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NİKAH’IN RÜKUNLARI (İN’İKAD ŞARTLARI)

• Evlilik akdinin unsurlarına /rükünlerine “inikad şartları” denir.

• Hukuken geçerli bir evliliğin yapılabilmesi, ancak bu rükünlerin bir 

araya gelmesi ile mümkün olur. Bu rükünlerden birinin eksik 

olması evliliğin hiç doğmamasına yol açar. 

• Nikâhın rükünleri mezheplere göre farklılık arz eder:

• Hanefiler göre : 1) İcab, 2) Kabul (Taraflar ve mahallül akd

otomatik olarak bu kapsama girer).

• Malikilere göre: 1) Taraflar, 2) Siğa (icab ve kabul), 3) Veli. 

• Hanbelîlere göre: Bunlar 1) Taraflar 2) İcab ve 3) Kabul. 

• Şafiîlere göre: 1) Erkek, 2) Kadın, 3) Siğa (icab ve kabul), 4) Veli, 5) 

Şahitler
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A. NİKAHIN RÜKÜNLERİNDE ARANAN ŞARTLAR

•Fıkıhta evlilik akdinin unsurlarında aranan şartlara “nikahın in’ikad” (kuruluş) şartları
denir. Bunları üç başlıkta incelemek mümkündür:

•A) TARAFLARDA ARANAN ŞARTLAR:

•1) Evlenme Ehliyeti

•İslam’a uygun bir evlilik akdinin oluşması için, tarafların evlenme ehliyetine sahip
olması gereklidir. Evlenme ehliyeti kişinin başkasının iznine veya onayına ihtiyaç
duymaksızın geçerli bir evlilik yapabilmesi için sahip olması gereken hukuki yeterliliktir.

•Nikâh akdine gerek kendisi gerekse velayet veya vekâlet ilişkisine dayanarak başkası
adına katılan kişinin cumhura göre akil ve baliğ, Hanefilere göre temyiz gücüne sahip
olması gerekir .

•1917 tarihli H.A.K. ‘nde evlenme ehliyeti için erkeklerin 18, kızların 17 yaşını bitirme
şartı getirilmiştir.

•2) Rüşt Çağına Ulaşma:

•Evlilik akdinde taraflarda aranan şartlardan biri de rüşttür. İşlerini düzgün yürüten,
malını koruma konusunda dikkatli olan, gereksiz harcamalardan ve israftan sakınan
kişiye Reşit denir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

•“Yetimleri nikâh çağına ulaşıncaya kadar deneyin; reşit olduklarını anlarsanız mallarını
kendilerine verin….” (Nisa 4/6)



A. NİKAHIN RUKUNLARINDA ARANAN ŞARTLAR

• 3) Namuslu Olma:

• Kur’an-ı Kerim’de evlenecek eşlerin namuslu olmaları da şart
koşulmuştur. Bu aynı zamanda evlenecek kişilerin reşit olmaları
gerektiğinin başka bir delilidir.

• Evlenecek çiftlerin namuslu olması, yani gizli veya açık zina etmemiş
olmaları olmazsa olmaz şartlardandır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

• “Namuslu olur, gizli dost tutmaz, mehirlerini de verirseniz namuslu
mümin kadınlar ile kendilerine kitap verilmiş olanların namuslu kadınları
size helâldir.” (Mâide 5/5)

• 4) Evlenme Engelinin Bulunmaması

• Taraflar arasında sürekli ya da geçici bir evlenme engelinin bulunmaması 
gerekir. 

• Evlenme engeli sürekli engellerden olan kişilerin evliliği, her zaman için 
hükümsüzdür. 

• Geçici evlenme engeli olan kişilerin evliliği, bu engel olduğu sürece batıl, 
engel kalktığında yeni bir nikah akdiyle geçerli olur.



A. NİKAHIN RUKUNLARINDA ARANAN ŞARTLAR

• B) İCAP VE KABUL İLE İLGİLİ ŞARTLAR

• 4) Evlilik Akdine Aykırı Şartın Bulunmaması
• Nikahın yapısıyla ilgil olarak, onunla çelişen şartlar duruma göre batıl kabul 

edilmiştir.

• Örneğin evlenme akdinin gereği olmayan şartları batıl sayan Şafiler ve Hanefiler 
bu şartlar koşulsa dahi akde bir zarar vermeyeceğini ileri sürerler.

• Hanbelî hukukçularla bazı Malikiler, İslam’ın genel ilkelerine ters düşmeyen her 
şartın muteber ve taraftarı bağlayıcı bir nitelik taşıdığını kabul etmişlerdir. 

• 2) Meclis Birliği
• Evlilik birliğini kuran icap ve kabullerin aynı toplantıda araya taraflardan birinin

bu sözleşmeden vazgeçtiğini gösteren bir hareketi girmeden yapılmasıdır.
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NİKAHIN ŞARTLARI

• NİKÂHIN SIHHAT ŞARTLARI (Evlenme Akdinin Geçerlilik Şartları)

•1- Şahitlerin Bulunması

•Sıhhat şartlarından en önemlisi evlenmenin şahitler huzurunda
yapılmasıdır. Malikîler dışındaki üç mezhep şahitlerin nikâh anında
hazır olması gerektiğini söylerken, Malikîler şahitlerin nikâh anında
hazır olmasını gerekli görmezler. Onlara göre nikâhın gizli kalmaması
için çevreye duyurulması da yeterlidir.

•2- Evliliğin Gizlenmemesi

•Bu şart sadece Malikîler tarafından ileri sürülmüştür. Malikilere göre
evliliğin topluma ilanı bir şart olup, gizli yapılan veya şahitlerden
gizlenmesi istenen nikâh geçersizidir.

•Diğer üç mezhep bunu bir sıhhat şartı olarak görmezler. Onlara göre
şahitlerin duyduğu nikâh artık gizlilik sınırını aşmıştır.



NİKAHIN ŞARTLARI

• 3 - Evlilikte Rıza ve İhtiyarın Bulunması (İkrahın Olmaması)

• İkrah, bir kimseyi yapmak istemediği bir hukuki muameleye, yapmadığı takdirde 
kendisine veya yakınlarından birisine bir zarar verileceği tehdidi ile korkutmaktır. 

• İkrah, kişideki serbest hareket etmeyi dıştan gelen bir tesirle sakatlayan bir 
durumdur. Bu yüzden eşlerden birisi ölüm, şiddetli dayak veya uzun süreli hapis 
korkusu altında evliliğe zorlansa böyle bir nikâh fasit olur. 

• Hanefiler dışındaki çoğunluğa göre baskı, zorlama ve tehdit altında yapılan 
evlilikler geçersizdir. Çünkü burada tarafların gerçek rızasından söz etmek 
mümkün değildir. 

• Ancak Hanefiler farklı görüştedirler. Onlara göre zorlama ve tehdit (ikrah) kişinin 
iradesini ortadan kaldıran bir unsur değil, rızayı zedeleyen ancak yine de kişiye 
seçme hakkı bırakan bir unsurdur. Bu nedenle bu tür baskı altında yapılan nikâh 
geçersiz sayılamaz. 

• Hanefilerin görüşleri bir takım problemlerin (kız kaçırma vb.) doğmasına da yol 
açmıştır. Bu nedenle 1917 tarihli H.A.K zorlama ve baskı altında yapılan evlenme 
ve boşanmalarla ilgili olarak Hanefilerin görüşünü terketmiş ve Şafi mezhebinin 
görüşünü esas alarak, zorlanan kişinin nikâhını fasit saymıştır.
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NİKAHIN ŞARTLARI

• C. NİKÂHIN NEFAZ ŞARTLARI (Nikahın Yürürülük Şartları)

• Tarafların veya velilerin rızalarının alınmasının gerekli olduğu
durumlarda bu rızanın alınmış olması bir nefaz şartıdır.

• Bu şarta riayetsizlikte tarafların veya velilerin icazetine kadar nikâh
askıdadır (mevkuftur).

• Fıkıh kaynaklarında taraflar tam ehliyetli değilse bizzat akdettikleri
nikâh velilerin onayına;

• Tam ehliyetli iseler velilerinin akdettikleri nikâh tarafların onayına
kadar mevkuf kabul edilmiştir.
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NİKAHIN ŞARTLARI
• NİKAH AKDİNİN LÜZUM (BAĞLAYICILIK) ŞARTLARI

• Nikâh akdi esas itibariyle lazım, bağlayıcı akittir. Akdin bağlayıcı olması demek evliliği 
yapan tarafların, veli ya da vekil gibi temsilcilerden hiçbirinin akdi tek taraflı olarak 
bozma yetkisine sahip olmamaları ve akdin her iki tarafı da evliliğin hükümleriyle 
sorumlu kılmasıdır. 

• Ancak bazı durumlarda taraflardan birine ya da velilere evliliği feshettirme hakkı 
verilmiştir.

• Hanefilere göre evlilik akdinin bağlayıcı olması için şu şartlar gereklidir:

• 1) Ehliyetsiz (akil hastası veya bunak gibi) veya eksik ehliyetli (küçük çocuk ve kız gibi) 
kimseler baba ya da dedeleri tarafından evlendirilmeli. 

• Bunları evlendiren veli, amca veya erkek kardeş gibi baba ve dede dışındaki veli 
grubundan olursa, bunların akdedeceği nikâha küçük çocuk ergin olunca; akil hastası 
da şifa bulunca itiraz etme hakkına sahiptir.

• Dilerlerse evliliklerini feshettirebilirler. Bu haklardan birincisine "buluğ muhayyerliği" 
ikincisine de "hiyaru'l-ifaka (şifa bulma muhayyerliği) denir. Burada evliliğin denk birisi 
ile ve emsal mehirle yapılmış olması da evlendirilenden bu hakkı düşürmez.

• Ebu Yusuf’a göre ise baba ve dede dışındaki velilerin akdedeceği nikah da küçük ve 
akil hastası hakkında bağlayıcı olur ve bunların ileride seçme serbestliği bulunmaz. 
Çünkü veli gerekli araştırmayı yapar ve maslahata en uygun olanı seçer.



NİKAHIN ŞARTLARI
• D. NİKAH AKDİNİN LÜZUM (BAĞLAYICILIK) ŞARTLARI/Devam
• 2) Akıllı, hür ve ergen kadının velilerin izni olmadan dengi olmayan birisiyle 

kendi kendini evlendirmesi durumu. 
• Evlenme ehliyetine sahip olan akıllı, hür ve ergen kadın kendi başına 

evlenebilir; ancak dengi olmayan birisiyle evlendiği takdirde velisinin evliliği 
feshettirme hakkı vardır. 

• 3) Akıllı, hür ve ergen kadının velilerinin izni olmadan yaptığı evlilikte emsal 
mehirle evlenmesi.

• Eğer evlenme ehliyeti olan kadın dengi dahi olsa mehr-i misilden (ortalama 
mehir) daha az bir mehirle evlenirse, velisinin bu evliliği feshettirme hakkı 
doğar. Ancak koca, mehirden eksik olan bölümü tamamlamayı kabul ederse 
evlilik kesinleşir. 

• Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise mehrin azlığı evliliği etkilemez. 
Nikâh onsuz da bağlayıcı olma özelliğine sahiptir.

• 4) Evlenmede aldatmanın olmaması. 
• Erkek evleneceği hanımı veya velisini yanlış bilgi vermek suretiyle aldatmışsa, 

hanımın ya da velisinin akdi feshettirme hakkı doğar.
• 5) Evlenmeye engel bir rahatsızlığın olmaması. 
• Evlenecek olan erkekte evliliğin yürümesine engel olan ya da evlilikten 

beklenen yararın sağlanmasına engel olan iktidarsızlık vb. rahatsızlığın olması 
durumunda kadının evliliği feshettirme hakkı vardır. 

• Ancak kadın bu duruma razı olursa evlilik devam eder.
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