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ùslamiyetten Önce Türklerde Aile Hukuku
In Turks before Islam the Law of Family
MehmetȱMANDALO<LU ȱ
ÖZET
Gslamiyet’tenȱönceȱTürklerdeȱaileȱtoplumunȱtemelidir.ȱAile,ȱTürkȱhukukȱsistemiȱolanȱtöreȱiçinȬ
deȱkendineȱözgüȱbirȱhukukȱanlayıóınaȱsahiptir.ȱAileninȱoluómasındakiȱbuȱanlayıó;ȱörf,ȱâdet,ȱ
gelenek,ȱgöreneklerȱolarakȱgörülmektedir.ȱAileninȱoluóması,ȱsözȱkesmeȱileȱbaólayıpȱdüÂünȱtöreȬ
niyleȱdevamȱedenȱveȱçocuÂunȱdünyayaȱgelmesiyleȱtamamlananȱbirȱsüreçȱolarakȱgörülmektedir.ȱ
Buȱsüreçte,ȱkalınȱveȱçeyiz’inȱvarlıÂıȱaileninȱbütünlüÂünüȱkoruyanȱunsurlardandır.ȱAileȱhukuȬ
kuȱaçısındanȱkalınȱveȱçeyiz’inȱvarlıÂıȱboóanmanınȱönündekiȱbirȱengelȱolarakȱgörülmektedir.ȱ
BundanȱdolayıȱeskiȱTürklerdeȱboóanmaȱolaylarıȱfazlaȱgörülmez.ȱEskiȱTürkȱaileȱhukukundaȱ
kadınaȱönemȱverildiÂiȱgörülmektedir.ȱKadın,ȱsadeceȱaileninȱmalınınȱortaÂıȱdeÂil,ȱaynıȱzamandaȱ
kendiȱmalınınȱdaȱkullanıcısıdır.ȱKoca,ȱkarısınınȱbabaȱevindenȱgelirkenȱgetirdiÂiȱçeyizȱüzerindeȱ
hiçbirȱhakkaȱsahipȱdeÂildir.ȱAileȱhukukuȱaçısından,ȱkadınlarȱóahsiȱmülkiyetȱsahibidirler.ȱKadıȬ
naȱverilenȱönem,ȱcezaȱhukukuȱuygulamalarındaȱdaȱgörülmektedir.ȱKadınaȱkaróıȱiólenenȱsuçlarȱ
ölümleȱcezalandırılmıótır.ȱHukukiȱaçıdanȱeskiȱTürklerdeȱataerkilȱbirȱyapıȱgörülmesineȱraÂmenȱ
kadınlarınȱdaȱsözȱsahibiȱolduklarınıȱgörüyoruz.ȱÇocuklarınȱdurumuȱiseȱtöreȱgereÂinceȱgüvenceȱ
altınaȱalınmıótır.ȱAileȱhukukununȱtemeli,ȱmirasȱveȱmülkiyetȱhukukunaȱdayanmaktadır.ȱ
•
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ABSTRACT
BeforeȱIslamȱamongȱtheȱTurksȱtheȱfamilyȱisȱtheȱbasisȱofȱsociety.ȱFamily,ȱinȱcustomsȱofȱ
Turkishȱlegalȱsystemȱhasȱaȱuniqueȱunderstandingȱofȱlaw.ȱThisȱunderstandingȱofȱfamilyȱformaȬ
tion,ȱcustoms,ȱtraditionsȱandȱcustomsȱobserved.ȱTheȱformationȱofȱtheȱfamily,ȱtheȱweddingȱceȬ
remonyȱbeginsȱwithȱcuttingȱaȱprocessȱofȱongoingȱandȱcompletedȱtheȱchildȱisȱseenȱasȱtheȱorigin.ȱ
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Inȱthisȱprocess,ȱtheȱpresenceȱofȱdowryȱandȱbrideȇsȱtrousseauȱparcelȱprotectȱtheȱintegrityȱofȱtheȱ
family.ȱTheȱpresenceȱofȱdowryȱandȱbrideȇsȱtrousseauȱinȱtermsȱofȱfamilyȱlawȱisȱseenȱasȱaȱbarrierȱ
toȱdivorce.ȱTherefore,ȱinȱancientȱTurksȱdivorceȱeventsȱweren’tȱseen.ȱInȱoldȱTurkishȱfamilyȱlaw,ȱ
womenȱareȱgivenȱimportance.ȱWomenȱnotȱonlyȱfamilyȱfinancialȱpartner,ȱbutȱalsoȱtheȱuserȱofȱ
theirȱpossessions.ȱHusbandȱdoesȱnotȱhaveȱwife’sȱfather’sȱhouseȱanyȱrightsȱoverȱtrousseauȱbroȬ
ughtȱbayȱtheȱway.ȱInȱtermsȱofȱfamilyȱlaw,ȱwomenȱareȱtheȱownerȱofȱpersonalȱproperty.ȱTheȱimȬ
portanceȱofȱwomenȱinȱtheȱcriminalȱlawȱpracticeȱmayȱalsoȱoccur.ȱCrimesȱcommittedȱagainstȱ
womenȱsentencedȱtoȱdeath.ȱAlthoughȱinȱancientȱTurksȱaȱpatriarchalȱbuildingȱseeȱthatȱlegalȱ
pointȱofȱviewȱthatȱwomen.ȱTheȱsituationȱofȱchildrenȱisȱensuredȱaccordingȱtoȱcustom.ȱTheȱbasisȱ
ofȱfamilyȱlaw,ȱinheritanceȱandȱpropertyȱlawȱisȱbased.ȱ
•
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Girióȱȱ
Gslamiyet’tenȱöncekiȱTürklerdeȱaile,ȱtoplumunȱenȱküçükȱbirimiydi.ȱAileninȱ
meydanaȱgelmesiȱiçinȱgerekliȱbazıȱtoplumsalȱkurallarȱbütünüȱTürklerdeȱhukukȱ
anlayıóınınȱoluómasındaȱetkiliȱolmuótur.ȱYazılıȱolmayanȱhukukiȱkurallarȱbütüȬ
nüȱ olarakȱ karóımızaȱ çıkanȱ töre,ȱ eskiȱ Türklerdeȱ önemlidir.ȱ Töre,ȱ ȱ Eskiȱ Türklereȱ
atalarındanȱkalanȱbütünȱkurallarȱtoplamıȱ(Gökalpȱ1977:ȱ17),ȱȱ“kanun”ȱmanasınȬ
daȱeskiȱTürkȱsosyalȱhayatınıȱdüzenleyenȱ“mecburi”ȱkaidelerȱbütünüȱ(KafesoÂluȱ
1993:ȱ233)ȱolarakȱtanımlanmaktadır.ȱTöre,ȱGslamiyet’tenȱöncekiȱTürkȱtoplumunȬ
daȱhâkimȱveȱgeçerliȱolanȱtekȱdeÂerdi.ȱTürklerȱbuȱdurumuȱ,ȱ“ilȱ(devlet)ȱgiderȱtöȬ
rüȱ (töre)ȱ kalır”ȱ sözüȱ ileȱ ifadeȱ ediyorlardıȱ (Kocaȱ 2002:ȱ 15).ȱ Toplumdaȱ töreninȱ
öneminiȱanlatanȱenȱiyiȱsözȱhiçȱóüphesizȱ“töreȱkonuóuncaȱhanȱsusar”ȱdeyimidirȱ
(Aksoyȱ 2011:ȱ 12).ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ töreȱ herȱ óeyinȱ üstündeȱ görülmektedir.ȱ Töre,ȱ
yazılıȱolmayanȱkurallarȱbütünüdür.ȱGnsanlıkȱtarihindeȱyazıdanȱönceȱsöz,ȱyazılıȱ
hukuktanȱönceȱsözlüȱhukukȱolduÂuȱiçinȱbirçokȱyazılıȱhukukȱuygulamasıȱdahaȱ
çokȱsözlüȱhukukȱdeneyimlerindenȱortayaȱçıkmıótır.ȱYazılıȱhukukunȱdahaȱsonraȱ
yasayaȱ dönüótürdüÂüȱ kurallar,ȱ sözlüȱ hukukunȱ dahaȱ öncedenȱ uyguladıÂıȱ veȱ
genellikȱ kazandırdıÂıȱ kurallardırȱ (ȱ OÂuzȱ 2012:ȱ 104).ȱ Buȱ sözlüȱ kurallarȱ bütünüȱ
Gslamiyet’tenȱ önceȱ Türklerdeȱ töreȱ olarakȱ görülmektedir.ȱ Töre;ȱ ȱ örf,ȱ âdet,ȱ geleȬ
nek,ȱ görenekȱ óeklindeȱ karóımızaȱ çıkmaktadır.ȱ Töre,ȱ Türklerdeȱ sadeceȱ sosyalȱ
hayatıȱdüzenleyenȱbirȱkurallarȱbütünüȱdeÂilȱaynıȱzamandaȱsözlüȱnormlarȱbütüȬ
nüdür.ȱTöre,ȱherȱóeyinȱüstündeȱolup,ȱTürklerinȱbütünȱfertleriyleȱuymakȱzorunȬ
daȱolduklarıȱhukukȱkurallarıdır.ȱHükümdarlarȱdaȱtöreyeȱuymakȱzorundadırlar.ȱȱ
Töreninȱ deÂiótirilmezȱ hükümlerȱ içerdiÂiȱ sonucuȱ çıkarılmamalıdır.ȱ Töreȱ hukuȬ
kununȱ hükümleri,ȱ tıpkıȱ yazılıȱ hukukunȱ hükümleriȱ gibiȱ eskimektedirȱ (ȱ OÂuzȱ
2012:ȱ104).ȱHükümleriȱeskiyen,ȱdeÂiótirilmesiȱgerekenȱtöre,ȱçevreȱveȱimkânlaraȱ
uygunȱ yeniliklereȱ açıktıȱ (KafesoÂluȱ 1993:ȱ 234).ȱ Buȱ durum,ȱ töreninȱ yeniliklereȱ
açıkȱ olduÂunuȱ yaȱ daȱ töreninȱ deÂióebilirȱ özelliklerininȱ bulunduÂunuȱ gösterir.ȱ
Türkȱhükümdarlarıȱyereȱveȱzamanaȱgöreȱ“meclis”lerininȱonayınıȱalmakȱsuretiyȬ
leȱ töreyeȱ yeniȱ hükümlerȱ getirebiliyorlardıȱ (ȱ KafesoÂluȱ 1993:ȱ 234).ȱ Kurultaydaȱ
alınanȱ deÂióiklikȱ kararıȱ hakanȱ tarafındanȱ onaylandıktanȱ sonraȱ yürürlüÂeȱ girȬ
mektedir.ȱ Buradanȱ KaÂan’ınȱ tekȱ baóınaȱ kararȱ vermeȱ yetkisineȱ sahipȱ olmadıÂı,ȱ
ancakȱmeclisindekiȱkararıȱonayladıktanȱsonraȱyürürlüÂeȱgirdiÂiniȱgörmekteyiz.ȱȱ
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TöreninȱuygulanmasınaȱözgüȱbirȱörneÂiȱAsyaȱHunȱDevletiȱileȱAvrupaȱHunȱ
Devletiniȱ mukayeseȱ ederekȱ vermemizȱ mümkündür.ȱ Asyaȱ Hunȱ Devleti,ȱ enȱ
önemliȱ döneminiȱ devletȱ teókilatlanması,ȱ askeri,ȱ siyasiȱ vb.ȱ baóarılarıȱ açısındanȱ
Meteȱ (ȱ MoȬtun)ȱ zamanındaȱ yaóamıótır.ȱ Meteȱ zamanındaȱ Hunȱ Devleti,ȱ devletȱ
teókilatıȱveȱkurumlarıȱaçısındanȱileriȱbirȱseviyeyeȱulaómıótı.ȱAvrupaȱHunȱDevleȬ
tiȱ deȱ buȱ seviyeyeȱ Attilaȱ zamanındaȱ ulaómıótır.ȱ Attilaȱ dönemindeȱ deȱ Avrupaȱ
Hunȱ Devletiȱ siyasi,ȱ ekonomik,ȱ askeriȱ veȱ kültürelȱ açılardanȱ ileriȱ birȱ seviyeyeȱ
ulaómıótır.ȱAvrupaȱHunȱDevletinde,ȱsiyasi,ȱekonomik,ȱaskeriȱveȱkültürelȱkararȬ
larȱmeclisteȱalınmıó,ȱtöreȱkurallarıȱuygulanmıótır.ȱȱȱȱ
Töreninȱanayasaȱhükmündeȱadalet,ȱiyilik,ȱfedakârlık,ȱeóitlik,ȱkióilikȱgibiȱdeȬ
Âiómezȱ prensiplerininȱ bulunmasıȱ (KafesoÂluȱ 1993:ȱ 235),ȱ aileȱ kurumununȱ koȬ
runmasınıȱveȱtoplumdakiȱmensubiyetȱfikrininȱpekiótirilmesiniȱ(Aksoyȱ2011:ȱ12)ȱ
saÂlamaktadır.ȱ Aileninȱ devamlılıÂıȱ töreȱ tarafındanȱ güvenceȱ altınaȱ alınmıótır.ȱ
Aileȱ üyelerindeȱ “Benȱ ölürsemȱ çocuklarımȱ veȱ eóimȱ neȱ olur”ȱ diyeȱ birȱ kuókuȱ veȱ
korkuȱ olmamasıȱ töreninȱ aileȱ fertlerineȱ verdiÂiȱ güvenceninȱ sonucudur.ȱ Aileninȱ
reisiȱ konumundakiȱ beyinȱ hayatınıȱ kaybetmesindenȱ sonraȱ ailesine,ȱ çocuklarınaȱ
kiminȱ bakacaÂıȱ töreceȱ tayinȱ edilmiótir.ȱ Aileȱ dıóarıyaȱ karóıȱ birȱ bütündüȱ (Ögelȱ
1979:ȱ167).ȱBuradanȱtöreninȱaileȱhukukuȱaçısındanȱneȱdenliȱbüyükȱbirȱsorumluȬ
luÂaȱsahipȱolduÂuȱgörülmektedir.ȱȱ
1.

EskiȱTürklerdeȱHukukiȱAçıdanȱAileninȱOluómasıȱ

Aile,ȱ“ana,ȱbaba,ȱçocuklarȱveȱtaraflarınȱkanȱakrabalarındanȱmeydanaȱgelmióȱ
ekonomikȱveȱtoplumsalȱbirȱbirlik”tirȱ(ȱGülerȱ1992:ȱ39).ȱAile,ȱtoplumȱolmaȱanlaȬ
yıóınınȱbaólangıcıdır.ȱBirbirineȱakrabalıkȱbaÂlarıȱileȱbaÂlıȱolanȱfertlerinȱtoplamıȬ
dırȱ(ȱKocaȱ2002:ȱ15).ȱEskiȱTürkȱtoplumundaȱilkȱsosyalȱbirlikȱolanȱaile,ȱbütünȱtopȬ
lumsalȱbünyeninȱçekirdeÂiȱdurumundaȱidiȱ(KafesoÂluȱ1993:ȱ216;ȱÖgelȱ2001:ȱ237;ȱ
Glgenȱ2005:ȱ827).ȱKanȱakrabalıÂıȱesasınaȱdayananȱailedeȱreisȱerkekti.ȱAileninȱesasȱ
çekirdeÂiniȱbaba,ȱoÂulȱveȱtorunlarȱoluóturuyordu.ȱEvlenipȱgidenȱkızlarȱileȱonlaȬ
rınȱçocuklarıȱailedenȱsayılmazlardıȱ(Ögelȱ2001:ȱ237;ȱGlgenȱ2005:ȱ827).ȱȱ
GöktürklerdeȱaileȱileȱbilgilerimizinȱkaynaÂınıȱOrhunȱKitabeleriȱoluóturmakȬ
tadır.ȱ Kitabelerdeȱ geçenȱ ifadelerdenȱ Göktürklerdekiȱ aileȱ yapısıȱ hakkındaȱ bilgiȱ
sahibiȱolmakȱmümkündür.ȱKölȱTiginȱAbidesiȱDoÂuȱCephesindeȱȈÜstteȱmaviȱgök,ȱ
alttaȱyaÂızȱyerȱkılındıkta,ȱikisiȱarasındaȱinsanoÂluȱkılınmıó,ȱinsanoÂlununȱüzerineȱatamȱ
Buminȱ KaÂan,ȱ Gstemiȱ KaÂanȱ oturmuó.ȱ Oturarakȱ Türkȱ milletininȱ iliniȱ töresiniȱ tutuȱ
vermió,ȱdüzenleyivermióȱȈȱ(ȱErginȱ1983:ȱ20)ȱifadeleriȱgeçmektedir.ȱBuradanȱyeryüȬ
zününȱnasılȱyaratıldıÂıȱveȱyeryüzündeȱTürkȱmilletininȱnasılȱtöreȱsahibiȱolduÂuȱ
anlaóılmaktadır.ȱ Buȱ anlatıótaȱ Türklerinȱ hukukiȱ normlarınınȱ olduÂuȱ veȱ bununȱ
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birȱ düzenlemeȱ sonucuȱ oluóturulduÂuȱ görülmektedir.ȱ Göktürklerdeȱ aileninȱ
oluómasınıȱsaÂlayanȱifadeȱiseȱyineȱOrhunȱKitabeleri’ndeȱgeçmektedir.ȱBuradakiȱ
ifadeyeȱgöre;ȱ“Türkȱmilletiȱyokȱolmasınȱdiye,ȱmilletȱolsunȱdiye,ȱbabamȱGlterióȱKaÂan’ı,ȱ
annemȱGlbilgeȱHatunȇuȱgöÂünȱtepesindenȱtutupȱkaldırmıóȱolacak”ȱ(Erginȱ1983:ȱ20).ȱBuȱ
ifadedenȱTürklerdeȱaileȱyapısıȱileȱilgiliȱenȱönemliȱçıkarım,ȱçekirdekȱaileȱyapısıȬ
nınȱ olduÂudur.ȱ Orhunȱ Kitabeleri’neȱ göreȱ Türkȱ ailesiȱ ana,ȱ babaȱ veȱ çocuktanȱ
oluómaktadır.ȱEÂerȱgenióȱaileȱyapısıȱolsaydıȱkitabelerdeȱbunaȱyerȱverilirdi.ȱȱ
EskiȱTürkȱdevletlerindeȱsosyalȱveȱhukukiȱkurallarınȱbütününeȱtöreȱadıȱveȬ
rilmektedirȱ (Aydınȱ 1995:ȱ 33).ȱ ȱ Töre,ȱ aileȱ ileȱ kióilerȱ içinȱ birȱ “görenek”ȱ idi.ȱ Töre,ȱ
aynıȱzamandaȱbirȱ“yol”,ȱdahaȱdoÂrusuȱ“yaóamaȱyolu”ȱidiȱ(Ögelȱ1979:ȱ232Ȭ233).ȱ
Eskiȱ Türklerdeȱ óahıs,ȱ aileȱ veȱ mirasȱ hukukununȱ oluómasındaȱ töreninȱ etkisiȱ buȬ
lunmaktadır.ȱTöreninȱoluóumuȱileȱilgiliȱenȱönemliȱbilgiȱkaynaÂımızıȱOrhunȱKiȬ
tabeleriȱ oluóturmaktadır.ȱ Orhunȱ Kitabeleri’neȱ göreȱ töre,ȱ halkȱ arasındaȱ zamanȱ
içindeȱvarȱolanȱörfȱveȱâdetlerinȱbelirliȱbirȱsüreçȱiçindeȱhukukiȱbirȱyapıȱkazanmaȬ
sıȱveȱsosyalȱyaptırımlarınȱyanıȱsıraȱhukukiȱyaptırımlarınȱdaȱdevreyeȱgirmesidirȱ
(Aydınȱ1995:ȱ33).ȱBuradanȱaileȱhukukununȱtemeliniȱoluóturanȱörf,ȱâdet,ȱgelenek,ȱ
görenekleriȱdeÂerlendirmekȱdoÂruȱbirȱyaklaóımȱolacaktır.ȱȱ
Gslamiyet’tenȱ önceȱ Türklerdeȱ aileninȱ meydanaȱ gelmesiȱ evlilikȱ yoluylaȱ gerȬ
çekleómektedir.ȱEvliliÂinȱgerçekleómesiȱözelȱhukukȱaçısındanȱincelenmesiȱgereȬ
kenȱ birȱ konudur.ȱ Çünküȱ aileȱ müessesesininȱ kurulmasıȱ amacıylaȱ düzenlenenȱ
evlilikȱmerasimleriȱtöreyeȱgöreȱyapılmaktadırȱveȱtöreȱgereÂinceȱmeydanaȱgetiriȬ
lenȱ aileȱ düzeniȱ dahaȱ sonrakiȱ kuóaklaraȱ aktarılmaktadır.ȱ Türkçedeȱ kullanılanȱ
“evlenme”ȱ veyaȱ “evlendirme”ȱ tabirleriȱ evlenenȱ erkekȱ veyaȱ kızınȱ babaȱ ocaÂınȬ
danȱayrılarakȱyeniȱbirȱevȱ(aile)ȱmeydanaȱgetirdiÂininȱifadesidirȱ(KafesoÂluȱ1993:ȱ
216).ȱ Buradakiȱ ifadedenȱ evlilikȱ yoluylaȱ yeniȱ birȱ yuvaȱ kurulmasıȱ anlaóılmaktaȬ
dır.ȱ Türkȱ anlayıóınaȱ göreȱ “evlenmeȱ veȱ yuvaȱ kurma”ȱ Türkȱ devletlerininȱ temeliȱ
idiȱ (ȱ Ögelȱ 1979:ȱ174;ȱ Gülerȱ 1992:ȱ50).ȱ Oȱ haldeȱyeniȱ birȱ yuvaȱ kurulduÂunaȱ göreȱ
özelȱ mülkiyetȱ kavramıȱ ortayaȱ çıkmıótırȱ diyebiliriz.ȱ Evlilikȱ birbirleriniȱ seven,ȱ
birbirleriyleȱbirȱömürȱbirȱaradaȱyaóamayıȱgözeȱalanȱikiȱinsanınȱbirlikteliklerininȱ
zihinlerdeȱveȱtoplumȱgözündeȱresmileómesidirȱ(ȱErkulȱ2002:ȱ58Ȭ59).ȱEskiȱTürkȬ
lerdeȱevlilikȱyoluylaȱbuȱberaberliÂinȱtoplumȱgözündeȱresmiȱbirȱkimliÂeȱbürünȬ
dürülmesiȱ hukukiȱ açıdanȱ deÂerlendirilmelidir.ȱ Çünküȱ hukukiȱ olarakȱ evlilikleȬ
rinȱ diÂerȱ insanlarȱ veȱ kanunȱ önündeȱ belgelendirilmesiȱ gerekir.ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ
buȱ uygulamanınȱ yapıldıÂınıȱ görmekteyiz.ȱ Evlenme,ȱ eskiȱ Türklerdeȱ toplumsalȱ
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birȱgörevdi.ȱBekârlıkȱayıpȱsayılırdıȱ(ȱErkulȱ2002:ȱ63).ȱKaógarlıȱMahmud,ȱevliliÂinȱ
gerçekleómesiȱiçinȱikiȱkióiȱarasındaȱaracılıkȱyapan,ȱevlenmeȱzamanındaȱdünürȬ
lerȱ arasındaȱ gidipȱ gelenȱ kióilerinȱ olduÂunuȱ veȱ buȱ kióilereȱ “arkuçı”ȱ denildiÂiniȱ
ifadeȱ etmektedirȱ (Kaógarlıȱ Mahmudȱ 1985:ȱ I,ȱ 141).ȱ Türklerdeȱ evlilik,ȱ oÂlanȱ veȱ
kızınȱortakȱiradesiȱileȱailelerinȱkaróılıklıȱrızasınaȱbaÂlıydıȱ(Kocaȱ2002:ȱ16).ȱȱ
EskiȱTürklerdeȱbirȱgençȱevlenirkenȱneȱkarısınıȱkendiȱbabasınınȱocaÂınaȱgetiȬ
rirdiȱneȱdeȱkendisiȱkarısınınȱocaÂınaȱgiderdi.ȱGçȱgüveylikȱolmadıÂıȱgibiȱiçȱgelinȬ
likȱdeȱyoktuȱ(Gökalpȱ1976:ȱ296).ȱBuradanȱeskiȱTürklerdeȱóahsiȱmülkiyetȱkavraȬ
mınınȱoluótuÂunuȱgörmekteyiz.ȱÇünküȱyeniȱevlenenȱçiftȱkendiȱyuvalarınıȱkurȬ
makȱ suretiyleȱ kendilerineȱ aitȱ malȬmülkȱ sahibiȱ deȱ olmaktadırlar.ȱ Buȱ durumunȱ
toplumsalȱyönüȱise,ȱçiftinȱkendiȱsosyalȱortamınıȱoluóturmasıdır.ȱ
Hunȱdevletindeȱhakanlarınȱkızȱaldıklarıȱbelirliȱboylarȱvardır.ȱHunlarınȱsosȬ
yoȬekonomikȱ açıdanȱ geliómióȱ boylarıȱ kızȱ kaçırmaȱ yoluȱ ileȱ evlenmeȱ yöntemineȱ
baóvurmamıólardırȱ(Yakutȱ2002:ȱ408Ȭ409).ȱÇünküȱHunlarınȱ“kızȱkaçırma”ȱgeleȬ
neÂiȱ ileȱ evlendiklerineȱ dairȱ hiçbirȱ belgeȱ bulunmamaktadırȱ (ȱ Ögelȱ 1979:ȱ 162).ȱȱ
Çinȱkaynaklarındanȱeldeȱedilenȱbilgilereȱgöre,ȱKuzeyȱUygurlardaȱaile,ȱresmiȱveȱ
hukukiȱ birȱ evlenmeȱ akdineȱ dayanmıótır.ȱ EvliliÂiȱ “kavuómak”ȱ olarakȱ niteleyenȱ
Uygurlar,ȱevliliÂinȱaókȱveȱhisȱyönünüȱbelirtmiólerdir.ȱUygurlardaȱkanȱhısımlıÂıȱ
evlenmeyeȱ engeldir.ȱ Evlenmeninȱ belliȱ birȱ yaóıȱ yokturȱ veȱ buluÂȱ evlenmeȱ içinȱ
yeterlidirȱ(Yakutȱ2002:ȱ423).ȱ
Eskiȱ Türklerdeȱ aileȱ yapısıȱ devletlerinȱ çoÂundaȱ aynıȱ óekildeȱ meydanaȱ gelȬ
miótir.ȱ Buȱ durumunȱ oluómasındaȱ aileyiȱ meydanaȱ getirenȱ esaslarınȱ örfȱ veȱ âdetȱ
hukukuȱóeklindeȱzamanȱiçindeȱkurallaómasıȱetkiliȱolmuótur.ȱBuȱoluóumdaȱdevȬ
letlerinȱrolüȱhukukunȱdiÂerȱalanlarınaȱgöreȱsınırlıdırȱ(Dursunȱ2011:ȱ110).ȱ
Türkȱtoplumuȱataerkilȱbirȱyapıyaȱsahiptir.ȱYaniȱbabaȱveȱerkekȱotoritesiȱgeȬ
lenekselȱyapınınȱtemelȱtaólarındanȱbiridir.ȱAtayaȱveȱbabayaȱkaróıȱgelmek,ȱonlaȬ
rınȱsözündenȱçıkmakȱóuȱyaȱdaȱbuȱóekildeȱcezaȱgerektirenȱbirȱsuçturȱ(ȱOÂuzȱ2012:ȱ
109).ȱAileȱyönetimindeȱBabaȱhukukuȱesastır.ȱAileȱtipiȱküçükȱailedirȱ(Dursunȱ2011:ȱ
110).ȱTürkȱtoplumundaȱdoÂanȱçocuklarȱbabanınȱsoyunaȱaittirȱveȱsoyȱerkekȱçoȬ
cuklaȱdevamȱeder.ȱBuȱnedenleȱdoÂanȱçocuklarınȱbabasınınȱkimȱolduÂuȱbilinmeȬ
lidir.ȱDedeȱKorkutȱKitabı’ndaȱgeçenȱ“OÂulȱkimdenȱolduÂunȱanasıȱbilir”ȱatasözüȱ
konuylaȱiliókiliȱokunabilir.ȱEvlilikȱkurumuȱözelindeȱevlenecekȱgençlerinȱkimlerȬ
leȱevleneceÂineȱaileninȱveȱbunaȱdahaȱçokȱerkeklerinȱkararȱvermesiȱdüóüncesiȱheȱ
korunmuótur.ȱYaȱdaȱbütünȱgelenekȱbiçimleriȱkorunarakȱevlenecekȱolanȱgençleȬ
rinȱrızalarınınȱalınmasıȱönȱplandadır.ȱKızȱisteme,ȱsözȱkesme,ȱnióan,ȱkınaȱgecesi,ȱ
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düÂünȱvb.ȱtörenlerȱbuȱotoriteyiȱtanıyan,ȱtanımlayanȱveȱdestekleyenȱpratiklerdirȱȱ
(ȱOÂuzȱ2012:ȱ109Ȭ110).ȱ
Gslamiyet’tenȱönceȱTürklerdeȱaileȱyapısınınȱhukukiȱolarakȱyasalaótıÂıȱevlilikȱ
türüȱ dıótanȱ evlenmeȱ olarakȱ tanımlananȱ egzogamiȱ biçimindekiȱ evliliktir.ȱ TürkȬ
lerdeȱdıóarıdanȱevlenmeȱ(exogamie)ȱesastıȱ(Donukȱ1988b:ȱ8).ȱTürklerdeȱgörülenȱ
egzogamiȱanlayıóınınȱbulunmadıÂınıȱiddiaȱedenȱaraótırmacılarȱdaȱbulunmaktaȬ
dır.ȱBuȱaraótırmacılardanȱEsraȱYakut,ȱözellikleȱGöktürklerdeȱevlenmeȱgenellikleȱ
ekzogamikȱtemellereȱdayanmadıÂınıȱifadeȱetmektedir.ȱ(Yakutȱ2002:ȱ416).ȱBuraȬ
dakiȱtartıóılanȱkonuȱhukukiȱaçıdanȱbakıldıÂındaȱkanaatimceȱTürklerdekiȱevlilikȱ
müessesesininȱ dıótanȱ gerçekleóenȱ biçimidir.ȱ Çünküȱ Türklerdeȱ oÂlanlarȱ dıóarıȬ
danȱevlendirilmekte,ȱkızlarȱdaȱdıóarıyaȱverilmekteydiȱ(Kocaȱ2002:ȱ16).ȱTürklerdeȱ
görülenȱegzogamiȱbiçimindekiȱevlilikȱanlayıóınınȱvarlıÂınaȱbaókaȱbirȱgörüóȱkaȬ
zandıranȱ Bahaeddinȱ Ögelȱ ise,ȱ konuyuȱ Hunlaraȱ kadarȱ götürmektedir.ȱ BahaedȬ
dinȱ Ögel,ȱ Çinȱ kaynaklarındanȱ eldeȱ ettiÂiȱ bilgilerȱ doÂrultusunda,ȱ Hunlarınȱ geȬ
liómióȱ babaerkilȱ aileȱ yapısınaȱ sahipȱ olduÂunu,ȱ babaerkilȱ aileninȱ temelininȱ deȱ
dıóarıdanȱ evlenmeyeȱ yaniȱ ekzogamiyeȱ dayandıÂınıȱ ifadeȱ etmektedirȱ (Yakut,ȱ
2002:ȱ 408).ȱ KafesoÂluȱ da,ȱ Türklerdeȱ görülenȱ evlenmeȱ tipininȱ dıótanȱ evlenmeȱ
(egzogami)ȱbiçimindeȱolduÂuȱgörüóündedirȱ(Dursunȱ2011:ȱ110).ȱ
Türklerdeȱ aileȱ yapısınıȱ oluóturanȱ hukukiȱ birȱ etkenȱ evlilikȱ tiplerindenȱ çokȱ
eólilikȱolarakȱdeÂerlendirilenȱmonogamiȱbiçimindekiȱevliliÂinȱolupȱolmadıÂıdır.ȱ
Buȱ konudaȱ daȱ araótırmacılarȱ arasındaȱ farklıȱ görüólerȱ bulunmaktadır.ȱ Gbrahimȱ
KafesoÂlu,ȱTürklerdeȱgörülenȱevliliÂinȱtekȱeólilikȱ(monogami)ȱolduÂuȱgörüóünȬ
dedirȱȱ(Dursunȱ2011:ȱ110).ȱAbdülkadirȱDonuk,ȱeskiȱTürkȱtoplumundaȱgenellikleȱ
tekȱ eólilikȱ (monogamie)ȱ görüldüÂünü,ȱ bununȱ yanındaȱ hükümdarȱ ailesindeȱ siȬ
yasiȱ sebeplerleȱ birdenȱ fazlaȱ kadınlarlaȱ evlenmeninȱ varȱ olduÂunuȱ ifadeȱ etmekȬ
tedirȱ(Donuk,ȱ1988b:ȱ8).ȱEsraȱYakutȱiseȱbuȱkonudaȱbirazȱdahaȱfarklıȱdüóünmekȬ
tedir.ȱOnaȱgöreȱTürklerde,ȱçokȱkadınlaȱevlilikȱsözȱkonusudur.ȱGlkȱkadınȱevinȱbaóȱ
kadınıȱ olmuótur.ȱ Daimaȱ denkliÂeȱ dikkatȱ edilmiótir.ȱ Yüksekȱ mevkideȱ bulunanȱ
birȱ kadın,ȱ kendisindenȱ aóaÂıȱ durumdaȱ bulunanȱ birȱ erkekleȱ evlenemediÂiȱ gibi;ȱ
dengiȱolmayanȱbirȱkızlaȱevlenenȱerkeÂinȱçocuklarıȱdaȱtoplumȱtarafındanȱfarklıȱ
davranıólarlaȱkaróılanmıótırȱ(Yakutȱ2002:ȱȱ416).ȱOrhanȱTürkdoÂan,ȱHunlarȱaraȬ
sındaȱçokȱkadınlaȱevlenmeninȱhâkimȱolduÂuȱgörüóündedir.ȱBuȱgörüóüneȱdayaȬ
nakȱ noktasınıȱ ise,ȱ Türklerdeȱ görülenȱ Leviratȱ tipiȱ evlenmeninȱ varlıÂıȱ oluóturȬ
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maktadır.ȱ DiÂerȱ birȱ deyióle,ȱ Leviratȱ kaidesindenȱ çıkartılanȱ birȱ sonuçturȱ (TürkȬ
doÂanȱ1992:ȱ34;ȱYakutȱ2002:ȱ409).ȱ
Gslamiyet’tenȱönceȱTürklerdeȱaileȱyapısınınȱoluóumununȱincelendiÂiȱmakaȬ
lemizdeȱ evlilikȱ müessesesininȱ hukukiȱ açıdanȱ deÂerlendirilmesiȱ gerekenȱ diÂerȱ
birȱevlilikȱtipiȱleviratusȱolarakȱifadeȱedilenȱevlenmeȱbiçimidir.ȱLeviratȱyaniȱüveyȱ
anneȱileȱevlenmeȱgeleneÂiȱHunlaraȱözgüdürȱ(ȱTürkdoÂanȱ1992:ȱ5).ȱHunlarlaȱbirȬ
likteȱ baólayanȱ buȱ evlilikȱ tipininȱ hukukiȱ olarakȱ incelendiÂindeȱ farklıȱ neticelerȱ
eldeȱedilecektir.ȱHunlardaȱözelȱhukukȱaçısındanȱleviratȱkaidesineȱgöre,ȱbabalaȬ
rınȱ ölümündenȱ sonraȱ oÂullarınınȱ üveyȱ anneleriȱ ileȱ büyükȱ kardeólerininȱ ölüȬ
mündenȱsonraȱküçükȱkardeólerinȱyengeleriȱileȱamcalarınȱölümündenȱsonraȱyeȬ
Âenlerinȱ yengeleriȱ ileȱ evlenmeleriȱ hukukiȱ birȱ görevȱ olarakȱ kabulȱ edilmiótirȱ
(ÖÂelȱ 1981:ȱ 352;ȱ Gökalpȱ 1976:ȱ 233;ȱ Yakutȱ 2002:ȱ 409).ȱ Hunlardaȱ görülenȱ leviratȱ
tipiȱ evlenmeȱ Göktürklerdeȱ deȱ görülmektedir.ȱ Göktürklerdeȱ oÂullar,ȱ babalarıȱ
ölünceȱüveyȱanneleriniȱalmakȱzorundadırlar.ȱKardeóleriȱveȱamcalarıȱöldüÂündeȱ
deȱ karılarınıȱ almak,ȱ kardeólerȱ veȱ yeÂenlerȱ içinȱ birȱ gerekliliktir.ȱ Buȱ prensibinȱ
amaçlarıȱdaȱHunȱdevletindekiyleȱaynıdırȱ(Yakutȱ2002:ȱȱ416).ȱ
LeviratȱuygulamasıȱTürkȱaileȱyapısındaȱhukukiȱolarakȱdeÂerlendirildiÂindeȱ
deȱuygulanmasıȱgerekenȱbirȱzorunluluktu.ȱNitekimȱbabalarıȱölenȱoÂullar,ȱanneȬ
leriȱileȱküçükȱkardeóleriniȱailelerineȱkatıp,ȱbakmakȱveȱbeslemekȱzorundaȱidiler.ȱ
Ölenȱkardeólerinȱeóleriȱileȱçocuklarȱdaȱsokaktaȱkalmazlardı.ȱYaóayanȱkardeólerȱ
hemenȱ onlarıȱ kendiȱ ailelerineȱ katarlarȱ veȱ onlaraȱ sahipȱ çıkarlardıȱ (Ögelȱ 1979:ȱ
164).ȱ Türklerdeȱ leviratusunȱ gayesi,ȱ Türkȱ topluluklarındaȱ dulȱ kalanȱ kadınlarıȱ
çaresizȱbırakmamak,ȱȱhimayeȱetmekȱveȱonlarınȱhayatınıȱteminatȱaltınaȱalmaktıȱ
(Köymenȱ1973:ȱ20;ȱKafesoÂlu,ȱ1993:ȱ294).ȱHunlardaȱbüyükȱkardeóȱölünce,ȱondanȱ
sonraȱ gelenȱkardeó,ȱ ölenȱ kardeóininȱ karısıȱileȱ çocuklarını,ȱ eÂerȱ dulȱ isterseȱ alıp,ȱ
kendiȱ ailesineȱ katabiliyordu.ȱ Dulȱ istemezseȱ böyleȱ birȱ evliliÂinȱ olamayacaÂıȱ biȬ
linmektedirȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 176Ȭ177).ȱ Leviratȱ geleneÂiyleȱ dulȱ kalanȱ kadınlarınȱ aileȱ
bütünlüÂüȱ içerisindeȱ tutulmasıȱ aileninȱ ortakȱ mülkününȱ parçalanmasınınȱ daȱ
önüneȱ geçmekteȱ idi.ȱ Böyleceȱ ortakȱ mülkiyetȱ anlayıóı,ȱ töredekiȱ buȱ evlilikȱ biçiȬ
miyleȱ korunmuóȱ oluyordu.ȱ Rasonyı,ȱ leviratusȱ geleneÂininȱ cemiyetinȱ herȱ tabaȬ
kasındaȱaynıȱóekildeȱgörülmediÂi,ȱbuȱâdetinȱyüksekȱtabakayaȱhasȱolduÂuȱgörüȬ
óündedirȱ(Rasonyıȱ1971:ȱ57).ȱȱ
Eskiȱ Türklerdeȱ aileninȱ meydanaȱ gelmesiȱ sözȱ kesimiȱ ileȱ gerçekleómektedir.ȱ
Sözȱkesmeȱaynıȱzamandaȱevlilikȱiçinȱatılanȱenȱönemliȱadımdır.ȱSözȱkesmeȱTürkȬ
lerde,ȱçokȱdeÂerȱverilenȱbirȱantlaómadırȱ(Ögelȱ1979:ȱ183).ȱBuradanȱsözleómeninȱ
yapıldıÂıȱanlamıȱçıkarılmaktadır.ȱKesmeȱkelimesiȱburadaȱartıkȱevlilikȱióininȱhuȬ
kukiȱaçıdanȱbirȱnoktayaȱgetirildiÂininȱgöstergesidir.ȱSözȱKesmeȱileȱevlilikȱhayaȬ
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tınaȱbirȱbaólangıçȱyapılmıótır.ȱBazıȱTürkȱboylarındaȱsözȱkesmeȱantlaómasınınȱ“atȱ
üzerinde”ȱyapıldıÂıȱbilinmektedir.ȱKızȱveȱoÂlanȱtarafıȱatȱüzerineȱbinmióȱolarakȱ
karóılaóırȱ veȱ böyleceȱ antlaóırlardıȱ (ȱ Ögelȱ 1979:ȱ 183;ȱ Ögelȱ 2001:ȱ 268).ȱ Buȱ antlaóȬ
maylaȱkızȱveȱerkekȱsözlenmekte,ȱböyleceȱnióanlılıkȱsüreçleriȱbaólamaktadır.ȱȱ
Türklerdeȱ babanınȱ sonsuzȱ birȱ “velayetȱ hakkı”ȱ görünmemektedirȱ (Ögelȱ
1979:ȱ 183Ȭ184).ȱ Babanınȱ sonsuzȱ velayetȱ hakkınınȱ bulunmamasıȱ kızınıȱ istediÂiȱ
kióiyeȱveremeyeceÂininȱkanıtıdır.ȱOȱhaldeȱbabaȱkızınıȱistediÂiȱkióiyeȱveremeyeȬ
ceÂineȱgöreȱkızınınȱisteklerineȱdikkatȱetmekȱdurumundadır.ȱAynıȱzamandaȱbaȬ
baȱkızınınȱevlenmekȱisteyipȱistemediÂiniȱdeȱbilmelidir.ȱKızınȱbabayaȱbuȱisteÂiniȱ
açıkçaȱsöylemesiȱTürkȱkültüründeȱbeklenilmeyecekȱbirȱdavranıóȱolsaȱgerektirȱkiȱ
evlenmekȱisteyenȱ kızȱ babasınaȱ razıȱ olduÂunuȱ gösterenȱ birȱ sembolȱ vermekȱ duȬ
rumundaȱ kalmıótır.ȱ Sözȱ kesimindeȱ kızın,ȱ evlenmeyeȱ razıȱ olduÂunuȱ gösteren,ȱ
“rızalık”ȱsembolüȱbütünȱTürkȱillerindeȱ“mendil”ȱidiȱ(ȱÖgelȱ1979:ȱ183Ȭ184).ȱEvȬ
lenmedeȱeólerinȱrızasındanȱbaókaȱanaȬbabanınȱdaȱrızasıȱgereklidir.ȱAyrıcaȱkızınȱ
kendiȱhayatȱarkadaóınıȱseçmekteȱözgürȱolmasıȱaileȱiçerisindeȱmülkiyetinȱyanınȬ
daȱferdinȱdeȱhürȱolduÂunuȱgöstermesiȱbakımındanȱönemliȱbirȱhukukiȱdurumȬ
durȱ(ȱDonukȱ1980Ȭ81:ȱ165).ȱȱ
Sözȱ kesimininȱ tamamlanmasındanȱ sonrakiȱ aóama,ȱ nióanȱ yapmadır.ȱ Eskiȱ
Türklerdeȱ nióan,ȱ evlenmeȱ içinȱ birȱ evlenmeȱ vaadiȱ veȱ aynıȱ zamandaȱ birȱ önȱ
akid’dir.ȱ Nióanlıȱ anlamındaȱ “adaklı”ȱ sözüȱ kullanılmaktaydıȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 184).ȱ
Gslamiyet’tenȱöncekiȱTürklerdeȱEvlenmeȱiçinȱmuayyenȱbirȱyaóȱóartınınȱolmamasıȱ
babalarınȱ küçükȱ yaótakiȱ çocuklarınıȱ veyaȱ vesayetȱ altındakiȱ çocuklarıȱ evlendirȬ
melerineȱ nedenȱ olmuóturȱ (Arsalȱ 2002:ȱ 90).ȱ Evlenmelerdeȱ yaóȱ sınırınınȱ bulunȬ
mamasıȱ Gslamiyet’tenȱ önceȱ Türklerdeȱ “beóikȱ kertmesi”ȱ biçimindeȱ nióanlarınȱ
yapılmasınaȱ nedenȱ olmuótur.ȱ “Beóikȱ Kertmeȱ nióan”;ȱ tanıklar,ȱ antlaómaȱ veȱ duaȱ
ileȱyapılırdı.ȱBeóikȱkertmesiȱnióanlılar,ȱergenlikȱçaÂınaȱgelince,ȱikinciȱdefaȱyeniȬ
denȱ nióanlanırlardıȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 184).ȱ Ergenlikȱ dönemindeȱ nióanınȱ tazelenmesiȱ
hukukiȱ açıdanȱ deÂerlendirildiÂindeȱ reóitȱ olmaȱ durumununȱ Türklerdeȱ önemliȱ
olduÂunuȱ göstermektedir.ȱ Çünküȱ evliliÂinȱ gerçekleóebilmesiȱ içinȱ gençȱ adaylaȬ
rınȱbelliȱbirȱyaóaȱulaómalarıȱgerekmektedir.ȱBuȱyüzdenȱbeóikȱkertmesiȱnióanlılaȬ
rınȱyenidenȱikinciȱkezȱnióanlanmalarıȱeskiȱTürkȱtoplumundaȱyaóȱmefhumununȱ
olduÂunuȱdüóündürmektedir.ȱNióanlanmaȱiçinȱergenlikȱdönemininȱbeklenmesiȱ
evlilikȱiçinȱdeȱböyleȱbirȱuygulamanınȱolduÂunuȱdüóündürmektedir.ȱȱNióanȱtöȬ
renineȱ ayrıca,ȱ “Küçükȱ DüÂün”ȱ deȱ denmiótirȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 184).ȱ Günümüzdeȱ niȬ
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óanȱmerasimindeȱ“yüzükȱtakma”ȱâdetiȱiseȱeskiȱTürklereȱdayanmaktadır.ȱDedeȱ
Korkut’taȱBeyȱBeyrek,ȱnióanlısıȱBanuȱÇiçek’eȱyenidenȱbirȱyüzükȱtakmıótı.ȱNióanȱ
yüzüÂüȱkutluȱidi.ȱDedeȱKorkut’taȱdendiÂiȱgibiȱnióanȱyüzüÂününȱ“içindeȱbinȱbirȱ
nióanȱvardı”ȱ(ȱÖgelȱ1979:ȱ184).ȱNióandanȱsonraȱnikâh’aȱgeçilirȱki,ȱAnadolu’daȱveȱ
OrtaȱAsya’daȱnikâh,ȱyaygınȱolarakȱ“kalınȱantlaómasındanȱsonraȱveȱkızȱevinde”ȱ
kıyılırdıȱ(Ögelȱ2001:ȱ268).ȱȱ
Gslamiyet’tenȱöncekiȱTürklerdeȱaileȱhayatıȱaçısındanȱönemliȱbirȱtoplantıȱdüȬ
Âünȱ merasimleridir.ȱ DüÂünlerȱ nikâhınȱ kıyılmasındanȱ sonraȱ gerçekleótirilmekȬ
tedir.ȱTürklerdeȱdüÂün,ȱyeniȱbirȱevȱaçma,ȱaynıȱzamandaȱsoyunȱdevamıȱanlamıȬ
naȱ gelmektedirȱ (Berberȱ 2009:ȱ 3).ȱ Türklerdeȱ evlenmeȱ sırasındaȱ düÂünȱ yapmaȱ
zorunlulukȱolarakȱgörülmektedirȱ(Köymenȱ1973:ȱ21).ȱGöktürklerdeȱdüÂün,ȱherȱ
aileninȱ servetȱ derecesineȱ göreȱ yapılmıótır.ȱ Orhunȱ yazıtlarındaȱ Bilgeȱ KaÂan,ȱ
ȈTürgióȱKaÂanıȇnaȱkızımıȱfevkaladeȱbüyükȱdüÂünleȱverdim;ȱTürgióȱKaÂanınınȱkızınıȱdaȱ
fevkaladeȱbüyükȱdüÂünleȱoÂlumaȱalıverdimȈȱdiyerekȱbuȱgeleneÂiȱaçıkçaȱifadeȱetmióȬ
tirȱ (ȱ Yakutȱ 2002:ȱ 417).ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ düÂünȱ merasimindeȱ yerineȱ getirilmesiȱ
gerekenȱ bazıȱ âdetlerȱ bulunmaktadır.ȱ Buȱ âdetlerinȱ baóındaȱ ‘küden’ȱ adıȱ verilenȱ
düÂünȱyemeÂiȱgelmektedirȱ(Köymenȱ1973:ȱ21).ȱHalkȱdaȱbuȱyemeklereȱkatılmakȬ
taydı.ȱ Buȱ durumȱ hemȱ halkınȱ gözündeȱ yönetiminȱ itibarınıȱ artırmakta,ȱ hemȱ deȱ
devletȱ yönetimindekiȱ herkesiȱ birȱ arayaȱ getirerekȱ aralarındaȱ kaynaómaȱ saÂlanȬ
maktaydı.ȱAyrıcaȱTürkȱtöresindeȱhükümdarȱyönettiÂiȱhalkınȱkarnınıȱdoyurmakȬ
laȱ mükellefȱ olduÂundanȱ düÂünlerdeȱ buȱ göreviniȱ deȱ ifaȱ etmekteydiȱ (Berberȱ
2009:ȱ4).ȱDüÂünȱyemeÂindenȱsonraȱhalkȱdaÂılır,ȱböyleceȱevlilikȱhayatıȱbaólardı.ȱȱ
Türklerdeȱkızȱalmaȱveȱevlenme,ȱkolayȱbirȱióȱolarakȱgörülmemiótir.ȱGöktürkȱ
yazıtlarındaȱ“kız”ȱsözününȱbaókaȱbirȱkaróılıÂıȱdaȱ“pahalı”ȱdemektiȱ(Ögelȱ1979:ȱ
180).ȱGöktürkȱkitabelerindeȱgeçenȱbuȱifadedenȱkızȱiçinȱbelliȱbirȱmiktarȱödemeȬ
ninȱyapıldıÂıȱanlaóılmaktadır.ȱAncakȱbuȱifadeȱbirȱmalınȱdeÂeriȱolarakȱgörülmeȬ
melidir.ȱ Kitabelerdeȱ geçenȱ buȱ ifadeȱ birȱ bedelȱ olarakȱ anlaóılmalıdır.ȱ Buȱ bedel,ȱ
eskiȱTürklerdeȱevlenmeninȱmühimȱbirȱóartıȱkızȱailesineȱverilenȱkalındırȱ(Donukȱ
1980Ȭ81:ȱ 165).ȱ ȱ Kalın,ȱ Türkȱ aileȱ hukukununȱ temeliȱ veȱ güvencesiȱ olarakȱ görülȬ
mektedir.ȱ Kalın,ȱ erkekȱ ailesindenȱ kızınȱ ailesineȱ verilenȱ birȱ aileȱ malıdırȱ (Ögelȱ
2001:ȱ 263).ȱ Kaógarlıȱ Mahmud,ȱ kalın’ı,ȱ öncülȱ mihirȱ olarakȱ kadınaȱ verilenȱ çeyizȱ
olarakȱdeÂerlendirmektedirȱ(ȱKaógarlıȱMahmudȱ1985:ȱIII,ȱ371Ȭ372).ȱÖdenenȱkaȬ
lında,ȱoÂlanȱailesindekiȱherkesinȱbirȱpayıȱveȱmirasȱhakkıȱvardır.ȱHunlardaȱbüȬ
yükȱkardeóȱölünce,ȱondanȱsonraȱgelenȱkardeó,ȱölenȱkardeóininȱkarısıȱileȱçocuklaȬ
rını,ȱeÂerȱdulȱisterseȱalıp,ȱkendiȱailesineȱkatabiliyordu.ȱDulȱistemezseȱböyleȱbirȱ
evliliÂinȱolamayacaÂıȱbilinmektedirȱ(Ögelȱ1979:ȱ176Ȭ177).ȱȱ
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Bazıȱkaynaklardaȱkalın’ınȱgüveyiȱtarafındanȱkızȱiçinȱkızınȱbabasınaȱveȱveliȬ
sineȱ verilenȱ belliȱ birȱ miktarȱ malȱ olduÂuȱ ifadeȱ edilmektedirȱ (Yakutȱ 2002:ȱ ȱ 423).ȱ
Buradakiȱ tartıómaȱ konusuȱ kalın’ıȱ kiminȱ verdiÂidir.ȱ Bazıȱ araótırmacılaraȱ göreȱ
kalınȱgerçektenȱgüveyȱtarafındanȱmıȱverilmektedir?ȱYoksaȱgüveyinȱbabasıȱtaraȬ
fındanȱ mıȱ verilmektedir?ȱ Gslamiyet’tenȱ önceȱ Türklerdeȱ evlenmeȱ birȱ alımȬsatımȱ
akdiȱolarakȱgörülmemiótirȱ(Yakutȱ2002:ȱȱ423).ȱKalın,ȱkızınȱevlenmedeȱsatınȱalmaȱ
bedeliȱdeÂil,ȱsadeceȱkızınȱyetiótirilmesiȱveȱterbiyesiȱiçinȱyapılanȱmasraflarınȱkarȬ
óılıÂıȱolarakȱtelakkiȱolunurduȱ(Donukȱ1980Ȭ81:ȱ165).ȱTürklerdeȱkızȱalınıpȱsatılanȱ
birȱ malȱ olarakȱ deÂerlendirilmediÂindenȱ kalın,ȱ baólıkȱ parasıȱ olarakȱ daȱ algılanȬ
mamalıdır.ȱ Kalın,ȱ birȱ kızȱ satıóıȱ demekȱ deÂildir.ȱ Türklerdeȱ kadın,ȱ birȱ eóya,ȱ malȱ
deÂildir.ȱBununȱiçinȱdeȱödenenȱkalın,ȱbirȱgelinȱfiyatıȱolamaz.ȱÇünküȱkadın,ȱevliȬ
likȱhayatındaȱbirȱköleȱolarakȱgörünmüyorduȱ(Ögelȱ1979:ȱ178).ȱEÂerȱkalın,ȱbaólıkȱ
parasıȱolarakȱalgılanmıóȱolsaydıȱTürkȱAileȱHukukununȱtemeliniȱteókilȱedemezȬ
di.ȱBuradanȱkalınınȱkızınȱyetiótirilmesiȱiçinȱyapılanȱharcamalaraȱkaróılıkȱolarakȱ
alınanȱbirȱbedelȱolduÂuȱgörülmektedir.ȱKalın,ȱverileninȱcinsȱveȱmiktarıȱiseȱevleȬ
nenlerinȱ servetineȱ göreȱ deÂióirdiȱ (Donukȱ 1980Ȭ81:ȱ 165).ȱ Kalın;ȱ at,ȱ deve,ȱ koyunȱ
gibiȱçeóitliȱehliȱhayvanlardanȱoluóurduȱ(Rasonyıȱ1971:ȱ56;ȱKoca,ȱ2002:ȱ16).ȱKalınȱ
olarakȱ ödenenȱ buȱ hayvanlarınȱ miktarı,ȱ birkaçȱ baóȱ hayvandanȱ olabildiÂiȱ gibiȱ
yüzlerceȱ at,ȱ binlerceȱ koyunȱ daȱ olabilmiótirȱ (Yakutȱ 2002:ȱ ȱ 423).ȱ Kalın’ınȱ miktarıȱ
neȱ kadarȱ yüksekȱ olursa,ȱ gelinin,ȱ damadınȱ veȱ aileninȱ prestijleriȱ deȱ oȱ kadarȱ artȬ
maktaydıȱ(ȱKocaȱ2002:ȱ16Ȭ17).ȱȱ
OÂlunuȱevlendirmekȱbabanınȱkaçınılmazȱbirȱvazifesiȱidi.ȱEÂerȱbabaȱbuȱvaziȬ
fesiniȱyerineȱgetirmez,ȱȱgerekliȱolanȱkalınȱhakkınıȱvermezseȱoÂulȱ“evȬbark,”ȱsaȬ
hibiȱolabilmekȱiçinȱoÂulȱbabasınınȱmalındanȱbirȱkısmınıȱzorlaȱalabilirdi.ȱBuȱdaȱ
suçȱ sayılmazdıȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 178Ȭ180;ȱ Gökalpȱ 1976:ȱ 285ȱ ).ȱ Babanınȱ imkânıȱ yoksaȱ
veyaȱyoksulȱise,ȱoÂlunuȱçalıótırabilirȱveȱkazandıÂıȱparayıȱda,ȱkalınȱhakkınaȱyaȬ
zabilirdi.ȱȱKalınȱödemeȱbirȱemekȱveȱfedakârlıkȱióiȱidi.ȱBuȱevlenmeÂeȱbirȱmeóruiȬ
yetȱveriyorduȱ(Ögelȱ1979:ȱ178Ȭ180).ȱBuradanȱoÂluȱevlendirmenin,ȱbabanınȱvaziȬ
fesiȱolduÂuȱgörülmektedir.ȱBabaȱbuȱgöreviniȱyerineȱgetirdiÂindeȱanlaóılanȱoȱki,ȱ
babaȱkalınıȱkendisiȱödemektedir.ȱYaniȱtartıótıÂımızȱkonu,ȱkalınıȱgüveyȱmiȱödeȬ
mektedir,ȱyoksaȱbabasıȱmıȱödemektedir?ȱSorusununȱcevabıȱolabilmelidir.ȱYukaȬ
rıdaȱdaȱifadeȱettiÂimȱgibi,ȱbuȱkavramȱkargaóasınınȱsonlandırılmasıȱgerekmekteȬ
dir.ȱKanaatimceȱkalın,ȱevlenenȱoÂlanınȱbabasınınȱmalındanȱolduÂunaȱgöre,ȱbaȬ
baȱmalındanȱkızınȱailesineȱverilenȱbirȱmaldır.ȱYaȱdaȱbabanın,ȱoÂlunaȱaileȱmiraȬ
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sındanȱ verdiÂiȱ evlenmeȱ payıdır.ȱ Kalınıȱ alanȱ oÂlunȱ babaȱ mirasındanȱalıpȱalmaȬ
dıÂıȱiseȱmirasȱhukukuȱileȱilgiliȱkısımdaȱdeÂerlendirilecektir.ȱȱ
KalınınȱhukukiȱolarakȱödenmesiȱkonusundaȱaraótırmaȱyapanȱhukukȱtarihȬ
çisiȱM.ȱAkifȱAydınȱbuȱkonudaȱóuȱgörüólereȱyerȱvermektedir:ȱ“Kalın,ȱdörtȱbölümȬ
denȱ oluóur:ȱ1ȬKaraȱMal:ȱSözȱ kesmeȱ anındaȱ babayaȱverilenȱ mal.ȱ Babaȱ bununlaȱ kızınaȱ
çeyizȱhazırlamakȱzorundadır.ȱȱȱȱȱ2ȬYelü:ȱNióanlıȱerkeÂinȱilkȱziyaretindeȱnióanlısınaȱverȬ
diÂiȱhediye.ȱ3ȬTüyȱMal:ȱDüÂünȱmasraflarınaȱkatkıdaȱbulunmakȱüzereȱverilenȱmal.ȱ4Ȭ
SütȱHakkı:ȱKızınȱannesineȱdamatȱtarafındanȱverilenȱhediyeȱ(ȱAydınȱ1995:ȱ37).ȱȱKalıȬ
nınȱödenmesininȱdörtȱaóamadaȱgerçekleómesiȱbirȱkezȱverilenȱbirȱbedelȱolmamaȬ
sı,ȱkalınıȱbaólıkȱparasındanȱayıranȱenȱönemliȱunsurȱolmalıdır.ȱKalının,ȱkızınȱbaȬ
basına,ȱkendisineȱveȱannesineȱverilmesiȱdeȱönemlidir.ȱÇünküȱkızınȱyetiótirilmeȬ
siyleȱilgiliȱanneȱveȱbabanınȱgörevleriȱayrıȱayrıdır.ȱȱ
Hukukȱ tarihçisi,ȱ M.ȱ Akifȱ Aydın,ȱ kalınınȱ hukukiȱ mahiyetiȱ konusundaȱ dörtȱ
farklıȱ fikrinȱ ileriȱ sürüldüÂünüȱ belirtmektedir.ȱ Buȱ dörtȱ farklıȱ fikirȱ óunlardanȱ
oluómaktadır:ȱ“1ȬEvlilikȱbirȱsatımȱakdi,ȱkalınȱdaȱbirȱsatıóȱbedelidir.ȱ2ȬKalın,ȱbabanınȱ
kızınaȱyaptıÂıȱmasraflarınȱiadesiȱveyahutȱgörülenȱhizmetlerinȱtazminidir.ȱ3ȬKalın,ȱvelaȬ
yetȱhakkınınȱbedelidir.ȱEvlenmeȱileȱvelayetȱhakkıȱbabadanȱkocayaȱbuȱbedelȱkaróılıÂındaȱ
devredilmióȱolmaktadır.ȱ4ȬKalın,ȱnezaketȱiçinȱverilenȱbirȱhediyeȱveȱdüÂünȱmasraflarınaȱ
katılmadır”ȱȱ(ȱAydınȱ1995:ȱ37).ȱEskiȱTürklerde,ȱkalınınȱödenmesiȱsonucundaȱveȬ
layetȱ hakkınınȱ babadanȱ çıkmasıȱ önemlidir.ȱ Çünküȱ kalınıȱ ödenenȱ kızınȱ babasıȬ
nınȱ üzerindeȱ velayetȱ hakkıȱ bulunmamaktadır.ȱ ȱ Kalınȱ karóılıÂındaȱ kocasınınȱ
obasınaȱ gidenȱ birȱ Türkȱ kızı,ȱ hukukununȱ birȱ kısmınıȱ terkȱ etmeÂeȱ mecburduȱ
(Gökalpȱ1976:ȱ288Ȭ289).ȱȱ
Türklerdeȱ kalın,ȱ yaygınȱ olarakȱ taksitleȱ ödenebilirdiȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 176;ȱ Ögelȱ
2001:ȱ263).ȱKalınınȱtaksitleȱödenmesiȱdurumuȱzatenȱödemeȱbiçimindenȱdeȱanlaȬ
óılmaktadır.ȱ Çünküȱ kalın,ȱ evlilikȱ hazırlıklarınınȱ belirliȱ evrelerindeȱ ödenmekteȬ
dir.ȱ Ancakȱ Türklerdeȱ kızȱ kaçıranlaraȱ kalınıȱ peóinȱ olarakȱ ödenmeȱ zorunluluÂuȱ
konmuótur.ȱ Kalınıȱ peóinȱ ödemede,ȱ aracılar,ȱ tanıklarȱ veȱ ailelerinȱ toplantısıȱ ileȱ
yapılırȱ veȱ yeniȱ birȱ antlaómaȱ meydanaȱ gelirdiȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 176;ȱ Ögelȱ 2001:ȱ 256).ȱ
“Kalınsızȱkızȱverme”ȱsözüȱilkȱdefaȱGöktürkȱyazılarıȱileȱyazılmıóȱyazıtlardaȱgöȬ
rülmektedirȱ(Ögelȱ1979:ȱ180).ȱEskiȱTürkȱyazıtlarındanȱSuciȱyazıtındaȱgeçenȱ“kıȬ
zımınȱ kalınsızȱ birtimȱ marımaȱ yüzȱ erȱ turugȱ bertim”.ȱ Kızımıȱ cihazsızȱ verdim.ȱ ÜstaȬ
dımaȱ yüzȱ erȱ veȱ birȱ meskenȱ verdimȱ (Orkunȱ 1936:ȱ 156Ȭ157)ȱ ibaresindenȱ GslamiȬ
yet’tenȱ öncekiȱ Türklerdeȱ kalınȱ verilmedenȱ deȱ evliliklerinȱ gerçekleótiÂiȱ görülȬ
mektedir.ȱKızınȱcihazsızȱverilmesiȱçeyizȱolmadanȱverildiÂiȱanlamınaȱgelmekteȬ
dir.ȱ Kalın,ȱ tamamenȱ ödenmedikçeȱ düÂünȱ yapılmazdıȱ (Ögelȱ 2001:ȱ 263).ȱ Kalınȱ
antlaómasındanȱsonraȱkızȱevindeȱnikâhȱkıyılır.ȱ“Nikâhȱkıyma”ȱsözüȱbütünȱTürkȱ
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illerindeȱaynıȱóekildeȱsöylenir.ȱNikâhȱkıyılmadanȱönceȱkalınȱveȱçeyizlerinȱmikȬ
tarıȱ tespitȱ edilirȱ (ȱ Ögelȱ 1979:ȱ 185).ȱ Kalınȱ veȱ çeyizinȱ miktarınınȱ tespitȱ edilmesiȱ
hukukiȱ olarakȱ malınȱ teminatȱ altınaȱ alınmasınıȱ saÂlamakȱ amacıyladır.ȱ AnadoȬ
lu’nunȱ bazıȱ bölgelerindeȱ gelininȱ çeyizininȱ yazılmasıȱ veȱ aileȱ büyükleriȱ tarafınȬ
danȱ imzaȱ altınaȱ alınmasıȱ buȱ anlayıóınȱ devamȱ ettiÂiniȱ gösterir.ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ
nikâhsızȱevlilikȱsözȱkonusuȱdeÂildirȱ(TürkdoÂanȱ1992:ȱ14).ȱȱ
M.ȱ Akifȱ Aydınȱ kalınlaȱ ilgiliȱ hukukiȱ durumuȱ óuȱ óekildeȱ açıklamaktadır:ȱ
“Türklerdeȱ nióanınȱ bozulmasıȱ durumundaȱ eÂerȱ bu,ȱ erkekȱ tarafınınȱ arzusuȱ üzerineȱ olȬ
muósa,ȱ kızınȱ aÂırȱ kusurluȱ olmasıȱ durumuȱ müstesna,ȱ verilenȱ kalın,ȱ geriȱ alınmaz.ȱ Aksiȱ
durumdaȱkalınınȱiadesiȱgerekir.ȱErkekȱveȱkızınȱdüÂündenȱönceȱölmesiȱdurumundaȱerkeȬ
Âinȱvarsaȱkardeói,ȱaÂabeyinȱyerineȱgeçmeȱhakkınaȱsahiptir.ȱKızȱtarafıȱbunaȱrızaȱgösterȬ
mezseȱkalınȱiadeȱedilir.ȱEÂerȱerkekȱkardeólerdenȱhiçȱbiriȱbuȱevliliÂeȱrızaȱgöstermezseȱkaȬ
lınınȱ iadeȱ mecburiyetiȱ kalkar.ȱ Kızınȱ ölmesiȱ durumundaȱ iseȱ varsaȱ kızȱ kardeóinȱ öleninȱ
yeriniȱalmasıȱgerekir.ȱBuȱdurumundaȱonunȱiçinȱbaldızȱkalınıȱadıylaȱküçükȱbirȱilaveȱyaȬ
pılır.ȱKızȱkardeóinȱölenȱkızınȱyeriniȱalmamasıȱdurumundaȱkalınınȱiadesiȱgerekir”ȱ(ȱAyȬ
dınȱ1995:ȱ37).ȱȱ
BirbiriniȱsevenȱailelerȱkalınıȱhesabaȱkatmaksızınȱdahaȱbeóikteȱikenȱçocuklaȬ
rınıȱbirbirineȱnióanlamaktaȱidiler.ȱKızȱtarafıȱkızınıȱvermektenȱvazgeçtiÂiȱtakdirȬ
deȱaldıÂıȱkalınıȱiadeȱetmeÂeȱmecburduȱ(Donukȱ1980Ȭ81:ȱ165).ȱȱ
EskiȱTürklerdeȱçeyiz,ȱkalınȱkadarȱönemlidir.ȱKalınaȱkaróılıkȱolarakȱkızȱtarafıȱ
daȱ çeyizȱ yapmakȱ zorundadır.ȱ Çeyiz,ȱ babaȱ malındanȱ kızaȱ düóenȱ birȱ pay’dırȱ
(Ögelȱ 2001:ȱ 263).ȱ Kızȱ babaȱ ocaÂınınȱ malındanȱ hissesiniȱ alır,ȱ “yumuó”ȱ adlıȱ birȱ
çeyizȱ getirirdi.ȱ Buȱ çeyiz,ȱ aileȱ arasındaȱ verilenȱ hediyelerden,ȱ armaÂanlardanȱ
oluómaktadırȱ(Gökalpȱ1976:ȱ296).ȱÇeyizinȱmiktarıȱenȱazȱkalınınȱyarısıȱkadarȱolȬ
malıdır.ȱ Kocanınȱ buȱ çeyizȱ malıȱ üzerindeȱ hiçbirȱ tasarrufȱ hakkıȱ yokturȱ (Donukȱ
1980Ȭ81:ȱ165).ȱȱKocanınȱçeyizȱmalıȱüzerindeȱtasarrufȱhakkınınȱbulunmamasıȱaileȱ
hukukuȱ açısındanȱailedeȱözelȱ hukukunȱ veyaȱ óahsiȱmalȱedinmeȱkavramınınȱ olȬ
duÂuȱanlamınaȱdaȱgelmektedir.ȱKız,ȱçeyiziniȱalırȱgiderȱveȱkocaȱevininȱkütüÂüneȱ
yazılırdı.ȱBundanȱsonraȱda,ȱyaygınȱolarak,ȱbabaȱmalındanȱbirȱmirasȱhakkıȱkalȬ
mazdıȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 178).ȱ Kız,ȱ babaȱ malındanȱ mirasınıȱ aldıÂınaȱ göreȱ kocasıylaȱ
birlikteȱ müóterekȱ birȱ malınȱ sahibiȱ olmaktadır.ȱ Çünküȱ kızȱ çeyiziniȱ getirmekte,ȱ
güveyȱdeȱbabaȱmalındanȱhissesiniȱalmaktadır.ȱGelinȱileȱgüveyiȱmallarınıȱbirleóȬ
tirerek,ȱ müóterekȱ birȱ evȱ sahibiȱ olurlardıȱ (Gökalpȱ 1976:ȱ 296).ȱ Gökalp’inȱ buȱ düȬ
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óüncesiȱ Türkȱ aileȱ hukukundaȱ ortakȱ mülkiyetȱ kavramınınȱ oluótuÂunuȱ düóünȬ
dürmektedir.ȱOȱhaldeȱtartıómaȱkonusu,ȱaileȱiçindeȱözelȱmülkiyetȱveȱortakȱmülȬ
kiyetȱ kavramınınȱ olupȱ olmadıÂıdır.ȱ Kocanınȱ çeyizȱ malıȱ üzerindeȱ tasarrufȱ hakȬ
kınınȱolmamasıȱözelȱmülkiyetinȱvarlıÂınıȱgüçlendirirken,ȱgelinȱveȱgüveyinȱmalȬ
larınıȱbirleótirmekȱsuretiyleȱyeniȱmalȱsahibiȱolmalarıȱortakȱmülkiyetȱkavramınıȱ
oluóturmaktadır.ȱHanımınȱvefatıȱhalindeȱçocuklarıȱyoksaȱçeyizinȱkadınınȱakraȬ
balarınaȱ iadeȱ edilmesiȱ özelȱ mülkiyetȱ kavramınıȱ güçlendirmektedirȱ (Donukȱ
1980Ȭ81:ȱ165).ȱEÂerȱhanımınȱvefatıȱhalindeȱçeyizinȱdeȱkocayaȱkalmıóȱolduÂuȱgöȬ
rülseydiȱoȱhaldeȱortakȱmülkiyetȱkavramınınȱgeliótiÂineȱkanaatȱgetirebilirdik.ȱȱ
DedeȱKorkut’ta,ȱ“oÂlıȱolanȱevermió,ȱkızıȱolanȱköçürmió”ȱdendiÂiȱgibiȱkızınȱ
payıȱoÂlanȱevineȱgöçürülüyorduȱ(ȱÖgelȱ1979:ȱ182).ȱEskiȱTürklerde,ȱgelininȱmalıȱ
olanȱ çeyizineȱ “sep”ȱ adıȱ verilmektedirȱ (ȱ Kaógarlıȱ Mahmudȱ 1985:ȱ I,ȱ 319).ȱ Eskiȱ
Türklerdeȱ çeyiz,ȱ hayvanȱ sürüleri,ȱ yardımcıȱ insanlar,ȱ kızlar,ȱ yengelerȱ gelindeȱ
getirilmiótirȱ(ȱÖgelȱ1979:ȱ183).ȱEvlenenȱoÂullarȱhisseleriniȱalıpȱailedenȱayrılarakȱ
yeniȱaileȱkurmakȱüzereȱçıkarlar,ȱbabaȱeviȱiseȱgerideȱkalanȱenȱküçükȱoÂulaȱkalırdıȱ
(KafesoÂluȱ 1993:ȱ 216;ȱ Dursunȱ 2011:ȱ 110).ȱ Babaȱ ocaÂınıȱ tüttürdüÂüȱ içinȱ küçükȱ
oÂulaȱ“otȱtigin”ȱ(ateóȱprensi)ȱdenmekteydiȱ(Kocaȱ2002:ȱ16).ȱȱ
Türklerdeȱaileninȱbölünmemesineȱbüyükȱönemȱverilirdi,ȱbuȱnedenleȱoÂlanȱ
evlendiktenȱ sonraȱ babasınınȱ izniȱ olmadanȱ evindenȱ ayrılamazdıȱ (Aksoyȱ 2011:ȱ
12).ȱ Ancakȱ buȱ durumȱ Türklerdeȱ boóanmanınȱ olmadıÂıȱ anlamınaȱ gelmemekteȬ
dir.ȱAileȱhayatınınȱdevamȱetmesininȱsakıncalıȱolduÂuȱveyaȱeólerȱarasındaȱbirtaȬ
kımȱ anlaómazlıklarınȱ çıktıÂıȱ durumlardaȱ boóanmayaȱ baóvurulduÂuȱ görülmekȬ
tedir.ȱ ȱ Eskiȱ Türkȱ toplumundaȱ koca,ȱ karısını,ȱ kadınȱ kocasınıȱ boóayabilir.ȱ Kocaȱ
karısınınȱ getirdiÂiȱ çeyizinȱ bedeliniȱ verirken,ȱ kadınȱ daȱ paraȱ vermekȱ veyaȱ mihȬ
rindenȱvazgeçmekȱsuretiyleȱkocasındanȱboóanabilirdiȱ(Uyduȱ1995:ȱ173).ȱ
Türklerdeȱ birȱ erkekȱ karısınıȱ boóayabilirȱ veyaȱ evdenȱ kovabilirdi.ȱ Ancakȱ buȱ
durumda,ȱ kızȱ evineȱ vermióȱ olduÂuȱ kalınȱ daȱ yanmıóȱ olurduȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 179).ȱ
BuradanȱerkeÂinȱsebepsizȱyereȱkarısınıȱboóamaȱdurumuȱsözȱkonusudur.ȱErkekȱ
haksızȱ olduÂuȱ içinȱ kalın,ȱ kızȱ evindeȱ kalmaktadır.ȱ Ancakȱ kadınınȱ gayrıȱ meóruȱ
iliókilerȱiçindeȱolmasıȱkocaȱiçinȱbirȱboóanmaȱsebebidir.ȱKadınȱkusurluȱiseȱailesiȱ
kalınıȱ iadeȱ etmekȱ zorundadırȱ (ȱ Aydınȱ 1995:ȱ 38).ȱ Buradaȱ kadınınȱ gayrıȱ meóruȱ
iliókiȱiçindeȱolmasıȱkusurȱkabulȱedildiÂindenȱerkekȱtarafınınȱverdiÂiȱkalınȱkızınȱ
ailesiȱtarafındanȱgeriȱverilmekȱzorundadır.ȱKadınȱda,ȱistediÂiȱzamanȱkaçıpȱbabaȱ
evineȱ gidemezdi.ȱ Buȱ durumdaȱ kızȱ evininȱ kalınıȱ geriȱ vermesiȱ gerekirdiȱ (Ögelȱ
1979:ȱ179).ȱKadınınȱbabaȱevineȱsebepsizȱyereȱgitmesiȱkalınınȱiadeȱsebebidir.ȱKoȬ
canınȱ karısınaȱ fenaȱ muameledeȱ bulunması,ȱ baókalarıylaȱ gayrıȱ meóruȱ iliókilerȱ
içineȱgirmesiȱveȱiktidarsızȱolmasıȱdurumlarındaȱkadınınȱboóanmaȱhakkınınȱolȬ
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duÂuȱkabulȱedilmektedir.ȱBoóanmadaȱkocanınȱkusurluȱolmasıȱdurumundaȱkaȬ
dınȱkalınıȱiadeȱetmezȱveȱgetirmióȱolduÂuȱçeyiziȱgeriȱgötürür.ȱHiçbirȱtarafınȱkuȬ
surluȱolmamasıȱdurumundaȱkadınınȱailesiȱkalınıȱiadeȱeder,ȱerkekȱdeȱçeyiziȱgeriȱ
verirȱ(Aydınȱ1995:ȱ38).ȱ
Görülüyorȱkiȱevlilikȱöncesindeȱkalın’ınȱverilmióȱolmasıȱeskiȱTürklerdeȱaileȬ
ninȱ saÂlamȱ hukukiȱ temellerȱ üzerineȱ oturtulmasınıȱ saÂlamıótır.ȱ Buȱ durum,ȱ kaȬ
lın’ınȱsaÂlamȱtemellerȱüzerineȱoturması,ȱaileȱbütünlüÂününȱkorunmasıȱveȱkeyfiȱ
durumlardaȱbuȱbütünlüÂünȱbozulmasınınȱönüneȱgeçilmesiȱiçindir.ȱNitekimȱkaȬ
lın’ınȱverilmióȱolmasıȱaileȱhukukuȱveȱaileȱbütünlüÂüȱaçısındanȱönemliȱbirȱ“Aileȱ
Sigortası”dır.ȱ Baókaȱ birȱ deyióleȱ unutulmayanȱ veȱ kaybolmayanȱ birȱ “depozito”ȱ
gibiȱidiȱ(Ögelȱ1979:ȱ179).ȱ
2.

TürklerdeȱKadınınȱSosyalȱveȱHukukiȱStatüsüȱ

KaógarlıȱMahmud,ȱeskiȱTürklerdeȱkadınȱiçinȱ“avrat”ȱveȱ“uragut”ȱkelimeleȬ
rininȱ kullanıldıÂınıȱifadeȱ etmektedirȱ(Kaógarlıȱ Mahmudȱ1985:ȱ I,ȱ138Ȭ509).ȱ Türkȱ
aileȱ yapısındaȱ otoriteȱ sahibiȱ olarakȱ babaȱ görülmesineȱ raÂmenȱ eskiȱ Türklerdeȱ
evinȱsahibiȱkadındı.ȱBundanȱdolayıȱevȱkadınıȱiçinȱsöylenenȱenȱyaygınȱsözȱ“evci”ȱ
idiȱ(ȱÖgelȱ2001:ȱ251;ȱÖgelȱ1979:ȱ172;ȱCaferoÂluȱ1968:ȱ68).ȱGyiȱkadın,ȱevinȱdayanaȬ
Âı,ȱ dıóarıdaȱ daȱ kocasınınȱ birȱ yardımcısıdırȱ (ȱ Ögelȱ 1979:ȱ 173).ȱ Dedeȱ Korkutȱ
hikâyelerindeȱgeçenȱóuȱifadelerȱkadınınȱkocasınaȱyardımcıȱolduÂunuȱgöstermeȬ
siȱaçısındanȱönemlidir:ȱ“Benȱyerimdenȱdurmadanȱ(yaniȱayaÂaȱkalkmadan),ȱkadınȱyeȬ
rindenȱdurmasıȱgerekti”ȱ(Ögelȱ1979:ȱ173).ȱGünümüzdeȱherȱbaóarılıȱerkeÂinȱarkaȬ
sındaȱbirȱkadınınȱvarlıÂınınȱbilinmesiȱeskiȱTürklerdenȱgünümüzeȱkadarȱulaómıóȱ
birȱ durumȱ olmalıdır.ȱ Çünküȱ eskiȱ Türklerdeȱ görülenȱ buȱ özelliÂiȱ taóıyanȱ Türkȱ
kadınıȱherȱdaimȱkocasınaȱyardımcıȱolmaktadır.ȱȱ
EskiȱTürklerȱkadınaȱveȱaileyeȱbüyükȱönemȱvermiólerdir.ȱAileȱtoplumunȱteȬ
meliȱolarakȱgörülmüótür.ȱEsasındaȱbuȱtemelȱkadınaȱdayanmaktadır.ȱKadın,ȱaiȬ
ledeȱ çocuklarıȱ yetiótiren,ȱ erkeÂiniȱ kollayan,ȱ gözetenȱ olduÂunaȱ göreȱ toplumunȱ
geleceÂineȱ deȱ yönȱ verenȱ kióidir.ȱ Buȱ yüzdenȱ eskiȱ Türklerdeȱ kadınȱ itibarȱ sahibiȱ
olup,ȱ muharebedeȱ düómanȱ elineȱ düómesiȱ büyükȱ zilletȱ sayılırdıȱ (ȱ KafesoÂluȱ
1993:ȱ 217).ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ birȱ kadınȱ hiçbirȱ suretteȱ malȱ gibiȱ alınıp,ȱ satılamaz.ȱ
Türkȱ toplumununȱ bugüneȱ kadarȱ varlıÂınıȱ devamȱ ettirmesininȱ sebeplerindenȱ
birisi,ȱaileyeȱveȱkadınaȱverdiÂiȱönemdenȱkaynaklanmaktadırȱ(Gömeçȱ2006:ȱ17).ȱ
Kadınınȱ toplumsalȱ veȱ diniȱ hayattaȱ önemliȱ rolleriȱ vardır.ȱ Evinȱ idaresiȱ kadınaȱ
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bırakılmıótır.ȱSosyalȱveȱekonomikȱfaaliyetlereȱgenióȱölçüdeȱkatılabilmióȱevȱióleȬ
rindenȱbaókaȱavcılık,ȱçiftçilikȱyapmıó,ȱsürüȱsahibiȱolmuó,ȱóölenlereȱveȱkurultayȬ
laraȱkatılmıótırȱ(Akyılmazȱ2000:ȱ11).ȱKadınȱerkeÂiȱgibiȱcesurȱveȱsavaóçıȱolmalıdırȱ
amaȱonunȱtemelȱrolü,ȱkocasınınȱistekleriniȱyerineȱgetirmek,ȱkocasıȱsavaóaȱgideȬ
cekseȱ onunȱ savaóȱ elbiselerini,ȱ silahlarınıȱ veȱ atınıȱ hazırlamaktır.ȱ Kadınınȱ güzelȱ
veȱóanslıȱolmasıȱtercihȱnedenidirȱ(Tezcanȱ2000:ȱ25).ȱȱ
EskiȱTürklerdeȱdevletȱyöneticisiȱolanȱkaÂanlarınȱbirdenȱfazlaȱevlilikȱyaptıkȬ
larıȱ bilinmektedir.ȱ KaÂanlarınȱ buȱ evliliklerindenȱ olanȱ hanımlarındanȱ ilkiȱ baóȱ
hatunȱ olarakȱ görülmektedir.ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ ilkȱ kadın,ȱ evdeȱ “Baóȱ Kadın”ȱ idiȱ
(Ögelȱ2001:ȱ252).ȱBirinciȱHatunlarınȱdevletȱiçindeȱveȱKaÂanınȱyanındakiȱyerleriȱ
çokȱsaÂlamȱidi.ȱHattaȱsırfȱsiyasiȱbirȱgayeȱileȱBilgeȱKaÂan’ınȱHatun’u,ȱkocasıȱiçinȱ
birȱÇinliȱprensesȱbileȱistemióti.ȱÇinliȱprenseslerȱneȱkadarȱsoyluȱolurlarsaȱolsunȬ
lar,ȱ onlarınȱ çocuklarınınȱdevletȱ içindeȱyerleriȱ yoktuȱ(Ögelȱ1979:ȱ 193).ȱ Radloff’aȱ
göreȱ dulȱ analar,ȱ oÂlanlarȱ evlendiktenȱ sonraȱ bileȱ bütünȱ aileninȱ “baóȱ kadını”ȱ
olurdu.ȱ Türkȱ ailelerinde,ȱ baóȱ kadınlarınȱ rolleri,ȱ herȱ zamanȱ içinȱ çokȱ büyükȱ olȬ
muótu.ȱYoksulȱise,ȱkocasındanȱküçükȱolanȱkardeó,ȱduluȱveȱçocuklarıȱhimayesineȱ
alırdı.ȱ(Gumilevȱ2003:ȱ101;ȱÖgelȱ2001:ȱ248Ȭ249).ȱResmiȱÇinȱtarihiȱkaynaklarındanȱ
kiçiȇyeȱ göre;ȱ Mete,ȱ Tumanȇınȱ Uluȱ Hatunȇdanȱ doÂanȱ oÂludur.ȱ Uluȱ Hatun,ȱ MeȬ
teȇninȱbabasıȱTumanȇınȱilkȱhanımınaȱverilenȱaddır.ȱGkincisiȱiseȱKumaȬHatunȇdur.ȱ
BirinciȱhatundanȱdoÂanȱbüyükȱoÂul,ȱikincidenȱdoÂanȱiseȱküçükȱoÂuldurȱ(ȱYakutȱ
2002:ȱ409).ȱKuma,ȱgerçekȱkadındanȱoldukçaȱfarklıdır.ȱKumanınȱaileyeȱkatılmasıȱ
birȱ eóȱ gibiȱ deÂil,ȱ hatununȱ kızȱ kardeóiȱ tarzındaȱ olmuótur.ȱ Kumalarınȱ çocuklarıȱ
babalarınınȱservetindenȱpayȱalamamıólardırȱ(Gökalpȱ1989:ȱ72;ȱȱYakutȱ2002:ȱ409).ȱ
Kumaȱ çocuklarınınȱ babalarınınȱ servetindenȱ payȱ alamamaları,ȱ Türkȱ soyundanȱ
gelenȱhatunȱçocuklarınınȱservetinȱsahibiȱveȱveliahtȱolabildikleriniȱgöstermekteȬ
dir.ȱȱȱ
Türkȱ devletindeȱ kaÂandanȱ sonraȱ ikinciȱ sırayıȱ katunȱ almaktadır.ȱ (Donukȱ
1988b:ȱ 30).ȱ Türkȱ tarihindeȱ kadınlarınȱ hükümdarlarınȱ naibiȱ olabilmeleriȱ veyaȱ
devletȱiçindeȱbüyükȱsözȱsahibiȱolmalarıȱ(TürkdoÂanȱ1992:ȱ6)ȱdevletȱyönetimindeȱ
bileȱ kadınlarınȱ kocalarıylaȱ eóitȱ haklaraȱ sahipȱ olduÂunuȱ göstermektedir.ȱ Çinȱ
kaynaklarıȱ Hunlarda,ȱ kaÂanınȱ hatunununȱ aynıȱ kaÂanȱ gibiȱ kutsallıÂaȱ sahipȱ olȬ
duÂundanȱveȱdevletȱyönetimindenȱsorumluȱkióiȱolarakȱbilindiÂindenȱsözȱetmióȬ
lerdirȱ (ȱ Yakutȱ 2002:ȱ 409).ȱ Attila’nınȱ yanınaȱ gidenȱ DoÂuȱ Romaȱ elçilerininȱ AttiȬ
la’nınȱ huzurunaȱ çıkmadanȱ önceȱ Hunȱ imparatorununȱ karısıȱ Arıkanȱ tarafındanȱ
kabulȱ edilip,ȱ parlakȱ ziyafetlerleȱ aÂırlanmasıȱ (ÇandarlıoÂluȱ 1977:ȱ 62)ȱ Türklerdeȱ
devletȱyönetimindeȱkadınlarınȱsözȱsahibiȱolduÂunuȱgösterenȱdiÂerȱbirȱörnektir.ȱ
GöktürklerdeȱhükümdarȱeóininȱdevletȱidaresindeȱönemliȱrolüȱolduÂuȱbilinmekȬ
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tedirȱ (Rasonyıȱ 1971:ȱ 57).ȱ 642ȱ yılındaȱ Göktürkȱ Devletiȱ zamanındaȱ Tölesȱ boylaȬ
rındanȱolanȱSirȱTarduólarınȱKaÂanıȱBilgeȱKaÂanaȱyineȱTölesȱboyuȱolanȱamaȱÇin’ȱ
eȱitaatȱedenȱCh’iȬpiȱlideriȱHoȬli,ȱhalkıȱtarafındanȱSirȱTardusȱlideriȱBilge’yeȱteslimȱ
edildiÂindeȱonuȱöldürmekȱisteyenȱBilgeȱKaÂan,ȱhatunununȱitirazıȱüzerineȱidamıȱ
durdurdu.ȱHoȬliȱhapseȱatıldıȱ(TaóaÂılȱ1999:ȱ55).ȱBuȱörnektenȱeskiȱTürkȱdevletleȬ
rindeȱhatunlarınȱyüksekȱsiyasiȱgüceȱsahipȱoldukları,ȱcezalarıȱdeÂiótirebilmeȱgüçȱ
veȱiktidarlarınınȱolduÂuȱanlaóılmaktadır.ȱ725ȱyılındaȱÇinȇȱdenȱgelenȱelçiyiȱkaróıȬ
layanȱheyetȱarasındaȱBilgeȱKaÂanȇınȱkarısıȱPoȬfuȱHatunȱyerȱalmıótırȱ(Yakutȱ2002:ȱ
416;ȱ TaóaÂılȱ 2004:ȱ 90Ȭ91).ȱ Bilgeȱ KaÂan’ınȱ karısınınȱ elçilikȱ heyetiniȱ karóılaması,ȱ
devletȱyönetimindeȱkocasıylaȱeóitȱhaklaraȱsahipȱolduÂunuȱgöstermektedir.ȱAileȱ
toplumunȱ temeli,ȱ Türkȱ devletȱ teókilatınınȱ enȱ küçükȱ birimiȱ olduÂunaȱ göreȱ huȬ
kukiȱaçıdanȱdevletinȱenȱtepesindeȱyerȱalanȱkióilerdeȱbileȱeóitlikȱkavramıȱgörülȬ
mektedir.ȱOȱhaldeȱeskiȱTürklerdeȱhukukiȱolarakȱkadınȱerkekȱeóitliÂininȱmevcutȱ
olduÂunuȱsöyleyebiliriz.ȱFermanlarınȱmuhakkakȱsuretteȱ“HakanȱileȱHatunȱbuȬ
yururȱkiȱ…”ȱdiyeȱbaólamasıȱlazımdı.ȱSadeceȱ“Hakanȱbuyururȱki…”ȱdiyeȱbaólaȬ
yanȱfermanlarınȱhükümleriȱbazıȱyerlerdeȱyerineȱgetirilmezdi.ȱUluÂȱYasa’daȱkaȬ
dınȱhaklarınıȱkoruyanȱmüeyyidelerȱmevcutturȱ(ÇandarlıoÂluȱ1977:ȱ63Ȭ64).ȱGökȬ
türklerdeȱ kadınaȱ verilenȱ önemȱ Orhunȱ Kitabeleri’ndenȱ kolaylıklaȱ anlaóılabilȬ
mektedir.ȱYazıtlardanȱkaÂanlarınȱȈhatunȈȱadıȱverilenȱeóleriyleȱbirlikteȱtahtaȱçıkȬ
tıklarıȱanlaóılmaktadır.ȱAyrıcaȱkaÂanȱöldüÂüȱzamanȱçocuklarınȱvelayetȱhakkıȱdaȱ
annelerineȱgeçmiótir.ȱKutlukȱKaÂanȇınȱölümündenȱsonraȱoÂullarınınȱvelisiȱanneȬ
leriȱBilgeȱHatunȱolmuóturȱ(Yakutȱ2002:ȱ416).ȱOrhunȱKitabeleri’ndeȱgeçenȱȈBabamȱ
KaÂanȱuçtuÂundaȱküçükȱkardeóimȱKölȱTiginȱyediȱyaóındaȱkaldı.ȱ.....Umayȱgibiȱannemȱ
hatununȱdevletine,ȱküçükȱkardeóimȱKölȱTiginȱerȱadınıȱaldıȈȱ(Yakutȱ2002:ȱ416)ȱifadeȬ
siyleȱ Bilgeȱ KaÂan,ȱ babasınınȱ öldüÂündeȱ annesininȱ devleteȱ veȱ kardeóineȱ sahipȱ
çıktıÂınıȱanlatmaktadır.ȱBuradaȱdaȱkadınaȱönemȱverildiÂiȱgörülmektedir.ȱGökȬ
türklerȱdeȱkadınaȱönemȱvermekteȱveȱonaȱ“eó”ȱdiyeȱhitapȱetmekteȱidiler.ȱȱUygurȬ
larȱVII.ȱasırdaȱhenüzȱdevletleriniȱkurmadanȱönceȱUygurlarınȱKaÂanıȱsavaólarlaȱ
uÂraótıÂındanȱdolayıȱanasıȱUluÂȱHatun:ȱ“Ghtilaflaraȱveȱdavalaraȱbakıyor;ȱkanunlaraȱ
tecavüzȱedenleriȱóiddetle,ȱfakatȱadaletleȱcezalandırıyordu.ȱBuȱsayedeȱUygurlarȱarasındaȱ
nizamȱ kurulmuóȱ buluyordu.”(Turanȱ 1969:ȱ 126).ȱ KaÂanınȱ annesininȱ adaletiȱ saÂlaȬ
maklaȱgörevliȱolmasıȱkadınaȱverilenȱönemiȱgöstermektedir.ȱOȱhaldeȱkadınȱiçinȱ
ortayaȱçıkanȱbirȱstatüȱadaletȱióleriniȱsaÂlamaklaȱgörevliȱolmaȱióidir.ȱYaniȱyargıçȬ
lıkȱgöreviniȱyerineȱgetirmiólerdir.ȱUygurȱKaÂanlarındanȱBöÂüȱKaÂanȱÇin’eȱhüȬ
cumȱettiÂiȱzamanȱbuȱsefereȱhatunuȱdaȱbizzatȱkatılmıótıȱ(Ögelȱ1979:ȱ116).ȱ

150 • TÜRKøYAT ARAùTIRMALARI DERGøSø

Eskiȱ Türklerȱ anneyeȱ “ög”ȱ derlerdi.ȱ Anaȱ adıȱ babadanȱ dahaȱ önceȱ gelirȱ veȱ
“anaȬbaba”ȱdenirdiȱ(Ögelȱ2001:ȱ247Ȭ248).ȱDedeȱKorkut’daȱgeçenȱ“anaȬbabaȱveyaȱ
anaȬata”ȱ óeklindekiȱ deyimler,ȱ ananınȱ ailedekiȱ yeriniȱ göstermesiȱ bakımındanȱ
önemlidirȱ(Glgenȱ2005:ȱ827).ȱUygurlardaȱȈanaȬataȈ,ȱanaȬbabaȱsözleriȱçokȱyaygınȬ
dır.ȱ Kadınaȱ büyükȱ deÂerȱ verilmiótir.ȱ Annelerini,ȱ Ȉanamȱ tuÂluȱ kutluȱ aÂaȈȱ diyeȱ
adlandıranȱ Uygurların,ȱ eskiȱ óiirleri,ȱ anneyiȱ ȈtuÂlukȈȱ veȱ ȈkutlulukȈȱ isimlendirȬ
meleriyleȱ onurlandırmıótırȱ (Gülerȱ 1992:ȱ 74ȱ vd;ȱ Yakutȱ 2002:ȱ 423).ȱ Anaȱ veȱ babaȱ
kavramınınȱaynıȱifadedeȱgeçmesiȱaileȱiçindeȱkadınȱveȱerkeÂinȱeóitȱhaklaraȱsahipȱ
olduklarınıȱ göstermektedir.ȱ Oȱ haldeȱ Türkȱ aileȱ yapısıȱ eóitlikȱ esasınaȱ göreȱ óekilȬ
lenmiótirȱdiyebiliriz.ȱȱ
3.

TürklerdeȱErkeklerinȱSosyalȱveȱHukukiȱStatüsüȱ

TürkȱailesindeȱerkeÂinȱdeȱkadınȱkadarȱsosyalȱveȱhukukiȱstatüsüȱbulunmakȬ
tadır.ȱErkekȱsadeceȱsavaóan,ȱçalıóanȱbireyȱdeÂilȱaynıȱzamandaȱailesineȱkaróıȱdaȱ
sorumluȱolanȱkióidir.ȱTürkȱaileȱsistemindeȱ“Babaȱhakkı”ȱyaniȱ“atalık”,ȱTürklerȬ
deȱsonsuzȱdeÂildiȱ(Ögelȱ2001:ȱ247).ȱEskiȱTürklerdeȱbabalıkȱhakkınınȱsonsuzȱhakȬ
laraȱsahipȱolmamasıȱferdiȱözgürlüklerinȱgeliómesiȱaçısındanȱönemlidir.ȱMeteȱveȱ
OÂuzȱKaÂan,ȱtöreyeȱkaróıȱgeldilerȱdiye,ȱbabalarınıȱbileȱöldürebiliyorlardıȱ(Ögelȱ
2001:ȱ247).ȱBabaȱ–ȱoÂulȱiliókileriȱiçerisindeȱbabanınȱoÂlunaȱyaȱdaȱoÂlunȱbabayaȱ
karóıȱüstünlüÂüȱbulunmamaktadır.ȱAileȱhukukuȱaçısındanȱTürkȱhukukȱsistemiȱ
içindeȱkióiȱözgürlüklerininȱönȱplandaȱolduÂuȱgörülmektedir.ȱÖlmüóȱbüyüklereȱ
tazim,ȱ atalaraȱ saygıȱ “Babaȱ Hukuku”nunȱ inançȱ sahasındakiȱ belirtisiȱ olarakȱ göȬ
rülmektedirȱ(KafesoÂluȱ1993:ȱ291).ȱ
TürkȱaileȱsistemindeȱbabaȱaileninȱreisiȱolarakȱgörülmesineȱraÂmenȱkadınınȱ
daȱaileȱüzerindeȱhakȱveȱsorumluluklarınınȱolmasıȱbuȱkonununȱincelenmesiȱgeȬ
rektiÂiniȱortayaȱkoymaktadır.ȱÇalıómamızdaȱortayaȱkoyduÂumuzȱTürkȱaileȱsisȬ
temindeȱ kadınȱ ileȱ erkeÂinȱ eóitȱ haklaraȱ sahipȱ olduÂuȱ fikriȱ birȱ kezȱ dahaȱ doÂruȬ
lanmaktadır.ȱ Buȱ eóitliÂiȱ gösterenȱ örnekȱ Dedeȱ Korkutȱ hikâyelerindeȱ geçmekteȬ
dir.ȱDedeȱKorkut’daȱDirseȱHan,ȱçocuÂuȱolmadıÂıȱiçinȱaÂlıyorȱveȱkarısınaȱ“buȱsuçȱ
sendenȱ midirȱ yoksaȱ bendenȱ midir?”ȱ óeklindeȱ dertȱ yanarken,ȱ onaȱ kötüȱ sözȱ söyleȬ
mektenȱ kaçınıyorȱ veȱ günahıȱ karısıylaȱ eóitȱ olarakȱ paylaómaȱ yolunuȱ tercihȱ ediȬ
yorduȱ (Ögelȱ 2001:ȱ 249;ȱ Glgenȱ 2005:ȱ 827).ȱ Görülüyorȱ ki,ȱ enȱ olumsuzȱ durumdaȱ
dahiȱ kadınȱ ileȱ erkekȱ eóitȱ haklaraȱ sahiptir.ȱ Buradanȱ çıkarılacakȱ diÂerȱ birȱ sonuçȱ
eólerinȱ birbirleriniȱ suçlamakȱ yerine,ȱ hatayıȱ veyaȱ kusuruȱ kendiȱ aralarındaȱ böȬ
lüómeleridir.ȱȱ
Eskiȱ Türkȱ toplumȱ yapısındaȱ hukukiȱ açıdanȱ aileȱ hayatı,ȱdüzeneȱkonulmuóȬ
tur.ȱBuȱaileȱdüzeni,ȱnikâhaȱveȱtekȱeóliȱevliliÂeȱdayanmaktadırȱ(Rasonyiȱ1971:ȱ57).ȱ
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Oȱ haldeȱ erkekȱ baókaȱ birȱ kadınlaȱ evlenemeyecek.ȱ Buȱ daȱ hukukiȱ olarakȱ erkeÂinȱ
ailesineȱ veȱ eóineȱ baÂlıȱ olmasıȱ zorunluluÂunuȱ ortayaȱ koymaktadır.ȱ Evliliklerinȱ
oluómasındaȱ hukukiȱ olarakȱ karóımızaȱ çıkanȱ birȱ baókaȱ konu,ȱ evliliklerinȱ sınırȬ
landırılmasıdır.ȱEskiȱTürklerdeȱyaóȱfarkıȱfazlaȱolanȱevliliklereȱizinȱverilmez.ȱYaóȬ
lıȱkuóaktanȱerkek,ȱgençȱkuóaktanȱbirȱkadınlaȱevlenemezdiȱ(KafesoÂluȱ1993:ȱ229).ȱȱ
Yaóȱ farkıȱfazlaȱ olanȱ kióilerinȱ evlenmelerininȱ engellenmesiȱ Türklerdeȱ aileȱ hayaȬ
tındaȱ eólerinȱ birbirleriyleȱ uyumunuȱ saÂlamakȱ açısındanȱ önemlidir.ȱ Yineȱ yaólıȱ
birȱ erkekȱ kendisindenȱ yaóçaȱ küçükȱ birȱ kadınlaȱ evlenemediÂineȱ göre,ȱ buradaȱ
hemȱaileninȱsosyalȱaçıdanȱdevamlılıÂıȱhemȱdeȱfizikselȱuygunluÂunȱsaÂlanmasıȱ
amaçlanmaktadır.ȱ Çünküȱ yaólıȱ birȱ erkekȱ herȱ anȱ ölümleȱ karóıȱ karóıyaȱ kalabilir.ȱ
ErkeÂinȱölümüȱeóininȱdulȱkalmasına,ȱçocuklarınınȱyetimȱkalmasınaȱnedenȱolabiȬ
lir.ȱ Hukukiȱ veȱ sosyalȱ açıdanȱ anneȱ veȱ çocuklarȱ sıkıntıȱ yaóayabilir.ȱ Buȱ yüzdenȱ
erkeÂinȱkendisindenȱyaóçaȱküçükȱolanȱbirȱkadınlaȱevlenmesineȱizinȱverilmemióȬ
tir.ȱȱ
EskiȱTürklerdeȱnikâh,ȱaileninȱoluómasınıȱsaÂlayanȱönemliȱunsurlardanȱbiriȬ
dir.ȱBirȱçeóitȱsözleómedir.ȱBuȱsözleómeninȱvarlıÂıȱerkekȱaçısındanȱbaókaȱbirȱkaȬ
dınlaȱ olamayacaÂınınȱ daȱ teminatıdır.ȱ Nikâhȱ içinȱ anaȱ veȱ babanınȱ onayıȱ óarttır.ȱ
EvlenenȱerkeÂin,ȱgelininȱanaȱbabasınaȱbirȱmiktarȱmalȱvermesiȱgelenektir,ȱverilenȱ
buȱ malaȱ “kalıng”ȱ denir.ȱ Kalınıȱ verilenȱ gelin,ȱ aileninȱ eóitȱ üyesidirȱ (Ögelȱ 2001:ȱȱ
256).ȱ Kalın,ȱ aynıȱ zamandaȱ erkeÂinȱ herȱ istediÂindeȱ eóiniȱ babasınınȱ evineȱ gönȬ
dermesiniȱveyaȱboóamasınıȱengellemektedir.ȱTürkler,ȱtarihȱboyuncaȱaileninȱböȬ
lünmemesineȱ dikkatȱ etmiótirȱ (Ögelȱ 2001,ȱ 247).ȱ Gelin,ȱ kocasınınȱ yurdundaȱ hakȱ
sahibiȱ olmaktadır.ȱ Kocasınınȱ ölmesiȱ durumunda,ȱ kadınaȱ kocasınınȱ mallarıȱ veȱ
çocuklarınınȱvelayetiȱkalmaktadır.ȱKadınınȱerkeÂinȱölümündenȱsonraȱmallarınıȱ
veȱçocuklarınınȱvelayetiniȱalmasıȱbizeȱeskiȱTürklerdeȱhayattaȱolanȱerkeÂinȱmalınȱ
sahibiȱolduÂunuȱdüóündürmektedir.ȱErkek,ȱaileȱhayatındaȱhayattaȱikenȱçocukȬ
larınȱvelayetiniȱbulunduranȱkimsedir.ȱHayattaȱolanȱbabanınȱçocuklarınȱvelayeȬ
tiniȱalmasıȱataerkilȱbirȱyapıyaȱsahipȱolduÂunun,ȱöldüktenȱsonraȱvelayetinȱanneȬ
yeȱgeçmesiȱkadınȱileȱerkeÂinȱeóitȱhaklaraȱsahipȱolduÂununȱveȱerkeÂinȱmirasınınȱ
kadınaȱkaldıÂınınȱbirȱgöstergesidir.ȱ
4.

Mülkiyet,ȱMirasȱveȱCezaȱHukukuȱ

Eskiȱ Türklerdeȱ aileȱ hukukununȱ temeliȱ mirasȱ veȱ mülkiyetȱ hukukunaȱ daȬ
yanmaktadır.ȱMirasȱveȱmülkiyetȱkavramlarıȱTürklerdeȱmalȱveȱservetinȱpaylaóıȬ
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mı,ȱ ortakȱ kullanımıȱ olarakȱ deÂerlendirilmektedir.ȱMirasȱ payınaȱeskiȱ Türklerdeȱ
“Ülüó”ȱdenir.ȱBuȱpayȱkióilereȱolduÂuȱkadarȱbudunȱveȱboylaraȱdaȱverilenȱbirȱhisȬ
seȱidi.ȱ“Ülüg”ȱdeȱbirȱpaydır.ȱAncakȱTanrıȱtarafındanȱinsanlaraȱüleótirilenȱakılȱveȱ
óansȱ içinȱ deȱ böyleȱ denirdiȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 190Ȭ191).ȱ Aileninȱ bütünȱ malınınȱ umumȱ
aileȱfertlerineȱaitȱ(Gökalpȱ1976:ȱ296)ȱolmasıȱeskiȱTürkȱtoplumundaȱmülkiyetȱhuȬ
kukununȱoluómasınaȱnedenȱolmuóȱgibiȱgörünmektedir.ȱEskiȱTürklerdeȱzamanıȱ
gelip,ȱyuvayıȱterkȱedenȱçocuklarınȱberaberlerindeȱhaklarınaȱdüóenȱmalıȱalmalarıȱ
(Gömeçȱ 2006:ȱ 18)ȱ óahsiȱ mülkiyetinȱ olduÂunuȱ göstermektedir.ȱ ȱ Aynıȱ aileȱ yapıȬ
sındaȱ görülenȱ ortakȱ mülkiyetȱ veȱ óahsiȱ mülkiyetȱ kavramlarıȱ zihinleriȱ karıótırȬ
maktadır.ȱ Buradaȱ tartıóılmasıȱ gerekenȱ veȱ cevapȱ aranmasıȱ gerekenȱ soruȱ “TürkȬ
lerdekiȱmülkiyetȱanlayıóınınȱortakȱmı?ȱYoksaȱóahsiȱmi?”ȱolduÂuȱsorusudur.ȱȱ
Gslamiyet’tenȱ öncekiȱ Türklerdeȱ bütünȱ çocukların,ȱ anaȱ veȱ babalarınınȱ miraȬ
sındaȱhissesiȱvardırȱ(Uyduȱ1995:ȱ172).ȱMirasınȱintikaliȱiçinȱbabaȱveȱananınȱölmeȬ
siȱ lazımȱ gelmezdiȱ (Gökalpȱ 1976:ȱ 296).ȱ Erkeklerȱ babaȱ malındanȱ paylarınınȱ birȱ
kısmınıȱbirȱkahramanlıkȱsonucuȱmilliȱbirȱadȱalarakȱeldeȱetmektedirler.ȱOÂulȱbuȬ
luÂȱ yaóınaȱ geldiktenȱ sonraȱ birȱ kahramanlıkȱ göstermeÂeȱ çalıóırdıȱ veȱ birȱ kahraȬ
manlıkȱ gösterdiÂiȱ günȱ cemiyetȱ tarafındanȱ milliȱ birȱ adȱ verilirdi.ȱ Dedeȱ Korkutȱ
Kitabındaȱkahramanlıkȱgösterdiktenȱsonraȱmilliȱbirȱadȱalmaȱhususundaȱ“Ozan”ȱ
rehberlikȱetmektedir.ȱOzanȱküçükȱkahramanınȱbabasınaȱ“SeninȱoÂlunȱbirȱkahraȬ
manlıkȱyaptı.ȱOnaȱbirȱmilliȱadȱverdik.ȱSenȱdeȱonaȱsürülerinden,ȱotaÂlarından,ȱoymaklaȬ
rındanȱayırıpȱbirȱorduȱver”ȱ(Gökalpȱ1976:ȱ296)ȱdemektedir.ȱȱKahramanlıÂınȱmilliȱ
birȱadlaȱödüllendirildiÂiȱveȱbabaȱmalındanȱbelirliȱbirȱmiktarȱmalınȱoÂlunaȱverilȬ
diÂiȱ görülmektedir.ȱ Buradakiȱ ‘ordu’ȱ kelimesiȱ gerçekȱ manadakiȱ birȱ orduȱ deÂilȬ
dir.ȱ Güçȱ veȱ iktidarȱ sahibiȱ olmasıȱ içinȱ oÂlununȱ servetȱ sahibiȱ olmasıȱ anlamınaȱ
gelmelidir.ȱ Babaȱ hayattaȱ iken,ȱ babasındanȱ malȱ alarakȱ ayrılmıó,ȱ müstakilȱ birȱ
“ev”ȱ kurmuóȱ oÂullarȱ mirastanȱ hisseȱ alamazlarȱ (Uyduȱ 1995:ȱ 172).ȱ Çocuklarınȱ
anneȱveȱbabasınınȱmallarındanȱpaylarınıȱalmalarıȱiçinȱdiÂerȱbirȱyöntemȱevliliÂinȱ
gerçekleómesidir.ȱEvlenecekȱolanȱkızȱyaȱdaȱerkekȱkendisineȱdüóenȱmallarıȱalırdı.ȱ
Kızȱ bunuȱ çeyizȱ olarakȱ erkekȱ iseȱ arazi,ȱ ev,ȱ sürüȱ vb.ȱ gibiȱ alırdı.ȱ Babaȱ eviȱ iseȱ enȱ
küçükȱolanȱerkekȱkardeóeȱkalırdı.ȱBabaȱocaÂınıȱoȱdevamȱettirirdiȱ(Donukȱ1980Ȭ
81:ȱ163).ȱEvlendiÂiȱzamanȱbirȱmiktarȱçeyizȱalmıóȱkızlarȱdaȱbabaȱmirasındanȱhisȬ
seȱalamazlarȱ(Uyduȱ1995:ȱ172).ȱÇeyizȱhakkınıȱalanȱkızınȱbabaȱevindeȱbaókaȱbirȱ
hakkıȱ kalmıyordu.ȱ Babanınȱ terbiyeȱ veȱ yetiótirmesi,ȱ çokȱ mühimdi.ȱ Çokȱ eskiȱ birȱ
atasözü,ȱ “Erȱ oÂluȱ yokluktaȱ kalmaz”ȱ diyordu.ȱ Sözȱ veȱ öÂütȱ deȱ birȱ mirasȱ gibiȱ idi.ȱ
Eskiȱ Türkler,ȱ bunaȱ daȱ “kumarru”ȱ derlerdi.ȱ 13.ȱ Yüzyıldanȱ sonraȱ ise,ȱ Türklerdeȱ
artık,ȱ“mirasȱalma”ȱsözüȱgörülmeÂeȱbaólamıótıȱ(Ögelȱ1979:ȱ190).ȱTürkȱaileȱyapıȬ
sındaȱ erkekȱ veȱ kızlarınȱ evlenirkenȱ babaȱ malındanȱ kendilerineȱ düóenȱ paylarıȱ
yaniȱbabaȱmirasındanȱhaklarınıȱalmalarıȱmalȱpaylaóımıȱgibiȱbirȱsorununȱyaóanȬ
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madıÂınıȱ göstermektedir.ȱ Malınıȱ alanȱ kızȱ veyaȱ erkekȱ kendilerineȱ göreȱ yeniȱ birȱ
malȱsahibiȱolmaktadırlar.ȱEvinȱenȱküçükȱerkekȱkardeóeȱbırakılmasıȱdaȱonunȱbaȬ
baȱ mirasındanȱ olanȱ payıdır.ȱ Babanınȱ malınınȱ sonȱ temsilcisiȱ olanȱ küçükȱ oÂul,ȱ
malınȱbüyükȱbirȱkısmınınȱdaȱsahibiȱolmaktadır.ȱȱ
BabadanȱsonraȱaileyiȱanneȱtemsilȱettiÂiȱiçinȱanneninȱyeriȱbabanınȱdiÂerȱakȬ
rabalarındanȱdahaȱileriȱolurdu.ȱBabanınȱmirasıȱanneyeȱkalırȱveȱçocuklarınȱvasisiȱ
deȱ oȱ idiȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 169).ȱ Babanınȱ mirasınınȱ anneyeȱ kalması,ȱ kadınınȱ aileninȱ
malıȱüzerindeȱhukukiȱolarakȱhakkınınȱolduÂunuȱgösterir.ȱTürkȱailesinde,ȱkadıȬ
nınȱ veȱ çocuklarınȱ kendilerineȱ aitȱ mülkününȱ bulunması,ȱ evlenenȱ kadınınȱ babaȱ
evindenȱgetirmióȱolduÂuȱçeyizȱmalıȱüzerindeȱkocasınınȱhiçbirȱtasarrufȱhakkınınȱ
bulunmamasıȱ (Donukȱ 1980Ȭ81:ȱ 165)ȱ eskiȱ Türklerdeȱ óahsiȱ mülkiyetȱ anlayıóınınȱ
geliótiÂiniȱgösterir.ȱȱKocanınȱvefatındanȱsonraȱkarısıȱ¼ȱalır.ȱBundanȱbaókaȱmirasȱ
taksimȱedilmedenȱgetirmióȱolduÂuȱçeyizȱkocasınınȱverdiÂiȱkalındanȱfazlaȱolmuóȱ
iseȱbuȱfazlayıȱalırȱ(Uyduȱ1995:ȱ172).ȱBabaȱmalının,ȱanneyeȱkalmasıȱóahsiȱmülkiȬ
yetinȱoluótuÂunuȱgöstermektedir.ȱEÂerȱbabanınȱmalıȱanneȱileȱçocuklaraȱbırakılȬ
mıóȱ olsaydıȱ oȱ zamanȱ Türklerdeȱ ortakȱ mülkiyetinȱ oluótuÂunuȱ netȱ birȱ óekildeȱ
söyleyebilirdik.ȱ Buradanȱ Türklerdeȱ óahsiȱ mülkiyetinȱ önȱ plandaȱ tutulduÂunuȱ
söylememizȱmümkündür.ȱEskiȱTürklerdeȱkadınınȱkendineȱaitȱóahsiȱmalıȱolabiȬ
lirdi.ȱ Buȱ herhangiȱ birȱ Türkȱ kadınıȱ olabileceÂiȱ gibiȱ birȱ KaÂanȱ eóiȱ deȱ olabilirdi.ȱ
Attila’nınȱ Hatunuȱ Arıkan’ınȱ ayrıȱ birȱ sarayı,ȱ mabeyincisiȱ veȱ müstakilȱ gelirleriȱ
olduÂuȱbilinmektedir.ȱȱ
EskiȱTürklerdeȱaileȱhukukununȱbirȱdiÂerȱbölümünüȱmülkiyetȱhukukuȱoluóȬ
turur.ȱOtlakȱveȱyaylaklarȱTürkȱboylarınınȱortakȱmülkiyetindeȱolduÂundanȱaileȬ
lerinȱmülkȱdurumunuȱhukukiȱolarakȱetkilemektedir.ȱTürklerinȱotlakȱveȱyaylakȬ
lardanȱ faydalananȱ at,ȱ koyunȱ veȱ sıÂırȱ sürülerineȱ karóılıkȱ belirliȱ ölçülerdeȱ vergiȱ
ödemeleri,ȱ ȱ göçlerdeȱ ailelerinȱ veȱ fertlerinȱ kendilerineȱ aitȱ taóınabilirȱ mallarınıȱ
beraberlerindeȱ götürebilmeleriȱ veȱ istedikleriȱ gibiȱ tasarrufȱ etmeleriȱ onlardakiȱ
hürriyetȱ duygusuȱ veȱ serbestçeȱ davranmaȱ eÂiliminiȱ daimeȱ canlıȱ tutmaktaȱ idiȱ
(KafesoÂluȱ1993:ȱ226).ȱEskiȱTürklerde,ȱmülkiyetȱsahibiȱmülkündenȱkendisiȱistiȬ
fadeȱettiÂiȱgibi,ȱbuȱmülkünüȱsatabilir,ȱkirayaȱverebilir,ȱrehneȱkoyabilir,ȱkendisiȱ
ióletebildiÂiȱgibi,ȱortakçıȱvasıtasıȱileȱdeȱióletebilir.ȱMülkiyetȱhakkıȱsahibininȱvefaȬ
tındanȱsonraȱonunȱvarislerineȱgeçerȱ(Uyduȱ1995:ȱ172).ȱ

154 • TÜRKøYAT ARAùTIRMALARI DERGøSø

Gslamiyet’tenȱöncekiȱTürklerdeȱaileȱhukukuylaȱilgiliȱdiÂerȱbirȱalanȱcezaȱhuȬ
kukununȱ varlıÂıdır.ȱ Kaógarlıȱ Mahmud,ȱ Eskiȱ Türklerde,ȱ suçunȱ karóılıÂıȱ olarakȱ
“yazuk”ȱȱtabiriniȱkullanmaktadırȱ(ȱKaógarlıȱMahmudȱ1985:ȱI,ȱ16Ȭ203Ȭ220;ȱKaógarȬ
lıȱMahmudȱ1985:ȱII,ȱ75Ȭ135;ȱKaógarlıȱMahmudȱ1985:ȱIII,ȱ16).ȱKaógarlıȱMahmud’aȱ
göre;ȱ “yazuklug”ȱ tabiriȱ “günahlı”ȱ olarakȱ tanımlanmaktadırȱ (Kaógarlıȱ Mahmudȱ
1985:ȱ III,ȱ 50).ȱ Buȱ tabirinȱ karóılıÂıȱ iseȱ “yazuksuz”ȱ yaniȱ “günahsız”ȱ olarakȱ geçȬ
mektedirȱ(ȱKaógarlıȱMahmudȱ1985:ȱI,ȱ400;ȱKaógarlıȱMahmudȱ1985:ȱIII,ȱ16).ȱȱSuçȱ
ióleme,ȱ “yazıkȱ kılma”ȱ sözüȱ ileȱ karóılanıyordu.ȱ Suçȱ sözümüzȱ çokȱ eskidir.ȱ Asılȱ
manası,ȱ yoldanȱ veȱ yöndenȱ sapmaȱ ióȱ demektirȱ (Ögelȱ 1979:ȱ 263).ȱ Suçunȱ olduÂuȱ
eskiȱTürklerdeȱcezanınȱolmasıȱdaȱkaçınılmazdır.ȱCezaȱHükmüȱGöktürkȱyazıtlaȬ
rında,ȱ “kıyın,ȱ kıyınȱ aymak”,ȱ yaniȱ “hükmüȱ söylemek”ȱ sözüȱ ileȱ karóılanırȱ ȱ (Ögelȱ
1979:ȱ263).ȱ
EskiȱTürklerdeȱaileninȱkorunmasınaȱönemȱverilmiótir.ȱGólenenȱsuçlarȱkaróıȬ
sındaȱcezalarȱverilmiótir.ȱCezaȱhukukununȱoluómasındaȱaileninȱbütünlüÂününȱ
korunmasıȱesasȱalınmıótır.ȱAileȱbireylerindenȱbirininȱiólediÂiȱsuçȱailedekiȱdiÂerȱ
fertleriȱ deȱ ilgilendirmektedir.ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ suçȱ ióleyenȱ birȱ evlatȱ yüzündenȱ
babasıȱdaȱsuçluȱolarakȱdeÂerlendirilmekteȱveȱbabayaȱdaȱcezaȱverilmektedir.ȱBuȱ
yüzdenȱÇinliler,ȱTürklerinȱAileȱHukukunuȱçokȱsertȱveȱzalimceȱdeÂerlendirmióȬ
lerdir.ȱÖrneÂin,ȱTürklerdeȱhırsızlıkȱyapanȱherkesȱöldürülür,ȱhırsızınȱkesilenȱbaóıȱ
birȱipeȱbaÂlanarakȱbabasınınȱboynunaȱasılırdı.ȱAileȱiçindeȱböyleȱbirȱbaba,ȱhırsızȱ
oÂlununȱbaóınıȱölünceyeȱkadarȱboynundanȱçıkaramazdıȱ(Ögelȱ1979:ȱ233).ȱTürkȱ
aileȱhukukununȱcezaȱileȱilgiliȱbuȱuygulamasınınȱÇinlilerinȱgözündeȱçokȱsertȱolaȬ
rakȱ görülmesiȱ kaçınılmazdır.ȱ Suçlularınȱ aleyhineȱ aÂırȱ cezalarınȱ konulmasıȱ veȱ
aileȱfertlerininȱdeȱsuçlularınȱióledikleriȱsuçlardanȱsorumluȱolmalarıȱcaydırıcıȱbirȱ
faktörȱ olarakȱ dikkatiȱ çekmekteydi.ȱ Töreȱ hükümlerineȱ uymakȱ suretiyleȱ hayatınȱ
sürdürülmesiȱesasȱamaçȱolarakȱyerȱalmaktaydı.ȱBuȱsuretleȱülkeȱiçerisindeȱbirlikȱ
veȱbununȱdoÂalȱbirȱuzantısıȱveȱsonucuȱolarakȱdirlikȱsaÂlanabiliyorduȱ(Durmuóȱ
2009:ȱ 83).ȱ Buradanȱ Türkȱ toplumȱ hayatındakiȱ aileȱ fertlerininȱ birbirlerindenȱ soȬ
rumluȱ olmalarıȱ veȱ disiplininȱ bütünȱ toplumȱ nezdindeȱ uygulandıÂıȱ sonucunuȱ
çıkarmakȱmümkündür.ȱȱ
Aileȱhayatındaȱkadınınȱsosyalȱstatüsününȱkorunmasınaȱözenȱgösterilmiótir.ȱ
BuȱyüzdenȱkadınlaraȱyönelikȱsuçlarȱiseȱaÂırȱóekildeȱcezalandırılmaktadır.ȱKadıȬ
naȱkaróıȱiólenenȱsuçlarınȱkatıȱveȱacımasızȱbirȱóekildeȱcezalandırıldıÂıȱbilinmekȬ
tedir.ȱKadınaȱkaróıȱiólenenȱsuçlarınȱbaóındaȱzinaȱgelmektedir.ȱȱTürklerdeȱ“zina”ȱ
çokȱbüyükȱbirȱsuçtuȱ(Gülerȱ1992:ȱ49).ȱZina,ȱevlilikȱkurumununȱdıóındakiȱcinselȱ
iliókileriȱtanımlamaktadır.ȱSözlüȱhukukunȱtöreȱdıóındaȱveȱgelenekȱkapsamındaȱ
enȱaÂırȱveȱenȱyaygınȱcezaȱuyguladıÂıȱalanȱburasıdırȱ(ȱOÂuzȱ2012:ȱ110).ȱZinanınȱ
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cezasıȱidamdıȱ(Gumilevȱ2003:ȱ101;ȱKafesoÂluȱ1993:ȱ279Ȭ280;ȱGülerȱ1992:ȱ49).ȱZiȬ
nanınȱ ölümleȱ sonuçlandırılmasıȱ evliȱ kadınaȱ karóıȱ iólendiÂindeȱ görülmektedir.ȱ
EÂerȱtecavüzȱedilenȱkızȱise,ȱtecavüzȱedenȱkióiȱderhalȱonunlaȱevlenmekȱzorundaȱ
idiȱ (Gumilevȱ 2003:ȱ 101).ȱ Gençȱ kızȱ evlenmeyiȱ kabulȱ etmezse,ȱ suçuȱ ióleyenȱ kióiȱ
idamȱcezasıylaȱkaróılıkȱgörürdüȱ(Öztunaȱ2004:ȱ226;ȱKafesoÂluȱ1993:ȱ279Ȭ280).ȱBuȱ
konudaȱsuçȱióleyenȱveȱkızȱbozanlarȱiçinȱ“kızadı”ȱveyaȱ“kapadı”ȱsözleriȱkullanıȬ
lıyorduȱ(ȱGülerȱ1992:ȱ49).ȱ
Sonuçȱ
Gslamiyet’tenȱ önceȱ Türkȱ ailesininȱ hukukiȱ yönleriniȱ deÂerlendirdiÂimizȱ çaȬ
lıómamızdaȱ Türklerinȱ aileȱ yapılarınaȱ önemȱ verdikleriniȱ veȱ aileyiȱ oluótururkenȱ
töreȱ adıȱ verilenȱ hukukiȱ kurallaraȱ uyduklarınıȱ gördük.ȱ Eskiȱ Türklerdeȱ aileninȱ
meydanaȱgelmesiniȱsaÂlayanȱörf,ȱâdet,ȱgelenek,ȱgöreneklerȱbütününüȱoluóturanȱ
töreȱ kanunlarınınȱ uygulanmasıȱ aileninȱ enȱ önemliȱ teminatıȱ idi.ȱ Makalemizinȱ
içindeȱ yerȱ yerȱ tartıóılanȱ konulardanȱ eldeȱ edilenȱ çıkarımlarȱ veȱ kendiȱ deÂerlenȬ
dirmelerimiziȱóuȱóekildeȱbelirtebiliriz:ȱȱ
Türklerdeȱaileȱönemlidir.ȱTürkȱmilletininȱenȱtemelȱsosyalȱbirimidir.ȱAileninȱ
oluómasıȱiçinȱyasalaraȱgöreȱhareketȱedilmelidir.ȱYasalar,ȱkurallarȱbütünüȱolmaȬ
nınȱyanındaȱTürklerdeȱtoplumsalȱyaóantınınȱdaȱkaynaÂıdır.ȱAileninȱoluóumunuȱ
saÂlayanȱgelenekȱhukuku,ȱtöreyeȱgöreȱóekillenmiótir.ȱSözȱkesimindenȱnióanȱmeȬ
rasimine,ȱnikâhtanȱdüÂüneȱtoplumsalȱgelenekler,ȱesasındaȱTürkȱaileȱhukukunaȱ
göreȱyapılmıótır.ȱȱ
Kalınȱveȱçeyiz,ȱaileȱhukukuȱaçısındanȱönemliȱikiȱkonudur.ȱKalınȱiçinȱbaólıkȱ
deÂerlendirmesiȱyapanȱaraótırmacılarȱolmaklaȱberaberȱkanaatimceȱkalın,ȱbaólıkȱ
parasıȱdeÂildir.ȱBaólıkȱparası,ȱkızȱiçinȱödenenȱbelirliȱbirȱbedeldir.ȱKalındaȱdaȱbirȱ
bedelȱ sözȱ konusudurȱ amaȱ kızınȱ yetiótirilmesiȱ içinȱ ödenenȱ birȱ bedeldir.ȱ Kızınȱ
babasıȱveyaȱannesiȱevlilikȱçaÂınaȱgeldiÂindeȱkızıȱiçinȱkalınȱalacaÂınıȱbildiÂindenȱ
kızınıȱ daȱ onaȱ göreȱ yetiótirecektir.ȱ Kızınȱ ailesiȱ deȱ kalın’aȱ karóılıkȱ çeyizȱ hazırlaȬ
makȱzorundadır.ȱKızınȱçeyiziniȱalmasıȱaileȱmirasındanȱpayınıȱalmasıȱanlamınaȱ
daȱgelmektedir.ȱȱ
EskiȱTürklerdeȱhukukiȱaçıdanȱkadınȱerkekȱeóitliÂiȱvardır.ȱHerȱneȱkadarȱsosȬ
yalȱ olarakȱ eskiȱ Türklerinȱ ataerkilȱ birȱ yapıyaȱ sahipȱ olduklarınıȱ ifadeȱ ediyorsakȱ
daȱanneninȱdeȱsözȱsahibiȱolmasıȱbuȱeóitlikȱçıkarımınıȱyapmamızaȱnedenȱolmakȬ
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tadır.ȱ DiÂerȱ birȱ çıkarımȱ Hatun’unȱ devletȱ yönetimindeȱ sözȱ sahibiȱ olması,ȱ HaȬ
kan’ınȱolmadıÂıȱdurumlardaȱdevletiȱyönetmesidir.ȱȱ
EskiȱTürklerdeȱaileȱüyeleriȱkanunlarȱönündeȱeóittirȱveȱkanunlaraȱuymakȱzoȬ
rundadır.ȱHakanınȱbileȱkanunlaraȱuymakȱzorundaȱoluóuȱeskiȱTürklerdeȱkanunȱ
üstünlüÂününȱolduÂunuȱgösterir.ȱȱ
Türkȱ aileȱ yapısındaȱ erkekȱ veȱ kadın,ȱ mallarınıȱ birleótirdiklerindenȱ ortakȱ
mülkiyetȱkavramıȱoluómuótur.ȱBu,ȱtartıómalıȱbirȱkonudur.ȱÇünküȱkadınınȱbabaȱ
evindenȱgetirdiÂiȱçeyizinȱkendineȱaitȱolmasıȱveȱboóanmaȱdurumundaȱbabaȱeviȬ
neȱgeriȱgötürmesiȱóahsiȱmülkiyetȱkavramınınȱolduÂunuȱgöstermektedir.ȱKalınınȱ
geriȱverilmesiȱyaȱdaȱyanmasıȱdurumlarıȱdaȱóahsiȱmülkiyetinȱvarȱolduÂuȱtezimiȬ
ziȱgüçlendirmektedir.ȱȱ
Aileȱhukukununȱönemliȱbirȱbölümünüȱcezalarȱoluóturmaktadır.ȱEnȱönemliȱ
suç,ȱ zinadır.ȱ Zina,ȱ töreyeȱ göreȱ suçȱ sayılmıótır.ȱ Buȱ suçuȱ ióleyenȱ eÂerȱ bekârȱ iseȱ
karóısındakiȱkióiȱevlenmeyiȱkabulȱederse,ȱzinaȱyapmak,ȱcezaȱolmaktanȱçıkmakȬ
tadır.ȱEÂerȱkabulȱetmezseȱsuçunȱcezasıȱolanȱidamȱcezasıȱuygulanmaktadır.ȱEvliȱ
olanȱkimseninȱbuȱsuçuȱiólemesiȱdurumundaȱuygulanacakȱcezaȱdoÂrudanȱidamȱ
cezasıdır.ȱȱ
Sonuçȱolarak,ȱGslamiyet’tenȱönceȱTürklerdeȱkendilerineȱözgüȱbirȱhukukȱanȬ
layıóıȱ oluómuóȱ veȱ buȱ anlayıóȱ aileȱ hayatınıȱ etkilemiótir.ȱ Aileȱ hukukuȱ olarakȱ deȬ
ÂerlendirdiÂimizȱkonularınȱbazılarıȱTürklerinȱGslamȱdinineȱgirmeleriyleȱbirlikteȱ
din,ȱtoplumȱveȱhukukȱanlayıóınaȱtemelȱteókilȱetmiótir.ȱTürkler,ȱaileȱhukukuȱaçıȬ
sındanȱedindikleriȱkurallarıȱyeniȱhukukȱdüzenleriȱiçindeȱdeȱyaóatmıólardır.ȱGüȬ
nümüzȱmodernȱhukukȱsistemindeȱbileȱeskiȱTürkȱtoplumundakiȱaileȱhukukununȱ
etkileriniȱgörmekȱmümkündür.ȱ©
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