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İSLAM HUKUKU-I - DERS -10 - NİKAH-IV - (Nikah Çeşitleri) 

DERSİN AKIŞI 

A. Sahih Nikah Akdi ve Çeşitleri 

B. Fasit Nikah Akdi ve Çeşitleri 

C. Batıl Nikah Akdi ve Çeşitleri 

D. Mevkuf Nikah Akdi ve Çeşitleri 

E. Gayri Lazım Nikah Akdi ve Çeşitleri 

F. Mut’a Nikahı ve Hükmü 

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 baba tarafından akraba olan kadınlardan 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

MUT’A NİKÂHI 

 Mut’a; erkeğin kadına vereceği bir mala karşılık onun cinselliğinden yararlanmasına 

imkân veren sözleşmeye denir. 

 Bu akit sonunda taraflar karı koca sayılmazlar; 

 Karı-koca arasındaki nafaka, miras, boşanma vs. hükümler geçerli olmaz. 

 Anlaşılan süre dolunca ayrılık gerçekleşir; Nikah sona erer. 

 Caferilere göre Mut’a Peygamberimiz döneminde uygulanmış olup halen geçerliliğini 

korumaktadır. 

 Ehl-i Sünnet alimleri Mut’anın İslam’ın ilk dönemlerinde uygulandığını ancak daha 

sonra yasaklandığını ileri sürerler. 

 Mut’ayı Meşru Gören Ca’ferilerin Delili: 

 Nisa 24. âyetin şu kısmını onlar için delildir: 

افَ  ُهنََّف آُتوُهنَََّبِهََِاْست ْمت  ْعُتمَم  َف رِيض ةَ َُأُجور ُهنََِّمن ْ  

 Onlara göre ayetin başındaki "ma" edatı vakit bildirir. 

 Dolaysıyla     َم yerine   ”  :koyarak ayeti şöyle okurlar النيل”    yerine مه م,  “به

منهنَفآتوهنَاجورهنَفريضةَبالنيلَاستمتعتمَمهما  

  Onları elde ederek ne zaman yararlanırsanız ücretlerini bir farz olarak verin”. 

 Görüldüğü üzere    َاف ُهنَََّبِهََِاْست ْمت  ْعُتمَم  ِمن ْ ” deki   ه =o zamirini önceki âyetlerin 

hiçbirinde geçmeyen   النيل =elde eme” anlamındaki bir kelimeye yönlendirilmiştir. 

 Oysa Nisâ 22. âyetten itibaren nikâhtan bahsedilmektedir. 

 Dolayısıyla   به” deki  ha” zamiri   لنيلَاب değil   باَلنكاح =  nikâh” anlamındadır. 

Bunlara ek olarak bir aferi olan Tabatabaî, şöyle demiştir: 
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 "  بهَاست متعتمَف م  "  cümlesi, önceki ifadeyle ilgili bir ayrıntıdır; 

 Başında bulunan "fa" harfi parçayı bütüne bağlar. 

 Çünkü Allah’ın; "iffetli olmanız ve zina etmemek üzere mallarınızla aramanız" sözü, 

hem nikâhlı eşi hem cariyeyi içerir. 

 Böyle olunca, "Onlardan yararlandığınız sürede ücretlerini bir farz olarak verin" 

sözü de yukarıdaki bütünün bir parçası veya bölümlerinden bir bölümdür.” 

 Demek ki normal nikâh, cariyeyi odalık kullanma ve mut’a yoluyla olmak üzere 

kadınlardan üç şekilde yararlanmaya izin veriyor. 

Sonra şu sonuca ulaşılıyor: 

  Buradaki yararlanmadan     است متعتم  ” maksat mut’a nikâhıdır.” 

 Hâlbuki âyetten, cariyelerin odalık olarak kullanılabileceği şeklinde bir anlam çıkarma 

imkânı yoktur. 

 Çünkü ayet baştan itibaren nikahtan söz etmektedir. 

Mut’ayı Reddeden Görüş: 

 Evlilikte asıl gaye cinsel ilişki değildir. 

 Aksine, cinsel ilişkinin de caiz olduğu huzurlu bir ortama kavuşmaktır. 

 Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

ا َل ُكمَمِّْنَأ نُفِسُكْمَأ ْزو اج  ن ُكمَمَّو دَّة َو ر ْْح ة َِإنَََّو ِمْنَآي اتِِهَأ ْنَخ ل ق  ََلِّت ْسُكُنواَإِل ي ْه اَو ج ع ل َب  ي ْ ِفَذ ِلك 

ي اٍتَلِّق ْوٍمَي  ت  ف كَُّرونَ   َل 

 Kendilerine ısınasınız diye kendi cinsinizden sizin için eşler yaratmış olması ve aranızda 

sevgi ve merhamet oluşturması onun belgelerindendir. Düşünen bir toplum için bunda 

belgeler vardır.” (Rum 30/21) 

 Mut’ada erkeğin gayesi cinsel arzusunu tatmin, kadınınki sağlayacağı menfaattir. 

 Ayette belirtilen ısınma, sevgi ve merhamet burada yoktur. 

 Nisa 22’den 24’e kadar evlenilmesi haram olan kadınlar sayılmış ve şöyle 

buyrulmuştur: 

َالنِّس اءَ م اَم ل ك ْتَأ ْْي اُنُكمَْو اْلُمْحص ن اُتَِمن  َالّلِهَع ل ْيُكْمَو ُأِحلََّل ُكمَمَّاَو ر اءَذ ِلُكْمَأ نَِإالََّ ت  ْبت  ُغواََِْكت اب 
ا َف م  َُمس اِفِحني  َغ ي ْر  اْست ْمت  ْعُتمَِبِهَِمن ُْهنََّف آُتوُهنََُّأُجور ُهنََّف رِيض ةَ َبِأ ْمو اِلُكمَُّمحِْصِنني   

•  Bunlar dışında kalanlar; namuslu yaşamanız ve zinadan kaçınmanız şartıyla mallarınızla 

istemek üzere size helal kılınmıştır. Bunlardan hangilerinden nikâh ile yararlanırsanız 

belirlediğiniz miktardaki mehirlerini veriniz. ...” (Nisa 4/24) 
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 Nisa 25. ayette şöyle buyrulur: 

أ نَي نِكح َاْلُمْحص ن اتَِ اْلُمْؤِمن اِتَو الّلُهََاْلُمْؤِمن اِتَف ِمنَمِّاَم ل ك ْتَأ ْْي انُُكمَمِّنَف  ت  ي اِتُكمََُو م نََّلََّْي ْست ِطْعَِمنُكْمَط ْوالَ 
َُمس اِفح اٍتََر ُهنََّف انِكُحوُهنََّبِِإْذِنَأ ْهِلِهنََّو آتُوُهنََّأُُجَوَأ ْعل ُمَبِِإْي اِنُكْمَب  ْعُضُكمَمِّنَب  ْعضٍَ بِاْلم ْعُروِفَُُّمْص ن اٍتَغ ي ْر 

ُمتَِّخذ اتَِ انٍََو الَ  أ ْخد   

  Mümin ve iffetli hür kadınları nikâhlayacak kadar varlıklı olmayanlar, ellerinizin altında 

olan mümin cariyelerden alabilirler. İmanınızı en iyi Allah bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. 

Onları ailelerinin izni ile nikâhlayın ve mehirlerini marufa uygun olarak verin. Onlar da iffetli 

olsunlar, zinadan uzakvdursunlar ve gizli dostlar edinmesinler….” (Nisâ 4/25) 

 Âyette hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenlerin namuslu mümin 

cariyelerle evlenmeleri önerilmiş ancak onlarla evlenmektense sabr tavsiye edilmiştir. 

 Çünkü cariyenin bütün arzusu bir an önce hürriyetine kavuşmaktır. 

 Böyle birinin iyi eş olması beklenemez. 

 Ancak şayet mut’a yoluyla kadının cinselliğinden yararlanmaya izin verilseydi âyette 

olduğu gibi ya cariyelerle evlilik ya da sabır tavsiye edilmezdi. 

 Peygamberimizin Mut’aya başlangıçta tamamen, Evtas senesinde ise üç gün süreyle 

izin verip sonra yasakladığı şeklindeki görüş tutarsızdır. 

 Evtâs, Huneyn savaşında müşriklerin toplandıkları vadinin adıdır. 

 Güya Abdullah b. Mes’ud’un şöyle dediği rivayet edilir:  Biz peygamberimizle 

birlikte savaşıyorduk, yanımızda kadınlarımız yoktu,  Kendimizi hadım ettirsek olmaz 

mı?” dedik; hadımı yasakladı, sonra bir kumaş parçası karşılığında geçici süreyle 

evlenmemize izin verdi” 

 Oysa Evtâs’ta kumaş karşılığı mut’a yapıldığı ileri kadınlar hür değil esirdirler. 

 Bu kadınlarla kumaş karşılığı mut’a yapmak işin tabiatına aykırıdır. 

 Çünkü esir kadınların sözleşme yapma hürriyetleri yoktur. 

 Nitekim Maliki, Şafi ve Hanbelîler bu rivayeti değil icmayı esas almışlardır. 

 Oysa mut’ayı yasaklayan ilgili ayetlerdir. 
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