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EVLENME ENGELLERİ

• Nikâhın rükünlerinden biri taraflardır.

• Taraflarda aranan temel şartlardan biri ise evlenmeye engel bir
durumun bulunmamasıdır.

• Evlilik engelleri ikiye ayrılır.

• 1) Sürekli Engeller,

• 2) Geçici Engeller

Evlenme 
Engelleri

Sürekli Engeller Geçici Engeller



EVLENME ENGELLERİ

َن النَِّساء َوالَ تَنِكُحواْ • )22/4    (إاِلَّ َما َقْد َسلََف إِنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساء َسبٌِلً َما َنَكَح آبَاُإُكم مِّ

َمتْ • كُمْ  ُحرِّ ٌْ َهاتُكُمْ  َعلَ اتُكُمْ َوعَ  أََخَواتُُكمْ وَ  بََناتُكُمْ وَ  أُمَّ َهاتُكُمُ  األُْختِ  َوبََناتُ  األَخِ  َوَبَناتُ  َخاالَتُُكمْ وَ  مَّ  َوأُمَّ
َضاَعةِ  مِّنَ  َوأََخَواتُُكم أَْرَضْعَنكُمْ  اللَّتًِ َهاتُ  الرَّ  نَِّسآئِكُمُ  مِّن ُحُجوِرُكم فًِ اللَّتًِ َوَربَائِبُكُمُ  نَِسآئِكُمْ  َوأُمَّ

ُكمْ  ُجَناحَ  فَلَ  بِِهنَّ  َدَخْلتُم َتُكونُواْ  لَّمْ  َفإِن بِِهنَّ  َدَخْلتُم اللَّتًِ ٌْ  َوأَن أَْصلَبِكُمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  أَْبنَائُِكمُ  َوَحلَئِلُ َعلَ
نَ  َتْجَمُعواْ  ٌْ نِ  بَ ٌْ َّ  األُْختَ حًٌِما َغفُوًرا َكانَ  للّاَ  إِنَّ  َسلَفَ  َقدْ  َما إاَل )23/4(رَّ

• “Geçmişte olanlar hariç, artık (1) babalarınızın evlendiği kadınlarla
evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu,
ne kötü bir yoldur”.

• " (2) Anneleriniz, (3) kızlarınız, (4) kız kardeşleriniz, (5) halalarınız, (6)
teyzeleriniz, (7) erkek kardeş kızları, (8) kız kardeş kızları, (9) sizi emziren
süt anneleriniz, (10) süt kız kardeşleriniz, (11) kadınlarınızın anneleri, (12)
kendileriyle zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan sizin himayenizdeki üvey
kızlarınız -eğer onlarla zifafa girmemişseniz bu durumda size bir vebal
yoktur-, (13) kendi sulbünüzden olan oğullarınızın hanımları ve (14) iki kız
kardeşi bir arada bulundurmanız -daha önce geçenler hariç- size haram
kılındı. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir" (en-Nisâ 4/22-23).



EVLENME ENGELLERİ

َساء ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ • َماُنُكمْ  َملََكتْ  َما إاِلَّ  النِّ ٌْ ُكمْ  للّاِ  ِكَتابَ  أَ ٌْ ا لَُكم َوأُِحلَّ  َعلَ  أَن َذلُِكمْ  َوَراء مَّ

ْحِصنٌِنَ  بِؤَْمَوالُِكم َتْبَتُغواْ  رَ  مُّ ٌْ  َفِرٌَضةً  أُُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  ِمْنهُنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتم َفَما ُمَسافِِحٌنَ  َغ

ُكمْ  ُجَناحَ  َوالَ  ٌْ ُتم فٌَِما َعلَ ٌْ )24/4(َحِكًٌما َعلًٌِما َكانَ  للاَّ  إِنَّ  اْلَفِرٌَضةِ  َبْعدِ  ِمن ِبهِ  َتَراَض

• (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, (15) evli kadınlar (da
size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak
yazılmıştır. Bu sayılanların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve
zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz
size helâl kılındı. Onlardan (nikâhlanıp) faydalanmanıza karşılık
sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir
belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler
konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Nisa,4/24)



EVLENME ENGELLERİ

• 1- SÜREKLİ (EBEDİ) ENGELLER

• Sürekli evlilik engelleri üçe ayrılır:

• Bunlar;

• 1) Kan hısımlığından doğan engeller,

• 2) Sıhrî hısımlıktan doğan engeller

• 3) Süt hısımlığından doğan engeller.

• Bu engeller Kur'ân-ı Kerîm'de tek tek sayılmıştır:

• Nisa 22 de bir erkeğin üvey anneleri ile evlenmesi yasaklanır,

• Nisa 23 ve 24’te diğer evlenilmesi yasak kadınlar sıralanır:

• Buna göre 23. ayetteki “iki kız kardeşi bir arada bulundurma” ile
24’teki “(Savaş esiri olarak) sahip olduğunuz evli kadınlar”
şeklinde belirtilenler dışındakilerin tümü bir erkek için evlenilmesi
sürekli yasak olan kadınlardır.



EVLENME ENGELLERİ
• SÜREKLİ (EBEDİ) ENGELLER (Devam)

• 1- Kan Hısımlığından Doğan Engeller

• a- Usûl-Fürû Akrabalığı:

• Bir kişinin anne ve babası ile onların anne babaları yani büyük 
anneleri ve dedeleri, daha sonra da onların anne babaları ve bu 
şekilde uzayıp giden akrabaları onun usulüdür.

• b- Kardeşlik: 

• Kardeşler arası evlilik yasaktır. Bu hususta öz- üvey ayırımı

• yapılmaz.

• c- Amca, Dayı, Hala, Teyze ile Yeğenler Arasındaki Akrabalık 
İlişkisi: 

• Bir erkeğin, halası veya teyzesi ile evlenmesi haramdır. 



EVLENME ENGELLERİ
• SÜREKLİ (EBEDÎ) ENGELLER (Devam)

• 2- Sıhrî Hısımlıktan Doğan Engeller
• Sıhrî hısımlıktan maksat evlilik sonucu eşlerden biri ile diğer eşin akrabaları 

arasında doğan hısımlıktır.

• Sıhrî hısımlıktan doğan evlilik engelleri de şunlardır:

• a- Usul-Fürû Akrabalığı: Bir kişi eşinin usulünden akrabaları ile evlenemez.

• Yani eşinin anne veya babası ile yahut bunların anne veya babaları

ile evlenmesi caiz değildir. Eşler arasında nikâh akdi yapılmış olması bu 
evlilik engelinin doğması için yeterlidir. Ayrıca zifaf şartı yoktur.

Buna göre iki kişi arasında nikâh akdi yapılsa ve bunlar bir 
araya gelmeden, zifaf olmadan ayrılsalar her biri, diğerinin usulü ile 
evlenemez.

• b- Usulün veya Fürû’un Eşi Olma: Bir kişi usulünü teşkil eden anne 
ve babasının veya bunların anne ve babalarının evlendikleri kişilerle 
(üvey annesi ile) evlenemez.



EVLENME ENGELLERİ

• SÜREKLİ (EBEDÎ) ENGELLER (Devam)

• 3- Süt Hısımlığından Doğan Engeller

• İslâm hukukunda bir çocuğun, annesi dışında bir kadının sütünü emmesi

ile doğan ayrı bir hısımlık ilişkisi ve bundan kaynaklanan evlilik engeli

vardır.

• Sütannelerle ve süt kardeşlerle evlenilemez.

• Hz. Peygamber sütanne ve sütkardeşle ilgili evlilik yasağının daha genel

olduğunu ifade etmiş şöyle buyurmuştur:

• "Nesep sebebiyle haram olanlar emme sebebiyle de haram olurlar“.



EVLENME ENGELLERİ

Sürekli Evlenme Engelleri

Kan Hısımlığından 

Doğan Engeller

Usül-Fürü
Akrabalığı,

Kardeşlik
Amca, Dayı 
Yeğen İlişkisi

Sıhri Hısımlıktan 
Doğan Engeller

Usül-Fürü
Akrabalığı

Usül veya 
Füru’un Eşi 

Olma

Süt Hısımlığından 
Doğan  Engel



EVLENME ENGELLERİ

• B- GEÇİCİ ENGELLER

• Geçici evlilik engellerinden maksat; süreklilik arz etmeyen, 
ortadan kalkması mümkün olan evlilik engellendir. 

• Geçici evlilik engelleri şunlardır:

• 1- Evlilik 

• Halen evli olan kadınlar kocalarından ayrılmadan bir başkası ile 
evlenemezler. 

• 2- İddet

• Boşanma veya kocalarının ölümü sebebiyle evlilikleri sona ermiş 
kadınlar iddet müddeti içinde herhangi bir evlilik akdi yapamazlar. 

• Ayrıca bazen bir kadın sahih bir evlilik akdi olmadan da iddet
bekleme durumunda olabilir ve bu durumlarda da onunla evlilik 
akdi yapılması caiz değildir.



EVLENME ENGELLERİ
• B- GEÇİCİ ENGELLER (Devam)
• 3- Yakın Akraba Kadınların Aynı Kişinin Nikâhına Alınması
• İslâm hukukunda bir erkeğin dörde kadar kadınla aynı anda evli

olmasına -teşvik edilmemekle birlikte- müsaade edilmiştir.
• Yalnız bu kadınların kardeş olmaları veya aralarında hala-teyze,

yeğen ilişkisinin bulunması bunun dışında tutulmuştur.
• İlgili âyette "ve iki kız kardeşi bir arada bulundurmanız" denmek

suretiyle iki kardeşin aynı anda bir kişinin nikâhında olması
yasaklanmıştır.

• Hz. Peygamber şöyle buyurur: "Kadın, halasının veya teyzesinin veya
erkek kardeşinin kızının veya kız kardeşinin kızının üzerine
nikâhlanmaz”.

• İslâm hukukçuları bunu "iki kadından biri erkek farz edildiği takdirde
aralarında evlenmeleri uygun görülmemişse bu iki kadının aynı anda
bir kişinin nikâhında olması da caiz değildir" şeklinde
kurallaştırmışlardır.

• Buna göre süt kardeşlerin veya bu ölçüde yakın süt akrabası iki
kadının da aynı anda bir kişinin nikâhında olması caiz değildir.



EVLENME ENGELLERİ

• B- GEÇİCİ ENGELLER (Devam)

• 4- Üç Defa Boşanma

• Bir erkek üç defa boşamış olduğu bir kadın ile o kadın, bir başkası ile sahih bir 
evlilik yapmadan evlenemez. 

• İslâm'da evliliklerin ömür boyu sürmesi esas olmakla birlikte boşanma da 
meşru sayılmıştır. 

• Bir evliliğin boşanma ile neticelenmesi halinde taraflar istedikleri takdirde 
yeniden evlenebilirler. Fakat üç defa boşandıktan sonra artık bu kişilerin bir 
daha evlenmeleri yasaklanmıştır. 

• Ancak bu da geçici bir evlilik engeldir. Bu kadın başka birisi ile evlenip ayrılırsa 
eski kocası ile olan evlenme yasağı kalkar ve onunla tekrar evlenmesi caiz olur.

• Üç defa boşanan kadının, eski kocası ile evlenmesinin caiz olması için bu üç 
boşamadan sonra yapacağı evliliğin sahih bir evlilik olması ve ayrıca aralarında 
zifafın gerçekleşmesi, bundan sonra da bu evliliğin boşanma veya ölüm ile sona 
ermesi şarttır. 

• Halk arasında "hülle nikahı" olarak bilinen şekliyle uygulanmasının İslâm'la 
bağdaştırılması mümkün değildir



EVLENME ENGELLERİ

• B- GEÇİCİ ENGELLER (Devam)

• 5- Din Ayrılığı ve Nikaha Etkisi

• Mezheplere göre Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez.

• Deliller:

• 1) “İmana gelene kadar, müşrik erkeklere kız vermeyin. Mümin köle müşrikten
elbette iyidir; isterse beğeninizi kazanmış olsun”. (Bakara 2/221)

• 2) Yukarıdaki ayete ek olarak bir de Mümtehine suresi 10. ayeti delil getirirler. 

•  Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal :الهن حل لهم وال هم ٌحلون لهن“
olmazlar”

• Mezheplere göre Müslüman kadın gayri Müslim erkekle evlenemez fakat Müslüman 
bir erkek ehl-i kitap (Yahudi ve Hıristiyan) kadınlarla evlenebilir. 

• Delilleri şu ayettir:

َر ُمسَ • ٌْ ُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنٌَن َغ ٌْ ِخِذي افِ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم إَِذا آَت ِحٌَن َواَل ُمتَّ
أَْخَدانٍ 

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



EVLENME ENGELLERİ

• B- GEÇİCİ ENGELLER (Devam)

• 5- Din Ayrılığı ve Nikaha Etkisi

• Mezheplerin delilleri tartışmaya müsaittir. Çünkü;

• Nisa 22’den 24’e kadar evlenilmesi yasak olan kadınlar sayılır fakat din farkına 
yer verilmez.

• 25. âyette namuslu mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenlerin namuslu
mümin cariyelerle evlenmeleri istenir ama onlarla evlenmek yerine sabırlı
olunması tavsiye edilir.

• Buna göre evlilikte birinci tercih, namuslu mümin kadınlar, ikinci tercih namuslu 
mümin cariyelerdir. 

• Maide 5. âyette ise ehl-i kitabın namuslu kadınları ile evlenmeye izin verildiğine 
göre onlar üçüncü tercihtir. 

• Dolayısıyla namuslu mümin cariye, namuslu ehl-i kitap kadınına tercih edilir.

• Namuslu mümin cariye ile evlenmek tavsiye edilmediğine göre ehl-i kitaptan 
namuslu bir kadınla evlenmek hiç tavsiye edilmemiş ama haram da 
kılınmamıştır.

• Ehl-i kitap da müşriktir. Bu sebeple âyet, kadın-erkek farkı gözetmeden müşrikle 
evlenmeyi anlatmaktadır.



EVLENME ENGELLERİ

• B- GEÇİCİ ENGELLER (Devam)

• 5- Din Ayrılığı ve Nikaha Etkisi

• Kur’an-ı Keeirm’de zani’nin, ya kendisi gibi bir zani ya da müşrikle 
evlenebileceği belirtilmiştir.

• Müslüman bir kişi zani olabileceğine göre bu hüküm Müslüman için de 
geçerlidir.

• Allah Teâlâ şöyle buyurur:

َم ذ  • ْنِكُحَها إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ ٌَ ُة اَل  ٌَ انِ ًة أَْو مُْشِرَكًة َوالزَّ ٌَ ْنِكُح إاِلَّ َزانِ ٌَ انًِ اَل  .َك َعلَى الُْمْإِمنٌِنَ لِ الزَّ

• “Zina eden erkek, ancak zina edenle veya müşrik bir kadınla evlenebilir. Zina 
eden kadını da, ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek nikâhına alır. Bunlar 

müminlere haram kılınmıştır.” (Nur 24/3)

• Aleyhte delil getirilen diğer ayet Mümtehine 10 ise İftida konusunda ayrıntılı 
olarak görüleceği üzere boşanma ile ilgilidir, evlilikle değil.

• Konuya ilişkin Hz. Peygamber’den nakledilen çok sayıda uygulama da bu 
mevcut görüşlerin aksi istikametindedir.

• Sonuç olarak; İslam’da müşrik dahi olsa gayri Müslimle evlenmek tavsiye 
edilmemekle birlikte haram da kılınmamıştır.



EVLENME ENGELLERİ

Geçici Evlenme Engelleri

Evlilik İddet

İki Kız kardeşi Yahut 
Kız ve Teyzeyi/Halayı 
Aynı Nikah Altında 

Tutmak

Üç Kez 
Boşanmış 

Olma

Din 
Ayrılığı



NİKÂH ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI

• Evlenme akdi sahih, mevkuf, gayri lazım, fasit ve batıl çeşitlerine ayrılır. 

• Hanefiler dışındakilere göre fasit ile batıl arasında fark yoktur.

• A. Sahih Nikâh Akdi ve Sonuçları: 
• Rükün ve şartları tam olarak bulunan evlenme akdidir. 

• Evlenme ehliyeti bulunan ve aralarında evlenme engeli bulunmayan kişilerin iki 
şahit huzurunda yaptıkları evlenme sahih bir evlenme akdidir. 

• Sahih evliliğin sonuçları şunlardır:

• a) Eşlerin İslami ölçüler içinde birbirinden faydalanmaları helal olur. 

• b) Kadın mehre hak kazanır. Eğer belirlenmiş bir mehir varsa kadın bu miktarı 
hak eder. Eğer mehir belirlenmemişse kadın kendi emsallerinin aldığı miktarda 
mehre (mehri misil)hak kazanır.

• c) Kadın nafakaya hak kazanır. Bu yeme, içme, giyim ve meskeni kapsar. 

• d) Eşlerin yakınları arasında sıhrî akrabalık meydana gelir.

• e) Çocuğun nesebi babasına bağlanır.

• f) Eşler bu evlilik sonucu birbirlerine mirasçı olurlar.



NİKÂH ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI

• D. Mevkûf Nikah Akdi ve Sonuçları

• Kuruluş ve geçerlilik şartları tam olmakla beraber yürürlülük şartlarında eksiklik 
bulunan evlenme akdi Mevkuf evlenme akdi olarak adlandırılır. 

• Mevkuf evlilik akdi sahih olarak doğmuştur ancak yürürlülük kazanması için başkasının 
iznine ihtiyaç vardır. Bu izin alınmadan önce evliliğin sonuçlarından hiçbiri 
gerçekleşmez. Dolayısıyla bu durumda cinsel birleşme helal olmadığı gibi nafaka, 
mehir, iddet ve miras gerekmez. Gerekli kişinin izni alındıktan sonra bu evlilik sahih 
evliliğe dönüşür ve bu evlenme akdinin sonuçları geçerli olur.

• E. Gayr-ı Lâzım Nikah Akdi ve Sonuçları

• Diğer şartları tamam olduğu halde bağlayıcılık şartlarında eksiklik olan evlenme 
akdine gayrı lazım yani bağlayıcı olmayan evlenme denir. 

• Örneğin; akıllı ve ergin kadının velisinden izinsiz olarak dengi olmayan biriyle yaptığı 
evlilik, velisi izin verinceye kadar gayrı lazımdır. 

• Velinin bu evliliği feshetme hakkı vardır. 

• Cinsel birleşmeden önce fesih hakkı kullanılmışsa gayrı lazım evlilik hiçbir sonuç 
doğurmaz. Ancak birleşme olmuş ve fesih hakkı bundan sonra kullanılmışsa iddet, 
nafaka, evlenmeden doğan hısımlık, nesep ve emsal mehir sabit olur.

• Kadın gayrı lazım evlilik sonucunda hamile kalmışsa veli artık bu hakkını kullanamaz.



VI. NİKÂH ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI
• B. Fasit Nikâh Akdi ve Sonuçları:

• Hanefilere göre fasit evlilik sıhhat şartlarını kaybeden evliliktir. Evlilik bir yönüyle medeni bir akit 
olduğundan diğer akitlerde olduğu gibi fasit ve batıl ayrımına tabi tutulur.

• Hanefilerin dışındaki çoğunluğa göre ibadetlerde olduğu gibi nikahta da fasit batıl ayrımı yoktur. Yani 
fasit ve batıl evlilik aynı şeydir ve aynı sonuçları doğurur.

• Hanefilere göre şu hususları barındıran evlilikler fasittir:

• Şahitsiz yapılan evlilikler, belli bir süreyle sınırlandırılan geçici evlilikler, aynı anda beş kadınla evli 
bulunmak, bir hanımı; kız kardeşi, halası veya teyzesiyle birlikte nikahlamak, evli olduğunu bilmeden 
başkasının hanımıyla evlenmek, haram olduğunu bilmeden evlenilmesi haram olan bir kadınla 
evlenmek. Bunlar Ebu Hanife’ye göre fasit, Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre ise batıldır.

• Fasit evliliğin sonuçları:

• Fasit evlenme akdinde tarafların evliliği sürdürmeleri caiz değildir, hemen ayrılmaları gerekir. 
Kendileri ayrılmazsa hakim tarafında zorla ayrılırlar. 

• Cinsel birleşmeden önce fasit nikah hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. 

• Cinsel birleşme olmuşsa şu sonuçlar doğar: 

• a. Kadın, ortalama mehri misil ile taraflar arasında belirlenmiş olan mehirden az olanına hak kazanır. 

• b. Akit tarihinden en az altı ay, en fazla bir yıl içinde doğan çocuğun nesebi sabit olur.

• c. Evlenmeden doğan hısımlık meydana gelir.

• d. Ayrılığın ardından kadının iddet beklemesi gerekir.

• e. İddet süresince erkek kadının nafakasını temin etmekle yükümlüdür. 

• f . İddet dışında nafaka ile miras hükümleri cereyan etmez.



NİKÂH ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI

• C.Batıl Nikah Akdi ve Sonuçları

• Batıl evlenme, akdin unsurlarından biri eksik olan evlenme akdidir. 

• Evlenme ehliyeti olmayanların yaptığı evlilik, aralarında evlenme engeli olan 
kişilerin yaptığı evlilik ve mut’a evliliği batıl evliliklerdendir. 

• Batıl evliliğin sonucu: 

• Batıl evlilikte noksanlık ana unsurlarda bulunduğu için böyle bir akit hiçbir hukuki 
sonuç doğurmaz. Cinsel birleşmenin olup olmaması da bunu değiştirmez. 

• Batıl evlilikte nikah şüphesi dolayısıyla zina haddi mi tatbik edileceği, yoksa tazir
cezası mı verileceği konusu ceza hukukunda tartışılmıştır. Tarafların derhal 
birbirinden ayrılması gerekir. Kendileri ayrılmazsa hakim aralarını ayırır.

• Diğer taraftan mehir, nafaka, nesep ve miras gibi hükümlerin hiçbiri batıl evlilikte 
söz konusu değildir. 

• Yalnız Ebu Hanife eğer aralarında evlenme yasağı bulunanlar evlenmişse, doğacak 
çocuğun babasız kalmaması için bu evliliği batıl değil, fasit saymıştır. 

• Ortada bulunan fiili durumu sonuca bağlamak adına böyle bir ayrımı kabul etmiştir. 

• H.A.K de bu görüşü kabul etmiştir. 

• İmameyn ise evlenme yasağı bulunan kadınlarla evlenmeyi de batıl saymıştır.
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