TOKAT'TA AILENIN SOSYO - EKONOMIK YAPISI*
(1771-181o)
Dr. R~ FAT ÖZDEM~R**
Çok genel bir ifade ile, bir k~zla bir erke~in baba oca~~n~~ terkederek
yeni bir ev kurmalar~~ olay~ n~~ evlenme, evlenen kar~-koca ve çocuklardan
olu~an küçük toplulu~u da aile olarak tan~ mlamak mümkündür.
Bir toplulu~un siyasi, sosyal, hukuki ve ahlaki yap~s~ n~~ anlayabilmek
için, o toplumun küçük bir modeli olan aileye bakmak gerekir. Ailenin iyi
tahlil edilmesiyle, o devlete ait birçok mesele rahatl~kla çözülmü~~olacakt~r.
Ailede, çocuklar üzerinde baban~ n otoritesi ile, devlet yönetiminde,
hükümclar~ n millet üzerindeki otoritesi birbirine benzerlik göstermektedir.
Eski Türk anlay~~~ na göre "Gök kubbesi devletin, çad~ r ise ailenin" birer
örtüsü gibi kabul ediliyordu. Gök alt~nda devlet, çad~r kubbesi alt~nda ise aile
diizeni" yer al~yordu . Aile içinde "kar~-koca" münasebeti ile devlette "kagan-hâtun" hukuku aras~ nda pek fazla fark görülmüyordu.
Bir ailenin fertleri aras~ nda sosyal, siyasi, hukuki ve ahlaki denge varsa, o toplumlarda da sosyal, siyasi, hukuki ve ahlaki denge var demektir.
Eski Türk ailesi incelendi~i vakit, Türk devletlerine etki eden baz~~ özelliklerini de görmek mümkündür'.
Eski Türk aile yap~s~~ ile Osmanl~~ dönemi aile yap~s~ n~ n gelenekgöreneklerini, çe~itli özelliklerini daha iyi anl~yabilmek için, baz~~ toplumlar~ n aile yap~lar~na k~saca bakman~ n faideli olaca~~~kan~ s~ nday~z.
I — De~i~ik Toplumlarda Aile ve Evlenme Usulleri
— Çin Toplumunda Aile ve Evlenme Usulleri
* Bu makale, 2-6 Temmuz 1986 tarihleri aras~ nda Tokat Valili~i ile ~ bn-i Kemal
Ara~t~ rma Merkezi taraf~ ndan Tokat'ta tertiplenen "Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat
Sempozyumu”na tebli~~olarak sunulmu~tur.
** F~ rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Elaz~~.
' Bahaeddin Ö~el; Türk Kültürünün Geli~me Ça~lar:, II ( ~ oo° temel eser, No: 50), ~stanbul, 1971, S. 137.
2 ~ brahim Kafeso~lu; Türk Milli Kültürü, ~stanbul, 1984, s. 201 -220.
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Çin ailesi, önceleri kad~ n~ n hâkim oldu~u "mader~ald-anaerkil" (matriarkal), daha sonralar~~ ise, baban~n hâkim oldu~u "peder~ahf-babaerkil" (patriarkal) tipinde idi.
Evlenmeler, kad~ n~ n güvey aday~~ taraf~ ndan sat~n al~nmas~~ ~eklinde
olup, gelin aday~~ da ana evinden çeyiz getirirdi. Eski Çin'de kad~n, koca,
baba, karde~~ve büyük o~lan~ n nüfuzu alt~nda bulunurdu.
Aile reisi babad~ r. Baban~ n otoritesi mutlak olup, çocuklar~~ satmaya,
hatta öldürmeye kadar varabilirdi. Velâyet hakk~~ babaya aitti.
Ölen, baba veya karde~lerin e~lerini, hiç kimse yanlar~ na alamazd~.
Eski Çin ailesi "Geni~~aik"(Büyük aile) tipinde idi 3.
2 -

H~ nd Toplumunda Aile ve Evlenme Usul/eri

Eski Hind aile yap~s~~ kad~ n~n hâkimi oldu~u "matriarkal" (mader~ahi)
tipinde daha sonralar~~ dini telâkkilerin de~i~mesiyle baba hâkimiyetinin
kabul edildi~i "patriarkal" (peder~âhi) tipine dönü~tü. Bu de~i~iklik olmazdan önce, bir kad~ n birkaç kocaya sahip olabildi~i gibi, bazan erkek karde~ler ayn~~ kad~ nla evlenebiliyorlard~.
Evlenmenin gayesi, babaya varis olacak, baban~ n günahlar~n~~ affettirecek, cehennem azab~ ndan kurtulmas~~ için, aile dinini devam ettirebilecek
bir o~lan evlâd~ na sahip olmakt~. E~er, bir erke~in çocu~u olmuyorsa, veya erkek çocu~una sahip olamam~~sa, kar~s~ n~~ ba~ka bir erkekle birle~tirerek erkek çocu~una sahip olabiliyordu. Ailede, erkek çocu~un do~umu
saadet kabul edilirken, k~z çocu~un do~umu ise felaket kabul ediliyordu.
Bu anlay~~tan dolay~, baba miras~~ yaln~zca o~lan evlatlar aras~nda pay edilip, k~zlar mirastan mahrum edilirlerdi.
Bo~anma hakk~~ yaln~zca kocaya ait olup, kad~n~n bo~anma hakk~~ yoktu. Kocas~~ ölen kad~n evlenemezdi. Kocan~ n, öbür alemde de sevgiye
muhtaç oldu~u dü~ünülerek, dul kad~n da yak~larak öldürülürdii 4.

3 Abdülkadir Donuk; "Çe~ itli Toplumlarda ve Eski Türklerde
H~EF., Tarih
Dergisi (Fatih Sultan Mehmed'e Hat~ra Say~s~), Say~, 33 (Mart-1980-1981), ~stanbul, 1982,
s,148-149; M.~emseddin Günaltay; Uzak ~ark ve Kadim Çin ve Hind, ~stanbul, 1937, s,87.
Abdülkadir Donuk; "Çe~itli Toplumlarda ve Eski Türklerde
H~EF., Tarih
Dergisi, S.33, ~stanbul, 1982, s.149-150; M.~emseddin Günaltay, Uzak ~ark ve Kadim Çin ve
Hind, ~stanbul, 1937, s,73-79.
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3 — Iran 'da Aile ve Evlenme Usulleri
Iran'da aile, baban~ n hâkim oldu~u "peder~dhi"(patriarkal) tipinde idi.
Evlenmede, kan ba~~~evlili~e mani olmad~~~ ndan, bir erkek kendi k~ z~,
ya da k~ z karde~i ile evlenebiliyordu. Evlilikte, poligami (çok evlilik) usulü
yayg~ nd~. Iranl~~ erkekler, sat~ n alma yoluyla birçok cariyeye de sahip olabilirlerdi.
Ailede baba otoritesi hâkimdi. Bu otoriteye, kad~ n da çocuklar da uymaya mecburdu. Baba otoritesini tan~ mayan çocuklar, mirastan mahrum
edilebilirdi
4 — runanl~larda Aile ve Evlenme Usulleri
Aile yap~ s~, "patr~arkal" (peder~ahi, babaerkil) tipinde idi. Aile, bir atadan meydana gelen "Genos" (Geni~~aile) ~eklinde idi. Kanba~~~ile meydana gelen "Genos" lar bir arada ya~ar, en ya~l~~ olan~~ dini ve idari lider olurdu.
Atina ve Isparta'da "monogam~ " (tek kad~ nla evlenme) usülü yayg~ nd~.
Yak~ n akraba evlilikleri yayg~ n oldu~undan, iki karde~~birbiri ile evlenebilirdi.
Evlenmenin gayesi, devlete çocuk yeti~tirmek ~eklinde tan~ mland~~~ ndan, bir erke~in evlenip devlete çocuk vermesi mecburdu. Bu amaçla, ya~l~~ bir erkek genç kar~s~ n~~ bir erke~e takdim edip, bu münasebeten do~an
çocu~u öz evlad~~ olarak kabul ederdi. Bu tür uygulaman~ n bir ürünü olarak, bu ~ehir devletlerinde nüfusun yar~s~~ gayr-~~ me~ru insanlarla dolu idi.
Hellas erkekleri aras~ nda, birbirlerinin kar~ lar~ n~~ sat~ n alma gelene~i
de yayg~ nd~. Böyle bir ortamda, kad~ n~ n hiçbir siyasi hakk~~ da yoktu.
Yunan Filozofu Eflatun (m.ö. 4 yy.) aile ve devleti tan~ mlarken, kad~ nlar~ n erkekler aras~ nda ortak olmas~ n~, hiçbir kad~ n~ n hiçbir erkekle
ayr~~ oturmamas~ n~ , çocuklar~ n ortak olmas~ n~ , bu sebeblerle yap~ lan kavgalar~ n bitmesiyle herkesin devleti sevmi~~olaca~~ n~~ kabul ederek, devlet
bünyesinden aile meff~umunu ç~ karmaktad~ r'.
' M.~emseddin Günaltay

Iran Tanhi I, Ankara, 1948, s,268; A Donuk; a.g.m. s,150-

151.
A.Donuk; a.g.m.s,152-153; Anslotales 1-111 (Yunan Klasikleri, no, 64), ~stanbul, 1944,
5,80. Ellâtun; Devlet, ~stanbul, 1071, s,14.6-161.
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5 — Roma'da Aile ve Evlenme Usulleri
Roma ailesi "patriarkal" (peder~âhi, babaerkil) tipinde idi. Cumhuriyet
devrine kadar, ailedeki kad~n ve çocuklar üzerinde baban~n otoritesi s~ n~ rs~zd~. Baba isterse, çocu~u terk edebilir, atabilir, satabilir, zincire vurabilir,
hatta öldürebilirdi. Çocu~a ait olan her~ey baban~ n mal~~ say~ l~ rd~. Baba,
aile içinde hem dini hem de idari lider durumundayd~.
Evlenmelerde "monogami" (tek evlilik) esast~. Evlenecek k~z ve o~lan
iradelerini istedikleri yerde istedikleri ~ekilde beyan edebiliyorlard~. Evlenme merasimi bir çe~it sat~ n alma ~eklinde olup, kad~ n, k~ymetli e~ya veya
bir köle gibi sat~n al~n~yordu.
Roma toplumunda aileler "Gensieri, "Gensler "Curia"lar~, "Cwia
da "Tribus"lar~~ meydana getiriyordu'.
6 — Mo~oll.ar'da Aile ve Evlenme Usulleri
Mo~ol ailesi, annenin hâkim oldu~u, ana hukukunun kabul edildi~i
"matriarkal" (mader~âhi, anaerkil) usüle ba~l~~ iken, zamanla bu usül terk
edilerek, baban~ n hâkim oldu~u "patriarkal" (peder~âhi, babaerkil) aile tipine geçilmi~tir.
Mo~ol ailesi, kan ba~~~esas~na tabi oldu~undan, d~~tan evlilik prensibi
esast~. Ailede, poligami (çok evlilik) uygulamas~~ yayg~ nd~. Bu tür uygulamada, kad~nlardan biri "asil kad~n" kabul edilip, bundan do~acak olan çocuklar~ n hükümdârl~ k hakk~na vâris olduklar~~ görülmektedir.
Evlilikte, iki kabile anla~arak evlilik akdi yaparlard~. Evlenme olay~nda, bazen, k~z~ n r~zas~na hiç ihtiyaç duyulmazken, bazen de evlenecek k~z
ve o~lanlar bir ~ rmak kenar~nda e~lence tertipleyip, evlenebilecekleri adaylar~~ serbestçe seçebilirlerdi.
Güvey aday~, k~z evine "kal~n" ad~~ verilen belirli bir para verirdi. Buna kar~~l~k, gelin aday~~ k~z da çeyiz getirirdi.
De~i~ik nedenlerle dul kalan kad~ n~ n evlenmesi yasakt~. Ama, "Leviratus" sistemi denilen gelenekle dul üvey anneyi o~ullardan biri alabiliyordu.
Baba ve anan~ n mal~~ erkek çocuklar aras~nda taksim edilirdi. K~z çocuklar~n mirastan pay almas~~ gibi, bir adet yoktu. En büyük erkek çocuk
da mirastan özel olarak yararlan~ rd~.
' Halil Demircio~lu; Roma Tarihi, I, Ankara, 1953, s,49 vb; A.Donuk a.g.m., s 153-155.
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Kan ba~~~ile meydana gelen Mo~ol ailesine "uru~", uru~lar~n meydana getirdi~i toplulu~a da "Ayima~" (Oymak) denirdi. Mo~ol aile yap~s~~
"Geni~~aile" (büyük aile) ~eklindeydi 8.
7 — Câhiliyye Devrinde Arapkrda Aile ve Evlenme Usiilleri
Câhiliyye devri Araplar~ nda aile, "patriarkal" (peder~âhi, babaerkil) yap~ya sahipti.
Evlenme akdi, sat~m olay~~ gibiydi. Baba sat~c~, erkek al~c~, k~z ise sat~lan meta durumundayd~ . Evlili~in câiz olabilmesi için, erke~in, k~z~ n velisi
olan babas~ na, erkek karde~ine veya akrabas~ ndan birisine "mehir" vermesi
gerekiyordu. Mehir verilmezse, evlilik akdi geçersiz say~l~yordu.
Aile yap~s~ nda, poligami (çok evlilik) usülü yayg~nd~. Kan ba~~~evlili~e
mani olmad~~~ ndan bir erkek iki k~z karde~le evlenebiliyordu. Ayr~ca, "Leviratus" (ölen erkek karde~ in dul kalan zevcesi ile veya dul fakat genç ve
çocuksuz üvey anne ile evlenme ~ ekli) olarak nitelendirilen uygulamalar
da mevcuttu.
Bu dönemde, kad~ n, toplumun bir parças~~ say~lmazd~ . Sadece erkeklerin ihtiras~ n~~ tatmin eden, onlara yard~ m ve hizmet eden, fakat mirastan
da pay almayan varl~ k olarak görülmektediydi.
Eski Araplarda lo çe~it nikah akdi vard~.
- ~stibdâ Nikâh~: Bir erkek, kar~s~n~ n asil bir kimse ile birle~mesine
izin vererek, asil bir erkek çocu~a sahip olabilme adetidir.
2 - Bedel Nikah~: ~ki erke~in kar~lar~n~~ muayyen bir süre için de~i~tirmeleridir.

3 - H~d~ n Nikah~: Bir çe~it metres hayat~~ ya~ama usülüdür.
4 - Ortak Nikah: On ki~ iden az olmak kayd~~ ile, bir tak~m erke~in
kendi aralar~ nda anala~arak bir kad~n~~ mü~terek zevce olarak almalar~~ âdetidir.
5 - Biga Nikah~: Bir tak~m kad~nlar~ n evlerine gelen erkeklerle beraber
olmalar~~ âdetidir.
B.Y.Vladimirtsov; Mo~ollarm Iç ~mf Te~kilâtt, Ankara, 1944, s, 74-75 vd.; Bahaeddin
ögel; Türk Mitolojisi, c,I, Ankara,1971, s•85; Abdulküdir Donuk; a.g.m., s, ~~ 56-159.
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6-~igar (takas) Nikah~ : Evlenmek için erkeklerin hiçbir ~ey vermeden velisi bulunduklar~~ kad~ nlar~~ (k~zlar~ n~, k~z karde~lerini, karde~lerinin
k~zlar~ n~ ) mübadele suretiyle alma usülüdür.
7 - Makt Nikah~ : Babas~~ ölen adam~ n üvey analar~ n~~ alma, bir çe~it
"Leviratus" adetidir.
8 - Mut'a Nikah~ : Velilerin r~ zas~ na lüzum görülmeksizin, kad~ nla erkek aras~ nda belli bir zaman için, yap~ lan nikah âdetidir.
9-Ortakla~a Nikah: Aralar~ nda karde~ lik akteden iki adam~ n, mallar~~
gibi, kar~ lar~ na da mü~ tereken sahip olmalar~~ âdetidir.
10 - Sahih Nikah: Evlenecek erkekle k~ z~ n velisi aras~ nda yap~ lan bir
anla~ maya dayanan nikâh ~ekline denmektedir.

Eski Araplarda nikâh dini nitelik ta~~ mazd~ . Kad~ n, çocuk do~urdu~u
zaman kocas~~ ailesine girebilirdi. Çocuk do~urmayan kad~ n, babas~~ ailesine tâbi say~ l~ yordu.
Do~an çocuklar~ n o~lan olmas~~ istenirdi. K~z çocu~unun do~mas~ , aile
için utanç meselesi kabul edildi~inden, zaman zaman k~ z çocuklar~ n~ n diri
diri topra~a gömüldü~ü de olurdu.
Bo~anma hakk~ , yaln~ zca kocaya aitti. Bazan, bo~anan kad~ n, eski kocas~n~ n tahakkümü alt~ nda da kalabiliyordu
8 — Orta Asya Tiirklerinde Aile ve Evlenme Usiilleri
Orhun Kitabelerine göre, Türklerde aile "Ogu~ " (Kabile, boy, soy, oymak, h~s~ m, akraba, nesil ve aile) manalarma gelmektedir.
Ziya Gökalp'e göre, Türk ailesi, baba hâkimiyetinin kabulü demek
olan "pederi" (veli, dost, yard~mc~ ) tipinde olup, de~i~ik toplumlarda
görülen, ve ço~ u kere zor ve cebre dayanan "patriarkal" (peder~âhi, babaerkil) aile tip ve anlay~~ lar~ ndan ayr~ lmaktayd~~ I".
A.Donuk; a.g.m., 5,159-161; M.~emseddin Günaltay; " ~ sffindan önce Araplar Aras~nda Kad~n~ n Durumu, Aile ve Türlü Nik
Bellelen, Say~ , 6o, Ankara, 1951,
s,692 vd.; Sabri ~akir Ansay; "Aile Hukuku", AÜ. Ildhiyat Fakültesi Dergisi, S, 2-3, Ankara,

1952, s,21-23; Ibrahim Kafeso~lu; Türk Milli Kültürü, ~stanbul, 1984, s. 216, 361-368; Bernard Lewis; Tarihle Araplar, ~ stanbul, 1979, s,27 vd; ~lber Ortayl~ ; "Anadolu'da XVI.
Yüzy~ lda Evlilik Ili~kileri Üzerinde Baz~~ Gözlemler", Osmanl~~ Arasl~ rmalan I, ~ stanbul, 1980,
"' Ziya Gökalp; Türk Medeniyet:. Tanhi; ~stanbul, 19241 S,149.
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Aile, kan akrabal~~~ na dayand~~~~için, ekzogami (d~~tan evlenme)
usülü yayg~ nd~. Evliliklerde genellikle "monogami" (tek evlilik) gelene~i yayg~ n bir uygulama olmakla beraber, bazen siyâsi ve askeri mülahazalarla,
hükümdârlar aras~ nda poligami (çok evlilik) ~eklinin de uyguland~~~~
görülmektedir.
Evlenme ça~~na gelen k~z, hayat arkada~~ n~~ hür iradesiyle seçme hakk~ na sahipti. Evlenecek erkek, k~ z evine "kal~n" veya "sep" denilen belirli
bir para veriyordu. Bu para, k~z~ n sat~ n al~nma de~eri olarak telâkki edilmeyip, yeti~ tirilip, büyütülmesinde gösterilen gayret ve eme~in kar~~l~~~~
olarak al~ nd~~~~kabul ediliyordu. Verilen para miktar~ , evlenen ki~ilerin
serveti ile orant~l~~ idi. "Kal~n" veya "sep" güveyi aday~~ taraf~ ndan, gelin
aday~ na verilen çeyiz durumundayd~ . Gelin aday~, bu çeyizle beraber baba oca~~ ndan da belirli bir çeyiz getirir ve kocas~~ bu çeyiz üzerinde hiç
bir hak iddia edemezdi. O~lan evinden "kal~n" alan k~z evi, k~zlar~ n~~ vermek zorunda idiler. E~er, k~z~ n verilmesinden vazgeçilirse, al~ nan "kal~n "In
da iade edilmesi gerekiyordu. Bazen, birbirlerini seven aileler, "kahn"I hesaba katmaks~z~ n "be~ik kertmesi" denilen usülle çocuklar~ n~~ be~ikte iken ni~anlayabiliyorlard~. "Kal~n" al~ p-verme usülünün X. yüzy~lda O~uz Boylar~~
aras~ nda da devam etti~i görülmektedir.
Evlenme, aileler aras~ nda yap~lan, törenlerle gerçekle~ iyordu. Yap~ lan
evliliklerde, kad~ n~~ korumak, mal~ n~ n, aile mal~ ndan ayr~ lmas~ n~~ önlemek
gibi nedenlerle, ölen karde~ in dul kar~s~~ ile baban~ n ölümünden sonra çocuksuz üvey anne ile evlilik (Leviratus) usCillerinin de yayg~n oldu~u
görülmektedir.
Aile içinde, gerek anne, gerekse çocuklar~n kullanabildikleri, satabildikleri, kiraya verip rehin edebildikleri özel mülkiyetleri vard~. Bu gibi konularda, anla~man~ n kimsenin aleyhine bozulmamas~~ için, ~ahitler huzurunda mukavelelerin imzalanmas~~ gelenekten idi.
Evlenen k~z ve erkek baba oca~~n~~ terk ediyordu. Özellikle, büyük
o~ul evlenirken, baba ev yapt~r~ p içini dü~erdi. Fakat, küçük o~ul evlendikten sonra, baba oca~~n~~ terk etmeyerek, ya~l~~ ana-babas~ yla beraber kal~r ve bu o~ula "Odte gin" (Ocak, ate~~prensi) ad~~ verilirdi.
Aile içinde kad~ n~ n (Hâtunun) yeri büyüktü. Aile reisi olan koca, evin
d~~~i~lerini yürütürken, kad~ n, çad~r~ n kurulmas~ , keçe çorap örülmesi, elbise dikilmesi, süt sa~~ p peynir ve tereya~~~yap~lmas~~ vb. i~lerini
yürütürdü. Gerekti~i zaman ata biner, silah kullan~r, ok atar, de~i~ik spor
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faaliyetlerinde bulunabilirdi. Normal zamanlarda ise, dikkati çeken elbiseler giymeyi, saçlanna koku sürüp ruj kullanmay~~ da ihmal etmezdi.
Türk aile yap~s~nda, erkek ve kad~ n~ n zina suçu i~lemesi yasakt~. Bu
suçu i~leyenlerin cezas~~ ise ölümdü. Ayn~~ ~ekilde toplum fertlerinin de h~rs~zl~k etmesi yasakt~. H~rs~zl~ k yapan~n ba~~~kesilip babas~ n~n boynuna as~l~ rd~.
Türk ailesi, "Geni~~aile" (Büyük aile) tipinde olmay~p, anne-baba ve
çocuklardan olu~an "Küçük aile" (Dar aile) tipindeydi I.
II— ~slam Hukuku ile Osmanl~~Kanun-nâmeltrinde Ailenin Teri
~~ — ~slâm Hukukunda Ailenin Teri

~slam Hukukunda, önemli bir mani olmad~~~~sürece bekir bir k~zla
bekir bir erke~in evlenmesi dini vecibe olarak kabul edilmi~tir. özellikle
Nür Suresi'nin 32-3312, Rüm Suresi'nin 21. 13 ve Nisi Suresi'nin 3, 22, 23,
24, 25, 128, 129 vd. Ayetlerinde 14 durum aç~k olarak belirtilmi~tir. Yine,
" Ibrahim Kafeso~lu; Türk M:..
dri Kulturu, Istanbul, 1984, 5,201-216-233, 257, 267, 27 I ;
Bahaeddin <Net; Türk KUL:ir:in:M Geli~me Ça~lan, II, Istanbul, 1971, s,28-29, 72-73; Türk
Mitolojiri, c,I, Ankara, 1971, s,56-57; Büyük Hun imparatorlu~u Tarih:, I,Ankara, 1981, 5,347353; Abdülkadir ~nan; Makaleler ve incelemeler, Ankara, 1968, s,127-137, 274-280, 34 1-349;
Faruk Sümer; O~uzlar, Ankara, 1972, 5,403-406; Muharrem Ergin; Dede Korkut Kitab~, Istanbul, 1984, s,13o; A.Donuk; a.g.m.,s,162-168.
12 "~çinizden bekklan (k~z, dul, kocas~~ olmayan kad~n veya kar~s~~ olmayan erkek) ve
kölelerinizden, câriyelerinizden saalih (mü'min) olanlar~~ evlendirin, E~er, fakir iseler Allah

onlan (evlenmeleri sayesinde) faz1 (-u kerem)iyle zengin yapar. Allah(~n Iütfu) boldur, (O,
her ~ey'i) hakk~ yla bilendir" (Ayet-32), "Nildha (evlenmeye çare) bulamayanlar, Allah kendilerine fail (-u kerem)inden zengin k~l~ncaya kadar (zinâya kar~~) iffetlerini korusun..."
(Ayet 33), (Bkz. Hasan Basri Çantay; Kur'an-: Kerim ve Medl-i Kerim c, II, Istanbul, 1965, s,
634; Diyanet I~leri Ba~kanl~~~~Yay~n~; Kuriin-1 Kerim tv Türkçe Anlam~, Ankara, 1983, s,
353).
13 "Size nefislerinizden, kendilerine ~s~nman~z için, zevceler yaratm~~~olmas~, aran~zda
bir sevgi ve esirgeme yapmas~~ da Onun ayetlerindendir. ~üphe yok ki bunda fikrini iyi
i'mâl edecek bir kavm için elbette ibretler vard~ r", (Bkz. Hasan Basri Ça~atay; KHMK., C,
2, Istanbul, s, 721, D1BY.; KKTA., Ankara, 1983, s, 405).

"E~er yetim k~zlar hakk~nda (adâleti yerine getiremeyece~inizden) korkarsan~z sizin
içih helk olan (di~er) kad~nlardan iki~er, üçer, dörder olmak üzere nikk~~ edin. ~âyet (bu
suretle de) adâlet yapamayaca~~n~zdan endi~e ederseniz o zaman bir (dâne ile), yahud
mâlik oldu~unuz câriye (ile iktifa edin). Bu (tek zevce veya cariye) sizin (Hakdan) e~ilib
sapmaman~za daha yak~nd~r" (Ayet-3),
"Kad~nlar aras~nda adalet (ve müsâvât~~ tatbik) etmenize ne kadar h~rs gösterseniz, aslâ
güç yetiremezsiniz. Bâri (birine) büsbütün meyledib de ötekini (ne dul, ne kocal~~ bir du-
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Hz Peygamber (a.s.) de~i~ik hadis-i ~eriflerde, müminlerin evlenip ço~almalar~n~~ emretmektedir 15.
~slam hukukunda, her ne kadar, dört kad~ na kadar poligami (çok evlilik) bir evlilik kabul edilmi~~görünüyor ise de, zevceler aras~nda adâletin 16
sa~lanmas~~ ~art ko~ulmakla bu kap~~ kapat~l~p monogami (tek evlilik) evlilik
usâlü kabul edilmi~~gibi görünmektedir.
Eski Yunan'da, ~ran'da, Hindistan'da, Mo~ollar'da, ~slam Öncesi Orta
Asya Türkleri ile Cahiliyye ça~~~Araplar~~ aras~ nda, karde~lerin birbiri aras~nda evlenmesi, baban~ n k~z~~ ile evlenmesi, bir kad~n~n birden çok erkekle
evlenmesi, "Leviratus" denilen uygulama ile bir erke~in ölen erkek karde~inin kar~s~~ ile evlenmesi, ölen babas~ n~n dul kalan üvey anas~~ ile evlenmesi
gibi uygulamalar yayg~nd~. ~slam dini zuhur edince, kendine has, ekzogami (d~~tan evlilik) usülünde yeni bir evlenme kâidesi getirerek yukar~da
belirtilen tüm uygulamalar~~ kald~r~p, çe~itli ayet ve hadislerle kimlerin
kimlerle evlenebilece~ini hükme ba~lam~~t~r 17.
rumda) ask~l~~ gibi b~rakmay~n. E~er (nefsinizi ~slah eder, (haks~zl~ktan) sak~n~rsan~ z ~üphe
yok ki Allah çok yarl~gay~c~, çok esirgeyicidir" (Ayet-129), (Bkz.H.B.Çantay; KHMK., c, 1,s,
117, 118, 124, 125, 145, D~BY.; KKTA., s, 76, 81, 98, Elmal~~ Hamdi Yaz~r; HDKDT., C, 2,
~stanbul, 1971, s, 1269-1270, 1318-1319, 1325, 1329-1330 vd.).
15 "Ey Gençler zümresi, kim içinizden evlenmeye muktedir ise evlensin. Çünkü gözü
haramdan en çok saklayan, ~rz~~ en sa~lam muhafaza eden budur. Kimin de gücü yetmezse
oruca devam etsin. Zira bu, onun için bir inemedir" (Buhari, Müslim; ~ bni Mes'ud
(r.a.)dan rivayet edilmi~tir),

"Muhabbetli ve do~uran kad~nlarla evlenin. Çünkü ben k~yamet günü sizin çoklu~unuzla iftihar ederim" (Ebu Davüd, Nesei; Ma'k~l bin Yesar (r.a.)dan rivayet edilmi~tir),
"Evleniniz, ümmetimin çoklu~u ile iftihar ederim" (Buhari),
"Nikaha ra~bet ediniz, ço~al~n~z, Ben k~yamet günü sizin çoklu~unuzla öbür ümmetlere kar~~~iftihar edece~im", (Bkz. Sahih-i Buhâri Muhtasart
Sarih Tercemsi, D~BY.,
c,~~ 1, Ankara, 1975, s, 251, 255, 257, 280, H.B. Çantay; KHMK., C, 2, S, 634); Hüseyin
Atay; "Kuran-~~ Kerim ve Hadisi ~erifde Aile Planlamas~na Ait Bir Tetkik", ~ti, ~slâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, c, 4, cüz, 1-4, ~stanbul, 1973, s, 229-232.
~ " Zevceler aras~nda "adalet" yedirme, giydirme, bannd~ rma, zevci muamele sevgi vb.
hususlarda tam bir e~itliktir. Bu temin edilemeyince -ki temini hemen hemen imkans~zd~rbir zevce ile iktifa etmek zarüridir. "...Bu (bir tek zevce veya cariye) sizin (hakdan) e~rilib
sapmaman~za daha yak~nd~r" kayd~~ da, as~l olan kaidenin, yani adalet kaidesinin bir tek
zevce ile evlenmekten ibaret oldu~unun aç~k bir delildir (Bkz. Çantay; KHMK., c, 1, s,
118).
"Analann~z, k~zlarm~z, k~z karde~leriniz, halalann~ z, teyzeleriniz, birader k~zlar~,
hem~ire k~zlar~, sizi emziren (süt) analann~z, süt hem~ireleriniz, kanlar~n~z~n analar~, kendileriyle zifafa girdi~iniz kar~lann~zdan olub himayelerinizde bulunan üvey k~zlar~n~z (la evlenmeniz) size haram edildi. E~er onlarla (üvey k~zlar~n~ = analanyla) zifafa girmemi~seniz
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Evlilik sosyal bir olayd~r. Baba oca~~n~~ terk eden k~z ve erkek, toplumun küçük, fakat en de~erli bir nüvesi olan aileyi meydana getirirler. ~slam dini, meydana gelen ailenin kan-koca münasebetlerinin bilinmesi, do~an çocuklar~n neseplerinin tayin edilmesi, anal~k-babal~k, evlatl~k hak ve
vazifelerinin tesbiti, velâyet, miras, nafaka vb. gibi konular~n zabt u rabt
alt~na al~nmas~~ için nikah akdinin yap~lmas~n~~ ~art ko~maktad~r. De~i~ik
ayet ve hadislerde nikah~n ~ahitler huzurunda herkese aç~k olarak yap~lmas~~emredilirken, evlili~in aç~k ve devaml~~olmas~n~~istemektedir 18.
Evlenme s~ras~nda, güvey aday~n~n gelin aday~na "mehir" ad~~ alt~nda
belirli bir para vermesi dini vecibelerdendir. Cahiliyye devri araplar~~aras~nda da olan bu uygulamay~, ~slam dini kad~n~n lehine düzelterek yaln~zca kad~n~n almas~n~, kocas~n~n, babas~n~n ve karde~lerinin almas~~ adetini
kald~rm~~t~r '9.

(onlarla evlenmenizde) size bir beis yok. Kendi sulbünüzden (gelmi~) o~ullann~z~n kanlar~~
(ile evlenmeniz) ve iki k~z karde~i birlikte alman~z da (keza haram edildi). Ancak (cihiliyye
devrinde) geçen geçmi~dir. Çünkü Allah hak~ykaten yarg~larad~r, çok esirgeyicidir", Nisa
Su.Ay.23, 22 vd. (Bkz. Elmal~l~~ Hemdi Yaz~r; HDKDT., C,2, 5,318-319; Çantay; KHMK.,
c, ~ , s, 123), Cibir (r.a.)'dan, Hz.Peygamber (a.s.)in "Bir kad~n~n, onun hatas~~üzerine, yahud onun teyzesi üzerine nikah olunmas~n~~nehyetti" dedi~i rivayet olunmaktad~r. Bundan
ba~ka, de~i~ik hadislercle karde~lerle, babalann öz ve üvey k~zlanyla, süt karde~lerle vb. evlenmenin yasak oldu~u belirtilmektedir (Bkz. Buhari, c, ~~1, s, 268-289).
18 Nisi Suresi, Ayet, 3, 24, 25, 129 vd. (Bkz. Çantay; KHMK., c, t, s, 117-118, 123'24, 145), Buhâri, c, 11, s, 253-280); Sabri ~akir Ansay; "Aile Hukuku", AÜ., ~liihiyag
Falniliesi Dergisi, S. 2-3, (1952), Ankara, 1952, s, 22-26.
IÇ
"...Kiminiz kiminizden (has~l olmu~sunuz)dur. O halde -fuhu~da bulunmayan, gizli
dostlar da edinmeyen namuslu kad~nlar olmak üzere- Onlar~, saahiblerinin izniyle, kendinize nikitilay~n. ücretlerini (mehirlerini) de güzellikle onlara verin...", Nisi Su.Ay.25, Ayn~~
surenin 19. Ayeti: "...Ey iman edenler, kad~nlara zorla mirasc~~olman~z ve onlar~~ -kendilerine verdi~iniz (mehir) den biraz~n~~gider(ib elinize geçire) bilmeniz için- tazyik etmeniz size
helal olmaz..." ile 20. Ayetlerinde: "E~er bir zevceyi b~rak~b da yerine ba~ka bir zevce almak isterseniz öbürüne yüklerle (mehir) vermi~~olsan~z bile içinden bir ~ey almay~n..." ve
benzer çe~idi ayetlerde kad~na mehir verilmesi emredilmektedir (Bkz. Çantay; KHMK., c, 1,
s, 122, 124-125).
Sehl ~bn-i Sa'd (r.a.)'dan ~öyle rivayet olunmu~tur: Resülullah (a.s.)'a bir kere bir kad~n gelip kendisini (zevceli~e almas~n~) teklif etti. (Resil-i Ekrem gözlerini indirip süköt etti)
Orada haz~r bulunan bir sahabi: "Yi Resilallah, bu kad~n~~bana tezvic etseniz" dedi. (Mehir olarak dünyal~k verecek) bir ~eyin var m~? diye sordu. O Sahibi: Hay~r yi Resülallah,
yan~mda hiçbir ~ey yoktur, dedi. Resül-i Ekrem« Haydi git, ara~t~r ve demir bir yüzük olsun (bul, getir, tak,) buyurdu. Sahibi gitti. Sonra dönüp gelerek: hay~r Yi Resilallah,
dünyal~k bir ~ey, demir bir halka bile bulamad~m ve likin ~u izinm (belden a~a~~~ihrim~m) var. Bunun yar~s~n~~verebilirim, dedi..." Peygamberimiz izann~~ kad~na verirsen sen
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Cahiliyye ça~~nda kad~n toplumun bir parças~~ olarak kabul edilmeyip,
erkeklerin ihtiras~n~~ yerine getiren, onlara yard~m eden bir varl~ k olup, mirastan da pay almazd~. ~slam hukuku, bu durumu ça~~n ~artlar~na göre
kad~n lehine düzeltmi~tir. Birçok ayet ve hadiste, kad~n~n, toplumun bir
parças~~ oldu~u, sayg~~ görmeye lay~k oldu~u, de~i~ik konularda erkeklerle
e~it oldu~u, hatta "Cennetin analar~n ayaklar~~ alt~nda" oldu~u ~eklinde
hükümler yer almaktad~r. Evlenirken, hür iradesiyle e~ini seçebilmesi,
mahkemelerde ~ahitlik edebilmesi, babas~~ ile kocas~n~n mal~ na mirasç~~ olabilmesi gibi insani ve hukuki haklar belirli kaide ve prensiplere ba~lanm~~t~r 20. özellikle kad~nlar~n ticari faaliyetlerde, kar~~l~kl~~ akidler yapabilme, nikah, hibe, ~üfa, ida', icâre, iâre, vekalet, ~irket, k~smet, da'va, ikrar,
ç~ blak kal~ rs~ n, diyerek bunun mümkün olmayaca~~n~~ ima etti. Bunun üzerine fakir sahibi
üzgün ve umutsuz bir ~ekilde oradan gitti. Daha sonra Hz. Peygamber o zat~~ ça~~rarak veya ça~~rtarak "... -Kur'andan ezberinde bir ~ey var m~? diye sordu. Fakir Sahibi: -Ezberimde ~u süre var, ~u süre var, ~u süre var, diye bir tak~ m sureler sayma~a ba~lad~. Bunun
üzerine, Resülullah (a.s.): Kur'an'dan ezberindeki surelerle seni bu kad~ na malik k~ld~m
(tezviç eyledim) buyurdu" (Bkz. Buhlin.; c, I l, s, 293-296), Görüldü~ü gibi, Kur'an-~~ Kerim
ö~retmek bile olsa, mehirin verilmesi ~artt~ r. Verilen mehrin de hiç kimse taraf~ ndan al~ nmamas~~ istenmektedir.
20 "Ey insanlar, sizi bir tek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücüda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kad~ nlar türeten Rabbiniz(e kar~~~gelmek)den
Nisa Su., Ay. 1," Zevcelerinizin çocu~u yoksa terikesinin yar~s~~ sizindir. E~er onlar~ n
çocu~u varsa size terikesinden (dü~ecek hisse) dörtde birdir. (Fakat bu da) onlar~n (zevcelerinizin) edecekleri vasiyyet(i) ve borc(u eda) dan sonrad~ r..." Nisa Su. Ay. 12, "Kad~ nlara
iyilikle müa~eret ediniz" Nisa Su. Ay. 19, "... Erkeklerin, kendi kazand~ klanndan bir pay~~
oldu~u gibi kad~nlar~n da yine kendi kazand~ klanndan bir hissesi vard~r... "Nisa Su. Ay. 32
vd. (Bkz. Çantay; KHMK., c, ~ , s, 117-125), Ebu Hureyreden rivayet edilen bir hadiste, Hz.
Peygamber (a.s.): "Dul kad~ n, kendisinin sarahaten emri olmad~ kça nikah olunmaz. Er
görmedik k~z da kendisinden istizan olunup izini al~ nmaks~z~n nikah olunmaz. Mecliste haz~r bulunanlar: Ya Resülallah bakir bir k~z~ n izni nas~l olur? diye sorduklannda, Resülullah: Onun izni süküt etmesidir, buyurdu" yine ba~ ka bir hadiste, Ensar kad~nlanndan dul
olan Hansa'n~ n babas~, Hansa'n~n izin ve nzas~ n~~ almadan tezviç etmi~ti. Hansa bu izdivac~~
ho~~görmüyerek Hz. peygamber'e (a.s.) gelerek: "Babam beni birisine nikah etmi~. Halbüki
ba~kas~~ ile evlenmek benim için daha hay~ rl~~ olurdu" der. Bunun üzerine Hz. Peygamber
bu nikah~~ red ve iptal eder (Bkz. Bul~dri; c, 11, s, 298-299 vd.; ayr~ca ~ahidlik konusunda,
Bkz. Buhâri, c, 4, s, 565, 570, c, 8, s, 241-247 vd.); Ebu Hureyre (r.a.)'~n ~öyle dedi~i rivayet olunmaktad~r: "Bir kimse kad~ n~ na bu~uz etmesin, zira ho~lanmad~~~~huylan varsa ona
mukabil memnun olaca~~~huylan da vard~ r". Bu hadisi Sahih-i Müslim rivayet etmi~tir
ve Tereemesi, Çev., Hasan Hüsnü Erdem, K~(Bkz. Muhyiddin-i Nevevi;
vamüddin Burslan; Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~~Yay~n~ , c, 1, Ankara, 1972, s, 315-321); A. Donuk; a.g.m., s, 147-168; Sabri ~akir Ansay; a.g.m., s, 23-24; ~lber Ortayl~ ; "Anadolu'da
XVI. Yüzy~lda Evlilik ili~kileri Üzerine Baz~~ Gözlemler", Osmanl~~ Ara~t~rmalar~, I, ~stanbul,
1980, s, 3415.
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sulh, vasiyyet vb. gibi medeni haklar ile ~er'i konularda erkeklerle tamamen e~it kabul edilmektedirler. Hatta, kocas~n~n iznini almadan, mal~n~~
diledi~i gibi tasarruf edebilir, satabilir, alabilir, terhin edebilir, vâris olabilir, veli olabilir, küçük çocuklara vasi nasb edilebilir. Sadece ~ahitlik vb.
konularda hakk~~ s~n~rlanm~~t~ r 21. Görüldü~ü gibi, birçok konuda erkeklerle
e~it kabul edilirken, baz~~ konularda ise kocalanna ba~~ml~~ olmadan hür
iradelerini ortaya koyabilmektedirler.
~slâmdan önceki çe~itli toplumlar, önceleri ana hukukunun geçerli oldu~u "madriarkar (mader~ahi, anaerkil) yap~ya sahip iken, çe~itli nedenlerle daha sonralar~~ baba hukukunun geçerli oldu~u “patriarkal" (peder~âhi,
babaerkil) yap~ya dönü~mü~tür. ~slam hukukunda ise ailede baba hukuku
ve baban~n otoritesi geçerlidir. Fakat, bu otorite s~n~ rs~z olmay~p, belirli
bir nizama ba~lanm~~t~r. Aile yap~s~ n~ n bir dilimini olu~turan kad~n~n, kocas~~ üzerinde maddi ve manevi haklar~~ vard~r. Koca, istedi~i an sorumsuzca kad~n~~ bo~ayamaz, ba~ka birilerine devr edemez, kendi mal ve miras~ ndan mahrum edemezdi. Ayn~~ ~ekilde aile içinde do~up büyüyen öz evlatlar~n baba üzerinde haklar~~ vard~ r. Baba, Çin'de, Hindistan'da, iran'da
Mo~ollar'da, Cahiliyye devri Araplannda oldu~u gibi çocuklar~, atamaz,
satamaz, öldüremez, mirastan mahrum edemez, k~z veya o~lan çocu~u
~eklinde ay~r~ m da yapamazd~. Birçok ayet ve hadisler, bu konularda, babalara yasaklamalar getirdikleri gibi, bunlar~~ belirli hukuki prensiplere
ba~lamay~~ da ihmal etmemi~tir22.
21 Buhiri, c, 6, s, 481.
Anaya, babaya iyilik edin. Fakirlik endi~esiyle çocuklann~z~~ öldürmeyin, sizin
22 "
de, onlar~n da nzk~n~~ biz verece~iz...", En'am Su. Ay. 151," Ana ve baba ile yak~n h~s~mlann b~rakd~klanndan erkeklere, ana ve baba ile yak~n h~s~mlann b~rakd~klanndan kad~nlara
-az~ndan da, ço~undan da- farz edilmi~~nas~yb olarak, hisseler vard~r", Nisâ, Su, Ay. 7, "Allah size (miras hükümlerini ~öyle) tavsiye (ve emr) eder: Evlâtlann~z hakk~nda (ki hüküm)
erke~e, iki di~inin pay~~ mikdand~r. Fakat, onlar (o evlâdlar) ikiden fazla kad~nlar ise
(ölünün) b~rakd~~~n~n (terikenin) üçde ikisi onlannd~r. (di~i evlkl) bir tek ise o zaman (bunun) yar~s~~ onundur. (Olenin) çocu~u varsa ana ve babadan her birine terikenin alt~da biri
(verilir). Çocu~u olmay~p da ona ana ve babas~~ mirasc~~ olduysa üçde birisi anas~n~nd~r. (Erkek, di~i) karde~ler varsa o vakit alt~da biri anas~n~nd~r. (Fakat bütün bu hükümler ölenin)
edece~i vasiyyet(in tenfizin)den veya borc(unun ödenmesin)den sonrad~r...", Nisâ Su. Ay.
Ii, ayn~~ surenin 12. ayeti de bu mealdedir. "... Kad~nlara iyilikle muâ~eret ediniz..." Nisâ
Su. Ay. 19, "Erkekler kad~nlar üzerinde hakimdirler..." Nisâ Su. Ay. 34, "öyleyse sak~n
öksüze kötü muâmele etme" Duhâ Su. Ay. g, ayr~ca, Kuran-~~ Kerim de bu konularla ilgili
birçok ayet-i kerime bulmak mümkündür (Bkz. Hamdi Yaz~r; HDKDT., C, 2, s, 1270,
1299, C, 3, S, 2090, Çantay, KHMK., c, t, s, 118, 120, 211, D~BY, KKTA., s, 148, 595), Aile aras~ndaki miras taksimi, ferâiz hukuku ile sistematik hâle getirilmi~tir (Bkz. Ali Himmet
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islâm dini, kad~n ve erkekten olu~an aileyi kutsal kabul etmi~tir. Bu
kutsal yuvan~n y~k~lmas~na, madden veya manen hastalanmas~na, etki
eden davran~~~ve filleri yasaklam~~t~ r. islâm hukuku, ailenin temelini sarsan davran~~lar~n ba~~nda, zina suçunun geldi~ini belirtmektedir. De~i~ik
ayet ve hadislarde bekar olsun, evli olsun, erkek ve di~ilefin zina yapmas~n~~yasaklam~~~ve zina edenlere 'irem" ve ahadd" cezas~~uygulanmas~n~~ em23.
retmi~tir.
Berki; islii~n Hukukunda Feniie ye intikal, D~BY, Ankara, 1985), ~bn-i Ömer (r.a.)'dan rivayet
edilen bir hadiste Hz. Peygamber (a.s.) "Hepiniz çoban, yani muhaf~zs~na, ve hepiniz de
maiyyetinizde bulunanlar~n hukukundan mesülsünüz. Amirler maiyetindekilerden muhaf~zd~r. Aile reisi, aile efradm~n çoban~d~r. Kad~n da kocas~n~n evi ve çocuklar~~üzerinde muhaazd~r. Hurasa, hepiniz muhafizs~tliz ve hepiniz de idkenizde bulunanlar~n hukukundan mesulsünüz", Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmi~tir (Bkz. Muhyiddin-i Nevevi; Riyaen'sÇev. Hasan Hüsnü Erdem, c, 1, Ankara, 1972, s, 324), Mu~ire ibn-i ~u'be(r.a.)'dan
rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber(a.s.) ~öyle buyurmu~tur. "Allah size analara isyan~, k~z (mevlüd)lan diri diri defni, verilecek borcun verilmemesini, verilmeyen bir ~eyin
mali kerih gördü",
al~nmas~n~~ haram k~ld~. Yine Allah sizin için k~l-ü kali çok süali,
(Bkz. Bultirf, c, 7, s, 292), ayn~~mealde, Ubade b. es-Sâmit (r.a.)'dan rivayet edilen ba~ka
bir hadiste Hz. Peygamber (a.s.): "Alla'a (ibâdette) hiçbir ~eyi ~erik etmemek, sirlcat etmemek, zina eylememek, evlad~m' öldürmemek (hem k~zlar~~ hem de otlardan diri gömmemek), kendili~inizden uyduraca~~n~z hiçbir yalanla (kimseye) bühtan etmemek..." buyurc, 1, s, 34-b), Hz. Peygamber (a.s.) Veda Hutbesinde de ~öyle buyurmu~tur (Bkz.
nâs, kad~nlar~n haklar~na riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkman~z~~
mu~tur
tavsiye ederim. Siz kad~nlar~~Allah emaneti olarak ald~n~z. Ve onlar~n namuslann~~ ve ismetlerini Allah ad~na söz vererek helal edindiniz. Sizin kad~nlar üzerinde hakk~n~z, onlar~n da
sizin üzerinizde haklar~~vard~r...", (Bkz. Bukid, c, ~ o, s, 397-407).
23 "Zina eden kad~nla zina eden erkekden her birine yüzer deynek vurun... müminlerden bir zümre de bunlar~n azab~na (bu cezalanna) ~ahid olsun", Nur Su. Ay. 2, En az dört
erkek ~ahidin olmas~~ gerekir. Bu hususlan f~k~h kitaplar~~ayr~~ ayr~~ aç~klamaktad~r. "Zevcelerine zina isnad eden ve kendilerinin kendilerinden ba~ka ~ahidleri de bulunmayan kimseler(e gelince) onlardan her birinin (yapaca~~) ~ahidlik, kendisinin haluykaten saad~klar~ndan
oldu~una Allah'a yemin (ile) dört (dera ifade ve tekrar edece~i ~ahidliktir", Nür Su. Ay. 6,
"Kocas~n~n yalanc~lardan oldu~una Allah'~~dört defa ~ahid tutmas~, cezay~~(recmi) kad~ndan
kald~r~n Be~incisinde, kocas~~ do~rulardan ise kendisinin Allah'~n gazab~na u~ramas~n~~ diler", Nür Su. Ay. 8-9," Aç~k olsun, gizli olsun fuh~iyata yakla~may~n~z", En'am Su. Ay.
151," Kad~nlann~zdan fuhu~u irtikab edenlere kar~~~içinizden dört ~ahit getirin. E~er ~ehadet ederlerse -onlar~~ ölüm al~ p götürünceye, yahud Allah onlara bir yol aç~ncaya kadarkendilerini evlerde al~ koyun (insanlarla ihtilatdan men edin)", Nisâ Su. Ay. 15, "Sizlerden
fuhu~u irtikab edenlerin her ikisinide eziyete ko~un. E~er teybe edip (nefislerini) islah ederlerse art~ k onlar(a eziyet)den yaz geçin...", Nisa Su. Ay. 16, Kur'an-~~Kerim'de bunlara benzer birçok ayet bulmak mümkündür (Bkz. Hamdi Yaz~r; HDKDT., c, 2, s, 1314, c, 3, s,
2090, c, 5, s, 3463; Çantay; KHMK., c, t, S, 121, 211, C, 2, s, 628-629) Abdullah ~bn-i
Mes'uddan rivayet edilen bir hadis-i ~erifde Hz. Peygamber (a.s.) ~öyle buyurmu~tur:
"Mü'rninleri Allah'tan ziyade fenal~klardan koruyan bir kimse yoktur. Mü'minlerin en
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~sffim hukuku, evlenmeyi te~vik edip aileyi kutsal olarak kabul ederken, bo~anma olay~ n~~ da ho~~kar~~lamam~~t~ r. Mümkün oldu~u kadar, bo~anma ve ayr~l~klardan kaç~ n~lmas~ n~, bütün çabalara ra~men evlilik
yürümezse, taraflar~ n birbirlerinin haklar~ na tecavüz etmeden, ayr~ lmalar~n~~ hükme ba~lam~~t~r 24.
büyük hamisi oldu~ u için Allahu Tel aç~ k, kapal~~ bütün fuh~iyat~~ haram k~lm~~ur..." (Buhlin; c, ~ l, s, 104), ~bn-i Abbasdan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamberin (a.s.) huzurunda Hilal ibni Ümeyye; `kanm ~erik ibn-i Sehma ile zina etti' der. Bunun üzerine Hz.
Peygamber de "Dört ~ahidini haz~ rla, yahud arkana had (vurulur) buyurdu... Sen ~ahidlerini haz~ rla, aksi takdirde arkana hadd-i kazf (seksen de~nek) vurulur...", (Buhdri, c, 11, s,
14o; Hüseyin Atay; "Kur'an-~~ Kerim ve Hadis-i ~erif' de Aile Planlamas~ na ait bir tetkik",
Islam Tetkikleri Enstiliisii Dergisi, c, 5, cüz, 1-4 (1973), ~stanbul, 1973, s, 229-232; ~lber ortay11; a.g.m., s, 39; Sabri ~akir Ansay; a.g.m., s, 29-30).
" "... En iyi aile kuran kad~ nlar, Allah'a ve kocalar~ na itaat ve muhabbet eden, Allah'~ n tevfik ve inayetiyle kocas~ n~ n g~yab~ nda (onun mal~ n~~ can~ n~ , namusunu) muhafaza
edenlerdir...", Nisa Su. Ay. 34," (E~er kar~~ ile kocan~ n) aralar~ n~ n aç~ lmas~ ndan endi~eye
dü~erseniz o vakit (kendilerine erke~in) ailesinden bir hakem, (kad ~ n~ n) ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar~~ bar~~d~ rmak isterlerse Allah aralar~ nda (ki darg~ nl~ k yerine geçme),
onlan (uyu~m~ ya) muvaffak buyurur...", Nisa Su. Ay. 35, "E~er bir kad~ n, kocas~ n~ n uzakla~mas~ ndan (yata~~n~~ terk etmesinden, nafakas~ nda ihmal göstermesinden), yahud (herhangi bir suretle kendisinden) yüz çevirmesinden endi~e ederse sulh ile aralar~ n~~ düzeltmekde
vebal yokdur. Sulh daha hay~ rl~d~ r. Zaten nefislerde k~skançl~ k haz~ rlanm~~t~ r. E~er iyi geçinir (kad~ nlara cefaclan) sak~ n~ rsan~z ~üphesiz ki Allah, yapaca~~n~ z her ~eyden tamamen haberdard~ r", Nisa Su. Ay, 128," Bo~anm ~~~kad~ nlar kendi kendilerine üç hay~ z ve temizlenme
müddeti beklerler (beklesinler). E~er onlar Allah'a ve ahiret gününe inarnyorlarsa Allah'~ n,
kendi rahimlerinde yaratd~~~ n~~ (söylemeyerek) gizlemeleri onlara hala' olmaz. Kocalar~~ bu
bekleme müddeti içinde bar~~ mak isterlerse onlar~~ geri alm~ ya (herkesden) çok lay~ kd~ rlar.
Erkeklerin me~ rü suretde kad~ nlar üzerindeki (haklan) gibi kad~ nlar~ n da onlar üzerinde
(haklan) vard~ r. (Yaln~ z) erkekler onlar üzerinde (daha üstün) bir dereceye malikdirler. Allah mutlak gaalibdir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir", Bakare Su. Ay. 228, "Hem kad~ nlar~~ bo~ad~ n~z da iddetlerini bitirdiler mi? Art~ k onlar~~ ya (kendilerine ric'atle) iyilikle tutun, ya iyilikle b~ rak~ n. (Fakat) onlar~, s~ r~ f zulmedebilmeniz için, zararlar~ na olarak, tutmay~ n. Kim böyle yaparsa muhakkak kendisine yaz~ k etmi~~olur..." Bakare Su. Ay, 231, "Kad~ nlar~~ bo~ad~ n~ z da iddetlerini bitirdiler mi, aralar~ nda me~ru' bir suretde anla~d~ klar~~ takdirde (Ey velilar), art~ k kendilerini kocalar~ na nikah etmelerine engel olmay~ n...", Bakare
Su. Ay, 232, "Ey Peygamber (ve ümmeti) siz müslümanlar kad~ nlan bo~ayaca~~ n~z vakit iddetlerine do~ru bo~ay~ n. O iddeti (üç hay~ z ve temizlenme süresi) de say~ n. Rabbiniz olan
Allah'dan korkun. Onlar~~ evlerinden (sakin olduklar~~ evlerden) ç~ karmay~ n. Kendileri de
ç~ kmas~ nlar. Me~er ki apaç~ k bir kötülük (meydana) getirmi~~olsunlar...", Talaak Su. Ay, 1,
"Sonra (o kad~ nlar) müddetlerini doldur(m~ ya yakla~)d~ klan zaman onlan ya güzellikle tutun (tekrar zevce edinmek suretiyle), yahud güzellikle kendilerinden (haklar~ n~~ vererek) ayr~lin ve içinizden adalet sahibi iki ki~iyi de ~ahid yap~ n. (Ey ~ahidler siz de) ~ahidli~i Allah
için ecla edin...", Talaak Su. Ay, 2, Kur'an-~~ Kerim'de bu konulan ayd~ nlatan ba~ka ayetler
de mevcuttur. (Bkz. Hamdi Yaz~ r; HDKDT., C, 2, S, 779-780, 790, 1340, c, 3, s, 1480, c, 7,
s, 5044.-5045; Çantay; K~YMK., c, 1, s, 6-62, 125-126, 145, c, 3, s, t055-1056), Hz. Peygam-
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islam~n kabul etti~i, aile kurumunun sars~nt~~geçirmesi, ayr~l~k veya
bo~anma olay~n~n sürüncemede kalmas~, de~i~ik nedenlerle ailenin reisi
olan kocan~n uzun süre ailesinden uzak kalmas~~vb. gibi nedenlerle kad~na, küçük ya~ta, baban~n ölmesiyle yetim kalan çocuklara nafaka ba~lanmas~ , islami hukukun prensiplerinden idi. Kur'an-1 Kerim ve Sahili kitaplannda, bu konuda birçok ayet ve hadis bulmak mümkündür25.
2—

Osmanl~~Kanun-nâmele~inde Ailenin Teri

Bilindi~i gibi, Osmanl~~imparatorlu~u, Türk-~slam karakterli bir devlettir. Kurulu~undan beri, devlet yönetiminde ikili hukuk sistemi hakimdir. Bunlardan birincisi, kayna~~n~~ayet, hadis, luyas ve icma hükümlerinin te~kil etti~i ~er'i hukuk, ikincisi ise, kayna~~n~, Türk te~kilat ve idarecilik gelene~i ile fethedilen memleketlerde tesadüf edilen vergi usulleri ile
kanunlar~n te~kil etti~i örf~' hukuktur. Bunlardan, birincisi olan, ~er'i hukuku (baz~~yönleriyle) genel hatlanyla yukar~~ da aç~klama~a çal~~t~k.

ber (a.s.): "NikAhlamp çiftle~iniz ve evleniniz, fakat kurdu~unuz bu Aile yuvas~n~~talAk ile
y~kmay~n~z. Onun tarrAkas~ndan ar~-~~ ilihi titrer" buyurmu~tur., Yine ba~ka hadislerde:
"Kad~nlann~z~~ancak zirdi töhmetiyle bo~ayabilirsiniz" buyurulmu~tur., "Talik üzerine yemin -ki: ~öyle yapamam kanm bo~~olsun, gibi sözlerle- ancak münaf~k olan ki~i yemin
eder" buyurmu~tur., "Bir kimse yaln~z tatmin-i ~ehvet için nikâh eder, mehrini de vermezse, o kimse i~nAldir bir mücrim olarak ölü?' buyurmu~tur., "S~k s~k kad~n bo~ayan çe~nici
erkeklerle s~k s~k koca de~i~tiren çe~nici kad~nlara Allah Iânet etsin" buyurmu~tur. (Bkz.
BuhAri c, ~ i, s, 328-331; Sabri ~akir Ansay; a.g.m., s, 30-31; ilber Onayl~, a.g.m., s, 38, 39;
Hüseyin Atay; a.g.m., s, 230-231).
25 "... (Yine) sana hangi ~eyi nafaka vereceklerini sorarlar. De ki: "ihyac~nadan artaBakare Su. Ay, 219 (Bkz. Hamdi Yaz~r; HDKDT., C, 2, S, 760-761; Çantay;
n~~(verin)"
KHMK., c, 1, s, 58, D~BY., KKTA., s, 33), nafaka konusunda Hz. Peygamber (a.s.) çe~itli
hadis-i ~erifleri de mevcuttur. EVI Mesud'dan rivayet edilen bir hadisde: "Her hangi bir
Müslüman kendi ehline -AllAh'~n nzas~ m kasdederek- infAk edip zarüri ihtiyaçlar~n~~te'min
ederse bu inrak o Müslüman için sadaka olur" buyurulmaktad~r., Ebu Hüreyre (r.a.)'dan rivayet edilen bir kutsi hadiste: Allahu TeAlii: "Ey Adem o~lu sen Aileni infAlc etki, sen de
Allah taraf~ndan intik olunub me'cür olas~ n" buyurulmaktad~r., yine Ebü Hüreyre (r.a.) rivayet olunan bir hadiste: "Dul kad~nlar~n ve bir günlük geçimi olmayan fakirlerin nafakalann~~kazanma~a ko~an Müslüman, Allah yolunda harb eden mücâhid gibidir. Yallud gece
namaz'', gündüz oruçlu kimse gibidir" buyurulmaktad~r., yine Ebü Hüreyre (r.a.) rivayet
edilen ba~ka bir hadiste:" sadakan~n efdali, sadakan~n sahibini gani b~rakan ve fakirli~e
dü~ûrmiyen sadakalard~r. çünkü veren el, alan elden hay~rl~d~r, üstündür. Ey mü'min, nafaka verme~e nafakas~~üzerine vAcib olan Aile efrad~nla ba~la, sonra ba~kalar~na sarf et. Aile
efrad~n~n nafakalar~~verilmezse kad~ n der ki: Ya beni besle, yAhud yakam~~ b~rak, Hizmetçi
de: Beni besle, beni çal~~d~ r, der, Çocuk da: Beni besle, beni kime b~rak~rs~n? der" (Bkz.
Buha-ri, c, ~~ , s, 271-273; Sabri ~akir Ansay; a.g.m., s, 30-31; ilber Onayl~; a.g.m., s, 38-39).
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Osmanl~~ kay~tlannda, kanun-nâmeler hakk~nda ~u isimlerin: "Padi~ah
Kanunu", "Kanun-t Hümayün", "Kavanin-t örfiye", "Kavanin-i Ötfiyye-: Osmaz~11z-1
?nye", Kazayiiy-t Orfiyye", "Kavanzn-t Dwan-~~ Osmanr, Fer~nan-:
Rabbâni"vb. yer ald~~~~görülmektedir.
Türkler, de~i~ik as~rlarda, çe~itli toplumlar~n ya~ad~~~~co~rafi mekanlarda birçok devletler kurmu~lard~r. Kurulan bu devletlerin idari, askeri,
sosyal ve ekonomik yönden te~kilâtlanmas~ , sevk ve idare edilmesi hususlar~nda küçümsenmiyecek kadar büyük tecrübe ve bilgiler kazanm~~lard~r.
Kurulan devletlerin, büyüyüp geli~mesi için, zaman zaman gaza ve cihad
politikas~~ takip ederek birçok memleket fethettiler. Fethedilen yerlerde ya~ayan insanlar~~ mutlu etmek, ho~lanmad~klan konularda taciz etmemek
için, y~k~lan devletin koydu~u kanunlar~ , vergi usül ve yönetmelilderini ço~u kere aynen kabul ettiler. Sadece, o toplumlara a~~r gelen hükümleri,
toplum yarar~na de~i~tirdiler. i~te, bu iki tarihi sebeble Osmanl~~ örfi hukuku do~du.
Baz~~ fethedilen bölgelerin, eski kanun ve vergi usulleri hemen de~i~tirilmeyip, uzun süre Osmanl~~ yöntemi taraf~ ndan aynen kabul edildi.
Örne~in: Akkoyunlu Hükümdân Uzun Hasan Bey'in Fatih taraf~ndan yenilmesinden sonra Diyarbekir, Mardin, Erzincan, Ergani ve Urfa'da 1518
(924h). tarihine kadar, baz~~ yönleri aynen, baz~~ yönleri ise tadil edilmi~~~ekilde Hasan Padi~ah Kanun-nâmesi ad~~ alt~nda devam etti. Ancak, Osmanl~~ yönetimi taraf~ ndan, 1540 tarihlerine do~ru, Diyarbekir Kanun-namesinin vaz edildi~i görülmektedir. Yine, Sis (Adana) ve Tarsus bölgelerinde M~s~r ve Suriye Sultan~~ Kay~tbay'~ n Kanun-nâmesi, Zülkadiriye Vilayetinde (Mara~~ve çevresi), muhtemelen 1511 (971h.) tarihine kadar Aliüd-düvle Bey'in kanunu geçerli olup, bu tarihlerde tahriri yap~lan Mara~ta, Zülkadiriye Kanunu yerine Rum Kanunu (Osmanl~~ Kanunlar~) kabul
edilmi~tir. Fakat, haz~rlanan Osmanl~~ Kanunlar~~ ad~~ alt~nda Ala-üd-devle
Bey'in Kanunlar~~ tagyidr ve tebdil edilmeksizin kabul edilmi~tir. Ayn~~ ~ekilde, Arap ve Acem ülkelerinde yap~ lan fetihler sonunda, o bölgenin eski
yönetimleri taraf~ndan kabul edilmi~~kanunlar~ n birçok hükümlerinin Osmanl~~ Yönetimi taraf~ ndan kabul edilerek, Osmanl~~ Kanun-nameleri
hükümleri alt~na sokulmu~~olduklar~~ görülmektedir'.
~slam hukukunun, Osmanl~~ Orli Kanunun-nâmelerine tesiri hususu
hala ayd~nl~~a kavu~turulmu~~de~ildir. Hammer, ~slam hukuk prensipleriÖmer L~nfi Barkan, Kanunlar, I, Istanbul, 1943, s, XVI, XXXVI, LIX, LXV, ~~ ~ g,
145,170, 191, 196, 200.
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nin, kanun-nâmelere tesir etti~ini savunurken, Ömer Lütfi Barkan tesir etmedi~ini savunmaktad~ r. Yine Barkan, kanunnâmeler haz~ rlan~ rken, islami
hukukun tesiri olmay~ p, çe~itli belde ve k~ talarda ya~ayan insanlar~ n ihtiyaçlar~n~ n etkili oldu~unu belirttikten sonra, fethedilen yerlerdeki topraklar~ n statüsü konusunda, "...bir insan~ n topra~~~veya evi üzerindeki tasarruf
haklar~~ ve bu gibi gayr-i menkullerinin al~ m~, sat~ m!, ve kiraya verilmesi
gibi f~k~ h~ n muamelât k~sm~ n~~ alâkadar eden meselelerle, evlenme, bo~anma ve miras usulleri gibi ~eriatin en asli kaynaklan taraf~ ndan ~ekilleri sarahatle tayin edilmi~..." olan baz~~ konularda, kanun-nâmelerin ~slami
hükümlere müdahale ederek zaman zaman onlan hükümsüz k~ld~~~ n~~ belirtmektedir 27.
Çe~itli "ferman", "emir" ve "hidczimler" ~eklinde meydana gelen kanunnâmelerin haz~ rlanmas~ nda, Müftü ve ~eyhulislamlar~ n etkisi yoktu. Bunlar~n düzenlenmesinde, kendi görevlerinde temayüz etmi~~olan yüksek seviyeli devlet memurlar~ n~ n etkili oldu~u görülmektedir. Hatta, Barkan,
~eyhulislam Ebussuud Efendi taraf~ndan tanzim edilen toprak hukukunun, ~eyhulislaml~ k s~ fat~~ ile olmay~ p, "Tahrir Emini" veya "~l raz~c~s~ " s~fat~~ ile haz~ rlanm~~~olabilece~ini belirtmektedir 28.
De~i~ik zamanlarda "Ferman", "Emir" ve "Talimat-nâmeler" ~eklinde
vaz edilen hükümler, zamanla toplan~ p Osmanl~~ Kanun-nâmeleri haline
getirilmi~tir. Bugüne kadar bilinen ilk "Kanun-nâmeler Kidliyât~ " I.Murat
Hüdavendigâr zaman~ nda ve onun emri ile Beylerbeyi Timurta~~Pa~a taraf~ndan haz~ rland~~~~san~lmaktad~ r. Daha sonra, Fatih ve Kaniini Sultan
Süleyman Kanun-nâmeleri haz~ rlanm~~t~ r. Zamanla, bu kanun-nâmelerin
derlenip toparlanmas~yla "Kanun Mecmualar~" meydana getirilmi~tir.
Bugüne kadar, bilinen belli ba~l~~ kanun-nâmeler, Hezâr Fen Hüseyin
Efendi'nin (1675 (1086 h.) tarihlerine do~ru haz~ rlad~~~ , "Telhis'id-beyan fiKavanin-i Ali Osman" adl~~ eser ile, Ayni Ali Efendi'nin 1609 (1018 h.) (~stanbul, 1280 (1863)) tarihli "Kavdnin-i "~li Osman Der-Hiikisii-i Mezdrdn-i
Defter-i Divân" adl~~ risalesi yan~ nda, Ankara Mahkemesi Mukayyidi Mehmed Emin Efendi'nin 1817 (1233 h.) tarihlerinde haz~ rlad~~~~eserler ile
Tanzimat sonras~~ haz~ rlanan Mecelle, Aile, Nafaka, Arazi vb. kanunnameleri saymak mümkündür'''.
27
28

Ömer Lütti Barkan; Kanunlar, I, ~stanbul, 1943, s, XXXV, XLV, XLVI.
Ö.L. Barkan; Kanunlar, I, s . XX, XXIII, XXIV , XXVII, XXIX.
Barkan; a. g. e., s, XX, XXIII, XXIV , XXVII, XXIX.
Belleten C. LI V, 64
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Buraya kadar, Orli hukuku yans~ tan Osmanl~~ Kanun-nâmeleri hakk~ nda bilgi vermeye çal~~t~ k. Pekiyi, bu kanun-nâmelere göre Osmanl~~ toplumunun aile yap~s~~ neydi?
Kanun-nâmeler, idari, askeri, sosyal ve ekonomik konularda bölge ve
toplumlara göre düzenleyici hükümler getirirken, aile hukuku konusunda
böyle bir düzenlemeye gitmemi~tir. Zaman zaman f~ k~h~ n muamelât k~sm~n~~ ilgilendiren evlenme, bo~anma ve miras usulleri gibi baz~~ ~eriatl~ k
konulara ufak tefek müdahalelerin d~~~ nda bu konuyu islam ~eriatma b~rakm~~t~ r. Bu bak~ mdan, Osmanl~~ toplumu aile yap~s~ n~ n iyi bilinebilmesi
için, islam hukukunun aile ve aile fertleri hakk~ nda vaz etti~i hükümlerin
de iyi bilinmesi gerekmektedir. Islam hukukunun aile hakk~ nda ortaya
koydu~u hükümler iyi bilinirse, ar~ivlerimizde bulunan belgelerden, özellikle Ser'iyye Sicillerine yans~yanlar daha iyi anla~~lm~~~olacakt~ r. Teorik
olarak ortaya konulan islam hukuku ile bu hukukun uygulanmas~ nda
görülen ba~ar~lar, ba~ar~s~zl~ klar, çeli~kiler, hukuk yolundan sapmalar Kad~~
Sicillerinin incelenmesi, bunlarda görülen belgelerin bilimsel ölçülerle ortaya konulmas~yla mümkün olacakt~r.
Biz, Osmanl~~ toplumunun bir kesitini olu~turan Tokat'~ n aile yap~s~ n~~
i~lerken, ister istemez islam hukukunun aileye bak~~~aç~s~ n~~ ortaya koymak
zorunda kald~ k. Ara~t~ rmam~z~ n bundan sonraki bölümlerinde, teorik islâm hukuku ile, Osmanl~~ kad~s~ n~n uygulamalar~ n~~ yan yana getirerek,
Osmanl~~ toplumunun aile yap~s~ n~~ ayd~ nlatmaya çal~~aca~~z.
III — Tokat'ta Bulunan Müslim ve Zimmf Gruplar
Bilindi~i gibi, imparatorluklar, homojen yap~ya sahip olmay~ p, de~i~ik
din, dil ve ~ rklardan meydana gelmektedirler. Üç k~ tada hüküm sürmü~~
olan Osmanl~~ imparatorlu~u da böyledir. imparatorluk ~ehirlerinin incelenmesi, bunu aç~ k olarak ortaya koymaktad~ r. Birçok Osmanl~~ ~ehirlerini
inceledi~imiz zaman din, dil ve ~ rk bak~ m~ ndan kar~~~k oldu~uklar~ n~~ aç~ k
olarak görebiliriz. XVIII. yüzy~ l~ n sonlar~ nda (1771-1810) incelemeye tabi
tuttu~umuz Tokat'ta durum böyleydi. Bu dönemde dini bak~ mdan
müslim ve zimmi olmak üzere iki toplum görülmektedir. Yap~lan tahrirlerde, genellikle din faktörü esas al~nd~~~~için, Müslim zümrelerin,
Türklerden ba~ka hangi etnik unsurlardan meydana geldi~ini, kesin olarak tesbit etmek mümkün olmad~~~~halde, zimmi zümrelerin tahririnde,
dini yap~s~yla beraber, etnik yap~s~n~ n da belirtilmi~~olmas~ ndan dolay~,
Tokat'ta oturan zimmi kesimin diniyle beraber milliyetini de tesbit etmek
mümkün olmaktad~ r.
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Devlet zaman zaman, ~er'i ve öff vergiler toplamaktayd~ . Bu vergilerin âdil ve e~it olarak tarh u tevzi edilebilmesi, belirlenen resimlerin biran
önce toplanabilmesi amac~yla, ~ehir halk~~belirli aral~klarla tahrir ediliyordu. Bu tahrirlerde, Müslim ve zimmi mahallelerin halklar~~ ayr~~ ayr~~ say~larak, kimin ne kadar vergi verece~i tesbit edilirdi. Bu ~ekilde tanzim edilerek ~er'iyye Sicillerine geçirilen kay~tlara, "Mevkufat Defteri Suretkri", "Salydne
"Mahallat Haneleri Defterkri", "Mahallet Defteri", "Hane Defteri", "Miifredât Defteri", "Tevzi ve Taksim Defteri"vb. isimler verilmekteydi ~~te, bu defterlerden yararlanarak, ~ehirde ne kadar mahalle oldu~unu, hangi adlar~~ ta~~d~~~n~, mahallelerde oturanlar~n dini ve etnik yap~lann~ , mahalle halk~n~n kaç avânz ve nüzül-hânesi say~ld~~~n~ , her hânenin ne
kadar vergiye müstahak oldu~unu vb. ayr~~ ayr~~ tesbit etmemiz mümkün
olmaktad~r. örne~in: 15 Eylül 1795 (Gurre-i Rebiyü'l—Evvel 1210) tarihli
"Miifredat Defteri" ne göre Tokat'ta toplam olarak 77 tane mahalle vard~~3'.
Bu say~mda, mahalleler Müslim, zimmi ve kar~~~k ~eklinde belirtilmemi~tir. Onun için, kesin olarak mahallelerin hangileri Müslim mahallesidir,
hangileri zimmi mahallesi, hangilerinin kar~~~k oldu~unu tesbit edemedik.
I830 y~l~nda yap~lan ilk nüfus tahririnde, ~ehir halk~~ say~l~rken Müslimlerin oturdu~u mahalleler, zimmIlerin oturdu~u mahalleler ile kar~~~k olan
mahalleler ayr~~ayr~~ belirtilmi~tir. Biz, Tokat ~er'iyye Sicilleri üzerinde çal~~~rken bu defteri aramam~za ra~men bulamad~k. O nedenle, bu konuyu
tam olarak ayd~nlatmak mümkün olmad~. Fakat, 1455 (86o h.) tarihli
tahrire göre 54 mahalleden 62 tanesi Müslim, 8 tanesinin Müslim ve zimmi kar~~~k oldu~unu tesbit etmek mümkün oldu 32 . ~nceledi~imiz dönem
zimmi mahallerinden, birisinde Yahudiler, geri kalanlarda ise (muhtemelen ~~o mahalle olmal~) Ermeni ve Rumlar ya ayr~~ ayr~ , ya da müslimlerle
kar~~~k olarak oturuyorlard~. Zimmilefin ad~n~~ ta~~yan baz~~ mahallelerde
cami, mescit ve türbelerin bulunmas~, buralann Müslimlerle kar~~~ k oldu~unu göstermesi bak~m~ndan önemlidir33.
3° Tokat ~er'iyye Sicili; Defter No: 2, Sayfa No: 6, Bilindi~i gibi, Tokat ~er'iyye Sicilleri, Tokat Arkeoloji ve Etno~rafya Müzesi'nde bulunmaktad~r. Bundan sonraki dipnotlarda
Tokat ~er'iyye Sicilleri (T~S) ~eklinde, defter numaras~~ ile sayfa numaras~~ (—/—) ~eklinde
k~salt~lacakur.; Rifat Özdemir; X/X. nizy~lin ~lk Tanstnda Ankara (Fiziki, Demo~rafik, idari ve
Sosyo-Ekonomik Tapts~) 1785-1840, Ankara, 1986, s. 75-77.
31 Tokat ~er'iyye Sicili; Defter No: 2, Sayfa No: 6 (Bunun dipnotu, T~S, 2/6 ~eklinde
k~saltabiliriz).
32 Ba~bakanl~k Ar~ivi; TTD, No: 772, s, 41-42 vd. Bana bu bilgiyi temin eden Doç. Dr.
Mehmet ip~irli Bey'e te~ekkür ederim.
33

T~S., 2/ 9; 13/ 126-127 .
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Anla~~ld~~~~gibi, inceledi~imiz dönem Tokat'~nda, etnik yap~s~~ kesin
olarak bilinmeyen Müslimler yan~ nda Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler olmak üzere toplam olarak 4 tane etnik toplum (müslimlerin durumuna
göre bu say~~ fazlala~abilir) ile üç tane semavi dine mensup insanlar~n bir
arada ya~ad~klar~~ görülmektedir.
IV — Tokatita Aile ve Evlilik Gelenekleri
— Nikâh Akdi ve Ailenin Te~ekkiihi
~ slam hukukunda aile, kutsal bir yap~~ olarak nitelendirilmi~tir. Türk
toplum yap~s~ nda da durum bundan farkl~~ de~ildir. Osmanl~~ mahkemesinin ba~~~olan kad~~ da bu kutsall~~~~korumu~tur.
Ailenin te~ekkül edebilmesi için evlenmenin, evlenmenin te~ekkül edebilmesi için de nikâh akdi denilen sözle~menin yap~lmas~~ ~artt~r. ~slam hukukuna göre evlenme ve nikah akdinin aleni olmas~~ ~artt~r 34. ~~te, bu ~arttan dolay~~ olmal~d~r ki, Osmanl~~ döneminde yap~ lan evliliklerin büyük bir
ço~unlu~u ~er'iyye Sicillerine kay~ t edilmektedir.
Evlenecek bir k~zla, erke~in iradelerini kullanmalar~~ ~slami bir prensiptir 35. Bu dönemlerdeki uygulamalarda, bu prensibin geçerli oldu~unu
görmek mümkündür. Evlenirken, ~u tür evlenme ve nikah akidlerinin yap~ld~~~n~~görmekteyiz.
a — Evlenecek k~ z ve erkek hür iradelerini kullanarak kendileri ve aileleri aras~nda anla~~p karara vard~ktan, sonra, mahkeme-i ~er'e gelerek,
~ahitler huzurunda, nefislerini birbirlerine tezviç ettiklerini beyan ederek
nikâh akidlerinin yap~lmas~n~~ isterlerdi. Nikâh akidleri yap~ larak, sonuç Sicil-i Mahfuza kay~t edilirdi.
b — Evlenecek k~ z ve erkek, kendileri ve aileleri aras~nda anla~t~ktan
sonra, k~z, mahkemeye gelmeyerek (mahremiyyet nedeniyle olsa gerek)
anas~n~, babas~n~~ veya güvendi~i yak~n akrabalar~ ndan birisini ~ahitler huzurunda vekil tayin ederek mahkeme-i ~er'e gönderir. Mahkemede yap~lan
duru~mada, vekâlet suretiyle bu nikâh akdi de yap~larak sonuç Sicill-i
Mahfuza kay~ d edilirdi. Zaman zaman, vekâlet usülünü erkeklerin de uygulad~~~n~~ görmek mümkün olmaktad~r.
° Bkz. Dipnot I8'de bu konuda bilgi verilmi~tir.
35 Bkz. Dipnot 20'de bu konuda bilgi verilmi~tir.
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c — Bazan evlenecek k~ z ve erkek kendileri ve aileleri aras~nda anla~t~ ktan sonra, mahkeme-i ~er'e müracaat ederek, nikâh akidlerinin evde yap~lmas~n~~ isterlerdi. Bu gibi hallerde, bazan mahkemenin ba~~~olan kad~~
veya nâib (bunlar~n gitmesi çok ender olurdu) ama ço~unlukla da mahkemenin ba~kâtibi, birinci, ikinci veya üçüncü kâtipleri ile mukayyidler vb.
bu gibi görevlere gönderilirlerdi. istenilen yere giden mahkeme görevlileri,
~ahitler huzurunda nikah akdini yapt~ktan sonra, sonucu getirip Sicill-i
Mahfuza yazarlard~. Bazan bu usullerle yap~lan nikah akidleri, k~z ve erke~in, veya evli çiftlerin mahkemeye gelerek, ~ahitler huzurunda hür iradelerini kullanarak evlenmekten vazgeçtiklerini belirterek, nikah akidlerinin feshini istiyebilirlerdi. Bu iste~e uyan mahkeme, loyd~~~~nikah~~ feshedebilirdi. örne~in: 2 A~ustos 1798 (19 Safer 1213) tarihinde Tokat'ta Ba~~
Meydan Mahallesi'nde oturan es-Seyyid Mehmet Efendi, ~erife binti Mehmet Emin adl~~ bâkir ve bâli~a k~zla, kendi nzalan ile birbirlerine "namzed"
olurlar. Fakat, aradan 6 ay geçtikten sonra aralar~~ aç~l~r ve Seyyid Mehmet Efendi, es-Seyyid Halil bin Mustafa ile Hasan bin H~z~r'~n ~ahadetleriyle, es-Seyyid Mustafa Efendi ibni Ebubekir Efendi'yi kendine vekil tayin
ederek mahkemeye gönderir. Seyyid Mehmed Efendi'nin vekili olan, Seyyid Mustafa Efendi, mahkemede haz~r bulunan "namzed" ~erife binti
Mehmed Emin üzerine dava açarak,"vekilinin 6 ay önce ~erife'ye "namzed" oldu~unu, aralar~nda nikah akdinin geçmedi~ini, ~imdi ise namzedlikten vazgeçtiklerini, ~erife'nin isterse nefsini ba~kas~ na tezviç edebilece~ini" beyan etti~ini ve mahkemenin de bu iste~e uydu~unu görmekteyiz36.
Mahkemenin bu karar~, tamamen islam hukukuna uygun dü~mektedir'.
Yine, ~~ Nisan 181 o (25 Safer 1225) tarihli ba~ka bir kay~tta, Tokat'ta
Mahmut Pa~a Mahallesi'nde oturan Rukiye binti Süleyman adl~~ k~z mahkemeye gelerek ~u beyanda bulunur. "Bundan üç sene önce, babam
müteveffa, beni, ~ u anda Tokat'ta bulunmayan Mustafa bin Abdullah'a
evlenmek vaadiyle "namzed" etti. Aram~zda sahih bir nikah da yok. "...ben
dicik ve bdli~a ve dkillâ-i fdile muhtar oldu~um eciklen nefsimi ahara tezvice izin
murad eykrim..." diyerek serbest kalmas~n~~ ister. Mahkeme ~ahidleri de
dinledikten sonra "namzed" Rukiye k~z~n iste~ini yerine getirerek, istenmeyen bir evlilik akdinin önüne geçmi~~oldu~u görülmektedir 38.
36 T~S., 3/130; Rifat Özdemir; X/X. Tiizythn ~lk Tansuida Ankara (Fiziki; Demo~rafik,
Idari ve Sosyo-Ekonomik Taptst) 1785-1840, Ankara, 1986, s. 175-202.
37 Ömer Nasuhi Bilmen; Hukuki iskimiye ve Ishlahat~~ Fakhiyye Kamusu, C, 2, ~stanbul,
1985, s, 152-155.
38 T~S., 13/168; Rifat Özdemir; a.g.e., s, 175-202.

1014

R~ FAT ÖZDEMIR

Orta Asya Türklerinde, kan ba~~~evlili~e mani oldu~u için, evliliklerde elczogami (d~~tan evlilik) usülü yayg~ nd~. Islam dini de zuhur edince,
kan ba~~n~ n evlili~e mani oldu~unu, Nisâ Suresinin 22 ve 23. ayetlerinde
kimlerin kimlerle evlenebilece~ini karara ba~layarak, üvey anne, k~z, k~z
karde~, hala, teyze, sütanne ve süt karde~lerin vb. birbirleri ile evlenemeyeceklerini kesin prensip haline getirmi~tir". Osmanl~~ Ar~ivlerinde yapt~~~m~ z çal~~malarda, üvey anne, k~z, k~z karde~, sütanne ve süt karde~ler aras~nda ceryan eden, evliliklerle ilgili hiçbir belgeye rastlamam~z mümkün
olmad~. Bu tür, bir evlilik giri~imi oldu~u zaman mahkeme müdahale
ederek evlili~e mani oluyordu. örne~in: 21 Ocak 1774 (27 ~evval 11/36)
tarihinde Tokat'ta Huru~~(gürültü, ~amata ve tela~~manas~na gelmektedir)
Mahallesinde oturan es-Seyyid Ebubekir bin Abdurrahman adl~~ ki~i, ayn~~
mahallede oturan Hatice binti Ömer adl~~ k~zla kendi aralar~nda "namzed"
(ni~anlanma) olurlar. Tam nikah akdi yapacaklar~~ zaman, baz~~ ki~iler bunlar~n süt karde~i olduklar~n~~ mahkemeye intikal ettirirler. Mahkeme, durumun ayd~ nl~~a kavu~mas~~ için, evlenecek erke~in süt karde~i olmad~klar~ na
dair ~ahit getirmesini ister. Güveyi aday~~ olan Seyyid Ebu Bekir ~ahidler
getirir ve getirilen ~ahitler bunlar~n süt karde~i olmad~klar~ n~, söylentinin
iftira oldu~unu beyan ederler. Bunun üzerine mahkeme adaylar~ n kendi
aralannda evlenebileceklerini nikâh akdi yapmada sak~nca olmad~~~ n~~ belirten hiiccel-i ~e~'iyye vererek davay~~ sonuçland~rm~~t~r ". Bu iirnekte de
görüldü~ü gibi mahkemenin karar~~ ~slâm f~k~ h~ na uygunluk göstermektedir.
2 - Miislimlerde Evlilik Gelenek/eri

Yukar~da belirtti~imiz gibi, Müslim kesimin evlenmesi, evlenecek k~zla
erke~in kendi hür iradeleri ile anla~malar~na ba~l~~ idi. Aralar~ nda anla~an
adaylar, önce belirli bir süre ni~anl~~ kal~ rlard~. O günkü ifadeyle, buna
"namzed" deniliyordu. Birbirlerine "namzed" olan adaylar, bu süre içinde
birbirleri ile ailelerini daha yak~ ndan tan~ m~~~oluyorlard~. E~er bu süre
içinde, kendi aralar~ nda evlilik akdi yapmaya mani bir durum ç~ karsa,
mahkemeye müracaat ederek, ~ahitler huzurunda, "namzed" olmaktan vazgeçtiklerini beyan ederek, nikâh akdini yapt~ rmazlard~. Yukar~da verdi~im
iki örnekde, bu durum daha iyi anla~~lmaktad~r.

" Bkz. Dipnot I7'de bu konu hakk~ nda birçok ayet ve hadisler verilmi~tir.
' T~S., 1/76.
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E~er, evlenecek adaylar, nikâh akdi yapt~racak seviyeye kadar gelebilirlerse, ya mahkemeden bir görevliyi evlerine ça~~rarak veya kendilerine bizzat mahkemeye giderek ~ahidler huzurunda nikâh akdini yapt~nyorlard~.
Evlenecek k~z~n, mehir almas~, ~slam hukukunun prensibi oldu~u kadar, Türk töresinin de bir gere~i idi'''. Mahkemede nikah akdi yap~l~ rken,
günün ~artlar~na göre, ne kadar mehr-i muaccel ile mehr-i mtieccelin, güveyi
aday~~ taraf~ndan gelin aday~na verilece~inin bildirilmesi ~artt~. Birçok sicil
kay~d~na bak~lacak olursa bu durum aç~ k olarak görülmektedir. E~er, nikah s~ras~nda mehirin miktar~~ belirtilmezse, bo~anma veya ölüm hallerinde emsallerine göre terekeden al~nmaktayd~ 42.
Orta Asya Türkleri aras~nda, baz~~ istisnalar olmakla beraber, poligami
(çok evlilik) evlilik usüllerine pek rastlanmaz. Genellikle, yayg~n olan evlenme biçimi, monogami (tek evlilik) usülüdür. ~slam hukuku, de~i~ik
ayet ve hadislerde, geçerli bir mazeretin yan~ nda, adaletin mutlaka sa~lanmas~~ ~art~yla, dörde kadar evlenmeye müsaade etmi~tir 43. Fakat, han~mlar
aras~ nda, adaletin sa~lanmas~~ ~art~yla bu kap~~ hemen hemen kapat~larak,
tek kad~nla evlenme usülü te~vik edilmi~~gibidir.
Biz, Tokat Sicilleri üzerinde yapt~~~m~z ara~t~ rmada, ~slam hukukunun müsade etmesine ra~men, poligami evlilik usalünün tatbik safhas~na
konulmad~~~n~~ gördük. 1772-1810 (1186-1225) tarihleri aras~ nda ki sicillerden örnekleme yöntemiyle 26 tane tereke seçtik. Bu terekeler, ~ehrin de~i~ik yerlerinde oturan Müslim ve zimmi kar~~~k olmak üzere ehl-i örf mensubu olan eski Tokat Voyvodas~na, baz~~ askeri" tâifeye, hekime, bakkall~ k
ve attarl~k gibi ticaretle i~tigal eden esnaf kesimi ile evinde oturup ev i~lerini yapan baz~~ ev kad~nlanna ait bulunmaktad~r. Bu 26 terekeden %
69,23 olu~turan 18 tanesi Müslimlere, % 30,77 olu~turan 8 tanesi de zimmi' gruplara aittir". 18 tane Müslim erkekten sadece 4 tanesi (°/0 15,38'i) 2
evlidir. Bunlardan birisinin ilk kar~s~~ öldü~ü için evlenmi~tir. Öbür üç ki~i
ise, birinci han~ mlanndan ya hiç çocuklar~~ olmad~~~ ndan, veya bir erkek
çocu~a da sahip olabilmek için, ikinci evlili~i yapm~~~görünmektedir.
Çünkü, bu üç erke~in de birer çocu~u vard~r. Bunlardan iki tanesinin biBk~. Ayn~~makalenin Eski Türklerde Evlenme Böl.
T~S., 1/370; 2/6; 3/161-165.
Bkz. Dipnot 16'da bu konu aç~klanmaktad~ r.
44 T~S., 1/276, 288, 315, 370; 2/6, 9, lo, ~~ I, 13, 16, 33, 36, 50, 83, 108, ~ og, 142,
158, 176, 177; 3/2, g; 13/47, 93, bu numaral~~ terekeleri incelemeye tabi tuttuk.
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rer erkek çocu~u, bir tanesinin de bir k~z çocu~u vard~ r. Burada aç~k olarak görüldü~ü gibi, ikinci evlilikler, s~rf baz~~ arzular~~ tatmin etmek için yap~ lmaktan çok, baz~~ zaruretlerden dolay~~ yap~lm~~~olduklar~ n~~ aç~ k olarak
göstermektedirler. Erkeklerin, °k 84,26'sm~ n tek evli olmas~, bunun delili
olsa gerekdir.
Bu örnekler ile, XVI. yüzy~ l~ n sonlar~ nda Türkiye'den geçen Alman
protestan papaz~~ Salomon Schweigger'in verdi~i ~u bilgiler: "Türkler
dünyaya, kanlar~~ da onlara hükmeder. Türk kad~ n~~ kadar gezen, e~leneni
yoktur. Çok kar~ l~ k yoktur. Herhalde bu i~i denemi~, dert ve masrafa neden oldu~unu anlay~ p vazgeçmi~ler. Bo~anma pek görülmüyor. Çünkü
bo~an~ rken erkek para ve e~ya veriyor ve k~z çocuk anaya kal~yor"" birbirlerini tamamlamaktad~ rlar.
Bu örnek ve ifadelere dayanarak, Anadolu'da ve Tokat'ta çok evlilik
usâlünün yerle~medi~ini söylemek mümkündür.
3

—

Zimmikrde Evlilik Gelenekleri

Osmanl~~ döneminde ya~ayan zimmiler dil, din ve gelenek yönünden
tamamen serbest idiler. Kendi kitaplar~na inan~ p, kendi kilise ve havralar~ nda ayin yapma haklar~ na sahip olduklar~~ gibi, kendi dillerini konu~arak
gelenek ve göreneklerini rahatl~ kla ya~atabiliyorlard~. Aile hukuku ile ilgili
baz~~ konular~, kendi cemaatleri aras~ nda hallederken, baz~lar~ nda ise mahkeme-i ~er'iyyeye gelerek çözümlemekte olduklar~~ görülmektedir. Bu nedenle, kad~~ sicillerinde, zimmilere âit evlilik uygulamalar~yla ilgili baz~~ kay~ tlar, Müslimlerinki kadar, çok s~ k olarak yer almamaktad~ r. Ama, zaman
zaman görülen belgelerde, zimmI k~ z ve erke~in de kendi aralar~ nda anla~t~ ktan sonra günün ~artlar~na ve mali kudretlerine göre aralar~ nda
mehr-i muaccel ile mehr-i müecceli kararla~t~rd~ ktan sonra, mahkemede,
~ahidler huzurunda nikâh akdi yapt~ rarak evlenme olay~ n~~ gerçekle~tirdikleri gözlenmektedir. E~er, evlenirken mehr-i müeccel kararla~t~ r~ lmaz, veya
verilmezse, kocan~ n ölümü halinde, bu mehir günün ~artlar~na göre mutlaka terekeden dü~ülüyordu. Örne~in: g Aral~ k 1797 (I g Cemaziye'l Ahir
1212) tarihinde Tokat'ta, Kaya Mahallesinde oturan Kirkor Veled-i Gabril
ölür. Terekkesi kar~s~~ Seronaz binti Vartan ile üç çocu~una kal~ r. islam ferâiz hukukuna göre, terekkeyi taksim etmeye gelen, mahkeme-i ~er' görevlisi, önce terekeden borçlar ile kad~na takdir edilen 33 guru~luk mehin ç~~ lber Ortayl~ ; a.g.m., s, 37.
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kard~ktan sonra taksimat~~ yapar". Görüldü~ü gibi, zimmi kesim kendi geleneklerini rahatl~ kla ya~at~ rken, mahkeme-i ~er'iyyenin yürütmekte oldu~u
hakla~t~ rma hizmetlerinden de yararlanmaktayd~ lar.
Zimmi unsurlar aras~ nda da, poligami (çok evlilik) usülü var m~yd~ ?
Bu sorunun cevab~ n~~ bulabilmek için, incelemeye tabi tuttu~umuz 26 terekeden, zimmilere ait olan 8 tanesini yeniden gözden geçirdik. Fakat, zimmiler aras~ nda 2 evli olan erkeklere rastlamam~ z mümkün olmad~.
~ ncilde, sarih bir hüküm olmamakla beraber, din azizleri taraf~ ndan
iki evlilik pek ho~~kar~~lanm~yordu 47. Acaba, zimmi kesimin bu davran~~~ nda, bu, dini telâkkilerin etkisi var m~yd~ ? Bunu kesin olarak bilemiyoruz. Belki, zamanla ayd~ nl~~a kavu~acakt~ r.
4 — Mehir
Mehir, güvey aday~~ taraf~ ndan, gelin aday~ na verilen belirli bir miktardaki parad~ r. Mo~ollarda güveyi aday~ n~ n, gelin aday~~ evine verdi~i paraya "kahn" deniyordu. Orta Asya Türkleri aras~ nda da, güveyi aday~ n~ n,
k~ z evine verdi~i paraya "kal~n" veya "sep" deniliyordu. Cahilliyye ça~~~
Araplar~ nda ise, evlenecek erke~in, evlenece~i k~z~ n babas~ na, erkek karde~ine veya akrabas~ ndan birisine mutlaka "mehir" vermesi gerekmekteydi".
~slam hukuku, zuhur etti~i zaman, bu gelenekleri devam ettirmi~tir.
Ancak, kad~ n lehine fevkalade güzel düzenleme ve yenilikler getirerek, mehirin mutlak surette kad~ n~ n hakk~~ oldu~unu, bu parada, baban~ n, karde~lerin ve di~er akrabalar~ n hiç hakk~~ olmad~~~~gibi, kocan~ n da hakk~~ olmad~~~n~~ kesin kurallara ba~lam~~t~r". Mehiri k~z~ n d~~~ nda ba~ka birisinin
almas~n~~ kesinlikle yasak etti~i gibi, evlenmeden önce mehr-i muaccel ile
mehr-i miieccel ad~ n~~ ta~~yan ve günün ~artlar~na göre, ailelerin zengin veya
fakir olu~lar~ na göre de~i~en belirli bir paran~ n k~za verilmesini ~art ko~mu~ tur. Hatta, öyleki, mehir veremiyecek kadar fakir olan bir gencin, k~za
Kur'an-~~ Kerim ö~reterek bu borcunu ödemesi istenmektedir'.

46

T~S.; 3/10; 13/126-127.

4" Sabri ~akir Ansay; a.g.m., s, 25.
Bkz. Mo~ollar, Türkler ve Araplarda Aile ve Evlenme usulleri hakk~nda yukanda
ayr~~ ayn bilgi verildi.
Bkz. Dipnot ~ n'da bu konuda birçok ayet ve hadisler verilmi~tir.
'" Bkz. Dipnot 19.
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Nlehirin miktar~, günün ~artlar~na, evlenecek k~z~ n güzel, çirkin, maharetli vb. olu~una göre de~i~mekteydi. ~slam f~ k~ h~ na göre, gelir getiren
her~ey mehir olabilmektedir".
Güvey aday~~ gelin aday~na mehir verirken, gelin aday~~ da cihaz getirmektedir. Ancak, verilen mehir ile cihaz~n denk olmas~~ diye bir kural yoktur'. Kad~ na verilen mehirleri birkaç isim alt~nda toplamak mümkündür.
a — Mehr-i Muaccel
~slam hukukuna göre, nikah akdinden önce veya nikah akdi s~ ras~ nda, ~ahitler huzurunda güveyi aday~~ taraf~ ndan gelin aday~ na verilmesi gereken bir parad~ r. E~er bu para, akid s~ ras~ nda verilmezse, bo~anma veya
ölüm halinde terekeden al~ nmaktad~ r.
~ nceledi~imiz 1771-1810 tarihleri aras~ ndaki sicil kay~ tlar~nda, bu dini
ve hukuki gelene~in uyguland~~~ n~~ aç~ k olarak görmekteyiz. Bu dönemde,
gelin adaylar~ na verilen mehirin miktar~~ kesin olmamakla beraber 50 ile
500 guru~~aras~ nda de~i~mekteydi ".
b — Mehr-~~Müeccel
Bu mehir de, gelin aday~n~ n hakk~d~r. Nikah akdi s~ ras~ nda, miktar~n~ n ~ahidler huzurunda tesbit edilmesi laz~ md~ r. E~er, akid s~ ras~ nda tesbit
edilmezse, bo~anma veya ölüm halinde, emsallerine göre miktar~~ tesbit
edilerek terekeden al~ n~ p, kad~ na verilmekteydi. örne~in: 20 Nisan 18°8
(23 Safer 1212) tarihinde Tokat'ta Yaz~c~ k Mahallesinde oturan Hüseyin
o.Nlehmed vefat eder. E~i, Fatma b.Hasan terekenin yaz~ m~~ s~ ras~ nda, kocas~n~ n nikah akdi s~ ras~nda kendine 150 guru~~mehr-i müeccel verdi~ini
beyan ederek, iki tane de ~ahid getirir. Mahkeme-i ~er' görevlileri, bu durumu kabul ederek ~~ 5o guru~~mehr-i müecceli terekeden dü~erek Fatma
b.Hasan'a vermi~lerdir ".
Bazan, nikah akdi s~ ras~ nda mehr-i müeccelin miktar~~ tesbit edilmeyebiliyordu. Bu durumlarda, bo~anma veya ölüm olay~~ vuku bulursa, o zaÖmer Nasuhi Bilmen; Hukuki Istdm~yye ve Isttlahatt Fikluyye Kamusu, C, 2, ~stanbul,
[985, s, '21-124, mehirin miktar~~ ile çe~itleri ehl-i sünnet imamlan aras~nda farkl~l~k göstermektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen; a.g.e.,
T~S., 2/ ii-83; 3/165 vd.
T~S., 2/176.

C, 2,

s, 147- ~~ 50.
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man emsaline göre veya bazan vereselerin kendi aralannda takdir edecekleri miktara göre, belirli bir para mehr-i müeccel ad~~ alt~nda terekeden
dü~ülerek kad~na verildi~i de oluyordu. Örne~in: 21 Nisan 1796 (23 ~evval 1211) tarihinde Tokat'ta Sogukp~nar-~~ Müslim Mahallesinde oturan
Mustafa A~a ibni Abdullatif A~a ölür. Kanlanndan Alime binti Mahmud'a, terekenin yaz~m~~ s~ras~nda, vereseler aras~nda 25 guru~luk mehr-i
müeccel takdim edilerek terekeden dü~ülmü~~oldu~u görülmektedir 55.
c — Namzedlik Akç~si
~slam hukuku, evlili~in, âkil ve bâli~~olduktan sonra yap~lmas~n~, evlenecek k~z ve erke~in kendi hür iradelerini kullanmalar~n~ , velilerin kesinlikle müdahale etmemelerini, k~z veya erke~in d~~~nda nikah akdi veya
zorla evlendirme gibi uygulamalar~n yap~lamayaca~~n~~ hükme ba~lam~~t~r 5<1. Fakat, toplum hayat~nda zaman zaman baz~~ sapmalar olarak, bu yasaklar~n d~~~na ç~k~ld~~~~da oluyordu. Bazan bir baba, küçük ya~taki k~z~n~~
birisine vererek belirli bir para ve mal al~ yordu. K~z büyüyüp geli~tikten
sonra da ona vererek evlendiriyordu. Bu uygulamaya "namzed", al~nan paraya da "namzedlik akçesi" deniyordu. Bu usül, bir çe~it "ba~l~k" al~narak
"be~ik kertm~si" us~llü ile evlendirme ~ekliydi. Ankara, Çank~r~~ve Konya gibi Osmanl~~ ~ehirlerinde bu tür evliliklere rastlanmaktad~r 57. inceledi~imiz
dönemde, bu tür evlendirme ~eklinin Tokat'ta da uyguland~~~~görülmektedir. örne~in: 1 Nisan 1810 (25 Safer 1225) tarihli bir sicil kayd~nda, Tokat'~n Mahmud Pa~a Mahallesinde oturan Rukiye binti Süleyman adl~~
k~z, mahkeme-i ~er'e gelerek ~öyle der: "... Tarih-i kitabdan üç sene mulcaddem, babam müteveffa Süleyman beni, gâip ani'd-diyiir Mustafa bin Abdullah nâm
kimesneye tezviçe vadeyleyip beynimizde akd-i nikâh-~~sabk (sabh) olmayup mücerfâile muhtar oldu~um
red namzed oldu~umuzdan gayri ben dcik ve biili~a ve
ecilden nefsimi ah~r~~tezvice izin murad eylerim..." ~eklinde ifade vermektedir.
Mahkeme Ruldye'nin ~ahitlerini de dinledikten sonra, iste~ini yerine getirerek, ~slami olmayan bir evlili~in gerçekle~mesine mani olmu~tur58. Burada, aç~k olarak görüldü~ü gibi, mahkeme, k~z~ n hür iradesini kullanma
prensibine uyarak istenmeyen evlili~i engellemi~tir. Bu tür namzedlik olay" T~S., 2/ 142, vereselerin, kad~na az bir mehr-i müeccel tâyin ederek haks~zl~k yapt~klar~n~~ söylemek [kimdir. Takdir edilen mehir, emsallerine göre % so veya % 75 daha
azd~r.
86 Bkz. Dipnot zo'de bu konuda birçok ayet ve hadisler verilmi~tir.
87

ilber Ortayl~; a.g.~n., s, 37-38.

88

T~S., 13/ 168; 3/ 130-129.
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lar~nda, Ankara, Çank~n ve Konya'da "Narr~zedlik Akçesi" ad~~ alt~nda belirli
bir para veya mal al~n~yordu. Fakat, Tokat sicilleri üzerinde yapt~~~m~z
ara~t~rmalarda böyle bir paran~n al~nd~~~na dâir bir belgeye rastlamam~z
mümkün olmad~.
d — Kal~n (Seb) veya Ba~l~k Verme Usülü
Mo~ollarda, güveyi aday~, k~z evine belirli bir para verirdi. Bu paraya
"kal~n", uygulamaya da "kal~n verme veya kal~n alma" denilirdi. Orta Asya
Türkleri aras~nda da ayn~~ uygulamalar vard~. Türkler aras~nda verilen bu
paraya "kal~n veya ser deniliyordu ". Türklerin, ~slâma girmesiyle beraber,
bu isimlerin "mehir", "narnzedlik akçesi», "ba~l~k", "hala!" vb. gibi isimlerle
de~i~mi~~olmalar~~ kuvvetle muhtemeldir.
Osmanl~~ aile yap~s~~ incelenirken, mehr-i muaccelin, mehr-i müeccelin,
ve namzedlik akçesinin al~n~p verildi~ini kad~~ sicillerinden tesbit etmek
mümkün olmaktad~r. Baz~~yörelerde "ba~l~k paras~" alma adeti ile "halat
al~p verme" adetinin uyguland~~~~bugün dahi bilinmektedir'. Sicillerde,
"ba~l~k paras~ ", "hala!" veya "kal~n" al~p verme ile ilgili belge bulunabilir
mi? Bu soruyu ~imdilik olumlu olarak cevaplamak pek mümkün
görünmüyor. Ankara ve Tokat Sicilleri üzerinde yapt~~~m~z ara~t~rmalarda
bu konulan ayd~nlatan belgelere rastlamam~z mümkün olmad~. Kad~~ sicilleri incelendikçe, bu konunun da ayd~nl~~a kavu~aca~~n~~ belirtmek isteriz.
e - Cihaz rap~ m~~
Mo~ollarda ve Orta Asya Türkleri aras~nda güveyi aday~~ k~z evine
"kal~n" veya "seb" ad~n~~ ta~~yan belirli bir para verir, buna kar~~l~k k~z evi
de o~lan evine cihaz getirirdi. Cahiliyye ça~~~Araplar~~ ars~nda böyle bir
uygulamaya pek rastlanm~yor.
~slâm~ n zuhuru ile, bu konunun da, belirli kâide ve nizamlara ba~land~~~~görülmektedir. Güveyi aday~, ne kadar mehir verirse versin kar~~l~~~nda mehire denk bir cihaz talebinde bulunamaz. Hatta, bir baba, yar~s~~
mehir yar~s~~ da cihaz yap~m~~ için para al~p da cihaz~~ yapmasa, güveyi
Bkz. Dipnot 8, ~~o, ~~~~ 'de bu konular hakk~nda bilgiler verilmektedir.
Anadolu'nun de~i~ik yerlerinde, özellikle de do~u bölgelerinde "ba~l~k paras~ nn~n
al~nd~~~, yine Do~u-Anadolu'da özellikle Elaz~~, Tunceli vb. gibi baz~~illerimizde k~z~n dayas~ na "Halat" ad~~ alt~ nda belirli bir para (50- ~~00000 lira, veya daha fazla olabilir) veya silah
verme (12 Eylül ~ g8o sonras~~ bu usülün uygulanmad~~~~veya ~imdilik uygulanmad~~~~
gözlenmektedir) adetinin oldu~u bilinmektedir.
60
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aday~ , ne k~z~~ ne de babas~ n~~ (kay~ n babas~ n~) taciz edemez 61. Cihaz yap~m~~ Anadolu'nun de~i~ik yörelerine göre farkl~ l~ klar arzetmektedir. Baz~~
yerlerde o~lan evi mehiri verip, hiçbir cihaz yap~ m~ na kar~~maz, baz~~ yerlerde cihaza yar~~ yar~ ya ortak olur, baz~~ bölgelerde ise cihaz~ n tamam~ n~~ da
o~ lan evi yapar. Bugünkü uygulamalarda dahi bölgelere veya ~ehilere göre
farkl~ l~ k arzeden cihaz yapma ust~ lü, acaba inceledi~imiz dönem Tokat'~ nda nas~ ld~ ? Bu sorunun cevab~ n~~ bulmak için, inceledi~imiz Tokat ~er'iyye
Sicillerinde, cihaz~~ hangi taraf~ n ve ne miktar yapt~~~ n~, cihazda nelerin
bulundu~unu, bunlar~ n, ekonomik de~erinin ne oldu~u, yap~ lmad~~~~zaman ne gibi sorunlar~ n ç~ kt~~~ n~~ isbat eden herhangi bir belgeye rastlamam~ z mümkün olmad~.
5 — Nafaka Tayini
Nafaka, ç~ kmak, gitmek, sarf etmek manalar~ n~~ ta~~ rken, f~ k~ h ~st~ lâh~ nda ise, yeme, giyinme, bar~ nma ve bunlara tabi olan ~eylere denmektedir.
~ slam hukukuna göre, evin reisi erkektir. Erkek, kad ~ n ve çocuklar~ n
kimseye muhtaç olmayacak ~ekilde yeme, içme, giyinme ve bar~ nma vb.
ihtiyaçlar~ n~~ kar~~ lamakla yükümlü tutulmu~tur. E~er, erkek bu
yükümlülü~ünü yerine getirmiyor veya de~i~ ik nedenlerle getiremiyorsa,
mahkeme kanal~yla bu görevin nerede ve nas~ l yerine getirilece~i tayin
edilecektir'''.
Evin reisi olan baban~ n, korumakla görevli oldu~u kar~s~~ ve çocuklar~n~ n yeme, giyinme ve bar~ nma ihtiyaçlar~ n~~ yanlar~ nda bulundu~u sürece
kar~~ lamakla yükümlü tutuldu~ u gibi, beldeden kaybolmas~ , çok uzaklara
gitmesi, iflas edip fakir dü~ mesi vb. gibi durumlarda bile nafakalar~ n~~ kar~~lamas~~ emredilmektedir".
~ slâm hukukuna göre, evinde oldu~ u halde, veya, uzaklara gitmesi
durumunda, veyahutta kad~ n~ n bo~and~ ktan sonra beklemesi gereken iddet
müddetinde, kocas~ n~ n kar~s~~ ve çocuklar~ na nafaka tayin etmesi bir vecibe
olarak kararla~t~ r~ lm~~t~ r m. Bu ~slânai hükmün, çe~itli Osmanl~~ MahkemeÖmer Nasuhi Bilmen; a.g.e. , C, 2, S, 147-150; ~lber Onayl~ ; a.g.m., s, 35-36.
Ömer Nasuhi Bilmen; a.g. e., C, 2, s, 444-448, belirtilen sayfalarda, nafaka konusu
ayr~ nt~ l~~ olarak i~lenmektedir.
63 Ö. N. Bilmen; a.g.e., C, 2, s, 444-448, bu sayfalarda de~i~ ik durumlar ve çözümleri
üzerinde ayr~~ ayr~~ durulmaktad~ r.
"4 Ö. N. Bilmen; a.g.e., C, 2, S, 444-488; ~lber Ortayl~ ; a.g.m., s, 38.
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leri ile Tokat Mahkeme-i ~er'iyyesinde de uyguland~~~n~~ görmekteyiz.
Örne~in: 31 Ocak 1798 (3 ~aban 1212) tarihinde Tokat~n Hoca Ahmet
Mahallesinde oturan Akide Dudu binti Abdülbaki adl~~ kad~n, vekili olan
babas~~ vas~tas~yla mahkeme-i ~er'iyyeye ba~vurarak, Abdurrahman bin ~sa
Efendi ile evli olduklar~n~, ~imdi ise kocas~ n~n diyar-~~ aharda ikâmet etti~ini beyan ederek, kocas~na âit kiral~k ev ile ba~~n gelirlerinden yeteri kadar
"Nafaka ve Kisve Baha» tayin edilmesini istedi~ini görmekteyiz'. Yine, 8
~ubat 1798 (21 ~aban 1212 tarihinde Tokat'~n So~ukp~nar Mahallesinde
oturan ~erife binti es-Seyyid Salih adl~~ kad~n, kocas~~ es-Seyyid Zeynelabin
bin Mehmed'le mehr-i mueccel, nafaka-i iddet konular~nda aralar~nda anla~arak bo~and~klar~n~~ görmekteyiz". Yine, 4 Ocak 1810 (28 Zilkaade 1224)
tarihinde Tokat'~n Akde~irmen Mahallesinde oturan Mehmed bin Mahmud ölünce, arkada kalan 4 küçük yetim çocu~a mahkemenin yevrni olarak her birine 6'~ar para "nafaka ve kisve baha" tayin etti~ini görmekteyiz'.
Bu örneklerde görüldü~ü gibi, Osmanl~~ mahkeme-i ~er'iyyesi ~slam hukukunun nafaka konusundaki prensiplerine aynen uymu~tur.
6 — Bo~anma (Mufarakat) ve Zina
a - Mufara kat
Lügatte bir ~eyin, iki ki~inin bibirinden ay~ r~ lmas~ , f~ k~ h ~st~ lah~ nda ise
"zevciyyet ba~lann~ n çözülmesi, kar~~ ile kocan~ n birbirinden ayr~ lmas~ "
manalann~~ ta~~maktad~ r.
~slam dini, evlenmeyi te~vik edip, aileyi kutsal kabul etmi~tir. Birçok
ayet ve hadis evlenmeyi evlenen çiftlerin birbiri üzerinde haklar~~ oldu~unu, mü~terek hayatta her birinin ayr~~ ayr~~ sorumluluklar~~ bulundu~unu
aç~klamaktad~ r". ~slam hukuku, evlenmeyi böyle te~vik edip aileyi kutsal
kabul ederken geçimsizlik ve bo~anmay~~ da hiç ho~~kar~~lamamaktad~ r.
Bo~anmalarda yayg~ n olarak uygulanan yöntem "talâk" usülü idi. En çok
uygulanan talâk ise "bain ve ric'i"dir. Talâk-~~ Bain, kocan~n, kar~s~na üç talakla sahip olmas~, bu üç hakk~~ kullan~rsa, kar~s~~ üzerindeki, zevciyyet
hakk~ n~~ tamamen kaybetmesi demektir. Talâk-~~ Ric'i ise, kad~n~n iddet
müddeti bitmeden, kocas~ n~n tekrar kar~s~na dönebilmesi yani evlili~in devam etmesi manas~na gelmektedir69.
65

T~S.; 3/161.
T~S.; 3/157.
T~S.; 13/180.
Bkz. Dipnot

<

12, 13,

Ö.N. Bilmen; a.g.e.,

14, 15'de bu konuda ayet ve hadisler verilmi~tir.
C, 2,

s, 175; Sabri ~akir Ansay; a.g.m., s, 29-3o.
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Kar~-koca aras~nda, baz~~ anla~mazl~ klar olursa, önce bunlar~~ kendi
aralar~nda iyilikle hal etmelerini, e~er bu mümkün olmazsa, kad~ n ve erkek ailelerinden seçilecek temsilcilerin anla~mazl~~~~gidermesini, anla~mazl~~~~olmayan kad~n ve erkek aras~ na girilmemesini, bütün ~artlar~~ zorlayarak sulh yoluna gidilmesini, bütün çabalara ra~men anla~mak mümkün
olmazsa, kad~ nlar~ n haklar~ n~~ vererek iyilikle bo~anmalar~ n~, bo~anan kad~ nlar~ n üç hay~ z (3 ay kadar) müddeti beklemelerini, bu iddet süresince
eski kocas~ n~n nafakas~ n~~ vermesi konusunda birçok ayet ve hadis
hükmünü görmek mümkündür'.
~ slam dininin, bu hükmünü uygulayan Osmanl~~ kad~s~ n~n ayn~~ do~rultuda kararlar verdi~ini birçok sicil kay~d~ nda görmek mümkün olmaktad~ r. Bazan kan-koca aras~ ndaki anla~mazl~ k hemen bo~anma noktas~ na
gelmiyordu. Eski Cahiliyye devri Araplar~~ aras~ nda, s~ rf nefis terbiyesi olmak üzere kar~lar~ ndan bir iki y~l ayr~~ kalma ve bu ayr~l~ k süresince de
durumu düzeltmek için yemin edilirdi. ~ slam dini bu süreyi, azami olarak
dört aya indirmi~ tir. Dört aydan fazla, kar~s~ na yakla~ mamak için yemin
eden kimse, bu yemininde israr etmiyerek yeminini bozup kefaret vererek
kar~s~ n~ n yan~ na gitmesi hükme ba~lanm~~t~r 71. Osmanl~~ mahkemesinde
de bu tür uygulamalar~ n oldu~ unu görmekteyiz. Bazan, kar~-koca birbirlerinin yan~ na 12 ay kadar varmama~a and içip, e~er var~ rlarsa belirli bir
paray~~ nezir etmeyi ~art ko~arlard~ . Bu uygulama, bir çe~ it geçici ve hukuken kesin olmayan bir yöntemle, e~lerin birbirinden ayr~l~ p, bu kararla~t~r~ lan süre içinde daha mant~kl~~ ve tarafs~z olarak, dü~ ünmelerine f~ rsat vermekte, hata yap~ yorlarsa muhtemel bir bo~anman~ n önüne geçilmi~~oluyor, veya y~ k~lacak bir yuvan~n y~k~ m~n~~ h~zland~ rm~~~oluyordu. Örne~in:
1807 (1222) tarihinde Tokat'ta, Çay Mahallesinde oturan Ay~e binti Osman bin Mehmed'in kocas~, yan~ nda 12 ay kadar varmama~a andiçer.
E~er var~ rsa, ikisi beraber ayr~~ ayr~~ yüzer guru~~nezir ederler'. Bu
hüküm, ~slami prensibe tam~~ tam~ na uymuyor idiysede, Hanefi f~ k~ h~ na
göre, bu durumlarda 4 ay~~ geçiren kimsenin kar~s~~ telak-1 bain ile bir teYak bo~~olmakta, ama, erkek iki talak-~~ bain ile zevcesine yine sahip olabilmekteydi

Bkz. Dipnot 24 ve 25'de bu konuda uzun uzun bilgi verilmektedir.
-I Sabri ~akir

Ansay; a.g.m., s, 31-32.

T~S.; ~~ o/Kapak sayfas~~ (numaras~z).
7 ' S. ~akir Ansay; a.g. m., s, 31-32.
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Baz~~ uygulamalarda, bu tür ayr~ l~ klar görülmeden direkt olarak bo~anmalara gidildi~i de olurdu. Örne~in: 22 Aral~ k 1797 (3 Receb 1212) tarihinde Tokat'ta Kiras Mahallesinde oturan ~erife binti ~ brahim adl~~ kad~ n, mahkeme-i ~er'e gelir ve kocas~~ üzerine dava açarak; "aralar~ nda
"adem-i hiisn-ü imtizaç" (anla~ma) 74, olmad~~~ ndan, aralar~ nda "mufarakat"
istediklerini, kocas~~ Ahmed bin Ahmed'in de "mufarakat~ " kabul etti~ini,
bu kabulden sonra kocas~~ Ahmed'in kendini "muhalea-i sahih-i ~er'iyye ile
hal" etti~ini'', kendisinin de bu hal'i kabul etti~ini, ~imdi ise eski kocas~n~ n zimmetinde bulunan 1 oo guru~~mehr-i müeccel ile bir dö~ek, bir yorgan vb. alacaklar~ n~~ talep ve dava etti~ini beyan ederek" mahkemenin
haklar~ n~~ al~vermesi hususunda istekte bulundu~unu görmekteyiz'.
Mahkeme, kad~ n~ n isteklerine uyarak, kocas~ ndan hakk~ n~ n al~ nmas~~
hususunda giri~imde bulunarak mahkemeyi sonuçland~ rm~~t~ r.
Bazan, bo~anmak isteyen kar~-koca kendi aralar~ nda anla~arak, kad~n~ n, "mehr-i m~ieccel" ile "nafaka-i iddet" istememesi, buna kar~~l~ k da, kocan~ n, "muhaleal (nikâh~, talâk sözleri ile bitirme, yani, kad~ n~~ bo~ama) kabul etmesiyle evlilik ve nikah akdinin sona ermesi ~eklinde bo~anmalara
da rastlamaktay~z. Örne~in: 8 ~ubat 1798 (21 ~aban 1212) tarihinde Tokat'ta So~ukp~nar Mahallesinde oturan ~erife binti es-Seyyid Zeynelabidin
bin Mehmed üzerine dava açarak ~u beyanda bulunur: "Zevcem Zeynelabidin ile aram~zda "adem-i hiisn-ü zindegâne" mizden (geçim, hayat, dirlik) dolay~~ "mufarakat" (ayr~l~ k, bo~anma) gerekti. ~imdi, kocam zimmetinde olan
"... mehr-i rt~tieccel ile nafaka-i iddet-i miiennet-i sükenamdan fân~a ve muhâleaya
kilibe ve râgzbe oldu~umda, mezbur dahi beni ol mukâbelede hâl-i ~er'i ile hâl' itmekk, ben dahi hâl'-i mezburu kabul idiib..." bundan sonra zevciyyet hukuku
ile do~abilecek bilcümle haklar~ mdan vazgeçtim" diyerek ifadesini bitirdi~ini görmekteyiz'. Bu belgede de görüldü~ü gibi, taraflar en tabi ve hu'4 Baz~~ bo~anmalarda, ~iddetli geçimsizlik ve anla~mazl~klar için "adem-i hüsn-ü imtizaç" (anla~ma, geçim, dirlik, ya~ay~~), tabiri kullan~l~rken, baz~~ bo~anmalarda ise "adem-i
hüsn-ü zindegane" (dirlik, hayat, ya~ay~~, geçim, mai~et) gibi tabirlerin kullan~ld~~~~
görülmektedir. Ankara, Çank~r~~ ve Konya'daki bo~anmalarda daha çok "zindegane olmama" tabiri kullan~l~yordu (Bkz. ~lber Ortayl~ ; a.g.m., s, 38).

7 ' Muhal~a; Hulü, nikah rab~ tas~n~~ bilinen talak sözlerinden biri ile koparmakt~ r. Bedelli olan ve olmayan olmak üzere ayr~lmaktad~r.
Hal'; Ortadan kald~ rmak, bozmak, kesmek vb. manalan ta~~maktad~r (Bkz. Ömer Nasuhi Bilrnen; a.g.~., C, 2, S, 174-298 Vd.).
" T~S.; 3/165.
T~S.; 3/157.
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kuki haklar~ ndan vazgeçerek bo~anma olay~ n~~ gerçekle~tirmi~~görünmektedirler.
b — Zina
Zina; Bir akdi ~er'iye müstenid olmaks~ z~ n bi'l-ihtiyar yap~ lan haram
bir cimad~ r. Bunu yapan erke~e "zani"kad~ na da "Zar~~:ye"denir.
Zina yapanlar~ n aralar~ nda, me~ru bir akid olmamas~ , âkil ve bâli~a
olmalar~~ gerekmektedir.
~slam dini zina konusunda çok titiz davranarak, zinay~~ aile ve toplumun helâkine neden olan hastal~ k olarak nitelendirmi~tir. Birçok ayet ve
hadiste, zinan~ n en büyük ve en kötü günah oldu~u tekrar tekrar aç~ klanarak müminlerin zinadan kaç~ nmas~~ istenmi~tir". Zinadan kaç~ nma ve
zina suçunu i~leyenler için ~ slam f~ k~ h~~ birçok hükümler vazetmi~tir.
Zinada, evli erkek ve kad~ na recm, bekar erkek ve k~za had vurulabilmesi için zina olay~ n~ n vuku bulmas~ , ~üpheden âti' olmas~ , aralar~ nda itilaf olmayan dört erkek ~ahidin ayn~~ mecliste ~ahadet etmesi, veya zina
edenlerin, hâkim huzurunda ayr~~ ayr~~ dört meclis önünde itiraf etmesi vb.
gibi ~artlar aranmaktad~ r".
~ slam dini, zina konusunda bu kadar titiz davranmas~ na ra~men asr-~~
saadet döneminde bile zina olaylar~ na rastlan~ lmam~~ t~ r.
Osmanl~~ döneminde de zaman zaman zina olaylar~ na tesadüf edilmektedir. Devlet, zina fiilinin i~lenmemesi için ehl-i örf ve ehl-i ~er' mensuplann~~ görevlendirmi~tir. bu görevlilerin çe~itli zaman ve saatlerde "kola
ç~ karak" zina ve di~er suçlar~~ men ettiklerini biliyoruz'.
Osmanl~~ toplumunu incelerken, zina suçlar~~ ile ilgili davalar~~ kad~~ sicillerinden bolca bulmam~ z mümkün olmaktad~ r. Fakat, Osmanl~~ kad~s~~
zina suçu ile bakt~~~~davalarda "zinan~ n siibut etti~i" hükmüne pek varamam~~~gözükmekdedir. Mahkemeye intikal eden davalarda, dört erkek sahidin ~ahadetiyle zinan~ n sübut etti~i hükmüne vararak "recm" ve "hadd"
cezas~~ verememi~tir. Sadece, Osmanl~~ Tarihinde, 168o y~ l~ nda, ~stanbul'da
Aksaray'da kocas~~ seferde olan bir kad~ n~ n, ipekçilikle geçinen zimmi bir
Bkz. Dipnot 23'de bu konuda birçok ayet ve hadis verilmi~tir.
Ömer Nasuhi Bilmen; a.g.e., c, 3, s, 26, 197, ~~ 99,

201, 202, 209, 210, 2 12-218

vd.

R~ fat Özdemir; a.g.e., s, 143-155, 175-202.
Belleten C. LIV, 65
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gençle zina halinde yakaland~~~~iddia edilmi~, ve mahkeme kad~n~n evli
oldu~u için "recm" edilmesine, zimmi gencin de idam edilmesine hükm
etmi~tir. Rumeli Kad~askeri hükmü, istemiyerek onaylam~~~ve ceza infaz
edilmi~tir. Fakat, bu olay ulema aras~ nda nefretle kar~~lanm~~~ve bir daha
da böyle bir ceza Osmanl~~ Mahkemeleri taraf~ndan verilmemi~tirSi.
Zina suçlar~ nda, "recm" ve "hadd" cezalar~~ verilmeyi~i, ilk bak~~ta Islam
hukukundan sapmalar oldu~u intihab~ n~~ vermekte ise de, asl~ nda bu, sapmalar oldu~u ~eklinde yorumlanmay~ p, zinan~n sübut etti~ini, dört erkek
~ahitle ayn~~ anda ve ayn~~ mecliste tesbit edilmesi, veya zina yapt~~~n~~ itiraf
eden ki~ilerin hâkim huzurunda ayr~~ ayr~~ dört mecliste zina yapt~klar~n~~
itiraf etmeleri, e~er bu durum tesbit edilir de zina yapan ki~iler de Allah'~ n lânetini üzerine çekerek zina yapt~ klar~ n~~ inkar ederlerse, kad~~ veya
nâibin, "zina~n~~~ siibut etti~i" hükmüne varmalarm~ n mümkün olmay~~~~ ~eklinde de~erlendirilmesi gerekmektedir. Zina fiilinin, "siibut etti~i" hükmüne
varmayan Osmanl~~ kad~s~ n~ n, "recm" ve "hadd" cezas~~ vermemesi de beklenemezdi. Mahkemelerde verilen kararlar, genellikle "zina isnad~"
hükmünde kald~ klar~~ görülmektedir.
XVI. yüzy~ lda, baz~~ örf mensuplar~ n~ n ~üphelendikleri evlere bask~ n
yaparak, uygunsuz halde yakalad~ klar~~ ki~ileri mahkemeye getirdikleri vakit, mahkemenin hükmü "zina isnach" ~eklinde olup, yakalananlara kürek
ve hapis cezalar~~ verilmi~tir".
1771-181 o tarihleri aras~ nda incelemeye tabi tuttu~umuz Tokat ~ehrinde durum neydi? Bu sorunun cevab~ n~~ Tokat ~er'iyye Sicillerinde bulmam~z mümkün olmaktad~ r.
Zaman zaman, ~ehrin çe~itli mahallelerinde oturan kad~ nlar için, zina
suçu i~lediklerine dâir ~ikayetler gelmekteydi. O günün ifadesiyle, buna
"fiik ~eni" deniyordu. Ehl-i öd ve Ehl-i ~er' mensuplar~~ bunun önüne
geçmeye çal~~~yorlard~. Yönetim bask~s~ na maruz kalan, zina etmi~~kad~n,
mahkemeye gelerek, bir daha zina etmiyece~ini, "teube-i nasuh ile teybe etti~ini" beyan ederek Sicill-i Mahfuza tevbesini kay~ t ettiriyordu. Bu ~ekilde
teybe edenler bir daha bu suçu i~lemezlerse herhangi bir cezai müeyyide
(recm veya hadd gibi) uygulanm~yordu. E~er, zina yapan kad~n, bu suçu
tekrar i~ler veya i~lemede israr ederse, ya kendi mahallesinden ç~ kart~larak
mi

Sildhdar Tarihi; c, 1, s, 750.

"2 ~lber Ortayl~; a.g.~n., s, 39.
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ba~ka bir mahalleye, veyahutta ba~ka bir ~ehire sürgün cezas~~ ile cezaland~ nl~yorlard~. Zina fiilini i~liyenler aras~ nda din ve milliyet fark~~ yoktu.
Müslim kad~ nlar aras~ nda zina fiilini i~leyenler oldu~u gibi, zimmi kad~nlar aras~nda da i~leyenler mevcuttu. Örne~in: 31 Ocak 1796 (21 Receb
121o) tarihinde Tokat'ta Hoca Ahmed Mahallesinde oturan mühtedi Fatma binti Abdullah meclis-i ~er'e gelerek "fril-i ~enr (zina) etmemek üzere tevbe-i nasuh ile teybe ve isti~far etti~ini" beyan ederek Sicill-i Mahfuza tevbesini
kay~t ettirmi~~oldu~u görülmektedir". Yine, 25 ~ubat 1772 (21 Zilkade
1185) tarihinde mahkeme-i ~er'i taraf~ ndan Tokat Süba~~s~~ ve ~ehir Zabiti
olan Hasan A~a'ya yaz~lan bir miirasele-i ~er'iyyeye göre, Tokat ~ehrinde
oturan, ~erife Ay~e ile ~erife adl~~ kad~nlar gece gündüz, gelip-geçen, mukim ve misafir erâzil ve e~kiya tâifesi ile ülfet ve i~ret ettikleri, çevreyi ifsad
eden hareketlerde bulunduklar~~ belirtildikten sonra, belde halk~ n~n emniyeti amac~yla bu kad~ nlar~~ ahar beldelere tard (sürgün) edilmelerini birçok
Müslüman mahkeme-i ~er'den istediklerini, bu nedenle bu kad~nlar~n Karahisar-~~ ~ark (Rize) taraf~ na sürülerek orada ikamete mecbur edilmelerini, bu amaçla bu kad~ nlar~n bir an önce oraya tard ettirilmesinin istendi~i görülmektedir". Burada aç~k olarak görüldü~ü gibi, kad~ nlar zina suçu
ile yarg~lanm~~lar, ancak mahkeme "inan~n sübut etti~i" karar~ na vararak
bunlar hakk~nda "recm" veya "hadd" cezas~~ verememi~tir. Mahkemenin karar~~ "zina isnad~ " ~eklinde kald~~~~için "tevbe-i nasuh ile tevbe" ettirme yöntemiyle, islah etme yolu yan~nda, mahalle ve ~ehirden ba~ka ~ehirlere
sürgün ve orada "mecbur'!" ikâmet"cezas~~ verilmi~tir.
Siciller üzerinde yapt~~~ m~z çal~~malarda, 1772 (1186 h.) tarihinden
1826 (1241 h.) tarihine kadar geçen 54 y~ll~ k zaman dilimi içinde, Tokat
~ehri'nin de~i~ik mahallelerinde "fid-i ~erri" (zina) i~leyip de, mahkemeye
gelerek "tevbe-i nasuh ile teybe eden" 54 tane kad~n ve erke~in "tevbe-i isti~far" kayd~na rastlad~k". Bu rakam ilk bak~~ta fazla gibi görünürse de, yanm as~rdan fazla bir dönemde, y~lda sadece bir tek zina olay~ na rastlanmas~~ pek öyle yad~rganacak bir durum olmasa gerek. Hele bu rakam~,
günümüz insanlar~n~ n "fid-i ~enileri ile kar~~la~t~ racak olursak, ihmal edilecek kadar küçük bir de~er oldu~u ortaya ç~ kacakt~ r.

" T~S.; 2/ ~~ (kapak sayfas~ ).
" T~S.; 1/356; Rifat Özdemir; a.g.e., s, 175-202.
85
T~S.; Defter No; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo, 11,

12, 13, 14, Belgeler, bu sicillerin

genellikle ya kapak sayfas~nda, ya da ilk sayfalar~ nda yer almaktad~ r.
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V — Do~um Olay: ve Çocuk Say~s~~
— Müslim Ailelerin Çocuk Say~s~~ ve Cinsiyelleri
~ slam hukukuna göre, aile kutsal bir yuvad~ r. Bu yuvan~ n içine renk
katacak çocuklar~ n olmas~~ de~i~ ik hükümlerde prensip haline getirilmi ~tir'. Bu hükümler, bütün islam memleketlerinde ayn~~ ~artlarda uygulanam~yordu. Bölgenin durum ve ~artlar~~ bunu etkiliyordu.
~ nceledi~im dönem Tokat ~ehri'nde durum neydi? Bunu kesin olarak
tesbit edebilmek için, incelememize 26 terekeyi ölçü olarak ald~ k'. Bunlardan 8 tanesi (°/030,77'si) zimmilere ait oldu~u için buraya almad~ k. Geriye kalan 18 (`)/0 69,23'ü) terekeye bak~ ld~~~~zaman ~u sonuç ortaya ç~ kmaktad~ r.
a — Ailelerin Sahip Olduklar~~ Çocuk Say~s~~
Bir çocuklu aile say~s~~
~ ki "
Üç
4-5 ve daha fazla çocuklu aile say~ s~~
Yaln~z erkek çocu~u olan aile say~s~~
Yaln~z k~z çocu~u olan aile say~s~~
Hiç çocu~u olmayan aile say~s~~
. eti
b — Çocuklar~n Cins~y
Erkek çocuk say~s~~
"
K~z
Toplam "
I

10
4

51 )5

"

Hiç yok
8
5
3

8
21

Bu sonuçlarda aç~ k olarak görüldü~ü gibi, 15 ailenin 21 çocu~u vard~ r. Bunlardan 13 erkek 8 k~zd~ r. 3 ailenin ise hiç çocu~u yoktur.
Bu sonuçlar, 1771-1810 y~llar~~ aras~nda Tokat ~ehrinde oturan
müslümanlar aras~ nda do~um oran~n~ n çok dü~ük oldu~unu, ailelerin en
fazla bir veya iki çocuk sahibi olduklar~ n~ , üç veya dört çocuklu ailelere
pek fazla rastlaman~ n mümkün olmad~~~ n~~ çok aç~ k olarak göstermektedir.
Bkz. Dipnot 22'de bu konuda birçok ayet ve hadis verilmi~tir. Baz~ , hükümlerde
s~na cevaz
müminlerin ço~almas~~ te~vik edilirken, baz~~ hükümlerde de planl~~ bir aile yap~
verilmektedir (Bkz. Hüseyin Atay; a.g.m., s, 228-232).
Dipnot 44'de bu terekelerin defter ve sayfa numaralar~~ ayr~~ ayr~~ verilmi~tir.
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2 -Zimmi Ailelerin Çocuk Say~s~~ve Cinsiyetleri
yukar~da, Müslim ailelerin çocuk say~s~~ ile cinsiyeti üzerinde durduk.
Acaba, zimmilerde durum neydi? Bunu tesbit edebilmek için, ölçü olarak
ald~~~ m~z 26 terekeden, zimmilere âit olan 8 (°/0 3o,77'si) tanesini esas kabul edece~iz".
a — Ailelerin Sahip Olduklar~~ Çocuk Say~s~~
Bir çocuklu aile say~s~~
~ ki "
~,
Uç
4-5 ve daha fazla çocuklu aile say~s~~
Yaln~ z erkek çocu~u olan aile say~s~~
Yaln~z k~z çocu~u olan aile say~s~~
Hiç çocu~u olmayan aile say~s~~
b — Çocuklar~n Cinsiyeti
Erkek çocuk say~s~~
K~z
Toplam "
55

2
2
2
Hiç yok
3
Yok
2
9
3
12

Bu sonuçlarda da aç~ k olarak görüldü~ü gibi, 6 zimmi ailesinin toplam olarak 12 çocu~u vard~ r. Bunlardan g'u erkek, 3'ü de k~zd~ r. 2 ailenin
ise hiç çocu~u yoktur.
Bu sonuçlar inceledi~imiz dönemde Tokat zimmileri aras~ nda da do~um oran~ n~ n, Müslimlere göre birazc~ k fazla olmakla beraber çok dü~ük
oldu~unu, zimmi ailelerin de en fazla üç çocu~a kadar sahip olduklar~ n~,
yine zimmi ailelerin Müslim ailelere göre fazla o~lan çocu~una sahip olduklann~~ aç~ k olarak göstermektedir.
VI — Sosyal Güvenlik kurumlar~~
— Vasilik, Nr~z~rhk ve Hacr-~~ Terbiye
a — Vasi Tayini
Vasi; Bir kimsenin mallar~nda veya çocuklar~ n~ n i~lerinde tasarruf etmek üzere nasb edilen kimsedir. Ta~~d~~~~s~ fata da "vesciyet"denir.

88

Bkz. Dipnot 4.4'te bu terekelerin defter ve sayfa numaralan verilmi~tir.
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Vasiyyi Muhtar; Bir kimse taraf~ ndan vefat~ n~~ müteakip terekesinde veya sair i~ lerinde tasarruf etmek üzere tayin olunan vasidir.
Vasiyyi Mensub; Bir kimsenin herhangi bir hususu için hâkim taraf~ ndan nasb ve tayin olunan vasidir.
Vesâyetin caiz olabilmesi için, bir kimsenin, veya hâkimin, bir kimseyi vasi tayin etmesi, onun da kavlen veya fiilen kabul etmesi laz~ md~ r.
Bir kimsenin vasi olabilmesi için, âkil, bâli~, hür, müstakim ve tasarrufunda tüm yetkilerini kullanmaya haiz olmas~~ laz~ md~ r.
Çocuklar~ n vasileri öncelikle babalar, babalar~ n tayin etti~i vasiler, daha sonra sahih cedler (en yak~ n akrabalar), onlar~ n vasileri, hiçbiri bulunmazsa hâkimin nasb ve tayin edece~i ki~ iler vasi olarak tayin edilebilir'''.
~ slam dini, aileyi kutsal olarak kabul ederken, çocuklar~~ da ailenin
z~jyneti olarak kabul etmektedir.
Küçük çocuklar~ n veya de~i~ ik nedenlerle geçimini temin edemeyen
çocuklar~n nafakas~~ babaya aittir., Ailenin reisi olan hiçbir baba, e~inin
ve çocuklar~n~ n nafakas~ n~~ temin etmekten kaç~ namaz 9". Nafaka temini babaya aittir. E~er baba, sa~l~~~ nda akli veya bedeni bak~ mdan de~i~ik hastal~ klara yakalan~ r veya çe~ itli israf ile kötü al~~kanl~ klara müptela olursa
ya kendi veya hâkim taraf~ ndan, e~er vasiyet etmemi~se ölümü halinde
hakim taraf~ ndan baban~ n küçük çocuklar~ na bakmak, mal~~ üzerinde me~ru tasarruflarda bulunmak üzere vasi tayini islam~ n prensiplerindendir 91.
'Tayin edilen vasinin hangi ~artlar dahilinde bu görevi yerine getirece~i f~k~ hi hükümlerle tanzim edilerek bir sosyal güvenlik kurumu olu~turulmu~tur. Belirtti~imiz hükümler ~ slam hukukunun teorik yönüdür. Acaba, bir
Türk-~ slam Devleti olan Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda bu hükümler tam
olarak uygulanabilmi~~midir2 veya uyguland~ ysa ne derece ba~ar~~ sa~lanm~~d~ r? ~nceledi~imiz dönem Tokat ~er'iyye Sicillerinden toplad~~~ m~z baz~~ belgelerle, bu durumu ayd~ tlatmaya çal~~aca~~z.
Vasi tayinlerinde, ~ slam hukuku prensiplerine uyularak, vesayet görevini yerine getirebilecek en yak~ n akrabalar (anne, baba, karde~ ler, dede
ve nineler, day~~ ve halalar, amcalar vb.) ile emin ve mutemet kimselerin
89

Ömer Nasuhi Bilmen; a.g.e., c, 5, s, 116, 179-180, 18g vd.
Bkz. Dipnot, 25'te bu konuda de~i~ik ayet ve hadisler verilmi~tir.

9 ' Ömer Nasuhi Bilmen; a.g.e., c, 5, s, 180-202, ayr~
ca bkz. dipnot 25'te yetim mallar~ n~~ korumak hakk~ nda ayet ve hadisler verilmi~tir.
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seçildi~ini görmekteyiz. Ço~u kere bo~anma veya ölüm nedeniyle yetim
kalan çocuklara, mahkeme-i ~er'iyyenin ba~~~olan kad~~ veya nâib, çocuklara bakmak, büyüyünceye kadar mallar~ n~~ tasarruf etmek, yev~rii olarak çocuklara "nafaka ve kisve baha" ad~yla belli bir paray~~ sarf etmek üzere
"hticcet-i ~er'iyye" ile uygun gördü~ü bir kimseyi "Vasiy-i muhtar" s~ fat~yla
tayin ediyordu. Örne~in: I Ekim 1795 (17 R. Evvel 1210) tarihinde Tokat'ta Semerkand i Mahallesinde oturan, Ömer bin Ahmet ölür. Miras~,
küçük o~lu Ömer'e kal~ r. Küçük Ömer'e bakmak, nafaka ve kisvesi ile ilgilenmek, babas~ndan kalan terekeyi koruyup tasarruf etmek amac~yla akrabalar~ ndan es-Seyyid Ali Alemdar ibni Mehmed'in bu i~i yapmaya
muktedir oldu~u, mahkeme-i ~er'iyyede ~ahitlerin ~ahadet etmesi üzerine
kad~~ (naib) taraf~ndan vasi tayin edildi~ini, vasi Seyyid Ali Alemdar ibni
Mehmed'in, küçük Ömer'in ~iddetle "nafaka ve kisve baha" ya muhtaç oldu~unu beyan etmesiyle mahkeme, günün rayiç fiyatlar~ na göre yevmi
4'er paran~n terekeden al~narak "nafaka ve kisve baha" ad~~ alt~nda Ömer'e
sarf etmek üzere, vasinin eline "hticcet-i ~er'iyye" verdi~i görülmektedir 92 .
Müslim yetim çocuklar için, vasilik kurumu i~lerken, acaba zimmi aileler için de ayn~~ usül i~liyor muydu? Siciller üzerinde yapt~~~ m~z çal~~malarda, ayn~~ sosyal güvenlik kurumunun zimmflere de hizmet verdi~ini
aç~ k olarak görmek mümkün oldu. Örne~in: 8 Ocak 1796 (27 C.Ahir
I 2 ~~o) tarihinde Tokat'ta Hoca Ahmet Mahallesinde oturan Kirkor veled-i
Toros ölür. ~ki küçük o~lu Bedros ve Bogos ile küçük k~z~~ Memayik'e
bakmak, çocuklara babalar~ ndan geçen terekeyi korumak ve tasarruf etmek amac~yla yukar~daki örnekte belirtti~imiz usulle mahkeme-i ~er'iyye
taraf~ndan çocuklar~ n anas~~ (ölenin kar~s~) Elmas bitni Ohan adl~~ nasrani
kad~n vasi tayin edilir. Yine, vasinin iste~i üzerine mahkeme, çocuklar~n
terekesinden harç ve sarf edilmek üzere yevmi olarak her birine ~ o'ar para
"nafaka ve kisve baha" tayin ederek eline "Iniccet-i ~er'iyye" vermi~~oldu~u
görülmektedir".
Görüldü~ü gibi, iki örnekte de, Osmanl~~ Mahkemesinin ~slami prensiplere uygun olarak kararlar vermi~~oldu~u aç~ k olarak gözlenmektedir.
b — Naz r Tayini
JVâztr; Vasinin yapaca~~~tasarruflara nezârette bulunmak üzere müsi
(mal sahibi) veya hâkim taraf~ ndan tayin olunan ki~idir. Buna "mü~nl" de
T~S.; 2/ 295, 289, 274; 13/ ~ 80.
" T~S.; 2/ 283.
92
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denilmektedir. Bir ki~i veya hâkimin, bir kimseyi naz~r tayin etmesi, onun
da naz~rl~~~~kabul etmesi ~artt~r.
~slam dinine göre, çocuk, ma! vb. i~ler için bir veya birden fazla vasi
tayini câiz oldu~u gibi, vasi ile naz~ r tayini de câizdir. Fakat, naz~nn, vasi
gibi tasarrufa yetkisi yoktur. Ancak mal~~ sadece koruma konusunda naz~r,
vasiye tercih edilmektedir. Hakim, bir çocuk üzerine vasi tayin ederken,
vasi ve çocuk üzerine naz~ r da tayin edebilir". Naz~ r konusunda, özet olarak, islam f~k~h~n~ n hükümleri bunlard~r. Osmanl~~ toplumunda durum
neydi? Bu konuyu sicil kay~ tlanndan ayd~nlatmak mümkün olmaktad~r.
Birçok sicil kayd~, Osmanl~~ dönemi ailesi ve çocuklar~n durumu hakk~nda
bilgi verirken bu konuyu da ayd~ nlatmaktad~r. Osmanl~~ Mahkemesi, bu
konuda da ~ slami prensiplere hemen hemen aynen uymu~~gözükmektedir.
Bir baban~n ortadan kaybolmas~ , veya aile reisli~i görevini yerine getirerek
e~i ve çocuklar~n nafakas~n~~ kar~~layamamas~ , veyahutta ölümü halinde,
mahkeme, çocuklar~n~~ büyütüp beslemek, yedirip-giydirmek, terbiye etmek, baban~n çocuklara b~rakt~~~~terekeyi koruyup tasarruf etmek amac~ yla bir vasi, vasi ve çocuklar üzerine de bir ~~dz~r tayin etmekteydi. Örne~in; 7 Haziran 1796 (Gurre-i Zilhicce 1210) tarihinde Tokat'ta Yâr Ahmed Mahallesinde oturan es-Seyyid Mustafa Efendi ibni es-Seyyid Salih
Efendi ölür. Terekesi küçük o~ullar~~ Ahmed ve Salih'e kal~r. Küçük çocuklar~~ yedirip-giydirmek, büyütüp-beslemek, terbiye etmek, babalar~ndan
kalan mal~~ koruyup tasarruf etmek amac~ yla çocuklar~n anas~~ Fatma binti
Ahmed, mahkeme taraf~ ndan vasi tayin edilir. Tayin edilen vasi, ve çocuklar üzerine Amcalar~~ (ölenin karde~i) es-Seyyid Mehmed Efendi ibni elMezbur es-Seyyid Mustafa Efendi de naz~r tayin edilir. Tayin edilen naz~r
da, naz~rl~~~~kabul ettikten sonra mahkeme taraf~ndan eline "hiiccet-i ~er'~y
.-

ye"verilmi~~oldu~u gözlenmektedir".
c - Hacr ve Terbiye

Hacr; Lügatta mutlaka men' manas~nad~r. Tazyik, haram manas~na
da gelir. Akla da hacr denmi~tir, çünkü sahibini çirkin ve akibeti muzir
~eylerden men'eder. F~k~h ~st~lah~nda ise, "Bir muayyen ~ahsi tasarruf-~~
kavlisinden men'etmekdir" ki o ~ahsa bu hacrdan sonra "mehcur"denir.

94

Ö. N. Bilmen; a.g.e., c, 5, s, ~~ 16, 231 vd.
T.~S.; 2/261, 241.
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Tasarruf-~~ kavliden men; O tasarrufu hükümsüz, gayr-i sabit ve gayri
nafiz addetmek demektir.
Hacr, fiilde geçerli de~ildir. Çünkü yap~ lan i~in reddi mümkün olmamaktad~ r.
Karla zarar~~ ay~rt edemiyecek kadar küçük olan çocuklar, akli dengesini kaybetmi~~bunaklar, deli olanlar, cinnet getirenler, mal~ n~~ lüzumsuz
yere sarf ederek israf edenler, ölüm dö~e~indeki hastalar vb. kendilerine
ait olan me~ru mallar~ n~, bu halleri düzelmedikçe kullanamazlar. Me~ru
mallar~n~~ do~ru olarak kullanmada, çe~itli engeller oldu~u için, ~slam f~ k~h~~ bu gibilerin ma~dur olaca~~n~~ hesap ederek kullan~ m ve tasarruf hakk~n~~ yasaklam~~t~ r".
Islam hukuku, hacr'a maruz kalan ki~ilerle ilgilenmeyi, onlar~ n beslenme ve bar~ nma ihtiyaçlar~ n~ n giderilmesi, mallar~ n~ n korunup en uygun
~artlarda tasarruf edilmesi görevini babalar~ na, babalar~ n~ n vasilerine, velilerine, velilerinin vasilerine, hakimlere, hakimler bulunmazsa cemaati
müslimine b~ rakm~~t~ r'.
Bir k~z veya erkek çocu~u rü~tünü ispatlamadan, akile olmadan babas~ ndan kalan mal~~ istedi~i gibi tasarruf edemez. Etti~i takdirde, ileride pi~manl~ k do~uracak zarar ve ma~duriyetler olacakt~ r. E~er, bu tür çocuklara
tayin edilen vasiler, ~ahitler huzurunda "~ahid olunuz ki, vesâyetim alt~ nda
bulunan falan o~lanla falan k~ z~ n rü~düne ve mal~ n~~ h~fz edece~ine kanaat
etti~im için, onun hacr~ n~~ fekettim, tasarrufunu kendisine b~ rakt~ m, kendisine temlik ettim" ~eklinde beyanlarda bulunurlarsa o zaman bu çocuklar,
mallar~ n~~ istedikleri gibi tasarruf edebilmektedirler".
Burada amaç, çocuklar~ n ve di~erlerinin ma~duriyetini önlemektir.
Osmanl~~ Mahkemelerinde bu tür uygulamalar~~ bolca görmek
mümkün olmaktad~ r. Bir ki~i vasi tayin edilirken, o çocu~a bakmak, yedirip-içirmek, besleyip-büyütmek, terbiye etmek, babas~ ndan kalan terekeyi
korumak ve en uygun ~artlarda tasarruf etmek ~art~yla tayin ediliyordu.
Zaman zaman nâz~r tayininde de ayn~~ ~artlar~ n arand~~~n~~ görmekteyiz.
Hatta öyleki vasi ve nâz~ r tayin edilen ~ah~slar, çocuklar~ n mal~ ndan, çocuklara istedikleri kadar "nafaka ve kisve baha" dahi tayin edemezlerdi.
Günün ~artlar~ na göre, babalar~ ndan kalan maldan, her çocuk için ne ka-
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O. N. Bilmen; a.g.e., c, 7. s, 267-294 vd.
Ö. N. Bilmen; a.g.e., c, 7, s, 273-274 vd.

98

Ö. N. Bilmen; a.g.e., c, 7, s, 274.

96

1034

R~ FAT ÖZDEMIR

dar yeme ve giyinme paras~~ sarf edeceklerini belirlemek üzere mahkemeye
ba~vurmak zorunda idiler. Mahkemenin, bir "hüccetle günlük olarak belirledi~i "nafaka ve kisve baha" kadar kullanmakla yükümlü idiler. örne~in;
1 Ekim 1795 (17 R. Evvel 1210) tarihinde Tokat'ta Semerkandi Mahallesinde oturan Ömer bin Ahmed'in çocuklar~na Sayyid Ali Alemdar vasi tayin edilmi~, mahkeme, çocu~un babas~ ndan kalan maldan yevmi olarak
4.'e para "nafaka ve kisve baha" ad~~ alt~nda sarf etmesine izin vermi~tir".
Yine ~~ Aral~ k 1795 (19 C. Evvel 1210) tarihli bir hüccette yevmi 3 para'',
1 Temmuz 181 o (28 C. Evvel 1225) tarihli bir hüccet kayd~ nda ise yevmi
4'er para tayin edildi~i görülmektedir un. Bunlara benzer, çe~itli konularda
çe~itli belgeleri sicil kay~ tlar~ nda bulmak mümkündür.
d- Kayyz~n Tayini
Mefkud; ~ kâmetgâh~~ ve hayatta olup olmad~~~~bilinmeyen gâib kimsedir. Bir melkud, kendi nefsi hakk~ nda diri, ba~kalar~~ hakk~ nda ise ölü say~l~ r.
Kayyun; Nlefld~dun mallar~ n~~ muhafaza, nâs~n zimmetlerinde bulunan
alacaklar~ n~~ kabz, melküdun emvâlinde usülü dairesinde tasarruf için
hâkim taraf~ ndan nasb edilen emin, mutemet kimse demektir.
Melkud hakk~ nda, hâkimin velâyeti câridir. Mefid~dun mal~ n~~ korumakla görevlidir.
Ilâkim, mefküclun mal~ n~~ ve menfaatlerini korumak için, melkiiclun
akrabas~ ndan veya hariçten kayy~ m tayin edebilir. Bu tayini, melküclun
akrabalar~ n~ n isteyip istememesi önemli de~ildir. Çünkü hâkim, kendi i~ini göremeyen âciz ki~iler için kayy~ m tayin etmekle görevini yerine getirmi~~olmaktad~r'. Bu hükümler, ~slâm f~k~h~n~ n prensipleridir. Bu
hükümlerle, ne ~ekilde olursa olsun, ki~i haklar~n~n garanti alt~ na al~ nmas~~
istenmi~tir. Osmanl~~ Mahkemesinin de bu prensipler do~rultusunda kararlar verdi~ini birçok sicil kay~d~nda bulmak mümkündür.
Bir kimse, âkil, bâli~, hür ve muktedir ise, aldi ve bedeni hastal~ klardan ar~ nm~~~ise, bunak, deli ve mecnun de~ilse, bilinen yer ve adreste ikâmet ediyorsa öncelikle ve mutlaka kendi mal~ n~~ onun koruyup tasarruf et" T~S.; 2/295.
T~S.; 2/28g.
~°' T~S.; 13/148, 180.
102 C). N. Bilmen; a.g.e., c, 7, s, 208-217-224 vd.
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mesi ~art ve hakt~ r. E~er belirtti~imiz arazlardan biri özellikle de beldeden
habersiz olarak kaybolma gibi durumlar zuhur ederse beldenin kad~s~~ veya nâibi hemen o ki~inin mal ve haklar~ n~~ korumak için ehliyet ve liyakat~~
temayüz etmi~~mutemet ki~ilerden birini kayym tayin etmekteydi. Örne~in; 20 ~ubat 1772 (16 Zilkade 1185) tarihinde Tokat'ta Seyyid Necmeddin Mahallesinde oturan es-Seyyid Mehmed bin Ebubekir vefat eder.
Büyük o~lu Ebubekir de beldeden kaybolur. Kaybolan Ebubekir'e babas~~
mal~ ndan isabet eden terekeyi korumak için, k~zkarde~inin k~z~~ (ye~eni) ~erife binti Ahmed mahkeme taraf~ ndan kayy~ m tayin edilmi~tir'''.
Beldeden kaybolan, veya mal~~ korunmas~~ gereken ki~inin Müslim veya
zimmi olmas~~ fark etmezdi. Ayn~~ sosyal güvenlik hukuku, zimmiler için de
geçerliydi. Örne~in; 30 Ocak 1797 (Evâhir-i ~aban 1211) tarihinde, Tokatta'ta So~ukp~ nar Mahallesinde oturan Asdor veled-i Bogos ölür. Terekesi
o~lu Bogos'a kal~ r. Fakat, Bogos beldeden kaybolur. Mahkeme, kaybolan
gâibin tereke ve haklar~n~~ korumak için, mahkemede haz~r bulunan ~ahitlerin ~ahadetiyle annesi Durik binti Bogos'u kayy~ m tayin eder. Durik ise
kayylml~~~~kabul ederek eline "hiucel-i ~er'~yye" verilir". Görüldü~ü gibi,
~slam hukukunun prensipleri ile Osmanl~~ kad~s~ n~n (nâibinin) verdi~i
hükümler birbirine uymaktad~ r.
2 — Çocuklara Nafaka ve Kisve Baha Tayini
~slam dini, müminlerin evlenip ço~almalarm~~ emrederken, aile ve çocuklar~n da her türlü tehlikede') korunmalarm~~ prensip haline getirmi~tir.
Yukar~ da üzerinde durdu~umuz vasi, naz~ r ve kayy~ m tayinleri bunun en
aç~ k örnekleridir.
~slam fik~ h~ , prensip olarak, ki~i ve ki~i haklar~ n~ , âciz ve muhtaç olanlar~n korunmas~ n~ , dünyaya masum olarak gelen çocuklar~ n mutlaka ya~ama haklar~ n~~ garanti alt~ na al~ c~~ tedbirler almay~~ ihmal etmemi~tir ''.
Osmanl~~ mahkemesi de, bu do~rultuda tedbir almay~~ ihmal etmemi~tir. Kimsesiz ve bak~ ma muhtaç olan küçük çocuklara vasi ve naz~r tayini
ile çocuklar~ n can ve mal emniyetleri garanti alt~ na al~nm~~~oluyordu.
Ama, onlar~ n beslenme, giyim-ku~am ve bar~ nma ihtiyaçlar~~ nas~ l giderileJ"' T~S.; ~~/ 18.
T~S.; 2/ 235; 1/18.
MS Ö. N. Bilmen;
274 vd.
~"

c, 5, s, ~~16, 179, 18o, 189, 202, 208, 217, 224, 231, 267, 273,
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cekti? ~~te bu sorunlar~ n cevaplar~ n~~ da kad~~ sicillerinde bulmam~ z
mümkün olmaktad~ r.
Ailesini kaybeden yetim çocuklara vasi ve naz~ r tayin ediliyordu. Ancak, bu ki~iler yetimin babas~ ndan veya anas~ ndan kalan mal~~ istedikleri
gibi kullanarak çocuklara yiyecek, giyecek veya yatacak yer alamazlard~ .
Eline vasilik veya naz~ rl~ k hücceti alan ki~i, önce mahkemeye müracaat
ederek vesâyeti alt~ ndaki çocu~a günün ~artlar~ na göre "nafaka ve kisve baha" ad~~ alt~ nda belirli paran~ n takdir edilmesini, takdir edilen paray~~ da
kullanabilmek üzere kendine izin verilmesini talep ederdi. Mahkeme bu
durumu inceleyip ~ahitleri de dinledikten sonra vasi veya naz~ m istedi~ini
yerine getirerek günün ~artlar~~ ve rayiç fiyatlar~~ esas alarak "nafaka ve kisve
baha)(~~ tayin ederdi. Bu tür tayinlerde, ki~ilerin veya çocuklar~ n Müslim
veya zimmi olmas~~ durumu de~i~tirmezdi. Örne~in: ~ubat ba~lar~~ 1772
(Evas~t-~~ Zilkade 1185) tarihinde Tokat'ta Yar Ahmet Mahallesinde oturan
Karabet veled-i Bogos ölünce, çocuklar~~ M~g~ rd~ç, Kirkor, Agob ve Baybuk'a (?) vasi tayin edilen analar~~ Hurbesme binti Kirkor, mahkemeye
müracaat ederek, "çocuklar~ n nafaka ve kisve bahaya ~iddetle ihtiyaçlar~~
oldu~unu" beyan ederek, babalar~ n~ n mal~ ndan harcanmak üzere, günün
~artlar~ na göre "nafaka ve kisve baha" tayin edilmesini istedi~ini, mahkemenin de bu iste~i kabul ederek her çocu~a yevmi 3'er para "nafaka ve kisve
Yine, ayn~~ yöntemle, 4 Ocak 1810 (28
baha" tayin etti~ini görmekteyiz
Zilkade 1224) tarihinde Tokat'ta Akde~irmen Mahallesinde oturan Mehmed bin Mahmut ölünce, çocuklar~ na vesayet eden vasinin iste~i üzerine,
mahkeme babalar~ n~ n terekesinden sarf etmek üzere her çocu~a yevmi
olarak 6'~ar para "nafaka ve kisve baha"tayin etti~i görülmektedir '7.
Tayin edilen bu "nafaka ve kisve baha "n~ n miktar~~ ailelerin zengin veya
fakir olu~una göre de~i~mekle beraber, 1771-1810 y~ llar~~ aras~nda bizim
buldu~umuz rakamlar ~öyledir.
771-1772 y~ llar~ nda
~~795-1797
800-18o ~~
1810-1811
106

T~S.; ~~ /3.

°7 T~S.; 13/180.

1

2, 3, 4,
3, 4, 5, 10
6,10
4,6

para aras~nda
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de~i~en miktarlara rastlad~k ". Görüldü~ü gibi, "nafaka ve kisve baha" miktar~~ durum ve ~artlara göre de~i~ kenlik arz etmektedir.
VII — Çocuklann Miraskrdan Ald~/dar~~Paylar
Çocuklar, ~slam hukukuna göre ailenin ayr~lmaz bir parças~d~ r. Eski
Çin'de, Hindistan'da, Cahiliyye Ça~~~Araplar~ nda oldu~u gibi çocuklar istenildi~i zaman at~lan, sat~lan, mirastan mahrum edilen, diri diri topra~a
gömülen, ac~ mas~zca öldürülen birer varl~ k kabul edilmeyip, ~erefli ve
mübarek bir yarat~ k olarak kabul edilmi~lerdir. Bu varl~~~n, ana ve baba
taraf~ ndan korunmas~ , beslenip büyütülmesi, terbiye edilmesi ~artt~ r. E~er
ana ve baba bunu yapmaktan âciz kal~ rsa, yukar~da anlatt~~~m~z vasi ve
nâz~rl~ k kurumu devreye girerek bu görevi yerine getirir. Hiçbir baba, k~z
ve erkek evlâd~n~~ mirastan mahrum etme~e, aralar~nda k~z, erkek ayr~ m~~
yapma~a, birini, di~erine tercih etme~e mezun de~ildir"
~slâm hukukuna göre, baban~ n miras~, üçte ikisi (2/3) erke~e, üçte biri (~~ /3) k~za verilecek ~ekilde tanzim edilmi~, ve bu durumlar~n d~~~ nda
zuhur edecek konular~ n halli ise, ~slâm'da ferâiz ve intikâl hukukuna b~ rak~lm~~t~r "°.
Acaba, ~slam hukukunun bu hükümlerini Osmanl~~ kad~s~~ veya nâibi
nas~l uyguluyordu? Bu sorunun cevab~ n~~ kad~~ sicillerinde yer alan tereke
ve di~er kay~ tlardan aç~ k olarak ö~renmemiz mümkün olmaktad~ r. Bir ki~i
öldü~ü vakit, Osmanl~~ mahkemesinden bir görevli, olay yerine giderek,
ölenin çe~itli menkül servetini, ev, ba~, bahçe, dükkan vb. gibi gayr-i
menkül varl~~~n~, nakit paras~ n~, dükkanlar~ nda bulunan ticari emtiay~, evine, yaylas~ nda bulunan tüm canl~~ hayvanlar~, bütün hububat ve gelir kaynaklar~n~, evine ailece kulland~klar~~ tüm ev e~yas~n~~ say~p, günün ~artlar~ na
göre rayiç fiyatlar vererek "Sicill-i Mahfuz"a kay~t ediliyordu. Sonra, bu fiyatlar~~ toplayarak tüm serveti tesbit ettikten sonra, ölenin borçlar~n~, kar~s~ na verilecek mehir miktarlar~n~ , ölen için sarf edilen "teçhiz, tekfin ve telkin" masraflar~n~, "Resm-i K~smet-i Adi, Kâtibiyye, Çukadariyye, Emniyye, Huddamiye, ~hzanyye, Kaydiyye, Kafrmiyye vb." gibi mahkeme görevlileri için al~nan ücretlerin' vb. ç~ kard~ ktan sonra, kalan terekeyi islâm ferâiz hukuku~~/ 13, 25, 2 7, 34, 35, 93; 2/283, 289, 295; 7/178, 186; 13/14.8, ~ 8o vd.
Bkz.
Dipnot
22'de bu konuda birçok ayet ve hadisler verilmi~tir.
1°9
"o Ali Himmet Berki; ~slam Hukukunda Fera:z ve intikal, Sadele~tiren, Irfan Yücel, An108

kara- ~~ 985.
Bu ücretlerin miktarlar~ , zaman zaman gönderilen ferman ve kanun-n ~nele~~ le belirleniyordu (Bkz. Rifat Özdemir, a.g.e., s, 175-202 vd.).
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na göre, erkek ve k~ z çocuklar, anne veya baba, veya bunlar yoksa en yak~ n akrabalar~~ ile beytü'l-mala gidecek ~ekilde taksim ediyordu. ~~te, bu
tereke kay~ tlar~ n~~ kullanarak, Tokaeta do~up büyüyen bir erkek çocu~u ile
k~ z çocu~unun babalar~ n~ n veya analann~ n terekelerinden ne kadar pay ald~ klar~ n~~ aç~ kça görmekteyiz.
Çal~~mam~ zda, yukar~da belirtti~ imiz 26 terekeyi ölçü olarak ald ~ k. Bu
terekelerden 18'i (% 69,23'ü) Müslim ailelere, 8'i de (`)/0 3o,77'si) zimmi ailelere âittir. Biz önce, Müslim ve zimmi kar~~~ k olmak üzere 26 terekeyi ayr~~
ayr~~ ve toplam miktar olarak, bu toplam mirastan ölen Müslim ve zimmilerin cenaze masraflar~ n~~ ayr~~ ayr~~ ve toplam miktar olarak, Müslim ve
zimmi kad~ nlara verilen mehirleri ayr~~ ayr~~ ve toplam miktar olarak,
Müslim ve zimmi terekelerinden mahkemenin ald~~~~ücretleri ayr~~ ayr~~ ve
toplam miktar olarak, taksim edilmesi gereken Müslim terekelerin miktar~ ,
taksim edilmesi gereken zimmi terekelerin miktar~ , Müslim ve zimmi erkek ve k~z çocuklar~ n terekelerden ald~ klar~~ paylar~~ ayr~~ ayr~~ ve toplam
miktar olarak, Müslim ve zimmi kad ~ n ve erkeklerin mirastan ald ~ klar~~
paylar~~ ayr~~ ayr~~ ve toplam miktar olarak, Müslim ve zimmi terekelerinden
çe~ itli hukuki nedenlerle beytü'l-mal (hazine) ile akrabalar~ n~ n ald~ klar~~
paylar~~ ayr~~ ayr~~ ve toplam miktar olarak bir tabloda vermeye çal ~~aca~~z.
Ancak, çocuklar~ n paylar~~ hesap edilirken Müslimlerin 12 erkek 8 k~ z,
zimmilerin 9 erkek, 3 k~z~~ esas al~ nm~~~ve Müslimlerin 3, zimmilerin 2 çocuksuz ailesinin terekesi hesaba kat~ lmam~~t~ r. Anne, baba ve ba~ka akrabalar~ n ald~ klar~~ paylarda da i~ lem gören terekeler esas al~ narak, say~ lan
da ayr~ ca belirtilecektir.
26 Terekenin Miktar~~ ve Varislere Da~~ l~ m Tablosu
S~ ra Terekelerden Pay Alanlann Din, Cinsiyet ye ölçü olarak Al~ nan Pay Miktar~~
No Nesep Durumlar~~
al~ nan tereke ve Birimi
say~s~~
Gurus
Para
1
2
3
4
5
6

Müslim terekelerinin toplam miktar~~
Zimmi
"
Müslim-Zimmi "
"
Müslimlerin toplam cenaze masraflan
,,
,,
Zimmilerin
"
,,
Müslim-Zimmi "
"

18
8
26
~~ 7

119158,5
t o554 129712,5
~~3oo

7
24

364,5
1664,5

-

2~
21
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Terekelerden Pay Alanlar~n Din, Cinsiyet ve
Nesep Durumlar~~

1039

Olç~~~ olarak
al~ nan tereke
say~s~~

Al~ nan Pay Miktar~~
ve Birimi
Para

Gurus

13

2059,5

2
15

49,5
2019

10 Müslim terekelerinden mahkemenin ald~~~~
toplam ücret miktar~~

18

4255

ii Zimmi terekelerinden mahkemenin ald~~~~
toplam ücret miktar~~

8

498,5

12 Taksim edilmesi gereken müslim terekelerin miktar~~

18

103435

-

~~3 Taksim edilmesi gereken zimmi terekelerin
miktar~~

8

9662

3

to

44491>

15

15 Müslim k~z çocuklar~ n terekelerden ald~ kla.
r~~ paylar~ n toplam~~

7

30157

11

16 Zimmi erkek çocuklar~n terekelerden ald~ k«
lar~~ paylar~ n toplam~~

6

4187

85

17 Zimmi k~z çocuklar~ n terekelerden ald~ klar
paylar~n toplam~~

7 Müslim Kad~ nlara verilen toplam mehirler
,,
"
"

8 Zimmi

g Müslim-Zimmi"

,,

,,

~~4 Müslim erkek çocuklar~ n terekelerden ald~ klar~~ paylar~ n toplam~~

_

-

3

1014

96

18 Müslim-Zimmi, erkek ve k~ zlar~ n toplam
olarak ald~ klar~~ paylar

21

79849

go

1 g Müslim kad~ n ve kocalar~ n, miraslardan ald~ klar~~ paylar~ n toplam~~

18

~~5786

32

20 Zimmi kad~ n ve kocalar~ n miraslardan ald~ klar~~ paylar~ n toplam~~

6

1257,5

102

21 Müslim-Zimmi kad~ n ve kocalar~ n miraslardan ald~ klar~~ paylar~ n toplam~~

24

I 7o44,5

14

22 Müslim terekelerinden çe~itli hukuki nedenlerle beytü'l-mal ile akrabalar~ n~ n ald~ klar~~ paylar

~o

13001

32

23 Zimmi terekelerinden çe~itli hukuki neden.
lerle beytü'l-mal ile akrabalar~ n~ n ald~ klar~~
paylar

3

1196

20
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Yukar~ da verilen tabloda görüldü~ü gibi, Müslimlerin tereke miktar~~
119158,5 guru~, zimmilerin tereke miktar~~ ~~ o554 guru~, ikisinin toplam~~
ise 129712,5 guru~ tur. bu terekelerden Müslim erkek çocuklara 44490 guru~, Müslim k~z çocuklara 30157 guru~, zimmi erkek çocuklara 4187 guru~, zimmi k~ z çocuklara rol 4 guru~, Müslim-zimmi k~ z, erkek çocuk olarak hepsine beraber 79849 guru~luk bir miras isabet etmi~tir.
Buradaki, paylar~ n da~~t~ m~~ ~slam Ferâiz Hukukuna göre olup, Osmanl~~ kad~s~~ ferâizin prensiplerine uymu~~gözükmektedir.
VIII — Ekonomik Yönden Aile
Toplumun temelini te~kil eden aileyi, dini, ahlaki, hukuki, milli ve
ananevi yönden koruyup gözetmenin yan~nda, ekonomik yönden de tatmin edilmesi gerekmektedir. E~er aile ekonomik yönden iyi duruma getirilmezse, sosyal ve hukuki yönden al~ nan birçok tedbir uygulanamaz olur.
Bu durumu, iyi de~erlendiren ~slam hukuku bir taraftan ki~ilerin çal~~mas~ n~, helalinden r~z~ k kazan~lmas~n~ , r~zk~n onda dokuzunun ticaretten
aranmas~n~, ailenin reisi olan baban~ n, kar~s~n~~ ve çocuklar~ n~~ kimseye
muhtaç etmemesini isterken öbür yandan ki~i ve toplum hakk~n~~ koruyarak hile ve harama sap~lmamas~ n~~ emretmektedir.
Ailenin, sosyal ve ekonomik yönden, iyi dengelenmesi konusunu, çok
iyi bilen Osmanl~~ yönetimi de ald~~~~de~i~ik tedbirlerle ailenin ekonomik
yönünü korumaya çal~~m~~t~ r. Yay~nlanan, çe~itli ferman ve kanun-nâmelerde, birçok ailenin geçimini temin etti~i meslek erbab~ n~n mesleklerine,
törelerine, atölye ve dükkanlanna dokunulmamas~, ehl-i hiref zümresinin
korunmas~, ihtisap i~lerinin iyi organize edilmesi, esnaf~ n kulland~~~~ölçü
ve tart~lar~ n s~ k s~ k kontrol edilmesi, ibadullah~ n korunmas~~ için y~lda birkaç defa narh verilmesi vb. gibi konular~n emredildi~ini görmekteyiz
Bu emirler, ilk bak~~ta toplumu ve devleti ilgilendiriyor gibi görünüyorsa
da, asl~ nda toplum ve devletin en küçük nüvesi olan aileyi ilgilendirmektedir.
~ nceledi~imiz dönem Tokat Sanca~~nda, bu tür uygulamalar~~ görmekteyiz. Siciller tarand~~~~vakit, esnaf zümresinin kendi törelerine göre yöneticilerini seçtiklerini Ahi ve Lonca Te~kilat~~ geleneklerine ba~l~~ kald~ klar~ n~,
y~lda en az iki defa tüm e~yalara narh verildi~ini, herkesin kendi atölye ve
112 Rifat Özdemir; a.g.e., S. 43-147, 159-163, 201-202, 226-236.
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dükkanlar~ nda rahatça imalat ve ticaret yapabildiklerini, kendilerinin rahats~z edildi~i veya zarara u~rat~lmaya çal~~~ld~~~~zaman mahkeme-i ~er'e
müracaat ettiklerini görmek mümkün olmaktad~r 113. Bu ~artlarda, Tokat
ailesi, kendi geçimini kar~~layacak paray~~ rahatl~kla kazanabiliyordu. Biz,
iki toplumun ekonomik durumlar~n~~ yans~tabilmek için, Müslimleri bir ayr~, zimrnileri bir ayn olarak incelemeye çal~~t~k.
I — Müslim Ailelerin Ekonomik Durumu
Müslim ailelerin ekonomik durumunu incelerken de~i~ik kesimlere
mensup kimselerin terekelerini almaya çal~~t~k. Bunlar~n içinde, eski Tokat
Voyvodas~~ olan el-Hac ~brahim A~a ibni el-Hac'~n terekesi, Hekim Seyyid
el-Hac Hasan bin Abdullah'~ n terekesi, asker kökenli es-Seyyid Hüseyin
Alemdar ibni el-Hac Ahmed'in terekesi, Bakkal es-Seyyid Ahmed bin Salih'in terekesi ile de~i~ik i~ler yapan kimseler ile ev kad~nlar~n~n terekelerinden olu~maktad~ r. Müslim ailelerden 18 terekeyi esas ald~k. Bu terekelerin toplam miktar~~ 119158,5 guru~tur. Bu terekelerden en az~, 207 guru~~
ile Tokat'~ n Mihmar Hacib Mahallesinde oturup çiftçilik yapan Hasan
bin Hüseyin'e, en fazlas~~ ise 69880 guru~~ile, Debba~hâne-i Cedid Mahallesinde oturan eski Tokat Voyvodas~~ el-Hac ~brahim A~a ibni el-Hac'a aitti 1 u. Asker kökenli es-Seyyid Hüseyin Alemdar ibni el-Hac Ahmed'in terekesi 4000 guru~, hekim es-Seyyid el-Hac Hasan bin Abdullah'~n terekesi
1442,5 guru~, bakkal es-Seyyid Ahmed bin Sahih'in terekesi 2226 guru~,
yine asker kökenli olan Mustafa A~a ibni Abdüllatif A~a'n~n terekesi
13600 guru~, di~er zümrelere ait olan terekeler ise 672, 871, ~~188,5, 4000,
5290, 8435 vb. guru~~civar~nda de~i~iklik göstermekteydi
En fazla terekeye sahip olan, Tokat Voyvodas~~ ise "Has Mukataa" ~eklinde idare edilen Tokat'~n valisi durumundayd~. ~kinci s~rada 13600 guru~la en yüksek terekeye sahip olan Mustafa A~a ise, muhtemelen o
dönemin bir çe~it garnizon komutan~~ durumunda olan Yeniçeri Serdan
idi. Devletin en yüksek görevlisi ve üzerinde birçok idari ve maddi sorumlulu~u olan ki~iler için bu para pek öyle fazla bir miktar olmasa ge-

13 T~S.; 1/ 74., 372; 2/2; 4/3; 5/2; 7/2, 11; 8/2; 9/1; 10/1; 11/1; 12/1; 13/2; 14/21;
167; 15/1 I; 16/18; 17/18; 19/2; 20/130; 21/194; 22/66; 24/120; 25/161, 130; 26/1; 27/8;
28/112; 29/7.
" 4 T~S.; 2/1o, 83.
115 T~S.; 1/315; 2/6, II, 18, 36, 83, 142, 158; 13/93 vd.
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rektir. Normal vatanda~~ n sahip oldu~u tereke ise çok fazla bir mebla~~de~ildir, ama o kadar da dü~ük say~ lmamal~d~ r.
Buraya kadar verdi~im tereke miktarlar~ n~ n içine, ilgili kimsenin evi,
ba~~, bahçesi, dükkan~ , bütün gelir kaynaklar~, alacaklar~~ canl~~ hayvanlar,
tüm ev e~yalar~~ dahildir. Konunun, bir de bu aç~ dan de~erlendirilmesi gerekirse, Tokat'taki Müslim kesimin maddi durumu çok kötü de~ildi, ama,
buna kar~~ l~ k çok mükemmel de de~ildi demek mümkündür.
2 —

Z~mmf Azkknn Ekonomik Durumu

Müslim kesimle, ayn~~ mahallelerde hatta kom~u evlerde oturan zimmi
toplumun ekonomik durumu neydi? Bu sorunun cevab~ n~~ da sicillerden
bulmak mümkün olmaktad~ r. Ölçü olarak ald~~~ m~ z 26 terekenin 8 tanesi
(% 3o,77'si) zimmilere aittir. Bu 8 terekenin toplam miktar~~ ~~ 0554 guru~tur. Bunlardan en az~~ 86 guru~~ile Tokat'ta Veled-i Ayas Mahallesinde
oturan Hanem binti Aynuk adl~~ kad~ na, en fazlas~~ ise, 54.11 guru~~ile Hoca Ahmed Mahallesinde oturup, voyvoda han~ nda tuhafiyecilik yapan
Kirkor veled-i Toros'a aittir "6. Di~er zimmilerin terekesi de 228, 480,
~~ 172, 1907 guru~~aras~ nda de~i~mekteydi "7. Bunlarda çe~itli i~~kollar~ nda
çal~~~yorlard~ . Burada ölçü olarak ald~~~ m~z tereke say~s~~ azd~ r. Konuyu, o
do~rultuda de~erlendirecek olursak, zimmi kesim de ne çok fakir, ne de
çok zengin durumdayd~ .
Bu sonuçlara göre, Tokat'ta oturan Müslim ve zimmi kesimin ekonomik yönden e~it kudretlere sahip olduklar~ n~~ söylememiz mümkündür.
Halbuki, ayn~~ dönemlerde, Ankara Kad~~ Sicilleri üzerinde yapt~~~ m~z ara~t~ rmada, Müslim kesim oldukça fakir, (hatta öyleki, çoban ve ~ rgatl~ ktan
ba~ka mesle~i olan~~ bulmak çok zor gibiydi) zimmi kesim ise oldukça çok
zengin durumda oldu~unu görmü~tük 118 .
3 — Meslek Gruplanna Göre Ailenin Ekonomik Tapu:
incelemeye tabi tuttu~umuz 26 terekeyi, mal sahiplerinin adlar~ ,
ünvanlar~, yapt~ klar~~ i~ler ve tereke miktarlar~ n~~ bir tablo haline getirecek
olursak, meslek gruplar~ na göre terekeler s~ ralanm~~~olacakt~ r.

' 16

T.,SS.; 2/ 33.

11-

1/288, 370, 2 /9, 33, 50, 108; 1 3/47.
Rifat Özdemir; a.g.e., s, 131-133 vd.
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1771 - 1810 Y~llar~~Aras~ndaki Terekelerin
Mesleklere Göre Dailli§ Tablosu

S~ ra Tarihi Tereke Sahibinin Ad~~
No

~~i

ol- Tereke Miktar~~
du~u Dini
Para
Gurus
Topluluk

-Tabi

69880

—

"

~~3600

—

"

8435

Müslim

1

1796 El-Hac ~ brahim A~a
~ bni el-Hac

Eski Tokat
Voyvodas~~

2

~~ 797 Mustafa A~a ~ bni
Abdüllatif A~a

Muhtemelen
Eski Yeniçeri Sercffir~~

3

1772 Rabia binti El-Hac
Abdülbaki Efendi

Muhtemelen
ev kad~ n~~

4

~~ 795 Kirkor veled-i Toros

Voyvoda

Zimmi

541 ~~

5

~~ 795 Es-Seyyid Hüseyin Alemdâr Muhtemelen Müslim
emekli Asker
~bni el-Hac Ahmet

4000

6

~~797 Es-Seyyid el-Hac Feyzullah Sipah Pazar~ nda Tuha~bni el-Hac Ahmed
f~yeci

4000

7

~~ 797 Es-Seyyid Ahmed bin Salih Bakkal

8

1772 Derihi bindi Serkiz

"

2226

19

-

1907

9

Muhtemelen Zimmi
ev kad~ n~~
1796 Es-Seyyid Mustafa A~a ibni Muhtemelen Müslim
çiftçi
el-Hac ~ brahim

~~ o

~~ 797 Fatma binti Dervi~~

Muhtemelen
ev kad~ n~~

"

1 575,5

—

ii

1819 Es-Seyyid el-Hac
Hasan bin Abdullah

Hekim

"

1442,5

—

1607

Bu ~ekilde 26 terekeyi de saymak mümkündür
Burada aç~ k olarak görüldü~ü gibi, servet yönünden birinci s~ ray~~ eh1-i örf mensubu olan Tokat Voyvodas~ , ikinci s~ ray~~ eski Tokat Yeniçeri
Serdar~ , üçüncü s~ ray~~ muhtemelen bir ev kad~ n~ , dördüncü s~ ray~~ bir
"g TYS.;1/276, 315,

37o; 2/18, 33, 36, 83, ~ og, 142, 158; 3/9, 93.
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tüccar, be~inci s~ray~~ emekli asker, 6 ve 7. s~ ralar~~tüccarlar almaktayd~.
Bu sonuca göre, Tokat'ta bulunan ehl-i örf ve askeri tâife mensuplar~~ olan
zâbitlerin ekonomik yönden, di~er zümrelere göre daha iyi oldu~unu
söylemek mümkündür.
IX — Ailenin Etno~rafi k Tapu:
Aile, kendi içinde küçük bir devleti and~ r~ r. Kendine göre, hukuki ve
ahlaki prensipleri oldu~u gibi, maddi ve manevi yönden ihtiyaçlar~n~~ kar~~ layan, de~i~ik ev e~yalar~ na, giyim-ku~am, yeme-içme, süslenip-gezme gibi donan~ m malzemelerine de sahiptir. O gün kullan~ lan, bu etno~rafik
e~yan~n, günümüze getirilebilmesi, de~i~ik renk, sanat ve kullan~ m amaçlar~~ yönünden irdelenebilmesi, Türk kültür ve folklörünün derinli~ini apaç~ k ortaya koyacakt~ r. özellikle, Osmanl~~ dönemi ~er'iyye Sicillerinde bulunan tereke defterleri bu aç~ dan çok büyük k~ymet arzetmektedirler. Biz,
bu tereke defterlerinden yararlanarak Tokat'ta oturan Müslim ve zimmi
ailelerin etno~rafik yap~ lar~ n~ , dini ve etnik yönden ayr~lan zimmi ve
müslim topluluklar~ n kültürel ve etno~rafik yönden birbirleri ile nedenli
kayna~t~ klar~ n~, aralar~ ndaki farkl~ l~ klar~ , ve bu farkl~ l~ klar~ n neler oldu~unu
ortaya koymaya çal~~aca~~z.
Muslim ve Ztrnmi Ailelerin Etno~rafik Tapu:
Osmanl~~ toplum yap~s~~ incelenirken, yönetici, ve baz~~ zümrelerin farkl~~
elbiseler giydi~i, zaman zaman renklerde Müslim-zimmi ay~ r~ m~~ yap~ ld~~~~
görülmektedir'2°. Fakat, bu ayr~ l~ k bütün tebaya girememi~~görünmektedir. Terekeler incelendi~i vakit, bir Müslimin evinde ne bulunuyorsa, bir
zimminin evinde de ayn~s~ n~~ bulmak mümkün olmaktad~r. Biz, bunu daha iyi vurgulayabilmek için, Tokat'~n So~ukp~ nar Mahallesinde oturup, Sipah Pazar~ nda tuhafiyecilik yapan es-Seyyid el-Hac Feyzullah ibni el-Hac
Ahmed ile yine Tokat'~ n Hoca Ahmed Mahallesinde oturup, Voyvoda
Han~ nda tuhafiyecilik yapan Kirkor veled-i Toros adl~~ zimminin terekelerinden baz~~ örnekler vererek durumu ayd~ nlatmaya çal~~aca~~z 12 '.

~il
12' Askeri ffifenin halktan aynlan elbiseler giymesi, Seyyidlerin, beyaz sank, ye
cübbe giymesi, zimmilerin beyaz ve ye~ il gibi renkleri tercih etmemeleri, hamamlarda
müslimlerle zimmilerin havlu ve takunyalann~ n aynlmas~~ vb. gibi konulan saymak
mümkündür.
121 T~S.; 2/33, 158.
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Müslim ve Zimmi Terekelerinin Tablosu

I - Müslim es-Seyyid el-Hac Feyzul- 2- Zimmi. Kirkor veled-i Toros'un
terekesinde bulunan baz~~ gayr-~~
lah ibni el-Hac Ahmed'in terekemenkül ve ev e~yalar~.
sinde bulunan baz~~ gayr-~~ menk~ll
ve ev e~yalar~~
Mesle~i : Tuhafiyeci
Mesle~i : Tuhafiyeci
E~yalar~ n Ad~~
S~ ra
No
1 Ev
2 Ba~~
3 Kürkçü Dükkân~~
4 Kavuk ve sar~k
5 Alaca entari
6 Ça~~~r
7 Çar~eb
8 Gömlek ve don
9 ~alvar
~~o Hama ku~a~~~
~~~ ~al ku~ak
~~2 Çuka peni~~
13 Beyaz libade
14 Beyaz kürk
15 Ye~il çukaya kapl~~ kürk
16 Pe~tamal
17 Sofra Pe~kiri
18 Pi~tov
19 Simli b~çak
20 K~l~ ç
Saat
2t
22 Minder ve makat
23 Kâlice seccâde
24 Kilim
25 Yast~ k
26 Yorgan
27 Dö~ek
28 Sim zarf

E~yalar~ n Ad~~
S~ ra
No
1 Ev
2 Dükkân
3 Kalpak
4 Alaca entari
5 Ça~~~r
6 Çuka peni~~
7 Zincab kürk (Sincab)
8 Ku~ak
9 Gömlek ve don
It) Mest
1! Dolama pe~kir
12 Sofra bezi
1 3 Tüfenk
14 Fi~eklik ve vezne
15 Pistoy
16 K~l~nç ve kabzas~~
17 Minder
18 Yan minderi
19 Canik kilimi
20 Kadife yast~ k
6 Dimi yast~ k
22 Çit yorgan
23 Dimi dö~ek
24 Billur bardak
25 Büyük sini
26 Kalay tuzluk
27 Kalay ka~~k
28 Cam fanus
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1 - Müslim es-Seyyid el-Hac Feyzullah ibni el-Hac Ahmed'in terekesinde bulunan baz~~ gayr-~~ menktil
ve ev e~yalar~~
Mesle~i :Tuhafiyeci
S~ ra
No
29

30
31
32
33
34
35

E~yalar~ n Ad~~
Tonbak zarf
Fincan
Kahve Tak~ m~~
Fener
~amdan
Bak~ r kab
Sand~ k

2 -Zimmi Kirkor veled-i Toros'un

terekesinde bulunan baz~~ gayr-~~
menkül ve ev e~yalar~.
Mesle~i :Tuhafiyeci
S~ ra
No

E~yalar~~ Ad~~

29 Sar~~ ~amdan
30 Bak~ r mangal
3 ~~ Tahta sand~ k

Burada aç~ k olarak görüldü~ü gibi, Müslim ve zimmi terekelerinde
geçen, giyim-ku~am e~yas~ , oturma odas~~ e~yas~ , yatak odas~~ e~yas~, mutfak
e~yas~, ayd~ nlatma ve ~s~ nma e~yalar~, silah-b~çak ve donan~ mlar~ n~ n adlar~ ,
renkleri, bunlarda kullan~ lan malzemeye verilen adlar ve kullan~ m amaçlar~~ hemen hemen ayn~~ oldu~u görülmektedir. Bu durum, as~ rlarca Selçuklu, Beylikler ve Osmanl~~ yönetiminde kalan zimmilerin Türk-~slam
kültürünü ne kadar benimsediklerini aç~ kça göstermektedir.
Burada hemen ~unu da belirtmek gerekir. Acaba Müslim ve zimmiler
aras~ nda hiç ayr~l~ k yok muydu? Elbette ki vard~. Zaten e~er ayr~ l~ k olmasayd~ , birine Müslim, birbirine de zimmi denemezdi. Bir defa Müslimler,
Kur'an-~~ Kerim ile Hz. muhammed'e (A.S.) inan~ rken, zimmiler, Incil ve
Hz. ~sa ile Hz. Musa'ya (A.S.) inan~yorlard~. Müslimler, "kelime-i tevhid"
getirirken, zimmiler inkâr ediyordu. Müslimler, camilerde ibadet ederken,
zimmiler kilise ve havranlarda ayin yap~ yordu. Bunlara benzer ayr~ l~ klar~~
ço~altmak mümkündür.
Biz, Tokat Sicillerinde bulunan baz~~ tereke defterlerinde kaydedilen
e~yalar aras~ nda ara-s~ ra da olsa baz~~ ayr~ l~ klar~~ gösteren belirtilere rastlad~ k. Örne~in; 9 Aral~k 1797 (19 Cemaziye'l-âhir 1212) tarihinde Tokat'ta
Kaya Mahallesinde otururken ölen Kirkor veledi Gabril'in terekesi, mahkeme görevlileri taraf~ ndan yaz~ l~rken, "Incil Kitab~ " ~eklinde yaz~ lmas~~ uy-
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gun iken "Kefere Kitab~" ~eklinde yaz~ld~~~n~~122, bazan muhtemelen oyuncak veya süs olarak kullan~lan alt~n~~ tereke içinde yazarken ba~ka bir dil
kullanmas~~ gerekirken "rahudi altunu" ~eklinde yazd~~~n~~123, bazan evde
kullan~m e~yas~~ olarak kullan~lan minder için normal "minder" ismini yazmas~, veya daha de~i~ik bir ~ekilde zimmilere ait oldu~unu belirtmesi gerekirken "Kefere minderi" ~eklinde yaz~larak, aradaki farkl~l~klar ortaya konulmu~~oluyordu 124 .
Bu gibi ufak-tefek farkl~l~klar d~~~nda, Müslimlerle zimmilerin etno~rafik yönden kayna~m~~~vaziyette olduklar~ n~~ söylemek mümkündür.
Xl— Müslim ve Zimmiler Aras~nda Sosyal Miinasebetkr
~nceledi~imiz dönem, Tokat ~ehrinde, Türklerden ba~ka, etnik yap~s~n~~ kesin olarak tespit edemedi~imiz Müslim grup ile, H~ ristiyan ve Musevi
dinine mensup Rum, Ermeni ve Yahudi etnik yap~s~na sahip z~mmi topluluklar mevcuttu. Bu topluluklar~ n ~ehirin muhtelif mahallelerinde ya ayr~~ ayr~, ya da kar~~~k olarak iskan olduklar~n~, birbirlerine kom~u evlerde
oturduklarm~~125 , ticart ortakl~klar kurduklar~n~, birbirlerinden ödünç para
al~~veri~inde bulunduklar~ n~, yukar~da belirtti~imiz gibi, evlerinde çok az
farkla hemen hemen ayn~~ etno~rafik malzemeleri kulland~klar~, ayn~~ mahkemede hak talep ettiklerini aç~k olarak görmekteyiz. Örne~in 13 Haziran
1796 (7 Zilhicce 1210) tarihinde Tokat'~n eski Voyvodas~~ el-Hac ~brahim
A~a ibni el-Hac'~ n de~i~ik zimmilerde alaca~~~oldu~unu 126 , 21 Haziran
1797 (25 Zilhicce 121i) tarihinde Tokat'ta, So~ukp~ nar-~~ Müslim Mahallesinde oturan tuhafiyeci Es-Seyyid el Hac Feyzullah ibni el-Hac Ahmed'in
Müslimler yan~nda zimmilerden de alaca~~~oldu~u 127 , 5 Ocak 1796 (24
Cemaziye'l-Ahir 1210) tarihinde Tokat'~n Hoca Ahmat Mahallesinde oturup Voyvoda Han~nda tuhafiyecilik yapan Kirkor veled-i Toros zimminin
poliçe kar~~l~~~~Müslimlerden de alaca~~~oldu~u 128 , ~ubat ba~lar~~ 1772 tarihinde Yâr Ahmet mahallesinde ölen Karabat veled-i Bogos zimminin ço-

T~S.; 3/16; 1/288.
123 T~S.; ~~ /288.
24 T~S.; 1/288.
125 T~S.; 2/6.
126 T~S.; 2/83.
I 22 T~S.; 2/158.
128 T~S.; 2/33.
122
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cuklanna mahkemenin vasi ve nafaka ve kisve-bahâ tayin etti~ini görmekteyiz I".
Buradaki ve önceki bölümlerde verdi~im ömeklerden anla~~ ld~~~~gibi,
Osmanl~~ yöneticileri Müslim ve zimmiler aras~ nda tarafs~ z bir idare uyguluyorlard~ . Bu idari ve hukuki e~ itlik içinde, Müslim ve zimmi kesim, birarada, bölünüp parçalanmadan, birlik halinde ya~amay~~ tercih etmi~ler gibi gözükrnektedir. Bu birlik ve dayan~~ma, kar~~l~ kl~~ diyalok içinde ya~ay~~tan olmal~~ ki, zimmiler aras~ nda ~ slâma girme adeti, oldukça yayg~ nd~. Bir
zimmi mahkeme-i ~er'e gelerek kendi etnik yap~s~ n~, dinini, ad~ n~~ belirttikten sonra, âkil, bâli~a ve hür oldu~unu beyan ederek, kendi bat ~ l dinini
b~ rak~ p ~eref-i ~slâm ile mü~ erref olmak istedi~ini aç~ klayarak, gerekli
muamelenin yap~lmas~ n~~ isterdi. örne~in: 3 Eylül 1772 (5 C.Ahir 1118)
tarihinde Tokat'~ n Hoca Ahmed Mahallesinde oturan Toros'un kendi bat~ l dinini b~ rakarak, ~eref-i ~slam ile mü~erref olup, ad~ n~~ da Salih olarak
de~i~tirdi~ini görmekteyiz ").
Osmanl~~ Müslim ve zimmileri, birbirinden kopuk birer toplum olmaktan çok, birbirleri ile kayna~m~~~vaziyetteydi demek daha do~ru olacak san~ yorum.
Sonuç
Buraya kadar, Çin'de, Hindistan'da, ~ ran'da, Roma'da, Eski Yunan'da, Mo~ollar'da, ~ slam öncesi Orta Asya Türklerinde, Cahiliyye ça~~~
Araplar~ nda, ~slam hukukunda, Osmanl~~ Kanun-nâmelerinde ve en son
olarak da 1771-1810 y~ llar~~ aras~ nda Tokat'ta aile, evlilik usulleri, nikâh,
mehir, nafaka, bo~anma, zina, do~um, çocuk say~lar~ , aile nüfusu, vasi,
nâz~ r, kayy~ m tayini, ekonomik ve etno~rafik yönden ailenin durumu gibi
konular üzerinde durduk.
Bu aç~ klamalardan sonra, Osmanl~~ aile yap~s~ n~, ~slam hukuku ile
Türk töresinin ~ekillendirdi~ini, ~slam f~ k~ h~ nda görülen teorik hükümlerin, tatbikatta ço~u zaman Osmanl~~ Kad~s~~ taraf~ ndan uyguland~~~ n~, erkekler aras~nda çok evlili~e itibar edilmedi~ini, ailelerin en çok bir veya iki
çocu~a sahip oldu~unu, yetim kalan çocuklar~ n, mutlak surette güvenlik
alt~na al~nd~klar~n~ , terekelerden, k~ z ve erkek evlatlann ferâiz hukukuna
1 " T~S.; 1/13.

'" T~S.;

I/I, 2, 3, 4, 5, 6 vd.
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göre mutlak pay ald~ klar~ n~, inceledi~imiz dönem, Tokat ailesinin, orta
halli ekonomik yap~ya sahip oldu~unu, etno~rafik yönden Müslim ve zimmi ailelerin ayn~~ yap~da olduklar~n~ , aralar~ nda sosyal münasebetlerin s~ k~~
oldu~unu, zimmilerin, dini ve etnik yönden ayr~~ olmalar~ na ra~men,
Türk-~ slâm kültürünü benimsemi~~olduklar~ n~, Tokat halk~ n~ n itilâfs~z bir
toplum yap~s~~ arzetti~ini belirten sonuçlara varmak mümkündür.
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