Mezhep içinde nakledilen bazı 

görüşlere göre borçlanarak yiyebileceği ya da yetimin işi için zaruret miktarınca bineğinden 

faydalanmak gibi faydalanılabileceği kabul edildiği olmuştur.429  

 

II. İslam Hukukunda Yetimlerin Mali Hakları İle İlgili Düzenlemeler 
 

A. Yetim Malının Hukukî Vasfı 

Yetim malının hukukî vasfının belirlenmesi için öncelikle beznerlikler ve farklılıklar 

esasından yola çıkarak hüküm vermek gerekecektir. Bir ayn ve menfaat özelliği taşımasından 

                                                
426 Nisa 4/6 
427 Kandehlevî, Hayâtu’s-Sahâbe, II, 367 
428 Kandehlevî, Hayâtu’s-Sahâbe, IV, 251 
429 Köse, İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici Tedbirler 
(Basılmamış Tebliğ), s. 12–13 
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dolayı yetime ait her türlü mal, duruma göre malla ilgili her türlü hükme dahil edilebilecek 

mahiyettedir. Ancak burada velayete/vesayete konu olması, zekata tabi tutulması gibi hususlar 

açısından bazı farklılıkları bulunmaktadır. Özellikle vakıf malı ve beytü'l–male benzetilmesi 

açısından yetim malı, velayete/vesayete konu olan bu malların özelliklerini taşır. Fakat vakıf 

malı aynının Allah'a, menfaatinin kullara tahsisi yönüyle; beytü'l–mal de aynının 

topluma/kamuya, menfaatinin toplumun fertlerine tahsisi yönüyle yetim malından 

ayrılmaktadır. Çünkü yetim malı aynıyla da menfaatiyle de yetime ait özel bir mal 

statüsündedir. Yetim malı; yetimin henüz kasır bulunmasından dolayı sahibinin (yetimin) 

tasarrufunu kabul etmemekle birlikte; zekata konu olması yönüyle özel maldır. Malumdur ki 

vakıf malı ve kamu malı zekata konu olmaz. İşte bu sebeple idaresi açısından kâsır, mülkiyet 

açısından özel bir konuma sahiptir.  

Bu sayılan üç malın, akidlere aidiyetlerinde hep fayda prensibine vurgu yapılması 

toplum menfaatinin ya da kasırın menfaatinin korunması esasına dayanmaktadır. Beytü'l–mal 

ve vakıf tüzel bir kişiliğe sahip olduğundan kasır gibi düşünülmüştür. Bu yönleriyle bu mallar 

yetim malına benzemektedirler. Fakat burada da vurgulanması gereken bir fark varsa, o da; 

yetimin tüzel bir kişilikten değil ehliyet eksikliğinden dolayı kâsır sayılmasıdır. 

Devlet başkanı ile beytü'l–mal ve mütevellî ile vakıf malı arasında -baba ile evlat 

arasındaki gibi sıkı sıkıya bağlı tam velayet ilişkisi kurulamayacağından- ancak yetim ile vasi 

arasındaki velayet ilişkisi kurulabilir. Çünkü Peygamberimiz baba ile evladın birbiri ile olan 

ilişkisini velayetten de öte, fıtrî bir sahiplilik olarak kabul etmiştir. İşte yetim, babası 

olmadığından ötürü, akitlerde velisinin/vasisinin icab ve kabuldeki rolü hep eksik ilzam 

(bağlayıcılık) olarak görülmüş ve yetim malına dair konular hep bu ilke üzerinden hükme 

bağlanmaya çalışılmıştır. Veliye/vasiye tanınan bu hak, bize bir çocuğun akidler için kabul 

edilen % 100 menfaatine tasarruflarının kabulü ilkesini hatırlatmaktadır. 

Yetim malının bu özelliğinden başka bir de akidlerde aldığı konuma göre farklı 

özellikler kazanmaktadır. Bu özellikler bizim, yetime hangi akdin daha faydalı olacağı 

hakkında bir görüş sahibi olmamızı sağlayacaktır. Bu sebeple fıkıh kitapları da akidlerin mala 

kazandırdığı vasıf ve özelliklere göre bu şekilde yetim için en faydalı olanı gözetmişleridir. 

Buna göre yetimin malı karz, vedia, icare, mudarabe gibi akidlere aynı anda bir 

kaçına konu olduğunda bunu vasinin ya da kadının gözetmesi gerekecektir. 

Mesela kadının, yetimin malını borç olarak vermesi yetim için daha faydalıdır 

(enzar), çünkü borç mazmun, vedia emanettir. Fakat kadı yetim malını, ancak, gelir getirecek 

bir alış verişle istiğlal edilmediği, mudarebeye kabul edilmemesi ve yetimin vasisi olmaması 

durumlarında zengin ve güvenilir bir kişiye borç olarak verebilir.430 

                                                
430 İbn Abidin,  Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, V, 561–562 
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Burada borcun (karz) mazmun olması, yetim malının vasinin ya da kadının elinde 

emanet olarak durmasından daha iyi olduğu sonucu anlaşılmaktadır. Fakat karzın yetim 

malına kazandırdığı özelliklerden ve vasıflardan daha faydalı olanları, yetim malı için 

gündeme gelmişse, o zaman o akitler daha faydalı (enzar) olduğundan tercih edilmesi 

gerekecektir. Karz için getirilen bu şartlar, yetim malına kazandırılmaya çalışılan, bu 'fayda 

prensibi'ne dayanmaktadır. 

Çünkü yetim malı, mudarabe veya gelir getiren bir akitte kullanılırsa, bunlar kâr 

getirdiği için daha faydalıdır. Mudarabede kullanılan mal, emanet ve gayr–i mazmun 

olmasına rağmen kar getirdiği için karza göre yetim için getirisi daha fazla kabul edilmiştir.431 

Bazı durumlarda getirisi fazla olan bir akid olduğunda, yetimin malının korunmasını 

daha çok garanti eden –getirisi diğerinden az olsa da– akdin tercih edildiği de olmuştur. 

Mesela, satışa veya kiraya çıkarılan bir mala, taliplilerden birisinin diğerinden daha fazla fiyat 

vermesine rağmen, ödemeyi daha çok garanti edene düşük fiyata vermek ya da kiralamak 

mendub görülmüştür.432 

Gerek satış olsun gerekse kiralama olsun alimler, yetim malının menkul olması 

durumunda cevaz verirlerken, gayr-ı menkullerde daha sıkı şartlar ileri sürmüşlerdir.433 

Hanefîler tağrir bulunmadıkça gabn-ı fahişin akde etki etmeyeceğini söylemişlerse 

de, yetim malını bundan istisna ederek tağrir bulunmasa bile yetim malının gabn-i fahişli bir 

muameleye tabi tutulması halinde bu muamelelerin fasid olup feshedilmesi  gerektiği 

görüşünü benimsemişlerdir; mecelle ise bu akdin butlanına hükmetmiştir.434 

Bazı akitlerde yetim malının; vakıf malı, beytü'l–mal435 ve muaddü'n li'l–istiğlâle436 

konu olan malla437 aynı kabul edildiğini görürüz. Bu sayılan mallarla ilgili benzerlik, özellikle 

hak ve menfaatlerin mal olup olmadığı noktasında ihtilafa sebep olmuştur. Hanefiler hak ve 

menfaatleri mal olarak saymazken; diğer üç mezhep bunların mal olduğu konusunda hem 

fikirdirler. Fakat Hanefiler başlangıçta icareye konu olan menfaatleri bu ilkelerinden istisna 

etmişlerdir, daha sonra da bunun sınırını genişleterek yetim malı, vakıf malı ve muaddü'n li'l–

istiğlâle ait menfaatleri de istisna ederek bunları mal kabul etmişlerdir. Bu farklı görüşler 

                                                
431 İbn Abidin,  Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, V, 561–562 
432 Köse, İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici Tedbirler 
(Basılmamış Tebliğ) s. 15 
433 Köse, İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici Tedbirler 
(Basılmamış Tebliğ) s. 15–16 
434 Bardakoğlu, “Gabn”, XIII, 272; Mecelle 356. md. 
435 İbn Abidin,  Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, XVI, 113, 122, XVII, 384,  Mecelle, md. 356 ve 441; 
Bardakoğlu, “Gabn”, XIII, 272;  
436 Kira yoluyla gelir elde etmek için edinilen mal.İşhanı, dükkan, kralık ev, taksi gibi. Bir şeyin üst üste üç sene 
kiraya verilmiş olması onun mu’addun li–listiğlâl olduğunu gösterir.(Mecelle 417) Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk 
Terimleri Sözlüğü, “mu’addun li–listiğlâl”  
437Aydın, “Gasp”, XIII, 388–389, 391; Günay, İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları, s. 
106, 112–113 
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gabnde,438de gaspta439da  istisnâî hükümler verilmesine sebep olmuştur. Sonuç olarak 

Hanefîler gasbedilmiş malın menfaatlerinin tazmin edilmemesi teorisinin sebep olacağı 

neticelerin kötülüğü ve hak kaybını görmüşler ve bu teorinin uzantılarını kesmiş ve şümul 

sahasını daraltmışlar, yani yetim malı, vakıf malı ve kiraya verilmek için hazırlanmış malları 

istisna tutmuşlar ve bütün bu hallerde, gasbedene, menfaatlerin kıymeti olan, ecr-i misili 

tazmin etme mükellefiyeti getirmişlerdir.440 

Buna göre vasi yetimin malını normalin altında kiraya verse, müste'cirin  ecr–i misil 

vermesi ya da gasıp sayılması gerekir. Bir çocuğun evinin gasbedilmesi durumunda da ecr–i 

misil gerekir. Hatta bu hususlarda yetim için daha faydalı olanın gözetilmesi esasına göre; 

eğer evin değeri müste'cirin ikametiyle düşmüşse ve noksalığın tazmin edilmesi yetim için 

daha faydalı ise veya ekim sebebiyle tarlanın değeri noksanlaşmış ise burada da noksanın 

tazmini daha faydalı ise, bu durumlarda noksan tazmin ettirilir.441 Uzun süreli kiralamalarda 

(el–İcâreü't–Tavîle) "resm"442 suretiyle kiraya vermek caiz görülmemiştir; fakat bütün 

senelerin ücret miktarını normal ücrete tabi tutmakla caiz görülmüştür. 

Hanefilerin verdiği bu hükümler menfaat ve hak olarak da olsa yetim malını mal 

olarak tanıdıklarını göstermektedir. 

 

B. Yetim Malının Çalıştırılması ve Nemalandırılması 
 

1.Yetim Malının Ticaret Yoluyla Çalıştırılması 

Kur'ân’daki "mala en güzel şekilde yaklaşma"443tabiri hukukî olarak yetimin lehine 

olacak şekilde, rayiç bedel gözetilerek yapılacak satış veya kira akdini ifade etmektedir.444 

Vasi, yetimin malını kendisi için satın alsa veya kendi malını ona satsa, eğer vasi 

hâkimin tayin ettiği bir vasi ise bu muameleler mutlak olarak caiz olmaz. Eğer babanın tayin 

ettiği vasi ise Ebu Hanife’ye göre akar kabilinden olmayan bu satış veya alışın küçüğe açık 

olarak bir yararı varsa muamele caiz olur. Bu yararın ölçüsü de malın değerinin yarısı kadar 

eksik olmasıdır. Ebu Yusuf ve İmam–ı Muhammed’e göre ise alış–veriş mutlak olarak caiz 

değildir.445 

                                                
438 Mecelle, md. 356; Bardakoğlu, “Gabn”, XIII, 272; 
439 Aydın, “Gasp”, XIII, 388–389 
440 Zerkâ, Çağdaş Yaklaşımla İslâm Hukuku (terc. Servet Armağan), III, 920 
441 Usrûşenî, Ahkâmu’s–Sığâr, s. 229–230 
442 İlk yılların mukabilinde icara verilen mala az bir şey takdir etmek ve malın büyük çoğunluğunu ise son 
seneye mukabil takdir etmektir. Usrûşenî, Ahkâmu’s–Sığâr, s. 230 
443 En’am 6/152 
444 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 542 
445 İbn Abidin,  Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, V, 500 vd.; Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 510;. 
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Ebu Hanife’ye göre vasi yetimin akarını değerinin iki mislinden aşağıya 

alamayacağı gibi kendi akarını da yetim için değerinin yarısından fazlaya satamaz. Ebu Yusuf 

ve İmam–ı Muhammed’e göre bu satıp alma mutlak olarak caiz değildir.446  

Vasi yetimin malını ticaretle nemalandırmak ve bu malda tasarruf yapmak zorunda 

değildir. Eğer bunu yaparsa Ebu Hanife ve Muhammed’e göre kârını (ribh) tasadduk eder. 

Hanefiler dışındaki çoğunluğa göre ise vasi maslahata uyarak küçüğün malında tasarrufta 

bulunabilir.447 

 

2.Yetim Malının İkrâzı 

Ödünç para vermek anlamındaki ikraz448, karz akdinin mazmun449 özelliğinden 

dolayı yetim için faydalı kabul edilmiştir. Fakat durumun gerektirdiği şekillere göre farklı 

hükümler tesis edilmiştir. Buna göre, vasi yetimin malını karz–ı hasen yoluyla veremez. Eğer 

verirse tazmin eder. Hakimin ise bu yetkisi vardır. Vasi, bu malı kendisine karz (ödünç) 

olarak alsa, caiz olmaz ve borç olarak almış sayılır.450 

 

3.Para Vakıfları 

Para vakıfları deyince, sırf ihtiyacı olan müslümanlara, ihtiyacını gördükten sonra 

geri ödemesi kaydıyla, ödünç (kredi) verilmesi için vakfedilmiş paralar kasdedilmektedir.451 

Konunun yetimlerle olan kısmı ise, vakfedilen paranın gelirinden yetimlerin de 

faydalandırılması; onlara maaş verilmesidir.452 Diğer bir yönü ise para vakıflarına yapılan 

uygulamalardan hareketle, yetim mallarına da aynı uygulamanın gerçekleşebileceği 

anlayışıdır. Para vakıfları genel olarak Hanefîlerin dışındaki diğer üç mezhebe göre, (mezhep 

içinde kendi aralarında ihtilaf bulunmakla birlikte) caiz görülürken, Hanefî mezhebinde nakit 

para vakfına sadece mutlak olarak İmam Züfer cevaz vermektedir. İmam Muhammed'e göre 

ise bu konuda bir teamül ve uygulama  varsa caizdir.453 

Para vakıflarının işletilmesi mudarebe şirketi, fakirlere kredi olarak verilmesi ve 

muameley–i şer'iyye yoluyla gelir sağlayarak (istirbah) elde edilen gelirlerin fakir ve 

                                                
446 Bilmen, Hukuk–ı İslâmiyye ve Istılahât–ı Fıkhiyye Kâmusu, V, 183 vd.; Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, 
s. 510;  
447 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 510 
448 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "İkrâz" 
449 İbn Abidin,  Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, V, 561–562 
450 Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, s. 511; İbn Abidin, Reddü’l–Muhtar, V, 503 
451 Gözübenli, "Türk Hukuk Tarihinde Vakıf Mallarının Faizli İşletilmesi Hakkında Tahlili Bir Değerlendirme", 
s.54 
452 Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 230 
453 Gözübenli, "Türk Hukuk Tarihinde Vakıf Mallarının Faizli İşletilmesi Hakkında Tahlili Bir Değerlendirme", 
s.54 
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muhtaçlara dağıtılması suretiyle olmaktadır.454 Bu gelir şekillerinden muameley–i şer'iyye, 

bey'u'l–îne akdine dayandığından bu hususta da tartışmalar olmuştur. Genel itibariyle Şafiîî 

mezhebi dışındaki mezheplerde caiz görülmeyen bu akid, 455 Osmanlı'da farklı uygulamalarla 

cevaz verilen bir akit olmuştur.456 Konumuzla dolaylı olarak ilgisi olmakla birlikte, yetim 

malları vakıf malları ile aynı statüde değerlendirildiğinden; her iki malı çalıştırmak için 

yapılan uygulamalar birbirleri ile benzerlik göstermektedir. Çünkü vakfedilmiş bir para ile, 

nakde çevrilerek nemalandırılmaya çalışılan yetim malı nemalandırılmak için aynı 

uygulamalara tabi tutulmuştur. Toplumun kredi ihtiyacını karşılayan muameley–i şer'iyye, 

diğer taraftan da yetim malı ve vakıf malının nemalandırılması ve bu suretle fakir ve 

yetimlerin gözetilmesine de vesile oluyordu. Bu konuda benzerlik gösteren eytam sandıklarını 

burada zikretmek yerinde olacaktır. 

 

4.Yetim Malının Eytam Sandıklarında Korunması 

İslâm Hukuku vesilesiyle Osmanlı Hukukunda da vakıf ve yetim malları özel bir 

koruma altına alınmıştır. Bu korumanın yetime en yakın olan sorumlu kişisi; vasi, gerek 

yetimin hukuki temsili ve gerekse de yetimin malının muhafazası ile sorumlu tutulmuştur. Bu 

sorumluluk yüzünden, ölen bir kişinin terekesinin paylaşılmasından sonra rüşde ermemiş 

yetimlerin mallarını muhafaza etmek ve azalmaması için nemalandırmak görevi (vasi), 

Osmanlıdaki sandık uygulamasının da etkisiyle kurumsallaşmıştır. Yetime ait gayr–ı 

mankullerin kiralanmak suretiyle, menkul eşyaların ise nakde çevrilerek elde edilen paranın 

nemalandırılması bir usul olarak benimsenmiştir. İşte doğrudan yetimlerin ihtiyaç ve 

mallarının idane suretiyle nemalandırıldığı uygulama, eytam sandıklarının işleyişi olarak 

karşımıza çıkmaktadır.457  

Bu çerçevede yetim çocukların mallarının vasileri tarafından para vakfına benzer 

şekilde muameley–i şer'iyye adı verilen işlemle nemalandırılarak458 işletildiği ve asl–ı mal 

muhafaza edilerek elde edilen gelirin ihtiyaçlarının temini için sarf edildiği, rüşt yaşına 

geldiklerinde ise mallarının kendilerine teslim edildiği görülmektedir.459 Bu işlemde belli bir 

vade ile idaneye verilen para, vade sonunda yine başta kararlaştırılan bir orandaki nemayla 

(genelde % 10) birlikte geri alınmakta; veya sadece neması tahsil edilerek işlem 

                                                
454 Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 223 
455 Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 225; Gözübenli, "Türk Hukuk 
Tarihinde Vakıf Mallarının Faizli İşletilmesi Hakkında Tahlili Bir Değerlendirme", s.58 
456 Bkz. Gözübenli, "Türk Hukuk Tarihinde Vakıf Mallarının Faizli İşletilmesi Hakkında Tahlili Bir 
Değerlendirme", s.63–66 
457 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 33, 35 
458 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 35 
459 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları: Kanunî Dönemi Üsküdar Dönemi, s. 86 
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yenilenmektedir.460 Bu şekilde  işletilerek muameleye verilen yetim mallarına dair şer'iyye 

sicillerinde sayısız kayıt mevcuttur. Bu kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla yetimlerin malları da 

para vakıflarında olduğu gibi ve hemen hemen aynı şartlarla muameleye verilmekteydi. 

Aradaki tek fark mütevellînin yerini yetimin vasisinin almasıdır. 

Ancak yetimlerle ilgili düzenlemlerin bu kadarla kalmadığı anlaşılmaktadır. 

Özellikle savaş meydanında şehit düşen askerlerin geride bıraktığı çocukları için bu amaçla 

bir takım fonlar oluşturulduğu ve bunların gelirleri ile de yetim kalan çocukların ihtiyaçlarının 

karşılandığı görülmektedir. 

Tanzimat döneminde bu nevi fonların idaresi için "Terekât Müdürlüğü" kurulduğu, 

daha sonra bir elden idaresini sağlamak amacıyla bunun nakit para vakıflarının idaresi ile 

birleştirilerek Evkaf Nezaretine bağlı "Terekât ve Nukûd–u Mevkûfe Kalemi"ne dönüştüğü 

görülmektedir. Bu kalemde biriken paralar daha sonra Evkâf Bankası'nın sermayesini teşkil 

edecektir.461 

Daha sonraları yetimlere ait mallarla ilgili olarak bir Emvâl–i Eytâm idaresi 

oluşturulmuştur. Ayrıca bu müdürlüğün işleyişini düzenleyen bir eytâm nizamnamesinin 

yayınlandığını da görmekteyiz. Bu nizamnamenin bazı maddeleri zamanla tadil edilmiş ve 

maşîhata bağlı bir Emvâl–i Eytâm ve Beytü'l–Mâl Müdiriyeti oluşturulmutur. Nizamnamelere 

ilave edilen maddelerle sonradan "Eytâm İdânât Sandığı" namıyla birer sandık oluşturularak 

idânât (kredi, borç verme) işlemleri bâ devr–i şer'î mezkur sandık adına icra edilmiştir. 

Eytâm sandıklarında emvâl–i eytâmın tenmiyesinde, idâne işlemlerinin usulune 

uygun yapılmadığı, tahsil edilemediği v.b. gibi nedenlerle eytâmın zarara uğradığı belirtilmiş 

ve bu sebeple sandıklardaki paraların Ziraat Bankasıda nemalandırılması esasa bağlanmıştır. 

(Nisan 1331/1915). Anlaşıldığı kadarıyla uygulama bu şekilde devam ettirilmiş, Ziraat 

Bankası'nın şubesinin bulunmadığı yerlerde işlemler Osmanlı Bankası ile yürütülmüştür.462 

 

5.Emvâl-i Eytâma Dair Nizamnameler ve Hükümleri 

7 adet nizamname463 ile müzeyyel, muadil nizamname ve hükümlerini  şöyle 

sıralayabiliriz:  

� 7 Rebiülevvel 1268 (1851) tarihli Eytam Nizamnamesi: Bu nizamname ile daha 

önceden beri var olan, yetim mallarının korunması ile ilgili uygulamalar yeni bir düzene 

kavuşturulmuş, bunun için de Şeyhülislamlık makamına bağlı özel bir teşkilat olan Emvâl–i 

Eytâm Nezareti oluşturulmuştur. Nezaret, devletin diğer ilgili birimleriyle de işbirliği 

                                                
460 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 35 
461 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları: Kanunî Dönemi Üsküdar Dönemi, s. 86–87 
462 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 36–39 
463 Aktaş, Yakın Tarihimizde Yetimlerle İlgili Uygulamalar (Lisans Tezi), s. 8–9 
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içerisinde çalışarak, yetim kalanların mallarını en geç dört ay içerisinde kendisine intikal 

ettirecek, sonra da zaman içerisinde kayıplara uğramaması için, dönemin şartlarına uygun 

olarak muhafaza edip çalıştıracaktır. Bu sırada yetimin menfaati kesin olarak korunacak, 

olgunluk yaşına geldiğinde de gerekli muhasebesi yapılarak, bütün malı mülkü kendisine 

eksiksiz olarak teslim edilecektir. Nizamnamede bu hususlarla ilgili esaslar teferruatlı ve 

kesin ifadelerle belirlenmiş bulunmaktadır.464  

� 6 Rebiülahir 1274 (1857) tarihli eytam uhdesinde bulunan çiftlikat hakkında 

nizamname: Emvâl–i Eytâm Nizamnamesinde daha ziyade para, kıymetli eşya, dükkan ve 

benzeri veraset malları söz konusu edilmiş, toprak intikallerinde yapılacak uygulama dikkate 

alınmadığı için, bu eksiklik  bu kararname ile giderilmiştir. Bu nizamnamenin hedefi de 

kendisine çiftlik, bağ, bahçe, değirmen ve bunların müştemilatı kalan yetimin mallarının, 

yetişkinlik çağına kadar uygun bir biçimde korunma ve çalıştırılması esaslarını düzenlemiştir. 

Nizamnamede ülke genelindeki şer'î mahkemelerle, meclislere görevler yüklenmiştir.465 

� 5 Zilhicce 1288 (1872) tarihli nizamname (16 Zilkade 1286 (1870) tarihli 

nizamnamenin 6 ve 13. maddelerinin kısmen değiştirilmiş hali466): Memalik–i Mahruse–i 

Şahanede Küşad Olunacak Eytam Sandıklarının Suret–i İdare ve Muhafazası Hakkında 

Nizamname adı ile çıkan bu düzenleme taşra kasaba ve köylerinde oturup bir mirasa hak 

sahibi olan küçükler, akıl hastalarıyla, o sırada hehangi bir nedenle memleketinden uzakta 

bulunan müslüman ve gayr-i müslimlerin mallarının korunması, çalıştırılması şekilleri 

öngörülüyor ve gerekli düzenlemeler yapılıyor.467 

� 21 Şaban 1291 (1874) tarihli Nizamname: Yedi maddelik bu nizamname 

Meclis–i İdâre–i Emvâl–i Eytâmın Sûret–i Teşkilini ve Vezâifini Mübeyyin Nizamname 

adıyla çıkarılarak taşrada kurulmuş olan Eytâm Sandıkları ile Muhtâcîn–i Erâmil ve Eytâm–ı 

İlmiye Sandığı düzenlemelerine ilmiye mensuplarının dul ve yetimleri için ayrı bir uygulama 

geliştirildiği görülmektedir. 

� 3 Zilhicce 1294 (1878) tarihli nizamname 

� 13 Rebiülevvel 1300 tarihli nizamname 

                                                
464 Yazıcı, "Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı 
Uygulamalar”, XII. Vakıflar Haftası Kitabı, s. 46 
465 Yazıcı, "Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı 
Uygulamalar”, XII. Vakıflar Haftası Kitabı, s. 47; Bunların dışında ıslahhaneler için çıkarılmış 4 Rebiülevvel 
1286 (1869) ve 1871 tarihli nizamnameler de mevcuttur. Öztürk, "Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin 
Doğuşu I:Islahhaneler”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, s. 433 
466 Yazıcı, "Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı 
Uygulamalar”, s 47 dpn. 11 
467 Bu arada 1908 Temmuzu'na kadar Meşîhat'a, daha sonra adliyeye bağlanacak olan Emvâl–i Eytâm 
Müdürlükleri ve Eytâm Sandıkları oluşturuluyordu. Yazıcı, "Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının 
Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı Uygulamalar”, s 47 
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� 4 Rebiülevvel 1324 (1906) tarihli Nizamname:468 Emvâl–i Eytâm 

Müdürlüğünün işleyişini düzenleyen bir nizamnamedir. Bu nizamnamenin bazı maddeleri 

zamanla tadil edilmiş ve meşihata bağlı bir  Emvâl–i Eytâm ve Beytü'l–mâl  Müdüriyeti 

oluşturulmuştur.469 

(24 Teşrînisani 1330: taşrada bulunan eytam idarelerinin merkez tarafından takip 

edildiğini gösterir telgrafname tarihi) 

� 30 Zilkade 1333 tarihli Nizamname (Müzeyyel): Oluşturulan  Emvâl–i Eytâm 

ve Beytü'l–mâl Müdüriyeti bir müdür ve muavin idaresinde olup, bunların vazifesi tevdî 

edilen eytâm nukûdunu muhafaza ve tenmiyedir. Bu çerçevede eytâmın gayr-i menkul 

mallarını idare ve nizama uygun olarak her türlü resim, yangın teminatı gibi masrafları ile, 

okul, hastane gibi ücretlerin ödenmesi, iaşeleri için gerekli nafaka vesair masrafları hakim 

iznine müsteniden tesviye; veli ve vasilere ait hesapların görülmesi, terekeler için gerekli 

işlemlerin yapılması, tespit edilen varislerin hisselerini te'diye, gaib olanların hisselerini 

muhafaza; kat'î ve gayr-i kat'î vade ile tevdi' olunacak nukûdu kabul; taşra eytâm 

sandıklarının hesap işlerini tetkîk ve muamelelerine nezaret gibi husular sayılmaktadır. Bu 

ifadelerden eytâm sandıklarının taşrada da teşkilatlandığı anlaşılmaktadır.470 Nizamnameye 

ilave edilen maddelerle sonradan "Eytâm İdânât Sandığı" namıyla birer sandık oluşturularak 

idânât (kredi, borç verme) işlemleri bâ devr–i şer'î mezkur sandık adına icra edilmiştir. Her 

sene şubat ayı sonunda elde edilen ribhdan tevdîâta ve idarenin duyûnuna ait nemalar tesviye 

ve harice yüzde kaç kuruş hesabıyla ilzâm–ı ribh edilmiş ise onun bir buçuk noksanıyla 

eytâma hisse–i ribhları i'tâ olunduktan sonra kalan meblağın dörtte üçü ihtiyat akçesi olarak 

ayrı bir hesapta tutulacak, dörtte biri meşihat makamı ile taşradaki memurlardan gayreti 

görülen memurlara birer maaş miktarını geçmeyecek şekilde ikramiye olarak dağıtılacaktır. 

Buradan artan da yine ihtiyat akçesine ilave edilecektir. Eytâmın hisseleri ihtiyaçlaını 

karşılamıyorsa veya nemalandırılamamışsa bu ihtiyaç akçesinden gerekli yardımlar 

yapılacaktır. İhtiyaç halinde ihtiyaç akçesi ile sair emanet veya terekât gibi sandıkta muhafaza 

edilen paraların da tenmiyesi cihetine gidilecektir. Nukûd–u eytâmın irbâh  ve tenmiyesinde 

şu teminatların kabul edilebileceği belirtilmektedir: külçe altın ve gümüş, mücevherat ile altın 

ve gümüş kaplar, devlet eshamı ile Osmanlı borsasında resmen kabul edilmiş diğer devletlere 

ait esham, gayr–i menkul mallar, kefil. Yine nizamnamede gayr–i menkul mallar mukabilinde 

istidane edeceklere tahmini kıymetinin yarısı kadar idane yapılabileceği, memurların kefaleti 

halinde en az üç kefil istenmesi ve idane edilecek miktarın borçlunun üç maaşını, kefillerin 

maaşlarının toplamının da dörtte üçünü geçmemesi gibi husular belirlenmektedir. 

                                                
468 Aktaş, Yakın Tarihimizde Yetimlerle İlgili Uygulamalar (Lisans Tezi), s. 8–9 
469 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 36 
470 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 36 
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Eytâm sandıklarından  yetimin veli ve vasisinin istikraz talebinde bulunması halinde 

bunlara öncelik verilmesi, ancak diğer borçlulara uygulanan kuralların aynen uygulanmas 

hükme bağlanmıştır. Ancak eytam idareleri ile sandık görevlilerinin istikrazda bulunmaları 

men edilmiştir. Vadesi geldiğinde ödenmeyen alacaklar için borçlu ile kefillerinin maaşlarının 

haczi yoluyla tahsilat yapılması da nizama bağlanmaktadır.471 

� 21 Rebiülevvel 1334 tarihli (Eytam sandığından istikraz üzerine müretteb 

muamelatta yazılan müzekkirelere ilsak edilecek pul vesair hakkında): Gayr–i menkul vb. 

rehin karşılığı idane yapıldığı durumda bunların müzayede ile satılarak tahsili yoluna 

gidileceği belirtilmiştir. 

Emvali eytamın verimli bir şekilde tenmiyesi için tedbir olarak muhtelif harc ve 

rusumdan emval–i eytâm muaf tutulmuş ve emval–i eytam idarelerinin alacakları tecilden 

istisna edilmiş, zamanında tahsil cihetine gidilmiştir.472 

 

C. Yetim Malında Zekat 

Yetim malının zekâta konu olması, zekatın bulûğ ve akıl şartı taşıyıp taşımayacağı 

ve de salt bir ibadet (taabbüdî) olup olmadığı tartışmalarına dayanmaktadır.Subkî'nin verdiği 

sınıflamaya göre 5 görüş vardır: 

 Maliki, Şafiîi ve Hanbeliler küçüğün malında -ister erkek, ister kız olsun- zekatın 

vacip olduğunu savunmuşlardır. Bunlardan başka Hz. Ömer, oğlu Abdullah, Hz. Ali, oğlu 

Hasan, Hz. Aişe, Câbir b. Abdullah; İbn Sîrin, Mücahid, Rebî’a, Nevevî, İbn Uyeyne, Ebû 

Ubeyde,473 Atâ b. Ebî Rebâh, Cabir b. Zeyd, Tâvus, Zührî, İshâk, Hasan b. Salih, Abdullah b. 

Hasan, İbn Ebî Leylâ, Ebû Sevr, ile Şia’dan Hâdi ve Müeyyed Billah da aynı görüştedirler.474 

Bu görüşün karşısında yer alıp da küçüklere zekat düşmez diyenler ise İbrahim en-

Nehaî, Ebû Vâil, Saîd b. Cübeyr, Hasan Basrî, Şureyh, Şa’bî, İbn Şübrüme, (üretken olmayan 

malda)Mücahid, Malikîlerden el-Lahmî, Ebû Hanîfe ve onunla aynı görüşte olan Zeydî 

çağdaşları Zeyd b. Ali ve Caferi Sâdık olarak sıralanabilir.475 

Üçüncü görüşe göre zekât gerekir; fakat veli/vasi bu zekatı yetimin malından 

çıkartmaz, bilakis yetim bulûğa erdiğinde kendi sorumluluğundan kurtulmak için yetime bu 

zekât borcunu bildirir. Evzâ'î, Saîd b. Abdülazîz, İbn Ebî Leylâ bu görüştedirler. 

Dördüncü görüşe göre yetimin malına zekât düşer, veli/vasi bu zekât borcunu 

yetimin –deve, koyun, inek gibi– görünen mallarından (emval-i zahire) çıkarır, altın ve 

gümüşten vermez. 
                                                
471 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 37 
472 Özcan, "Osmanlı Yetimin Hamisi: Eytam Sandıkları”, Yoksulluk, III, 38 
473 Mv. F. "Zekât”, XXIII, 232 
474 Subkî, Telhîsu Rüşdi’l–Efhâm fî Zekâti’l–Eytâm, vr.1b; Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 108 
475 Karadâvî, Fıkhu’z-Zekât, I, 105–106 
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Beşinci görüşte ise, açık ve gizli mallarda (emvâl-i zâhire ve emval-i bâtına) vacip 

olmayıp sadece toprağın çıkardıklarından vacip olduğu savunulmuştur.476 Ebu Hanife, 

Mücahid, Hasan ve İbn Şübrüme bu görüşe göre zekatı vacip saymışlardır; fakat zekat 

düşmeyeceğini ifade ettikleri bu malları istisna etmişleridir.477 

Yetime zekâtın gerekliliği hususundaki ihtilafın sebebi, zekatın şer'i anlamından 

kaynaklanmaktadır: Zekât namaz, oruç gibi bir ibadet midir yoksa zenginler için fakirlere ait 

vacip bir hak mıdır? İbadettir diyen onda buluğu şart koşmuştur, zenginlerin mallarında fakir 

ve miskinlere ait vacip bir haktır diyenler de buluğu itibara almamışlardır. Yerin çıkardıkları 

ile yerden çıkmayanların arasını ayıran Hanefi ve Zahiriler hakkında ise bu gün bunun bir 

dayanağı bilinmemektedir.478Buna göre yetime zekât düşüp düşmeyeceğine dair görüşleri şu 

şekilde sıralamamız mümkündür: 

 

1. Zekâtla Yükümlü Görenler ve Delilleri 

Çocuğun malına mutlak olarak zekât düşer diyenler, zekatı mala bağlı bir hak kabul 

etmişlerdir. Zekât mala bağlı bir hak olunca zekât vermek için âkil ve bâliğ olmak gerekmez. 

Dolayısıyla zengin çocuk ve deli zekât borçlusu olur.479 Bu görüş için getirilen deliller şöyle 

sıralanabilir: 

Kur'an'dan Deliller 

"Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin"480, "Mallarından onları temizleyip arındıracak 

zekât al"481 ayetleridir. Bu ayetlerin lafzı, büyük–küçük herkesi kapsayacak şekilde umum 

ifade etmektedir. 

Sünnetten Deliller 

Hz. Peygamber Muaz b. Cebel'i Yemen'e gönderirken "Onlara, Allah'ın, 

zenginlerden alınıp fakirlerine verilmek üzere sadakayı (zekatı) farz kıldığını bildir!"482 

demiştir. Bu hadis de umum ifade etmekte olup büyük-küçük herkesi kapsamaktadır. Mürsel 

olarak rivayet edilip, Şafiî tarafından başka rivayetlerle desteklenen "Yetimin malını veya 

yetimlerin mallarını geliştirin. Ta ki zekât onu yeyip tüketmesin"483 hadisi de yetimin 

malından zekât verilmesi gerektiğini göstermektedir. Şüphe yok ki, zekât, ancak verildiği 

                                                
476 Subkî, Telhîsu Rüşdi’l–Efhâm fî Zekâti’l–Eytâm, vr.1b 
477 Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 108 
478 İbn Rüşd, Bidayetü’l–müctehid, I, 225 
479 Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 190 
480 Bakara 2/210; Nur 24/56 
481 Tevbe 9/103 
482 Buhârî, "Zekât", 1 
483 Bu hadisi destekleyen diğer rivayetler: "Yetimlerin mallarında ticaret yapın ki zekât bitirmesin.", "Kim bir 
yetime veli olursa onun malında ticaret yapsın. Sadaka yiyip bitirinceye kadar bırakmasın" ve Hz. Ömer'den bu 
manada gelen rivayet ile "yetimlerin mallarını geliştirin ki zekât yiyip bitirmesin(Muvatta, Zekât, 12; Kal'aci, 
Mevsûatü Fıkhı Ömer b. El–Hattâb, s. 685)"sözüdür. 
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zaman yetimin malını bitirir. Zekatın verilmesi de ancak vacip olması durumundadır. Çünkü, 

yetim çocuğun malından bağış yapmak ve vacip yerler dışında harcamak caiz değildir.  

Çocuğun malından zekatın vacip olduğu görüşünde olan sahabeden Ömer, Ali, 

Abdullah b. Ömer484, Aişe, Cabir b. Abdullah'dan gelen rivayetler485 bu görüşü 

desteklemektedir. Örneğin; Hz. Ali Ebu Rafi'in çocuklarına ait bir tarlayı on bin dirheme 

satmış ve bunun zekatını vermiştir.486 Hz. Aişe kendi vesayeti altındaki yetimlerin mallarının 

zekatını verirdi.487 

Aklî deliller 

Zekatın namaz ve oruç gibi bir ibadet olduğunu ve çocuklara gerekmediğini 

söyleyenlere karşı; "Evet zekât bir ibadettir. Bunu inkar etmiyoruz. Fakat malla ilgili olduğu 

için diğerlerinden farklı bir ibadettir. Vekaletle yerine getirilebilir ve çocuğun yerine velisi 

verebilir."488 cevabı, öncelikli akli delil olarak ifade edilmiştir. 

Bu cevapta savunulan görüşe daha fazla tafsilat getiren Ebu Ubeyd, namaz ile 

zekatın kıyasının yanlış olduğunu, aralarındaki farklılıkları ortaya koyarak zekatın çocuğun 

malında vacip olduğu görüşünü savunur. Ona göre; "zekât vaktinden önce verilebilir, ama 

namaz vaktinden öne kılınamaz. Baliğ  olmamış çocuğun mülkiyetinde bulunan arazi öşür 

arazisi olursa, bütün alimlerin ittifakıyla zekata tabi iken, aynı çocuğa namaz vacip değildir. 

Mükatep köleye namaz vacip olduğu halde zekât vacip değildir. Halbuki, baliğ olmayan 

çocuğa namaz vacip olmadığı halde öşür arazisinde zekât ona vaciptir. Bu zikredilenler, bu 

konuda namaz ile zekât arasındaki farkı göstermektedir."489 Ebu Ubeyd, bu karşılaştırmada 

asıl göze çarpan farkı: "Namaz Allah'a ait bir hak olarak insanlarla Allah arasında olan bir bağ 

iken, zekat Allah'ın, fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz  kıldığı bir 

vecibedir."490 diye dile getirir. 

Şafiî mezhebine göre de yetişkine gerektiği gibi çocuğa da zekât vermesi gerekir. 

İmam Şafiî'nin çocuğun namaz kılmasını ve oruç tutmasını gerekli görmeyip, zekât vermesini 

gerekli görmesi bu ibadeti diğerlerinen farklı algıladığını ortaya koyar.491 

 

 

 

                                                
484 Kal'acî, Mevsûatü Ikhı Abdullah b. Ömer Asruhû ve Hayatuhû, s. 387 
485 Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 212–214; Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 110 
486 Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 213; Kal'acî, Mevsâuatü Fıkhı Ali b. Ebî Tâlib, s. 293 Çeker, Çocuk ve Hakları 
(İslam Hukukunda Çocuk), s. 190 
487 Muvattâ, "Zekât", 13 
488 Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 115 
489 Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 217 
490 Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 218 
491 Vural, Zekat–Fitre Nisabı Ve Günümüz Ölçüleriyle Yeniden Tesbiti, s. 21 
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2. Zekâtla Yükümlü Görmeyenler ve Delilleri 

Çocuğun malına mutlak olarak zekât düşmez diyenler ise, zekatı, namaz ve oruç gibi 

sırf ibadet olarak kabul etmişledir. Zekât mahza ibadet olup, mala bağlı bir hak kabul 

edilmeyince, zekât borçlusu olmak için diğer ibadetlerde olduğu gibi âkil ve bâliğ olmak 

gerekir.492 

Kur'an'dan Deliller 

"Mallarından onları temizleyip arındıracak zekât al"493 ayeti vücubiyet ifade 

etmediğinden ve de temizlemenin ancak günahlardan arındırmakla olacağından, deli ve 

çocuğun ise günahları olmadığından zekata muhatap olmadıkları ortaya çıkmaktadır.494 

Sünnetten Deliller 

Sünnetten getirdikleri delil; "Üç kişiden kalem (sorumluluk) kakmıştır. Ergenlik 

çağına gelinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uykudakinden ve akıllanıncaya kadar 

deliden"495 kalemin kalkması demek bunlara sorumluluk yoktur anlamındadır.496 

Karadâvî bu iddiaya cevap olarak şöyle demektedir: "Evet çocuğun şahsî olarak 

sorumluluğu yoktur. Fakat zekât ibadeti şahıslara değil, mallara vaciptir. Vekâletle yerine 

getirilebilir. Veli çocuğun yerine verebilir."497 

Aklî deliller 

Zekatın da namaz gibi bir ibadet olduğunu, ibadetlerin ise çocuklara farz olmadığını  

söylemektedirler.498 Bunlar zekatı namaza kıyas ediyorlar ve "Zekât, ancak kendisine namazın 

farz olduğu kimseye vaciptir" diyorlar. 

 

3. Bazı Mallarda Zekâtla Yükümlü Görenler 

Ebû Ubeyd, kendisine ulaşan bir rivayette: "Ekin ve hayvan dışında yetimin malında 

zekât yoktur." demektedir.499 İbn Hazm'da Muhallâ'da İbn Şübrüme'den benzer bir görüşü  

nakletmektedir.500 Mücahid'in de şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Yetimin bütün malları yahut 

sığır, koyun, ekin ve ticaret malı olan bütün mallarında zekât ver. Üretken olmayan, 

hareketsiz malı olursa rüştüne erip, kendisine verinceye kadar zekât verme" demiştir.501 Ebu 

Hanife ve görüşündeki taraftarları, deli ve çocuğun sadece ekin ve meyva mahsullerinde zekât 

vacip olduğunu, diğer mallarında zekât olmadığını söylemektedirler. Bu rivayetlere rağmen, 

                                                
492 Muvatta, "Zekât", 13, 14; Çeker, Çocuk ve Hakları (İslam Hukukunda Çocuk), s. 190 
493 Tevbe 9/103 
494 Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 114 
495 Tirmizî, "Hudûd", 1; Ebu Davud, "Hudûd", 16 
496 Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 107 
497 Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 115 
498 Vural, Zekat–Fitre Nisabı Ve Günümüz Ölçüleriyle Yeniden Tesbiti, s. 21 
499 Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 215 
500 Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 105 
501 Ebû Ubeyd, el-Emvâl, s. 216 
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İbn Rüşd olsun502, yetimin zekatı ile ilgili yazması bulunan Subkî olsun503 ve gerekse İbn 

Hazm olsun504 daha önce böyle bir taksimi yapan bir kişinin bilinmediğini yazmışlardır. 

 

D. Yetime Hak Olarak Tanınan Mali Kaynaklar 
 

1. Fey ve Ganimetlerde Yetimlere Verilen Hisse 

Enfal Suresi 41. ayete göre ganimetler, Allah yolu, peygamber, onun hısımları, 

yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular arasında taksim edilecektir. Alimler arasındaki 

görüş farklılığı etrafında Allah yolu ile peygamber hissesi peygamberimizin taksim usulünden 

ve hadislerden dolayı tek hisse olarak anlaşılmıştır. Buna göre ganimetlerin ayete göre 6 

hisseye değilde 5 hisseye ayrılacağı sonucu çıkarılmıştır. Daha sonra peygambere ve onun 

yakınlarına tahsis edilen hisse Ebu Hanife ve Şafiîî'ye göre onların vefatı ile kalkmıştır. Bu 

ictihadın bir sonucu olarak Peygamber ile hısımlarına ayrılacak pay mescidlerin imarına, 

kadılarla askerlerin nafakalarına sarfedilir. İmam Malik ise diğer görüşlere muhalefet ederek 

beşte biri beytü'l–male tahsis etmişler ve bundan devlet başkanının uygun gördüğü yerlere 

sarfedileceği hükmünü çıkarmışlardır. 

Bu görüşlerin bir sonucu olarak beşte bir hissenin üç sehme ayrılarak yetimlere, 

yoksullara ve yolda kalmışlara dağıtılacağı kabul görmüştür.505 

Yetimlerle ilgili olan payın dağıtılması için üç şart ileri koşulmuştur: Babanın 

ölümü, baliğ olmama ve asli veya tabi olarak ana–babadan birinin müslüman olmasıyla 

birlikte bir yol göstericiye ihtiyaç duyması.506 

Daha önce belirttiğimiz "ibnu's-sebil"507 (yol oğlu) tabirinin "yola terkedilmiş 

çocuk", "kimsesiz çocuk" anlamında kullanılması508 ganimetler hususunda da taksimat 

yapılacak sınıfın günümüz yorumunu ortaya koymaktadır. Lakîtin ise, babası olmadığı 

tahakkuk edemeyeceğinden mesakin tabirine dahil edilmesi509 buluntu çocuğundan bu paydan 

faydalanacağını göstermektedir. 

 

 

                                                
502 İbn Rüşd,Bidayetü’l–müctehid, I, 225 
503 Subkî, Telhîsu Rüşdi’l–Efhâm fî Zekâti’l–Eytâm, vr.1b 
504 Karadâvî, Fıkhu’z–Zekât, I, 106 
505 Parlaktürk, İslam’da Ganimet Kavramı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 51–57 
506 İbnü’l–Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, 403 
507 Bakara 2/215, Tevbe 9/60, Enfâl 8/41 
508 Reşid Rıza, Tefsîrul-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), V, 94; Karadâvî, Fıkhu’z-Zekât, II, 685, Uluşal, 
Kur’an’da Yetim Kavramı (Basılmamış Y.L.Tezi), s. 6; Hocaoğlu, İslam Hukuku ve Kimsesiz Çocuklar (3), Yeni 
Şafak Gazetesi (03.09.2005), Mustafa İslamoğlu bu yazısında "Zekât verilecek sekiz sınıf içerisinde "ibnu's-
sebil" özellikle vurgulanır (2/215). "Yol oğlu" anlamına gelen bu tabiri Abduh "yola terkedilmiş çocuk", 
"kimsesiz çocuk" anlamında alır.” demektedir. 
509 Elmalılı, Hak Dili Kur’ân Dili, VII, 489, 493–495 
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2. Miras Taksiminde Yetimlerin Gözetilmesi 
 

a. Yetime Mirastan "Göz Hakkı" Verilmesi 

"(Mirastan payı olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır 

bulunursa bundan, onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, 

gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde (halleri ne olur) diye korkacak olanlar (yetimlere 

haksızlık etmekten) korkup titresinler; Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler."510 

ayetinde  "miras taksiminde hazır bulunan, bölüşme olayını gören" tabiri geçtiği için "göz 

hakkı" diye isimlendirilen511 bu hakk; mirastan pay alanların genellikle emek çekmeden 

servete kavuşmalarından dolayı, yakın çevredekilerin bu servette gözlerinin kalmasının tabii 

ve daha başka duyguların oluşmasının da muhtemel olduğunu göstermektedir. İslam hem bu 

menfi duygulara meydan vermemek, hem de "bir sosyal adalet vesilesi" ihdas etmek üzere 

göz hakkını getirmiştir. Ayette önce ihtiyacın giderilmesi, sonra da münasip sözler 

söylenmesi istenmektedir. Buna göre yoksullara yalnızca cennetin yolları öğütlenmeyecek, 

bundan da önce onların dünyadaki ihtiyaçlarını temin yolları aranacaktır. 

Burada tartışılan bir mesele de ayette geçen "rızıklandırın" emrinin ahlaki mi, yoksa 

hukuki mi olduğudur. Emir ahlakidir diyenlere göre bu bir teşviktir, varislerin vicdanlarına 

kalmış bir bağıştır. Emir hukukidir (vücub içindir) diyenlere göre ise göz hakkı terike 

üzerindeki haklardan biridir. Ayet göz hakkının miktarına temas etmediğine göre bu da, 

"ma'rûf" kelimesiyle ifade edilen ölçüde, ulü'l–emr tarafından belirlenecektir. Belirtilen bir 

kanaate göre ayet, yetimlere ve fukaraya sarfedilmek üzere terikeden belli bir miktarı vergi 

olarak almaya da müsait gözükmektedir.512  

 

b.Muvalat Akdi ve Mansûb Mirasçılık 

İki şahsın, karşılıklı diyet ödeme, varis olma ve yardımlaşma mevzuunda 

anlaşmalarıyla doğan hukukî münasebete " muvâlât akdi" denir.513 Genel anlamda nesebi 

mechul kişi, nesebi belli bir kimseye "gel anlaşalım; eğer ben bir cinayet işlersem diyetimi 

âkilen ile birlikte sen öde, ben de ölürsem mallarım senin olsun" demesiyle kurulan akiddir.514 

İslam'dan önce mevcut olan bu adet ve münasebet Hanefilere göre İslam'dan sonra 

da devam etmektedir. Ancak muvâlât hısımının varis olabilmesi için şu şartlar koşulmuştur: 

                                                
510 Nisa 4/8–9 
511 Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 181 
512 Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 182 
513 Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 222 
514 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "muvâlât" 
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Hür olması, azâd edilmiş bulunmaması, karı veya koca müstesna, asabe ve farz 

sahiplerinden hısımı bulunmaması, zevi'l–erhâmdan hısımı bulunmaması, akdi yapanların aklı 

başında ve buluğ çağında bulunmaları.515 

Mansûb mirasçı; miras sözleşmesi ya da vasiyet yoluyla tayin olunmuş mirasçı516 

anlamında olduğundan muvalat akdine benzerlik göstermektedir. 

 

c. Dede Yetimi ve Zorunlu Vasiyet 

Cumhura göre vasiyetin hükmü müstehaptır ve vasiyette aslolan ihtiyarî ve iradî 

olmasıdır. Fakat bazı fakihlere göre, mirasa mani bir sebebin mavcudiyeti dolayısıyla varis 

olamayan anne–baba ve akrabaya vasiyet yapılması vaciptir. Bu mani din farkı olabileceği 

gibi kişiyi mirastan hacbedecek başka bir şahsın varlığı da olabilir.517 Hacb kaidesine göre 

daha yakında bulunan mirasçı uzaktaki mirasçının, mirasçılık hakkını düşüreceğinden dede 

öldüğünde, baba veya anneleri daha önce ölmüş olan torunlar, amcalarının veya dayılarının 

varlığı "hacb" kuralı gereği mirasçı olamayacaklardır.518 İşte babası, dedesinden daha önce 

öldüğü için, mirastan (dedenin mirasından) mahrum kalan çocuk olarak tarif edilen "dede 

yetimi"519 çoğunluk görüşe göre mirasçılık haklarını kaybetmeleri sebebiyle haklarında 

vasiyette bulunmak zorunlu değildir. Diyaneten vaciptir diyen Zahiriler ve hem diyaneten 

hem kazaen vaciptir diyen İbn Hazm'a göre ise bu vasiyet (vacip) zorunludur. Çünkü bu 

çocuklar –her ne kadar nafaka nizamı ile korunsalar da– bir mağduriyet söz konusudur. Zira 

babasının ölümü ile sarsılan ve mağdur olan yetimler, dedelerinin ölümüyle onun mirasından 

da mahrum kalmaları onları daha zor duruma sokacaktır. Babaları yaşasaydı dedelerine 

mirasçı olacak ve dede yetimi olan bu çocukların diğer torunlarla farkları olmayacaktı. Dedesi 

hayatta iken ölen ve bu sebeple babasının dedesinden alacağı mirastan mahrum olan çocuğun 

hiçbir suçu yoktur, fakat buna rağmen mağdurdur. Amcalar ve amca çocukları kendilerine 

intikal eden miras ile rahat ve sıkıntısız bir hayat sürerken, yetimler mağduriyet içinde 

meşakkat dolu bir ömre katlanmak zorunda kalacaklardır. İşte bu çelişki zorunlu vasiyet 

yoluyla giderilmiş olacaktır.520 

Zorunlu vasiyetten yararlanacak olan "dede yetimleri" iki gruba ayrılır. Birinci gruba 

"evlâd–ı butûn", ikinci gruba ise "evlâd–ı zuhûr" denir. Evlâd–ı butûn, ölen kişiye kadın 

                                                
515 Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 222 
516 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "mansûb mirasçı" mad 
517 Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 199 
518 Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s. 221; Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 201; Hacb İkiye 
ayrılmaktadır: 1-Hacb-i Hırmân: Bir varisi mirastan tamamen mahrum bırakmaktır. 2-Hacb-i Noksân: Bir varisi 
kısmen mirastan mahrum bırakmak, hissesini azaltmaktır. Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 226; 
Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "hacb” 
519 Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 226; Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, "dede yetimi” 
520 Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s. 221; Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 201 
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vasıtasıyla bağlı olan torunlardır. Örneğin, kızın çocuğu ve oğulun kızının çocuğu evlâdü'l–

butûndur. Evlâdu'z–zuhûr, ölen kişiye araya kadın girmeden erkek vasıtasıyla bağlı olan kadın 

torunlardır. Örneğin, oğulun çocuğu ve oğulun oğlunun çocuğu evlâdu'z–zuhûrdur, araya 

kadın girmediği takdirde ne kadar aşağı inse de durum aynıdır. Bu vacip vasiyetten, evlâdu'l–

butûn olan furûun sadece birinci tabakası yararlanırken; evlâdu'z–zuhûr  olan furûun tüm 

tabakaları yararlanmaktadır.521 

Buna göre dede vasiyet etmeyi ihmal etse dahi, "bu bir borç olduğu için" torunlar, 

daha önce ölmüş olan babalarının hissesi kadar malı, cebri vasiyet yoluyla alırlar.522 Terike 

hakimi dede yetimlerinin bu durumunu re'sen dikkate alır ve sanki vasiyet düzenlenmiş gibi 

hareket eder. Vacip vasiyetin gerekli olması için "dede yetimi"nin hacbe uğramış olması, 

murisin dede yetimine başka yollarla mal intikal ettirmiş olmaması, ölen babanın ya da furûun 

–din ayrılığı, babasını öldürme gibi– miras ehliyetine mani bir durumunun olmaması ve 

evlâd–ı butûn olan torunun ikinci tabakadan olmaması gerekir.523 

 Dede yetiminin vacip vasiyetten alacağı miktar, anne ya da babanın yaşamış olduğu 

düşünüldüğünde alacağı hisse kadardır ve bu 1/3'ü geçemez.524 

Cumhura göre vasiyette aslolan, onun ihtiyarî ve iradî olması olduğundan, 1946 

yılına kadar kanunen vacip vasiyet konusu İslam ülkelerinin medeni kanunlarına 

girmemiştir.525 Fakat bu tarihten sonra Said b. el–Müseyyeb, Hasan el–Basrî, Davud b. Ali 

ez–Zahirî ve İbn Hazm526 gibi müctehidlerin ileri sürdükleri görüşten istifade ile zamanımızda 

bazı islam ülkesi kanunları dede yetimi sorununa çözüm getirmişlerdir.527 İlk defa Mısır 26 

Haziran 1946'da 71 numaralı kanun ile, ardından Suriye, Kuveyt ve Irak kanunlaştırmıştır.528 

Sonuç itibariyle, zorunlu vasiyet kanunu ihdas edilirken telfik (teşrîde değişik fıkhî 

mezheplerden yararlanma), siyaset–i şer'iyye ve maslahat–ı mürsele esaslarına riayet 

edilmiştir.529 

 

 

 

 

 

                                                
521 Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s. 222; Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 203 
522 Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 178 
523 Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s. 222–223; Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 204–205 
524 Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 205 
525 Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 211 
526 Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, s. 220 
527 Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, II, 178 
528 Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 200 
529 Gökgöz, İslam Hukukunda Vasiyet, s. 213 
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SONUÇ 

İslam Hukuku yetimliğe "babası olmayan küçük" diye tanımlama getirdiğinden, 

bunun dışındaki diğer kavramlar konuya dolaylı yaklaşan kavramlardır.  

Yetimin malı ve nefsi hususunda baba, tam velayete sahip olduğundan, yetimi 

“babası tarafından hukuken temsil edilmesi mümkün olmayıp, yakınları ya da yargı tarafından 

hukuken temsil edilmesi gereken küçük” diye tarif edebiliriz. 

Örfî kullanım açısından yetimi "korunmaya muhtaç çocuk, kadın, v.b." kişiler diye  

maslahatları gözetilerek daha geniş manalandırmak mümkündür. Fakat bu tanımlama sadece 

hukuki temsil açısından değil, himayeleri de gözetilerek yapılan bir tanımlamadır. Bu yönden 

yetim kelimesi İslam Hukukunun sosyal hizmete getireceği tanımlamada önemli bir kavram 

olmaktadır. 

Yetim isminde, hukuki olarak nafaka ve temsil sorumluluğunun baba ve dolaylı 

olarak kocada olması, babasız çocukla birlikte kocasız kadını da gündeme getirmektedir. Bu 

İslam aile hukukunun hangi sorumluluk ilkelerinden hareket ederek temsil ve sorumluluk 

dağıtımına gittiğini göstermektedir. 

Yetimlerle bir arada bulunmanın ictihada açık olarak ekonomik, sosyal yansımaları 

mevcut olduğu görülmektedir. Fakat nesebine katarak evlat edinme, mirasçı kılma gibi 

durumlar bundan istisna edilerek yetimin himayesi için daha net çizgiler belirlenmiştir. 

Yetimlerin velayet ve vesayetlerinin toplumun alışkanlık ve bağlarının kuvvet 

derecesine göre kimi zaman yakın akraba asabiyetinde tezahür ettiği müşahede edilmektedir. 

Kimi zaman da atama esasına dayalı olarak vasiliğin tercih edildiği görülmektedir. 

Yetimlerin küçüklerin evlendirilmesi ya da çok evlilik gibi konularda temel kavram 

olma özelliği, bu terkiplerin alacağı ifadeleri sınırlandırmaya açık bir kapı bırakmaktadır. 

Metin olarak olmasa da tarihi olarak bu konuların yetimlere tahsis edilebileceğini gündeme 

getirmektedir. 

Küçüğün hayrına olabilecek bir durumdan dolayı evlendirilmesi, yetim için ıslahtır.  

Fakat aynı durum yetimin şahsına ya da malına tamahtan dolayı gerçekleştiğinde haram 

kapsamına dahil olmaktadır. Çok evliliğin de aynı ilkelere göre iki yönü bulunmaktadır. 

Yetim malının daima onun hayrına bir şekilde muhafaza ya da kâr getirmesi esasına 

dayalı olarak çalıştırılabileceği genel kabuldür. Yetim malına zekât düşmesi ise zekatın farz 

olmasında mala sahip olanın değilde bizzat malın kendisinin dikkate alındığını 

göstermektedir. 

Yetim malının daima vakıf malı ve beytü'l–mal ile bir değerlendirilmesi hepsine 

aynı hassasiyetle yaklaşılmasını zorunlu kılmıştır. Fakat bu hassasiyet beytü'l–mal ve vakıf 

malına göre, yetim malının özel bir mülkiyet ifade ettiği gerçeğini gizlememektedir. 
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Yetim malının muamele–i şer‛îyye yoluyla çalıştırılması, özellikle Osmanlı 

uygulamasına göre tecviz edilmiştir. 

Yetimin çalıştırılması geçmiş dönemlerde eğitim amaçlı olduğundan kabul 

görmüştür. Fakat kendi nafakasını temin etmesi için yetimi çalıştırmak, caiz görülmemiştir. 

Çünkü yetimin malı varsa nafakası bu maldan temin edilmelidir. Malı yok ise velayetini almış 

olan akrabaları bununla yükümlüdür. Son merhalede devlet yetim çocuğun nafakasını vermek 

durumundadır. 

Yetimlere fey ve ganimet gelirlerinden pay ayrılması, devletin bu yetimler için bir 

vergi koyabileceği ilkesini gündeme getirmektedir. 

Yetime mirasta hazır bulunduklarında "göz hakkı" olarak tabir edilebilecek bir hisse 

ayrılması, mirasın 1/3'ünden vasiyette bulunulabilmesi ya da akid ile bu 1/3'e kadar mirasçı 

kılabilmenin yolunun açık olması; bizzat nesebe dahil ederek mirasçı kılma gibi bir isteğe 

mahal bırakmamaktadır. 
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