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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan 

verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya 

başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

Ümmü Gülsüm ARSLAN 

19.06.2020 
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ÖZET 

Evlat edinmeye cevaz vermeyen İslamiyet anne ve babası ölmüş, aileleri tarafından 

terkedilmiş, şefkate ve bakıma muhtaç çocukları himaye altına almayı, onlara yardım elini 

uzatmayı tavsiye etmiştir. İslam dininde evlat edinme olmadığından İslam hukukunda evlat 

edinenle edinilmiş olan arasında ya da bir başka ifadeyle kimsesiz çocuğu sahiplenmek 

suretiyle bakımını üstlenen kişi ile çocuk arasında miras hakkı söz konusu olmadığı gibi 

evlenme yasağı da bulunmayacaktır. Bunun yanında evlat edinen kişinin evlatlığına vasiyet 

yoluyla mal bırakmasına imkân verilmiştir. Bu tür çocuklara bir tür koruyucu aile sistemiyle 

sevgi dolu ve sıcak bir aile ortamı sağlanabilir ve terk edilmişlik duygusunun onlarda yol 

açtığı olumsuzluklar, en alt düzeye indirilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Evlat edinme, koruyucu aile, İslam hukuku, nesep, Almanya 
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ABSTRACT 

Islam, which did not allow for adoption, advised to take care of children whose parents have 

passed away,who have been abandoned by their families, and who were in need of affection 

and care, and to extend a helping hand. Since there is no adoption in Islam, there will be no 

prohibition of inheritance between the adopter and the adopted, or in other words, the right to 

inheritance between the person who takes care of the orphaned child and the child is not a 

debatle topic just like the topic of marriage. Besides, the adopter is allowed to leave 

possessions through the will. Children of this kind can be provided with a loving and warm 

family atmosphere with a kind of foster family system and this can minimize the negative 

effects caused by the feeling of abandonment. 

 

Key words: adoption, foster parents, islamic law, origins, Germany 
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ÖNSÖZ 

Evlat edinme çok eski zamanlardan beri bilinen müesseselerden biri olarak hukuk tarihi 

açısından incelenmesi gereken önemli bir meseledir. Evlat edinme gerek çocuk açısından 

gerek aile açısından sosyal bir ihtiyaçtır. Bu müessesenin amaçlarından biri evlat sahibi 

olamayan ailelerin bu eksikliklerini gidermek ve onlara evlat sevgisini hissettirebilmektir. 

Aynı şekilde aile sevgisinden, şefkatinden ve merhametinden yoksun olan çocukların bu 

eksikliklerinin giderilmesi de bu müessesenin bir diğer amacıdır. 

İslam hukukunda gerek ayetlerle gerek hadislerle evlat edinmenin hukuken geçerli 

olmadığı yönünde bildirimler bulunmaktadır. Bu sebeple İslam hukukunda evlat edinme yer 

almamaktadır. Günümüzde ise İslam hukukunun bu meseleye olan yaklaşımı 

eleştirilmektedir. 

Bu çalışmada İslam’da evlat edinme konusu beşeri kanunlarla mukayeseli bir şekilde 

ele almak amaçlanmıştır. Bunun için İslam hukuku ve Alman hukukundaki evlat edinme 

hüküm ve uygulamaları mukayese edilmiş ve gerektiğinde söz konusu kanunların pozitif 

yahut negatif yönlerine ve uygulamadaki aksaklıklara temas edilmiştir. 

Tez konumun tespitinde, tespitinden itibaren tüm çalışmam boyunca tavsiyeleriyle, 

çalışmamın planlanmasında, araştırmalarımda ve ilerlememde yön veren, yardımlarını eksik 

etmeyen değerli danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN 

ŞENKARDEŞLER’e ve lisans eğitimim boyunca emeği geçen tüm hocalarıma teşekkürü borç 

bilirim. Bu zorlu süreçte maddi ve manevi desteğini üzerimden eksik etmeyen sevgili aileme 

sonsuz teşekkürler. 

 

Ümmü Gülsüm ARSLAN 

İstanbul, 2020 
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TDV  : Türkiye Diyanet Vakfı 
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GİRİŞ 

Çocuk, insana yaşama sevinci veren, onu hayata bağlayan ve insan için vazgeçilmez 

unsurlardan biridir. Fakat insanın çocuk sahibi olmasına engel olan bazı durumlarla 

karşılaşan aileler de tarihin her döneminde var olmaya devam etmiştir. Çocuğa olan 

özlemlerini dindiremeyen aileler de başta evlat edinme olmak üzere bazı yöntemlerle bu 

hasretlerinin sona erdirmenin yollarını bulmaktadır; çünkü bu konuda çaresiz kalan 

ailelerin özlemini gidermeleri noktasında evlat edinme, önemli faktörlerden birisidir. Bu 

temel faktörün yanında geçmişten bu yana bir aile yuvasının sıcaklığından mahrum 

çocukların korunmasına yardımcı olacağı düşüncesinden hareketle korunma ihtiyacı 

olan çocuklara aile ortamında yaşayabilmesini sağlamak, yaşlandığı zaman kendisiyle 

sadakat ve sevgiyle ilgilenecek bir kişinin olmasını istemek, ölümünün ardından 

mirasının paylaşılmasında kendi arzu ve iradesini egemen kılmak gibi düşünceler, evlat 

edinmenin arka planında bulunan yaklaşımlardır.1  

Nesebi başka birine ait olan bir çocuğu üzerine almak, kendi çocuğu olarak 

görmek anlamına gelen evlat edinme yoluyla atalarıyla genetik ilişki, kan bağı olmayan 

kişiler arasında sun’i (yapay) bir nesep kurulmuş olmaktadır. 

Evlat edinme kurumu, özellikle cahiliye döneminde çok yaygındı. Bu dönemde 

evlat edinilen çocuk; evlenme, nesep, mahremiyet ve miras gibi konularda öz çocuk 

muamelesi görmekteydi. Bu dönem içinde bir çocuğu evlat edinilen kişi, onu evlat 

edindiğini söylediği zaman halkın gözünde söz konusu çocuk, artık evlat edinmiş 

kişinin öz oğlu olarak kabul edilir; evlat edinen kişinin adıyla çağrılır ve onun varisi 

olurlardı. Evlat edinen kişi, kendi öz çocuklarında olduğu gibi evlat edindiği kişinin dul 

kalmış eşiyle de kesin olarak evlenemezdi. Evlat edinilmiş kişi de evlat edinen ailenin 

kızı, kız kardeşi, halası ve teyzesi ile evlenemezdi. Kısaca evlat edinen kişiyle evlatlık 

arasında baba ile oğul arasındaki devrin hukuksal bütün işlemleri olduğu gibi geçerli 

olurdu. 

Çalışmanın birinci bölümü evlat edinmenin kavramını, evlat edinmenin 

yararlarını ve sakıncalarını, tarihsel süreçte evlat edinme, İslam hukukunda evlat 

edinme ve İslam hukukunda koruyucu aile konularını içermektedir. 

 
1 H. Aktan, “Evlat Edinme”. İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İstanbul, 1997. 
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Çalışmanın ikinci önemli bölümü 'Uygulamada evlat edinme' temasıdır. 

Müslüman ülkelerden evlat edinme ile başlayarak, mevcut evlat edinme 

uygulamalarının yasaklanmasının sonuçlarını gösteriyor. Daha sonra, Alman yasalarının 

İslam hukukuyla ne ölçüde uyumlu olduğunu ve Almanya'da bir çocuğun diğer kalıcı 

bakım biçimlerinin ne ölçüde mevcut olduğunu belirlemek için evlat edinme, vesayet ve 

tam zamanlı bakımla ilgili yasal düzenlemeler gözden geçirilmiştir. Bu bölüm, evlat 

edinmeye olası bir alternatif olduğunu kanıtlayan tam zamanlı bakıma odaklanmalıdır. 

Bu nedenle, koruyucu aile içinde bakım ile ilgili konularda daha yoğun ele alınır ve 

şimdiki gerçekler aydınlatılır.  

Son olarak, çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenmiş ve konuyla ilgili bir sonuç 

çıkarılmıştır. 

Çalışmada, konuyla ilgili yazılmış Yüksek Lisans Tezinden istifade etmeye 

çalıştık. Evlat edinmeyle ilgili ayet ve hadislerde Kuranı Kerim’de ilgili surelerden ve 

Buhari ve Müslim gibi Muhaddislerinden eserlerinden faydalandık. Literatür olarak Dr. 

Ahmet Ekşi’nin “Şer’iyye sicilleri örnekliğinde İslam hukuku bakımından evlat 

edinme”, Yrd. Doç. Dr. Murtaza KÖSE’nin “Mukayeseli Hukukta Evlat Edinme 

Problemi” adlı makalesi bize yol göstermesi açısından önemli kaynaklardan biri 

olmuştur. Alman kaynak ve literatür olarak da birçok eserden ve kanun kitaplarından 

faydalanmaya çalıştık. Genel olarak bu alanda yazılmış daha pek çok eser 

bulunmaktadır.  
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1. BİRİNCİ BÖLÜM  

EVLAT EDİNME KAVRAMI 

Evlat edinme, Arapça’da ibn kelimesinden türeyen “tebenni” kelimesiyle ifade 

edilmekte ve “oğul edinme” anlamına gelmektedir.2 Evlat edinme kimin soyuna ait 

olursa olsun ve o soy ister belli olsun, ister olmasın bir çocuğu evlat edinen ailenin 

kendi çocuğu olarak kabul etmesidir.3 Özellikle Cahiliye döneminde çok yaygın olan 

evlat edinme, herkes tarafından yapılabilirdi ve evlat edinilen kişinin tıpkı ailenin diğer 

çocukları gibi miras alması, doğal hak olarak tanınıyordu.4 

Evlat edinme, evlat edinilen kişiyle evlat edinen kişi arasında tesis edilen “sun’i 

nesep” ilişkisi anlamına gelmekle beraber sözü edilen ilişki, yürürlükte bulunan Türk 

Medeni Kanunu hükümlerine göre yalnızca mahkeme kararlarına bağlı olarak kurularak 

yine mahkemenin vereceği kararla ortadan kalkabilen hukuksal bir süreci belirten bir 

kavramdır.5  

Burada söz edilen sun’i nesep, yani soy bağı hali, ebeveyn ile çocuk arasındaki 

ilişkinin statüsünü ifade etmektedir; suni (yapay) olması da oluşum şeklinden 

kaynaklanmaktadır. Soy bağı, meydana gelme biçimleri dikkate alınarak tabii ve suni 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Tabii (doğal) soy bağı, çocuğun anne ve babayla arasındaki 

mevcut biyolojik bağ ya da bir başka ifadeyle kan bağı yoluyla meydana gelen soy 

bağını ifade etmektedir. Öte yandan suni (yapay) soy bağı, doğal yolun dışında 

yöntemlerle kurulan soy bağıdır. Hukuksal anlamda ise soy bağı, kural olarak anne 

babayla çocuk arasında, belli şartlar çerçevesinde tanımlanan sözü edilen kan bağı, yani 

biyolojik bağ dikkate alınarak tesis edilmiştir.6  

Anne ile çocuk arasında soy bağı, kendi kendine kurulan bir soy bağı olmasının 

yanında, bu konuda ortaya çıkan ihtilaflarda anne ile çocuk arasında bir soy bağının 

bulunup bulunmadığından ziyade, çocuğun doğuranın kim olduğu, yani 

 
2 Mehmet Âkif Aydın, “Evlat Edinme”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 11, s. 298-302, s. 298. 
3 Ahmet Ekşi, İslam Hukuku Bakımından Evlat Edinme, İstanbul: Ensar Yayınları, 2019, s. 5.  
4 Cevâd Ali, el-Mufassal, V, s. 559 
5 Turgut Akıntürk ve Derya Ateş, Aile Hukuku. Seçkin Yayınları, Ankara, 2020, s. 22 
6 H. Akkanat, E. İnal, B. Çetiner ve B. Baysal, “Soybağı Hukuku”, İ.Ü Hukuk Fakültesi Soybağı Hukuku 

Ders Notları, İstanbul, 2016. 
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biyolojik/genetik olarak kimin anne olduğu konu olmaktadır. Çünkü “çocuğu doğuran 

kadın, anadır” karinesinin kesinlik taşıyan bir karine olma niteliği de bu duruma 

dayanmaktadır. Sözü edilen karine önceki Türk Medeni Kanunu’nda olduğu gibi 

yürürlükteki kanunda da olduğu gibi devam etmektedir; 4721 Sayılı Medeni Kanun, 

çocuğun anasının onu evlilik içinde doğuran kadın olduğu belirtilmektedir.7  

4721 Sayılı TMK m. 282/3 uyarınca, arasında tabii kan bağı bulunmayan kişiler 

arasında “soy bağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur” hükmü dikkate alınarak soy 

bağının doğum yoluyla oluşan kan bağı dışında bir yöntemle de kurulabilmesini 

mümkün kılmıştır. Kan bağına dayanan tabii soy bağının dışında, evlât edinme 

müessesine dayalı ve mahkeme kararıyla kurulmuş soy bağına “yapay soy bağı” adı 

verilmektedir. Kural olarak evlât edinmeye bağlı olarak kurulan yapay soy bağıyla, 

evlilik kurumunda anne babayla çocuk arasında oluşan üstsoy-altsoy ilişkisinde olduğu 

şekilde, hukuksal bir soy bağı ilişkisi oluşmaktadır.8  

Babayla kurulan soy bağı ilişkisinde ise kural, kurulan soy bağı ilişkisine göre 

farklılıklara sahiptir. Evlilik içinde dünyaya gelen çocuğun babası olarak kadının kocası 

kabul edilmektedir; öte yandan babayla çocuk arasındaki soy bağının belirleyicisi 

yalnızca doğum değildir. Bundan başka, babanın çocuğun babasını kabul etmesi ya da 

mahkeme hükmüyle babalık bağı kurulabilmesinin yanında evlat edinme sonucunda da 

babalık bağı kurulması mümkündür. Ayrıca evlilikle kurulan soy bağının sahih nitelik 

taşıması için çocuğun evlilik başlangıcından sonraki 180 ile 300 günlük süreçte doğmuş 

olması gerekmektedir. Çocuk, bu sürecin dışında doğmuşsa ve baba bu duruma itiraz 

etmezse babalık bağı, yine evlilik içinde dünyaya gelmiş çocuktaki gibi sahih bir şekilde 

kurulmaktadır.9 Özet olarak babayla soy bağı anneyle evlilik, hâkim hükmü ve 

tanımayla kurulabilmektedir. 

Soy bağı kavramı, çocuğun anne babayla ilişkisine işaret etmesinin yanında, 

sahih soy bağı, hukuksal çerçevede evlilikle meydana gelen soy bağı olarak kabul 

edilmektedir. Bununla birlikte mahkeme kararıyla tesis edilen evlatlık edinmeye 

dayanan soy bağı ise “suni soy bağı” olarak tanımlanmaktadır. 

 
7 H.Hatemi ve B.K. Oğuztürk. Aile Hukuku Ders Kitabı. 4. Baskı. Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014. 
8 Akıntürk ve Ateş, a.g.e. 
9 Hatemi ve Oğuztürk, a.g.e. 
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1. Evlat Edinmenin Yararlı ve Sakıncalı Yönleri  

Evlat edinme müessesesi, toplumsal olarak birçok faydası olan bir uygulamadır. En 

önemlisi kimsesiz çocukların topluma kazandırılması ve onlar için daha sağlıklı bir 

gelecek kurulabilmesine imkan sağlamasıdır. Bireyler açısından düşünüldüğü zaman 

evlat edinenlerin çocuklarının olmaması durumunda anne babalık duygusunu tatmin 

etmesi, bir çocuk sahibi olmasıyla beraber çocuk arzusunun neden olduğu psikolojik 

olumsuzluklardan sıyrılabilmelerine katkısı olabilecektir. Bununla birlikte evlat 

edinilmiş çocuk için de farklı bir faydalar söz konusudur. Kimsesi olmayan çocukların 

toplumda tutunmak için suça yöneldikleri, madde bağımlılığına yatkın oldukları, suç 

örgütleri tarafından kullanıldıkları ve daha olumsuz birçok duruma bulaştıkları sıklıkla 

görülmektedir. Bugün sokak çocukları tarafından oluşturulmuş çetelerin medyaya 

yansıyan haberleri, bu düşünceleri destekleyici niteliktedir. Ayrıca bir birey olarak 

düşünüldüğü zaman çocuğun annesiz babasız olmasından kaynaklı olarak yıkık 

dünyasını ve psikolojisini düzeltmesini sağlayacak bir kurum olmasının yanında 

geleceğe hazırlanması konusunda destek olacak ve yardım edecek bir ailenin mensubu 

olması açısından da evlat edinmenin yararlı olduğu ifade edilebilir. Bu sayede toplum 

düşmanı olmaya aday biriyken; topluma yararlı bir birey olarak yetişmesi ihtimali de 

artmış olacaktır.10 

Ayrıca evlat edinmenin yararları arasında evlat edinilen çocuğun soy bağına 

katılması ve bu soy bağına bağlı bir aile ortamı edinmesidir.11 Çocuğun kendi bakımını 

sağlayabilecek yaşa veya ergenliğe ulaşıncaya dek aile, bakımını sağlayacak bir kurum 

olacaktır. Buna karşılık evlat edinenlerin ihtiyarlığında bakım ihtiyaç duyması halinde 

de çocuğun onlarla ilgilenmesi, yararın diğer tarafını ortaya koymaktadır. Çocuğu 

olmayan ve bir başka ifadeyle kendisine yardım edebilecek bir yakını olmayan kişilerin 

evlatlıklarının söz konusu bakımı üstlenmesi, yardımcı olması ve ihtiyarlıklarında 

destek olması da bireysel ve sosyal bakımdan evlatlık müessesesinin yararına işaret 

etmektedir. 

 
10 S.S. Tekinay, Türk Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1985. 
11 K. Atalay, 4721 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Evlat Edinmenin Şartları. Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008. 
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Evlat edinmenin yararıyla ilgili olarak Osmanlı Hukuku açısından bakıldığında, 

bir çocuğun biyolojik ve psikolojik gelişiminin en sağlıklı şekilde aile ortamında olacağı 

gerçeği göz önünde bulunmuş ve bu durumdan dolayı kadılık makamına bir sorumluluk 

verilmiştir. Herhangi bir nedenle ailesinden ayrı kalmış çocukların bir başka aile 

ortamında yetişmesini sağlama görevi olan Kadı, çocuğun ergenlik yaşına kadar evlat 

edinilmesini ya da icar yoluyla onun koruyucu bir aile ortamına yerleştirilmesini 

sağlayabiliyordu.12 Bu durum, evlatlık müessesesinin gerekli ve faydalı olmasından 

kaynaklanan ve devlet otoritesinin toplumsal işleviyle değerlendirilebilecek bir 

uygulamayı göstermektedir. 

2. Tarihsel Süreçte Evlat Edinme  

Evlât edinme müessesinin geçmişi, yazılı kanunlardan önceki tarihlere uzanmakla 

birlikte uygulanmasında zaman, amaç ve çevreye göre bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Evlat edinme; dini, siyasal, psikolojik ve ekonomik amaçlarla yapılmakla birlikte tam 

olarak ilk defa ne zaman ve nerede ortaya çıktığıyla ilgili kesin bir bilgi mevcut 

değildir. Bazı kültürlerde ölüm sonrasında ölüler için arkada kalanların dua etmeleri, 

ölümden sonraki yaşamda gerekecek eşyaları sağlayabilmeleri ya da dini vecibeleri ifa 

etmeleri gibi düşüncelerle evlat edinmeye yönelme olduğu ifade edilmiştir.13  

Eski Çin, Yunan, Hint, Asur, Sümer, Bâbil, İran, Roma ve Mısır hukuklarında 

evlat edinmenin olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Türk ve Cermen toplumlarında 

evlat edinmenin olduğuna işaret eden bazı belgeler bulunmaktadır. Yine evlat 

edinmenin Salik, Gortin ve Hammurabi Kanunlarında, Justiniaus kaynaklarında da 

bulunduğu bilinmektedir.14  

Babil hukuk sisteminde evlât edinmenin bulunduğu ve ailelerinin çocuk 

sayılarına bakılmaksızın evlat edinilmesine izin verildiği görülmektedir. Roma 

Hukuku’nda, “Adoptio” ve “Adrogatio” olarak belirtilen iki farklı evlat edinme şeklinin 

olduğu bilinmektedir. Sosyal yaşamda dinin etkisi azaldıkça evlat edinmenin dini 

niteliğinde de zayıflama olmuş ve evlat edinmenin niteliklerini yeni toplumsal, 

ekonomik ve duygusal amaçlar belirlemeye başlamıştır. Zamanla bazı hukuk 

 
12 M. Köse, “Mukayeseli Hukukta Evlat Edinme Problemi”, AÜİFD, S.15, Erzurum, 2001. 
13 M. Işık, Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Evlât Edinme. Legal Yayıncılık, Ankara, 2005. 
14 Köse, a.g.m. 



7 
 

sistemlerinde evlat edinme ile ilgili hükümler ortadan kalkmış ya da evlat edinme 

olgusu toplum içinde iyice zayıflamıştır. Modern çağda kanunlara yeni şekil verilmesi 

ve gelişmesi sürecinde evlat edinme müessesesi kanunlarda ele alınmış ve zamanla 

yeniden şekiller almıştır.15 

XX. yüzyılın başlarından bugüne kadar hukuk alanında yenide önem kazanan 

evlat edinme müessesesi, çok belirgin bir gelişim seyri geçirmiştir. Devletlerin hukuk 

mevzuatında bulunan evlat edinme; en ciddi şekilde I. Dünya Savaşı sonrasında 

Fransa’da öksüz çocukları korumak ve onların gelişim sürecini kontrol etmek amacıyla 

ele alınmıştır. Bununla birlikte İsviçre Kanunu, Alman ve Fransız medeni kanunları da 

evlat edinmeye imkan tanımakta ve bu konuya yer vermektedir.16 

Türklerde evlat edinme, tarihin ilk dönemlerinde itibaren uygulanan, geleneksel 

temelleri olan bir yapıya sahiptir. Kavimlere ve boylara göre farklılıkları olan evlat 

edinme, Türklerde örfi kurallara bağlıdır. Zaman içerisinde kuralları netleşmiş bir 

kurum haline gelen evlat edinme kavimlerin yapısına, kültürüne ve coğrafyasına bağlı 

olarak bazı farklılıklar göstererek devam etmiştir. Evlat edinme uygulamaları Yakut 

Türklerinde çok bariz bir şekilde görülmektedir. Yakutlarla birlikte Uygur, Kırgız ve 

Soyot Türklerinin hukuk ve örf-adetlerinde de evlat edinme bulunmaktadır. İslam 

öncesi Türk toplumlarında evlat edinmenin bulunduğu kabul edilirken; elimize ulaşan 

belgeler içinde en kıymetlisi olan ve Kaşgarlı Mahmut (v. 1090) tarafından yazılan 

Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eserde “tutunçu” kelimesiyle ifade edilen evlat edinme olgusu 

bulunmaktadır. Aynı şekilde tarihi 620’ler kadar uzanan Orhun Kitabeleri’nde de evlat 

edinmekle ilgili ifadeler yer almaktadır.17  

İslam öncesi Türk toplumlarında evlat edinme uygulamalarında farklı nedenler 

gözetilmekte; çocuk olmaması, erkek çocuk olmaması çocuğuna bakmakta zorlanan 

ailenin onu evlatlık vermesi gibi nedenler söz konusu amaçlar içinde yer almaktadır. 

Ayrıca Altaylarda çocuğu ergenlik çağına gelmeden önce ölen ailenin; bir başka ailenin 

çocuğunu kaçırmasının haklı olarak kabul edilmesi, Yakutlarda çocukların ölümlerinde 

kötü ruhların etkili olduğu ve yeni doğanların bu etkiden kurtarılması için akrabaları ya 

 
15 M.A, Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 13. Baskı, İstanbul, 2015. 
16 Köse, a.g.m. 
17 K. Filiz, Türk Hukukunda Evlat Edinme. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017. 
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da yakınları tarafından kaçırılması; Uygurlarda borçlu kişinin çocuğunu borcunun 

teminatı olarak geçici süreyle evlatlık mahiyetinde vermesi gibi uygulamalar 

görülmektedir.18  

 

  

 
18 Aydın, a.g.e. 
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2. İKİNCİ BÖLÜM 

İSLAM HUKUKUNDA EVLAT EDİNME 

İslam Hukuku literatüründe, bugünkü uygulamaya benzer bir evlat edinme müessesesi 

bulunmamaktadır. İslam anlayışı, dolayısıyla İslam hukuku, ileri sürdüğü bazı 

gerekçelerle evlat edinmeyi caiz görmemektedir. İslâm Hukuku’nun evlat edinmeye bu 

şekliyle onay vermemesinin nedenleri konusunda araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalar sonucunda evlat edinme yasağına gerekçe olarak birden fazla nedene 

ulaşılmıştır. Bu gerekçelerden biri, İslamiyet’in atalara tapmaya dayalı dine son 

vermesidir. Buna bağlı olarak da önceki dinden kalan bazı gelenek ve alışkanlıkların 

reddedildiği görülmektedir. Bu bağlamda ölülerin yiyip içmelerini devam ettiğine 

inanılmadığı için de ruhlara ya da ölülere hizmet edecek oğullara ya da evlatlıklara 

ihtiyaç duyulmadığı için evlatlık almaya soğuk bakıldığını ileri sürmektedir. Ayrıca 

İslamiyet’in ve neseple ilgili hassas yaklaşımı da evlat edinmenin hoş 

karşılanmamasının nedenleri arasında sayılmaktadır. Cahiliye döneminde toplumundan 

bir kişi, bir çocuğu evlatlık edinmek istediği zaman, o çocuğu evlat edindiğini halkın 

önünde ilan eder, böylece de o çocuk artık onun öz oğlu kabul edilirdi. Çocuk onun 

adını kullanır, babayla oğul arasındaki her türlü hukuki ilişki, onların arasında da geçerli 

hale gelirdi. Birbirlerinin varis olurlar, baba ile oğul arasında olan nikahla ilgili 

yasaklar, bunlar arasında tesisi edilirdi. Evlatlık, evlat edinmiş olanın kızını, kız 

kardeşini, teyzesini, halasını alamaz; evlat edinen kişi de evlatlığın boşanmış ya da dul 

eşiyle evlenemezdi.19 Cahiliye döneminde uygulaması ve geleneği olan evlatlık 

uygulaması, hicretten beş yıl sonra nazil olan Ahzab suresinde 4., 5., 37. ve 40. 

ayetleriyle kaldırılmıştır, bu bağlamda hadisler de mevcuttur.  

İslam hukukunda ise kimsesi olmayan çocukların korunması ve kollanması dini 

kaidelerden kaynaklanmasının yanında ahlaki bir özelliğe de sahiptir. Ne var ki İslam 

dininde bir soy bağı oluşturma mahiyetiyle evlat edinme müessesesi bulunmamaktadır. 

Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de Ahzâb Suresi beşinci ayet mealen; “Allah evlâtlıklarınızı 

 
19 Seyyid Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’an, (trc. Bekir Karlığa, M.Emin Saraç, İ. Hakkı Şengüler),m Emir 

Yayınları, İstanbul, 1991, C. XII, s. 549. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Emir+Yay%FDnlar%FD&siralama=fiyatartan
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Emir+Yay%FDnlar%FD&siralama=fiyatartan
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&tarih1=1991&tarih2=1991
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oğullarınız kılmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır.”20 ifadesiyle evlat edinme ile 

aileye alınan çocukla tabii soy bağı arasındaki farka vurgu yapılmakta ve evlat edinme 

yoluyla bir soy bağı kurulamasının mümkün olamayacağı belirtilmektedir.21  

İslam dininde bu şekliyle evlat edinme olmadığından İslam hukukunda evlat 

edinenle çocuk arasında ya da bir başka ifadeyle bir sebeple muhtaç olan bir çocuğu 

sahiplenmek suretiyle bakımını üstlenen kişi ile çocuk arasında miras hakkı söz konusu 

olmadığı gibi evlenme yasağı bulunmayacaktır. Bunun yanında evlat edinen kişinin 

evlatlığına vasiyet yoluyla mal bırakmasına imkan verilmiştir. İslâm Hukukunda, 

kişinin nesebi kendisinde olmayan çocuğu koruması altına alma anlamında “tebenni” 

adı verilen bir uygulama vardı. Bu suretle evlâtlık olan kişiye “mütebenna” ve onu 

evlâtlık alan kişiye de “mütebenni” adı verilirdi.22 Ancak bu ilişkinin hukuksal bir sonuç 

doğurmasının önü kapatılmıştı. Nitekim Yargıtay tarafından verilen bir kararda “... 

önceki hukukumuzda evlât edinme (tebenni) müessesesi mevcut değildi. Bu bakımdan 

nüfus siciline her ne sebeple olursa olsun bu yolda geçen kayıt ve yapılan şerhler 

hukukî değer taşımaz. Söz konusu kayıtların varlığı, bu gibilere evlâtlıkmış gibi miras 

payı verilmesini mümkün kılmaz ...”23 ifadeleriyle bu hususla ilgili görüş bildirilmiştir. 

İslam hukuku açısından uygulama noktasında üzerinde durulması gereken bir 

başka nokta ise “mahremiyet” durumudur. Bir Müslüman’ın bir çocuğu severek ona 

evladıymış gibi davranmasına İslam dini kesinlikle yasak getirmemiştir. Ancak bir 

kişinin kendisiyle soy bağı bulunmayan bir çocuğa karşı hissettiği bu sevgisi, kendisiyle 

çocuk arasında bir nesep bağı kurmak, onu kendisinin mirasçısı olmasını kabul etmek 

ya da evlenme yasakları gibi hükümlerin ortaya çıkmasına yol açmamaktadır. İslam 

hukukunda bu doğrultuda bir çocuğu koruma altına almanın hangi gerekçeler ileri 

sürülerek kabul edildiğinin değerlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Evlatlık 

uygulamasında ilgili naslarda hangi hükümlerin yer aldığı belirtilecek, akabinde evlatlık 

müessesesi fıkhi açıdan değerlendirilecektir. 

Arapçada التبنى “tebenni” sözcüğüyle ifade edilen “evlatlık alma” kavramı, 

Kur’ân-ı Kerim’de الدعي kelimesinin çoğulu “ادعياء” ile ifade edilmiştir. Bu konudaki 

 
20 Ahzâb Suresi, 33/4. 
21 Atalay, a.g.e. 
22 Atalay, a.g.e. 
23 Yargıtay 2.HD E.1986/3965 K.1986/4257 1986. 
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ayette; “Allah bir adamın kendi göğüs boşluğu içinde iki kalp kılmadı. Ve kendilerini 

annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız (zıharda bulunduğunuz) eşlerinizi sizin 

anneleriniz yapmadı. Evlatlıklarınızı da sizin öz çocuklarınız saymadı. Bu sizin yalnızca 

ağzınızla söylediğinizdir. Allah ise hakkı söyler ve (doğru olan) yola yöneltip iletir.”24 

buyrulmaktadır. Ayetteki “االدعياء” kelimesi, “االدعاء” kökünden gelmektedir. “االدعاء” “bir 

karinenin bulunup bulunmamasına bakılmadan herhangi bir hususun kendisine mâl 

etmek” olarak açıklanmaktadır. “الدعي” kelimesi; “babasından başka birine yamanan, 

gayrimeşru olarak dünyaya gelerek başka birine nispet edilen, ait olmadığı bir başka 

kavme katılmış kişi”25 şeklinde açıklanmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de “Onları babalarına 

nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını 

bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte 

size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.”26 ayetinde geçen “evlatlıkları babalarının 

adlarıyla çağırın” ifadesinde kastedilen kişilerin nesebinin öz ailesine bağlı olduğu 

vurgulanarak evlat edinilmiş olsa bile kişilerin öz babasına nispet edilmesi gerektiği 

ifade buyrulmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim, İslam’da evlatlıktan kaynaklanan ilişkinin gerçek bir nesebe 

(soy bağına) dayanmadığını ve bundan dolayı da hüküm açısından bir bağlayıcılık 

taşımadığını “Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki, (bundan 

böyle) evlatlıkları, kadınlarıyla ilişkilerini kestikleri zaman o kadınlarla evlenmek 

hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah’ın buyruğu yerine getirilmiştir.”27 

ayetiyle net bir şekilde ifade etmiştir. Evlat edinmeyle ilgili olarak aktarılan bu ayetin 

Hz. Muhammed’in (s.a.v) evlatlığı Zeyd b. Harise’yle ilgili olarak nazil olduğu ve sözü 

edilen ayetlerin evlatlık bağını kaldırmasının yanında hükmün miras ve evlenmeyle 

ilgili konuları da kapsadığı ifade edilmektedir.  

Hz. Muhammed (s.a.v) de hadislerinde evlatlıkla ilgili konularda ciddi 

uyarılarda bulunmuştur. Bununla ilgili bazı rivayetler şunlardır:  

 
24 Ahzab, 33/4. 
25 A. Sis, (Fıkhi Açıdan Çocuklara Yönelik Sosyal İçerikli Koruyucu Tedbirler. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019. 
26 Ahzab, 33/5 
27 Ahzâb, 33/37 
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“İbn Ömer (r.a) anlatıyor: Biz Allah Resulü’nün azatlısı olan Zeyd b. Harise’ye 

sadece Zeyd b. Muhammed şeklinde çağırıyorduk. Bu davranışımız “onları babalarına 

nispet ederek çağırın” mealindeki ayetin nazil olmasına kadar sürdü.”28 

“Kim babası olmayan kişinin babası olduğunu iddia eder veya (azatlı köleler) 

mevalisi olmayandan yararlanmaya kalkarsa, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların 

laneti onun üzerine olur, Allah kıyamet günü, onun tövbesini de fidyesini de kabul 

etmez.”29 

“Hakikati bilmesine rağmen babası olmayan kimsenin babası olduğunu iddia 

eden hiçbir adam yoktur ki küfretmiş olmasın.” rivayeti evlatlığın yasak olduğuna 

ilişkin hükümlerin temelini oluşturmaktadır.  

Konunun ciddiyetini önemle vurgulayan diğer hadisler ise: “Yalan ve iftiranın 

en büyüğü, bir kimsenin babası olmayan kişinin babası olduğunu iddia etmesi, 

görmediği rüyayı görmüş gibi anlatması ve Allah Resulü ’nün söylemediği şeyi ona 

isnat etmesidir.”30 “Babası olmadığını bildiği kişinin, kendi babası olduğunu iddia eden 

kişiye cennet haram olur.”31 şeklindedir.  

Hadislerde bulunan bütün uyarıların temelinin haksızca ve yalan ifadelerle bir 

kişi hakkında babalık iddiasında bulunmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Birçok 

kaynakta İslamiyet öncesinde evlatlığın, öz evlat statüsüne sahip olduğu bilinmektedir. 

İslamiyet sonrasında ele alınan bütün bu naslar, evlat edinmenin ve bu bağlamda ortaya 

çıkan nesep, miras, kan ve soy bağı gibi hukuksal sonuçların fıkhi açıdan geçersiz ve 

hükümsüz olduğunu göstermektedir. Yukarıda evlat edinme müessesesi konusunda 

verilen bütün hükümler değerlendirildiği zaman, İslam hukuku açısından klasik 

kaynaklarda nesebin sübut yöntemlerinin tespit edilmesinde anne açısından esas olarak 

doğum kabul edilirken; baba açısından ise çocuğun evlilik birliğinde sahih bir nikâh 

akdine bağlı olarak doğmuş olması, nesebin ikrar edilmesi ya da bu ikrarı kanıtlayacak 

dayanakların bulunması esas alınmaktadır.32  

 
28 Muhammed b. İsmail b. İbrahim Buhari, el-Camiu's-Sahîh, (256/869), Cilt I. VIII İstanbul, 1992. 
29 Ebu'l Hüseyin Müslim b. Müslim, (1992). el-Camiu’s Sahih, (261/875). İstanbul, 1992, s. 467. 
30 Buhari, a.g.e., s. 5. 
31 Müslim, a.g.e., s. 114-115 
32 O. Sağlam, İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2006. 
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Burada göz ardı edilmemesi gereken bir başka konu; özellikle nesebiyle ilgili 

şüpheler bulunan çocukla ilgili olarak kendisine nesep atfedilmesinin genel bir 

yaklaşımla çocuğun yararına olacağı ve bu yararın ise İslam’ın genel hükümleriyle 

uyumlu olduğu düşüncesidir. Ne var ki evlat edinme uygulamalarında bireyin nesebi 

belli olup olmadığına bakılmadan bir ailenin nesebine dâhil edilmektedir; İslam dini 

açısından bu hükmün nesebi bilinen bir çocuk için geçerli olamayacağı ifade 

edilmektedir.  

İslam dinine göre “nesep” bağı ile aileyi oluşturan kişileri kan bağı ve 

birbirinden olmalarına bağlı olarak birbirlerine kalıcı bir akrabalık bağıyla 

bağlandıkları, bu bağlamda çocuk, anne ve babasının bir parçası olarak kabul 

edilmektedir. Öte yandan sözü edildiği şekilde kurulan bu nesep bağı, Yaratıcı 

tarafından insana büyük bir nimet olarak kabul edilmekte ve hiçbir surette sona 

erdirilememektedir. Bunun gibi dini mükellefiyetlerle toplumun sağlam bir temel 

üzerine inşa edilmesi hakkında nesep bağının ehemmiyetiyle ilgili bir şüphe söz konusu 

değildir. “Evlat edinmenin yasaklanmasının en temel gerekçesi soyların birbirine 

karıştırılmasının önlenmesidir. İslam’ın beş temel amacından birisi nesli korumaktır. 

Bunun için birbiriyle soy bağı olmayanların aynı soydanmış gibi muamele görmeleri 

soyların karışmasına, insanlar arasındaki akrabalık bağlarının zedelenmesine yol açar. 

Ayrıca evlatlık edinilen kişi ile o ailenin ve soyun diğer fertleri arasında da düşmanlık 

ve husumet doğmasına da sebep olabilir.”33  

Şekil itibariyle evlat edinme, hakiki nesep bağını taklitle meydana gelmiş ve ona 

benzetilmeye çalışılmışsa da nesebi bilinen çocukların gerçek anne ve babasının dışında 

olan kişilere yapay da olsa sahih nesep bağı atfedilmesi durumunun nitelikli ve kalıcı bir 

bağ oluşturmasının mümkün olamayacağı açıktır. Bu konuyla ilgili “...ve o insanı sudan 

yaratandır. Ondan nesep ve sıhriyet yoluyla akrabalık kılmıştır. Rabbin her şeye 

kadirdir.”34 ayeti ile akrabalık bağının gerçekleşebilme şartları da delillendirilmektedir.  

Evlat edinmeye bu şekilde yaklaşıldığı zaman nesebin sübutunun inkâr edilmesi 

sonucunda ortaya çıkan sorunların benzeri bulunmayan bir nesep bağının mevcut 

 
33 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukî İslamiyye ve Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu. Cilt I. VIII, İstanbul, 1985, s. 

397. 
34 Furkan, 25/54. 



14 
 

olduğunun kabulüyle de gerçekleştiği ve birçok açıdan sorun yarattığı kabul 

edilmektedir. Kişinin nesebinin tespit edilmesine ilişkin kanaatini kabul edilebilir 

delillerle ortaya koyma gayretinin ilgili naslarda ifade edilen yasağın dışında tutulması, 

burada üzerinde durulması gereken konudur. 

Evlat edinme ve özellikle nesebin belirlenmesiyle ilgili olarak ifade edilen 

hükümlerden hareket ederek İslam dini himayeye muhtaç ve kimsesiz bir çocuğun 

dikkate alınmasını kastetmemekte fakat ileride ortaya çıkabilecek birçok sakıncanın 

meydana gelmesine önceden engel olma yolunu seçmektedir. Nitekim çocuğun 

menfaatinin öncelikli olarak düşünüldüğünü ileri süren bu uygulamanın kar-zarar 

dengesine geniş bir açıyla bakıldığı zaman aslında evlat edinme müessesesi ile ortaya 

çıkan durumların birçok noktada çocuğun aleyhine dönebildiği müşahede edilmektedir. 

Tıpkı bunun gibi uygulamanın fıkhi açıdan tarafların menfaatleriyle ilgili dengeler 

bakımından da sakıncaları vardır. İslam dininde miras, varisler için bir hak olarak 

görülmektedir;35 ama evlatlık durumunda hak sahibi kişiler kabul ederler, uygun 

görürler ve onay verirlerse başka bir kişiye sadaka, hibe veya bağış yoluyla 

aktarılabilmektedir. Bu uygulamayla miras konusunda varislere önem verilmekte ancak 

ihtiyaç sahiplerinin ihmal edilmediği, ilgili ayetlerle vurgulanmaktadır.36  

Ne var ki “evlatlık, evlat edinenin gerçek mirasçılarını mirastan yoksun kılar 

veya miras paylarını azaltır. Bu, evlat edinmenin en büyük mahzurudur. Örneğin 

evlatlık olmasa idi, mirası kardeş, yeğen ve sair kan hısımları alabilecek iken, bu imkân 

evlatlık yüzünden kaybolmakta veya azalmaktadır. Buna karşılık araya giren tamamen 

yabancı kişi(evlatlık) mirasın tümüne sahip olabilmekte veya mirasçıların mahfuz 

hisselerini azaltmaktadır.”37  

İslâm hukukunda evlâtlık kurumuna onay verilmemesinin doğal sonuçlarından 

biri olarak evlâtlığın nesebi evlât edinen anne babaya bağlanamaz, aralarında mirasçılık 

ilişkisi doğmaz ve aralarında mahremiyet ilişkisi meydana gelmez. Nitekim Hz. 

Muhammed eski evlâtlığı Zeyd b. Hârise tarafından boşanan eşi Zeynep’le evlenmiş; 

böylece evlâtlık alma müessesesinin tüm sonuçlarıyla geçersiz hale geldiğini 

 
35 Nisa, 4/7. 
36  Nisa 4/8; Bakara 2/ 215; Maun 107/ 1-3; İnsan 76/ 8. 
37  Sağlam, a.g.e. s. 31. 
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göstermiştir. Böylesi bir uygulamanın Cahiliye alışkanlıklarının etkisinden ötürü 

istismar edilebileceği ya da yadırganabileceği ihtimaline karşı, “Muhammed sizin 

erkeklerinizden -Zeyd b. Hârise dahil- herhangi birinin babası değildir”38  meâlindeki 

âyet indirilmiştir.  

Ancak Türk ve İslâm hukuk tarihinde evlâtlık kurumu genellikle koruyucu aile 

biçiminde kimi zaman da hukuksal sonuçlarından mahrum tutulmak şartıyla fiilî bir 

evlâtlık biçiminde sınırlı olarak varlığını devam ettirmiştir. Daha çok mahrem kabul 

edilen yakın akraba çerçevesinde sürdürülen bu uygulamada evlât edinen, evlât edindiği 

kişinin bakımıyla ilgili yükümlülükleri üstlenmektedir. Zaman zaman sözü edilen 

yükümlülük karşılığında bir şey istenmemekte, Allah rızası için yerine getirilmektedir. 

Bu durumlarda evlâtlık için mahkemeye müracaat edilerek bir nafaka takdir edilmesi 

yoluna gidilmemiştir.39  

Kimi durumlarda da evlât edinen, evlâtlığının sonraki zaman içinde elinden 

alınmasına engel olacak bir tedbir olarak onun için nafaka takdiri talep etmekte ve ailesi 

tarafından evlâtlığın istenmesi halinde yaptığı masrafları talep etmeyi garantilemeye 

çalışmaktadır. Osmanlı şer‘iyye sicillerinde bu türde bazı tebennî kayıtları olduğu 

bilinmektedir. Bu türdeki bir evlâtlık uygulamasını, İslâm öncesi Türk toplumundaki 

hukuk teamülünün daha sonra da sürdürüldüğü şeklinde yorumlamak mümkündür. Ne 

var ki bu uygulamada yasal bir mirasçılık söz konusu değildir; yalnızca vasiyet yoluyla 

intikal imkânı vardır. Başka mirasçısı yoksa evlât edinen kişi mallarının tamamını, 

mirasçısı varsa üçte birlik kısmını evlâtlığına vasiyet etmesi mümkündür. Üçte birin 

üzerinde olan kısım için mirasçılarının rızasının alınması şartı vardır  

İslamiyet açısından evlat edinmenin başka bir sakıncası da “mahremiyet” 

konusunda gündeme gelmektedir. Evlatlık olarak alınan kişi, aileye dâhil edildiği zaman 

yapay da olsa bir nesep bağı kurulduğu kabullenilmekte, özellikle bu uygulamaya evlat 

özlemiyle müracaat eden aileler evlat edindikleri kişileri öz çocukları gibi gördükleri 

için çoğunlukla yakın ilişkiler ya da tesettür konusunda muhafaza edilmesi gereken 

 
38 Ahzab, 33/40. 
39 A. Kurt, “Tanzimat Döneminde Koruyucu Aile Müesseseleri”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk 

Ailesi, Ankara, 1992, s. 564. 
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sınırlar ihlal edilebilmektedir. Durumun böyle olması ise çözüme ihtiyaç duyulan başka 

sorunların meydana gelmesine yol açabilmektedir.  

Bununla birlikte evlat edinilen çocuğa dışarıdan bakıldığı zaman daha rahat ve 

konforlu bir yaşama kavuştuğu algısı meydana gelmişse de öz ailesinin kendisini 

istemediğini düşünen çocuk, yabancılık ve yalnızlık duyguları içinde olabilecektir.  

Sonuç olarak terk edilmiş ya da sahipsiz çocukların himaye altına alınması 

önemsenerek teşvik edilmekle beraber nesebi belli olan ya da nesebi belli olmayan 

çocukların belirtilen şartlar içerisinde , bir başka ifadeyle arada nesep bağı varmışçasına 

bir tutum içerisinde evlatlık olarak alınması, İslam Hukuku açısından imkansızdır. 

Ancak bakımsız kalan, terk edilmiş ya da kimsesiz çocukların korunmasını sağlamanın 

İslam dini ve insani değerler bakımından önemi dikkate alınırsa bu düşüncenin 

gerçekleştirilmesi amacıyla bazı kuruluşlarla iş birliğine gidilerek koruyucu aile gibi 

bazı uygulamaların gündeme getirilmesi elzemdir.40  

 

  

 
40 Sis, a.g.e., s. 38. 
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3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İSLAM HUKUKUNDA KORUYUCU AİLE  

Oldukça yeni kabul edilebilecek bir uygulama olan koruyucu aile kavramı ve bu isim 

altında yapılan hizmetlerin İslami literatürde bire bir karşılığı bulunmamakla birlikte 

Kur’an-ı Kerim’in sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya ilişkin ilkeleri, toplumun 

kimsesizler gibi özel destek ve ilgiye muhtaç kesimlerine ilgi gösterilmesine yönelik 

tavsiyeleriyle Hz. Muhammed’in bu hususlarla ilgili uygulamaları ve sözleri koruyucu 

aile olgusuna yaklaşımda dini bir perspektif ve bir çıkış yolu sunabilir. Kur’an-ı 

Kerim’de Müslümanların, Allah tarafından kendilerine verilen maddi-manevi nimet ve 

rızıkları bunlardan mahrum olanlarla paylaşmaları önemle tavsiye edilmiştir.41 

“Merhamet” Kur’an’daki temel kavramlardan biridir. Kur’an’da, aile ve toplumsal 

yaşamdaki ilişkilerin merhamet ve rahmet ekseninde sürdürülmesine vurgu 

yapılmaktadır.42 Hz. Peygamber’in sünnetinde özellikle çocuklara merhamet ve şefkat 

gösterilmesi konusu önemli bir yere sahiptir.43  

Bireylerin kendi çocuklarına göstermeleri gereken şefkati ve merhameti, 

özellikle buna muhtaç olan ve bunlardan yoksun diğer çocuklara da göstermeleri hem 

insani hem dini bir sorumluluktur. Yine Kur’an’da kimsesiz ve çaresiz kişilere yardımcı 

olunması ve bu uğurda gereken mücadelenin gösterilmesi,44 yetimlerin korunması talep 

edilmekte, yoksulu gözetmeyen ve yetimi itip kakan kişiler kınanmaktadır.45 Hz. 

Peygamber de toplumdaki zayıfların ve yetimlerin gözetilmesine ısrarla dikkat çekmiş, 

bu sorumluluklarını ifa edenleri cennetle ve cennette kendisine yakın olmakla 

müjdelemiştir. Evlerden en hayırlısının içinde kendisine iyi muamele edilen bir yetimin 

olduğu ev olduğu ifade edilmiştir.46  

Hz. Peygamber’in yetimliğin sınırıyla ilgili “Ergenlik çağına geldikten sonra 

yetimlik yoktur.” hadisi, önemlidir; buradaki “ergenlik çağı” ifadesinden amaçlanan 

duruma İbn Abbas tarafından açıklık getirilmiştir. İbn Abbâs kendisine yöneltilen 

 
41 Bakara, 2/3, 195, 254, 261; Nisâ, 4/39; Âl-i İmran, 3/17, 92, 134… 
42  Fetih, 48/29. 
43 Müslim, a.g.e., s. 51, 65. 
44 Nisâ, 4/75. 
45 Mâûn, 107/2-3. 
46 Buhari, a.g.e., s. 25. 
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“Yetimlik ne zaman biter?” diye sorulduğu zaman: “Ömrüme yemin ederim ki, adam 

vardır, sakalı çıkar da hâlâ kendi hakkını almaktan aciz, kendi namına bir şey vermekten 

acizdir. İşte kişi kendi hakkını alacağında başkalarının alışverişi gibi doğru ve yeterli 

davranabiliyorsa, artık o zaman yetimlik durumu sona ermiş demektir.” cevabını 

vermiştir.47 

Kur’an’da yetimlerin evlilik çağına gelinceye dek gözetilmesi, kendi ayakları 

üzerinde durabilecek durumda olmalarının iyice anlaşılması, en sonunda hayata 

atılabilecek noktaya geldiklerinde mallarının kendilerine teslim edilmesi gerektiği 

belirtilmektedir.48 O halde yetimlik yalnız başına kalmak, himayeye muhtaç ve mağdur 

olma durumunu ifade etmektedir.  

Aileleri olup kendilerine sahip çıkılmayan çocuklar da toplumun yetimleridir. 

Kur’an-ı Kerim’de Firavun’un zulmünden kaçmak için annesinin akarsuya bıraktığı 

daha bebeklik çağındaki Hz. Musa’nın, onu bulan Hz. Asiye tarafından himayesine 

alınarak yetiştirilmesinden bahsedilmektedir.49 Hz. Musa’nın ailesi olmasına rağmen 

şartlardan dolayı ailesinin yanında kalmasının imkânsız olduğu durumda başka birisi 

tarafından koruma ve bakım altına alınmasının, koruyucu aile bakımının örneklerinden 

birini teşkil ettiği söylenebilir. Hz. Muhammed’in, dedesini ve annesini kaybettikten 

sonra yengesi ve amcasının bakımına girdiği bilinmektedir. Hz. Muhammed, Hz. 

Hatice’yle evliliği gerçekleşinceye kadar hayatını amcasının evinde devam ettirmiştir. 

Ebu Talip’in ve eşinin söz konusu süreci de akraba- koruyucu aile bakımının bir örneği 

olarak gösterilebilir.50  

Bununla ilgili bir başka örnek olay da Mekke’de ortaya çıkan şiddetli kuraklık 

ve buna bağlı kıtlık döneminde yaşanmıştır. Hz. Muhammed, bir yönüyle de iyi bir vefa 

örneği olarak gösterilebilecek bir tavır sergileyerek geçim sıkıntısı yaşayan amcası Ebu 

Talip’e yardımcı olabilmek için oğlu Hz. Ali’yi himayesine almış, öbür amcası Hz. 

Abbas’ın da Hz. Ali’nin kardeşi Cafer’i bakımı altına almasına aracı olmuştur.51  

 
47 Ü. Görgülü, “Koruyucu Aile Uygulamasının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi.” İslam 

Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 23, 2014, s. 51. 
48  Nisâ, 4/6. 
49 Kasas, 27/7-13. 
50 Görgülü, a.g.m. s.51. 
51 Görgülü, a.g.m. s.51. 
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Hz. Muhammed’in, kendisine eşinin hediye ettiği Zeyd b. Harise’yi kölelikten 

azat etmesinin ardından evlatlık edindiği ifade edilmektedir. Ancak ayetle evlatlık 

uygulamasının kaldırılmasından sonra52 Zeyd, Hz. Peygamber’in himayesinde yaşamayı 

sürdürmüş, ailesinin, yanlarına gelmesi yönündeki çağrılarına olumlu cevap 

vermemiştir. Hz. Hatice’yle birlikte Rasulullah, onun bakımına koruyucu aile olarak 

yardımcı olmuştur. Sözü edilen ayetler ve Hz. Muhammed’in yaşamından örneklerden 

hareket ederek koruyucu aileliğin İslam hukuku çerçevesinde hayata geçirilmesinin 

ilkesel olarak mümkün olabileceğini söylemek mümkündür. Fakat konunun nesep, 

miras, mahremiyet, maslahat ve evlatlık hükümleri gibi konular açısından da 

değerlendirilmesinde yarar vardır. 

 

  

 
52 Ahzab, 33/4-5. 
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4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ALMANYA’DA MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN OLAN 

ÇOCUKLARIN EVLAT EDİLMESİ 

Çocukların sınır ötesinde evlat edinilmelerinin yasal olarak düzenlenmesi ve korunması 

amacıyla, 1993 yılında Haager Evlat Edinme Sözleşmesi53 90 ülke tarafından Güney 

Hollanda’da imzalanmıştır. Bu sözleşmede birincil amaç çocukların haklarını korumak 

ve sınır ötesi evlat edinmenin çocuğun yararına olmasını sağlamaktır. Bu çerçevede 

evlat edinme alanında uluslararası iş birliğini geliştirmek; çocukların kaçırılmasına ve 

çocuk ticaretine karşı mücadele etmek hedeflenmiştir.54 

Türkiye ve Tunus hariç Müslüman ülkelerde bir çocuğun evlat edinilmesi, 

çocuğun soyunun korunması amacıyla engellendiğinden, ilgili ülkelerde bu kurum 

kanunla düzenlenmemiştir. Ancak; Müslüman ülkelerde çocukların bakımı için evlat 

edinme kabul edilmiştir. Evlat edinme yasağı nedeniyle Müslüman ülkeler, birkaçı 

hariç, Haager Evlat Edinme Sözleşmesine katılmamıştır. 

Yasaklar nedeniyle Müslüman ülkelerden Almanya'ya gelecek olan çocukların 

evlat edinme olasılığı azalmıştır. Böylece yasal olarak evlat edinmek teorik ve pratik 

anlamda neredeyse imkansız hale gelmiştir. Federal İdare Mahkemesi'ne göre; Almanya 

Federal Cumhuriyeti için vize, ancak çocuğun anlaşmalı bir devletten gelip gelmediğine 

bakılmaksızın, Haager Evlat Edinme Sözleşmesi standartlarına göre uluslararası bir 

evlat edinme süreci başarıyla gerçekleştirilmişse verilir. Meselenin özü, Müslüman 

ülkelerde evlat edinme gerçekleşmediği ve bu devletler sadece kefalet uyguladıkları için 

kendi yasal koşulları nedeniyle hiçbir uluslararası evlat edinme veya arabuluculuk 

Haager Evlat Edinme Sözleşmesine göre gerçekleştirilemez.55 

Evlat edinmek çoğu Müslüman ülkede yasak olduğu için bu ülkelerde evlat 

edinmenin bürokratik işlemlerini gerçekleştirecek ve bu süreci yönetecek yetkilileri de 

 
53 Haager Evlat Edinme Sözleşmesi: Uluslararası Evlat Edinme Alanında Çocukların Korunması ve İş 

birliği sözleşmesi 
54 Bundesamt für Justiz, Die Umsetzung und Durchführung des Haager Adoptionsübereinkommens 1993: 

Ein Praxisleitfaden. Leitfaden Nr. 1, 2008, S. 14, S. 25 
55 Migazin, “Kafala – Keine Adoption aus islamischen Ländern“, 02.11.2012, URL: 

http://www.migazin.de/2012/11/02/kafala-keine-adoption-aus-islamischen-landern/ 
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bulunmamaktadır. Bu nedenle; Alman evlat edinme kurumlarının emriyle, çocukları 

evlat edinen ebeveynlerin, evlat edinme için uygun olup olmadığını belirlemek mümkün 

değildir. İslam hukukuna göre evlat edinme yasağı uygulamada Batılı ülkeler için bir 

sorundur. Dolayısıyla Müslüman ülkelerden evlat edinmek yasal olarak pek mümkün 

değildir.56 

1. Almanya'da Evlat Edinme, Vesayet ve Tam Zamanlı Bakım 

Ebeveynler, çocukları için üstlenmeleri gereken görevlerden bir süre sonra bunalır ve 

çocuğun bakımını tam anlamıyla gerçekleştiremezse; devlet, bu gibi durumlarda 

ebeveynlere geçici veya kalıcı destek sağlamak için eğitim yardımı sağlar. Yardım, 

çocuğun gelişimi için uygun ve gerekli olmalıdır.57  

Gençlik refah bürosu tarafından çocuğun refahının kendi ailesinde sağlanmadığı 

belirlenirse, biyolojik ebeveynler ebeveyn olma hakkından mahrum bırakılabilir ve 

çocuğun bakımı bir vasiye, yani yasal bir temsilciye verilebilir. Çocuğa bir süre 

bakıldıktan sonra, çocuk uygun bir yere, örneğin; bekleme durumunda olan ailelerin 

veya uygun koruyucu ailelerin yanına yerleştirilir.58 Bunlar mevcut değilse, evde eğitim 

gerçekleşebilir. Örneğin; yıllarca bakımdan sonra bir çocuğu evlat edinmek, çocuğun 

menfaatlerine yarar sağlıyorsa mümkündür.59  

1.1 Evlat edinme veya çocukken kabul etme 

Evlat edinmek veya kabul etmek (bunun yerine çocuk olarak kabul etmek) Medeni 

Kanun'da, yasal olarak yetkin bir yetişkin (en az 25 yaşında) ve küçük bir çocuk 

arasındaki vasilik mahkemenin kararı ile yasal anayasada tanımlanmaktadır. 60 Evlat 

 
56 Christian Rath, “Keine Adoption aus islamischen Ländern“, 27.10.2010, URL: 

http://www.taz.de/!5133302/ 
57 Jürgen Blandow, Pflegekinder und ihre Familien. Geschichte, Situation und Perspektiven des 

Pflegekinderwesens, Weinheim/München 2004, S. 80 
58 IslamiQ, “Muslimische Pflegeeltern werden gebraucht“, 11.10.2013, URL: 

http://www.islamiq.de/2013/10/11/muslimische-pflegeeltern-werden-gebraucht/ 
59 Volker Krolzik, “Adoptionen – Alternative oder Ergänzung der Hilfen zur Erziehung?“, Pflegekinder 

und Adoptivkinder im Focus, Idstein 1999, S. 83 

Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V. /Susanne Huber-Nienhaus (Redak.), Handbuch für 

Pflege- und Adoptiveltern: Pädagogische, psychologische und rechtliche Fragen des Adoptions- und 

Pflegekinderwesens; Informationen von A-Z, 6. erw. Aufl., Idstein 2003, S. 22 
60 § 1741 BGB, § 1752 BGB. 



22 
 

edinme bir çocuk ve gençlik refahı hizmeti61 değildir, ancak Alman Medeni 

Kanunun’da medeni hukuk kapsamında düzenlenmiştir.62 

Almanya'da, evlat edinme yasasında yapılan 1976 reformu çocuk ve evlat edinen 

arasında yeni kurallar getirmiştir.63 Bu yeniden yapılanmanın amacı, çocuğun 

menfaatlerine en iyi önceliği vermek ve çocuğu alan aileye tam olarak entegre 

etmekti.64 Temel olarak evlat edinme, ancak çocuğun yüksek yararına hizmet ediyorsa 

ve ailede ebeveyn-çocuk ilişkisi kurulabiliyorsa mümkündür.65 

Alman Medeni Kanunun ‘un 1754.’üncü paragrafında, evlat edinilen çocuğun 

bir biyolojik çocuk yasal statüsünü edinmesini öngörmektedir.66 Böylece, çocuğun ve 

çocuğu evlat edinen ailenin aynı zamanda onların akrabalarının arasındaki aile hukuku 

altında tam bir ilişki gelişirken, tüm önceki ilişkiler yanı sıra ortaya çıkan hak ve 

yükümlülükleri (miras iddiaları ve bakım yükümlülükleri), üvey evlat edinme hariç, 

sona erer.67 Buna göre, evlat edinilen çocuğun bakımının karşılanması ve miras alması 

hakkı tanınır.68 

Çocuğun yeni aileye tam olarak uyum sağlaması için evlat edinilen çocuğa evlat 

edinenin soyadı verilir. Çocuğun menfaatleri, önceki adlarının değiştirilmesini, bir veya 

daha fazla ad eklenmesini gerektiriyorsa bunların yapılması mümkündür. Bazı 

durumlarda, çocuğun refahı tehlikeye girerse, önceki soyadı yeni soyadına da 

eklenebilir. Bahsedilen son iki durum ancak aile mahkemesinde istek üzerine çocuğun 

rızası ile yapılabilir.69 

Ayrıca, kabul eden ile evlatlık edinenler ve onların soyundan gelenler arasında 

evlilik yapılmamalıdır.70 Bir ihlal durumunda, evlat edinme ile taraflar arasındaki 

meydana gelen yasal ilişki tasfiye edilecektir.71 

 
61 SGB VIII. 
62 §§ 1741-1772 BGB 
63 Ritter, Das islamische Familienrecht, S. 199 
64 Angelika Wittland-Mittag, Adoption und Adoptionsvermittlung, Essen 1992, S. 18 ve devamı. 
65 § 1741, Cümle 1, BGB. 
66 § 1754 BGB 
67 § 1755 BGB. 
68 § 1755 BGB. 
69 § 1757 BGB. 
70 § 1308 BGB. 
71 § 1766 BGB. 
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Soruşturma yasağı, biyolojik aile ve akrabaların çocuğun gelişimini olumsuz 

yönde etkilememesi için onlarla iletişime geçmesini yasaklar.72 Biyolojik ailenin, evlat 

edinenin rızası olmadan kendisi hakkında bilgi ifşa etmesi de engellenir.73 Bununla 

birlikte, 16 yaşından itibaren evlat edinilen çocuk nüfus dairesinden, geçmiş hayatını ve 

biyolojik annenin verilerini gösteren kayıt belgelerine başvurma hakkına sahiptir.74 

Evlat edinmenin yasal kuralı, biyolojik aile ile evlat edinen aile arasında hiçbir 

temasın olmadığı gizli evlat edinimdir. Bu nedenle biyolojik ailesi, evlat edinen ailenin 

ne adını ne de adresini alır. Evlat edinme uygulamasında, evlat edinmeler farklı bir 

biçimde tasarlanmaya çalışılır. Örneğin; yarı açık evlat edinme veya açık evlat edinme 

şeklinde gerçekleşir. Ampirik çalışmalar nedeniyle, diğer formların uygulama sıklığı 

hakkında bilgi verilemez.75 

Yarı açık evlat edinme, iki aile arasında bir ilişki olduğu anlamına gelir, ancak 

bilgi alışverişi gizli kalmak koşuluyla gerçekleşir.76 Açık evlat edinme ile her iki aile de 

gayri resmi toplantılarda birbirlerini doğrudan tanırlar.77 Açık evlat edinme ile ilgili 

olarak, evlat edinen çocuğun daha önce evlat edinen ailede evlatlık olarak daha uzun bir 

süre yaşamış olması halinde kullanıldığı bilinmektedir.78 

Uluslararası düzeyde tam evlat edinme, güçlü evlat edinme ve evlat edinmenin 

yasal etkileri konusunda zayıf evlat edinme arasında bir ayrım yapılmaktadır. Alman 

evlat edinme yasası, tam evlat edinmenin bir örneğidir. Evlat edinilen çocuk, evlat 

edinenin biyolojik bir çocuğu statüsünü alır, tüm akrabalık ilişkileri ve ilgili yasal 

ilişkiler sona erer. Güçlü evlat edinme, çocuğun tüm aileye tam olarak entegre 

olmaması açısından tam evlat edinmeden farklıdır. Biyolojik ebeveynlerle yasal 

ilişkilerin süresi dolar, ancak yeni yasal ilişkiler ailenin geri kalanıyla değil, yalnızca 

evlat edinen ebeveynlerle kurulur. Bu nedenle ilişki sadece evlat edinen ebeveynlerle 

 
72 § 1758 BGB. 
73 § 1758 BGB. 
74 § 9b AdVermiG. 
75 Ina Bovenschen/Paul Bränzel/Fabienne Dietzsch, Dossier: Adoptionen in Deutschland. 

Bestandsaufnahme des Expertise- und Forschungszentrums Adoption, München 2017, S. 46. 
76 Ina Bovenschen/Paul Bränzel/Fabienne Dietzsch, Dossier: Adoptionen in Deutschland. 

Bestandsaufnahme des Expertise- und Forschungszentrums Adoption, München 2017, S.47 
77 Ina Bovenschen/Paul Bränzel/Fabienne Dietzsch, Dossier: Adoptionen in Deutschland. 

Bestandsaufnahme des Expertise- und Forschungszentrums Adoption, München 2017, S.47 
78 Herbert Riedle/Barbara Gillig-Riedle/Brigitte Riedle, Adoption. Alles was man wissen muss, Würzburg 

2005, S. 92 ve devamı. 
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olan ebeveyn-çocuk ilişkisinden oluşur. Zayıf evlat edinme, evlat edinilen çocuk ile 

evlat edinen ebeveynler arasında, çocuğun ebeveyn sorumluluğunu ve bakımını 

üstlenen kalıcı bir ebeveyn-çocuk ilişkisini ifade eder. Biyolojik anne-baba ile hukuki 

ilişkisi ise (örneğin miras hakları) bozulmadan kalır.79 

1.2 Vasilik 

Vasilik, Alman Medeni Kanun’un 1773-1895 paragraflarında reşit olmayan, aciz bir 

çocuğun (kişisel bakım) ve varlıkların (mali bakımı) sorumluluğunu alan ve yasal olarak 

düzenlenmiş bakım işidir. 

Reşit olmayan birinin biyolojik ebeveynlerinin sorumluluğu altında olmadığı 

durumlarda (ebeveynlerin öldüğü, çocuklarının velayetinin bulunmadığı veya 

ebeveynlerin kişi ve mal-mülkle ilgili konularda çocuğun yasal temsilcisi olmadığı için 

ya da medeni durum belirlenemezse, bir vasi, yani yasal bir temsilci çocuğun 

sorumluluğunu alır.80 Bu, aile mahkemesi tarafından gençlik refah bürosundan bilgi 

alarak veya velayetleri devam ettiği sırada ebeveynlerin isimlerinin verilmesiyle 

belirlenir.81 

Vasi seçilirken koruyucu çocuğun dini inancı göz önünde bulundurulmalı ve 

akrabalara öncelik verilmelidir.82 Vasiyi belirlerken, aile mahkemesi; önerilen kişinin 

uygunluğuna, ebeveynlerin iradesine, koruyucu çocuğun kişisel bağlarına ve koruyucu 

çocukla ilişkisine özellikle dikkat eder.83 Vesayet koşulları, vasinin reşit olması ve iş 

yapma kapasitesine sahip olmasıdır.84 Ayrıca, koruyucu çocuğun anne ve babası 

tarafından istenmeyen bir vasi tayin edilmez.85 Aile mahkemesi tarafından seçilen vasi, 

birkaç durum dışında vesayetle ilgili sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.86 

Ayrıca vasi; koruyucu çocuk ve kendisi arasındaki vesayet ile ilgili konular ve kişisel 

 
79 Bundesamt für Justiz, Die rechtlichen Wirkungen einer im Ausland oder nach ausländischem Recht 

ausgesprochenen Adoption eines minderjährigen Kindes, 2016, S. 3 ve devamı 
80 § 1773 BGB. 
81 § 1776 BGB, § 1779 BGB 
82 § 1779 BGB. 
83 § 1779, Cümle 2, BGB. 
84 § 1781 BGB. 
85 § 1782 BGB. 
86 §§ 1785f. BGB, 1778 BGB. 
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ilişkiler hakkında mahkemeye düzenli olarak rapor verecek, varlık yönetimine dair kanıt 

niteliğine belge sunacaktır.87 

Kural olarak, vesayet görevi sadece bir kişi tarafından yerine getirilir. Ancak 

özel durumlarda birkaç kişi, bir dernek veya gençlik dairesi tarafından üstlenilebilir.88 

Bu süreçte evlatlık çocuğun vaside kalması gerekmediği ve vasinin bakım ücretini 

ödemek zorunda olmadığı kararlaştırılmıştır.89 

Koruyucu çocuğun uyruğu, koruyucunun vatandaşlığından etkilenmez. Eğer 

koruyucu çocuğun, adı ve soyadı varsa üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. 

Ancak, çocuğun adı olmadığı durumlarda, vasiye özel izinle atfedilir. Koruyucu 

çocuğun ebeveynleri, koruyucu çocuğun oturma yerine karar verme hakkına sahiptir. 

Fakat; istisnai olarak biyolojik ailenin yetkili olmadığı durumlarda oturma yerini vasi 

belirler.90 

1.3 Tam Zamanlı Bakım 

Tam zamanlı bakım, bir çocuğun başka bir ailede barındırıldığı, yetiştirildiği aynı 

zamanda çocuğun eğitimine yardımcı olan bir bakım türüdür.91 

Biyolojik ebeveynler ebeveynlik görevlerini yerine getiremediklerini düşünür ve 

yetiştirme şekillerinin çocuğun yararı ile uyuşmadığının farkına varırlarsa, yetiştirme 

yardımı için başvurabilirler. Eğitim yardımından yararlanabilmek için çocukların refah 

seviyesinin düşük olmasına gerek yoktur.92 

İlgili gençlik sosyal yardım dairesi, başvurusu yapılan dosyanın eğitim yardımı 

için belirlenen kriterlere uygunluk durumunu gözden geçirecektir.93 Yardım başvurusu 

kabul edilirse, başvuru sahipleri: 

 
87 § 1802 BGB, §§ 1839ff. BGB 
88 § 1775 BGB, § 1791a BGB, § 1791b BGB. 
89 Werner Bienwald, Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht in der sozialen Arbeit, 2. erw. Aufl., 

Heidelberg 1987, S. 11 ve devamı 
90 Werner Bienwald, Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht in der sozialen Arbeit, 2. erw. Aufl., 

Heidelberg 1987, S.42 ve devamı 
91 § 33 SGB VIII. 
92 Blandow, Pflegekinder und ihre Familien, S. 80, S. 86.  

§ 27 SGB VIII. 
93 Gaby Lenz, “Zur Komplexität des Bedingungsgefüges öffentlicher Erziehungshilfe in privaten 

Pflegefamilien“, in: Rita Braches-Chyrek/Kathrin Macke/Ingrid Wölfel (Hg.), Kindheit in Pflegefamilien, 

Opladen (u.a.) 2010, S. 40 ve devamı 
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“[...] yardım istemeye karar vermeden önce [...] çocuğun gelişimi için olası 

sonuçlara dikkat çeker [...]. […] Temel olarak yardımın organizasyonu için 

[uzmanlar] velayet hakkına sahip olan kişi ve çocuk ya da ergenle birlikte, 

ihtiyaç, verilecek yardım türü ve gerekli hizmetleri içeren bulguları içeren 

bir yardım planı hazırlamalıdır; onlar seçilen yardım türü hala uygun ve 

gerekli olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmelidir […]“94 

Çocuğun bakımından sorumlu aile, danışmanlar ile görüştüğü halde ailenin 

durumu iyileşmiyorsa çocuğu koruyucu bir aileye yerleştirme olasılığı vardır.95 

Tam zamanlı bakımın amacı, biyolojik ailelerinden ayrılmış olmasına rağmen 

çocukların, ergenlerin bir aile sisteminde büyümeleri ve bu arada kaynak ailede gerekli 

gelişim koşullarının yerine getirilmesidir.96 Tam zamanlı bakımda eğitim yardımı, 

çocuğun yaşı ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Aynı zamanda çocuğun köken 

ailesindeki eğitim koşullarının iyileştirilme şansına bağlı olarak geçici bir eğitim 

yardımı alınabilir.97 

Prensip olarak, ebeveynler çocuklarını Anayasa‘nın 6. maddesi uyarınca 

yetiştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, çocuğun yüksek yararına olan bir 

yetiştirme ebeveynler tarafından garanti edilmezse; çocuğun refahı tehlikeye girerse, 

çocuklar için koruyucu hükümler Alman Medeni Kanunun'un 1666 paragrafına göre 

yürürlüğe girer. Bu durumdan etkilenen çocuklar ve ergenler uygun koruyucu ailelere 

yerleştirilir.98 

Tam zamanlı bakım ve eğitime yönelik diğer destek biçimlerine ilişkin tüm 

kurallar Çocuk ve Gençlik Yardım Yasası'nda belirlenmiştir. Bu kurallar, Alman 

Medeni Kanunun’un aile hukuku kitabının bazı bölümlerinde de yer almaktadır.99 

Tam zamanlı bakım, geçici tam zamanlı bakım ve kalıcı tam zamanlı bakım 

olarak ikiye ayrılır. Geçici tam zamanlı bakım kısa süreli bakım ve nöbet içerir. Çocuğa 

biyolojik aile tarafından bakılamıyorsa kısa süreli bakıma başvurulur. Zira ailede 

 
94§ 36 SGB VIII. 
95 Lenz, “Zur Komplexität des Bedingungsgefüges“, S. 40 ve devamı 
96 Landkreistag Saarland, Arbeitshilfe zur Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII, Münster 2004, S. 7. 
97 § 33 SGB VIII. 
98 Landkreistag Saarland, Arbeitshilfe zur Vollzeitpflege, S. 8. 
99 Blandow, Pflegekinder und ihre Familien, S. 80 ve devamı 
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kendiliğinden beklenmedik durumlar meydana gelmiştir. Örneğin; bir hastalık veya 

tedavi sürecinde olma gibi nedenlerle çocuğa geçici olarak gereken bakım verilemiyor 

olabilir.  

Gençlik Dairesi, çocuğun her zamanki ortamında kalabilmesi için yakın çevrede 

bir koruyucu aile arar. Bir çocuğun refahının dramatik bir şekilde tehlikeye girmesi 

nedeniyle aileden alınması durumunda, nöbetçi görevli çocuğun bakımını üstlenir. 

Çocuk için uzun vadeli bir yuva oluşturuluncaya kadar çocuğun geçimi sağlanır ve ona 

bakılır.100 

Uzun süreli tam zamanlı bakım, ancak evlatlık çocuğa destek verilmesine 

rağmen köken ailesine geri dönmesi mümkün değilse başlatılabilir.101 

Bu durumlarda bakıcılar, bakım masraflarını ve eğitim masraflarını içeren bakım 

ödeneği alırlar. Tutar, yetkili makam tarafından eyalet hukuku uyarınca belirlenir ve 

aylık sabit bir oranda ödenir. Buna ek olarak, kişisel etkinlikler veya tatil gezileri için 

bir defaya mahsus hibeler de verilebilmektedir.102 

Evlatlık çocukla uzun bir süre birlikte yaşayan koruyucu ebeveynler, günlük 

işlere kendileri karar vererek bu tür konularda yasal vasileri temsil etme yetkisine 

sahiptir.103 Aile mahkemesine yapılan bir başvuru ile koruyucu ebeveynler, biyolojik 

ebeveynlerin rızasıyla ebeveynlik sorumluluğu alabilir.104 

Evlatlık çocuğun, koruyucu ailenin soyadını alması anlamında bir isim 

değişikliği ancak belirli koşullar altında mümkündür. Bunu yapmak için koruyucu aile 

ile desteklenen çocuk, yasal vasilerin rızasıyla bir başvuru yapmalı ve ilgili kamu 

düzeni dairesine talep için ayrıntılı nedenler belirtmelidir. Başvuru sadece çocuğun 

menfaati için gerekliyse kabul edilip yapılacaktır.105 

 
100 Landkreistag Saarland, Arbeitshilfe zur Vollzeitpflege, S. 9. 
101 Blandow, Pflegekinder und ihre Familien, S. 86.  

§ 37 Paragraf 1, Cümle 2, SGB VIII. 
102 Blandow, Pflegekinder und ihre Familien, S. 91.  

§ 39 SGB VIII. 
103 § 1688 BGB. 
104 § 1630, Cümle 3, BGB. 
105 Blandow, Pflegekinder und ihre Familien, S. 104. 
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Miras hukukundaki yasal düzenlemeler bu durumdan etkilenmez, bu nedenle 

evlatlık çocuk bakıcılarından miras alma hakkına sahip değildir zira çocuk biyolojik 

ebeveynlerinin soyuna bağlı olarak olarak kalmaktadır.106. 

1.3.1 Köken ailesinin evlatlık müessesine dahil edilmesi ve çocuğun onunla ilişkisi 

Koruyucu ailenin temel amacı, çocuğu acil bir durumda istikrarlı bir aile sistemi 

içerisine yerleştirmek ve çocuğun kendi ailesine geri dönmesini sağlamak için köken 

ailesinin koşullarını iyileştirmektir. 

 Sosyal Kanunun sekizinci kitabının 36. paragrafında atıfta bulunulan yardım 

planı, ebeveynlerin aile durumunu iyileştirme sürecine entegre etmeyi amaçlar. Buna ek 

olarak, biyolojik ebeveynler ve bakıcılar arasında çocuk veya ergen yararına iş birliği 

yapılması esastır.107 

“Danışmanlık ve destek yoluyla köken ailesindeki eğitim koşulları, çocuğu veya 

ergeni yetiştirebilmeleri için çocuğun veya ergenin gelişimi açısından makul bir süre108 

içinde iyileştirilmelidir […].”109 

Bu, ebeveynlere yardım sürecine katılma ve ilişkileri sürdürme hakkı vermenin 

bir yoludur. Aynı zamanda söz konusu madde, çocukların biyolojik ebeveynleri ile 

ziyaret etme koşullarını içerir. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki erişim hakkı 1998 

Çocukluk Yasası Reformu ile yeniden düzenlenmiştir. Biyolojik ebeveynler ile 

koruyucu çocuklar arasındaki ziyaret ilişkilerine ayrı bir önem verildi. Erişim hakkı, 

köken aile ile koruyucu çocuk arasında karşılıklı bir hak olarak anlaşılmaktadır ve 

ancak çocuğun yüksek yararına zarar verdiği takdirde sınırlandırılmaktadır.110 

Çocukluk hukuku reformuyla, kaynak aile hakkındaki teknik tartışmalar 

yoğunlaşmıştır.111 Tamamlayıcı aile kavramının112 savunucuları, koruyucu çocuklar ve 

 
106 Riedle/Gillig-Riedle/Riedle, Adoption, S. 15. 
107 § 37 SGB VIII. 
108 Uygulamada, "makul süre" teriminin maksimum iki yıl anlamına geldiği anlaşılmaktadır. 

Blandow, Pflegekinder und ihre Familien, S. 86 ve devamı 
109 § 37 SGB VIII. 
110 Stefanie Sauer, Die Zusammenarbeit von Pflegefamilie und Herkunftsfamilie in dauerhaften 

Pflegeverhältnissen, Opladen (u.a.) 2008, S. 19 ve devamı 
111 Stefanie Sauer, Die Zusammenarbeit von Pflegefamilie und Herkunftsfamilie in dauerhaften 

Pflegeverhältnissen, Opladen (u.a.) 2008, S.20 
112 Koruyucu ailenin tamamlayıcı veya yedek bir aile olması gerektiği sorusu ile ilgili olarak. 
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menşei aileleri arasındaki temasları, kimlik gelişimleri için gerekli olarak değerlendirir. 

Bu şekilde kimlik bozukluklarını önlemek için aralarındaki ilişkiler sürdürülmelidir. 

Kişisel gelişim, ancak menşei aile ve koruyucu aile çocuğun gelişiminde iş birliği 

yaparsa daha başarılı olur.113 

Bununla birlikte, uzman edebiyatı da ilişkilerle ilgili farklı görüşler olduğunu 

göstermektedir. Menşei ailelerinde kötü deneyimler yaşayan koruyucu çocukların 

biyolojik ebeveynleri ile uzun süreli temasları olduğu ve çocuğun gelişimi üzerinde 

olumsuz bir etkisi olduğu belirtilmektedir.114 Bir yandan biyolojik ebeveyn-çocuk 

ilişkisine büyük önem verilir diğer yandan da çocukların koruyucu aile ile yakın bir 

ilişki kurmalarıyla, tekrar biyolojik ailesine dönmesi olumsuz yaşantıların 

tekrarlanmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle de biyolojik aileye dönüş yapmak 

çocukta büyük bir yıkıma yol açabilir.115 

Genel olarak literatürde, çocuk ve menşei aile arasındaki temasın nasıl organize 

edildiği ve etkilenen kişiler tarafından nasıl hissedildiği sorusunu ele alan çok az 

ampirik araştırma mevcuttur.116 

1.3.2 Koruyucu çocuğun kimliğini korumak: kültür, dil ve din 

Bir çocuk başka bir aileye yerleştirildiğinde, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin117 3. 

maddesine göre "[...] çocuğun yetiştirilmesinde istenen sürekliliğin yanı sıra çocuğun 

etnik, dini, kültürel ve dilsel kökeni de dikkate alınmalıdır." Bu sözleşme, özellikle 

göçmenlik geçmişi olan çocuklara ilişkin olarak çocuk ve gençlerin refahı için özel 

talimatlar sunmaktadır. 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin özellikle kimliğin korunmasına değinen 8. 

maddenin 1. cümlesi eşit derecede önemlidir:  

 
113 Sauer, Die Zusammenarbeit von Pflegefamilie, S. 49. 
114 Sabine Kötter, “Beziehungsdreieck ‚Pflegeeltern – Pflegekind – Herkunftseltern‘: Erleben und 

Bewältigen von Besuchskontakten“, in: Volker Krolzik (Hg.), Pflegekinder und Adoptivkinder im Focus, 

Idstein 1999, S. 63. 
115 Sauer, Die Zusammenarbeit von Pflegefamilie, S. 21. 

§ 1632, Cümle 4 BGB. 
116 Kötter, “Beziehungsdreieck“, S. 64. 
117 20.11.1989 tarihli çocuk hakları sözleşmesi. 1992'den beri Almanya'da yürürlükte. 
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"Taraf Devletler, çocuğun uyruk, isim ve yasal olarak tanınan aile ilişkileri de 

dahil olmak üzere kimliğini yasadışı müdahale olmaksızın koruma hakkına saygı 

göstermeyi taahhüt ederler." 

Ayrıca, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ve 2. cümlesi, tam olarak 

korunmayan çocuk kimliğinin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirilmesini 

sağlamaktadır.118 

Koruyucu ailede aynı veya benzer kültür, dil ve din bağlamının önemi çocuğun 

refahı için de önem arz etmektedir. Çocuğun yeni bir aileye yerleştirilmesi, Sievers ve 

Thrum'a göre çocuğun aile düzeyinde bir kırılma/bozulma yaşadığı anlamına gelir. Bu 

nedenle koruyucu ailenin kültürel geçmişinin benzer olması önemlidir. Bu, çocuğun 

başka bir hayal kırıklığı yaşamasını önler.119 

Uzman edebiyatında, biyolojik ailelerin çocuklarının kendi kültür, dil ve 

dinlerinden yabancılaşmasını etkileyen koruyucu aile hakkında endişeleri olduğunu 

açıkça ortaya koymaktadır. Çocuğun biyolojik ve koruyucu ailesinin birlikte çalışması 

gerektiği gerçeğine rağmen, iki aile arasındaki bu tür ilişkilerde rekabet 

gözlenebilmektedir.120 

Bu nedenle, uzun süreli bakım sayesinde koruyucu çocuğun kendisini kökeni 

olan aileden kültürüne, diline ve dinine yabancılaştırması mümkündür. Çocuğun artık 

ailesiyle kültürel, dilsel ve dini geçmişiyle özdeşleşemediği durumlarda çocuğun refahı 

nedeniyle biyolojik aileye geri dönmesine izin verilmez.121 

"Eğer menşei kültürü olumlu bir kimlik gelişimi için korunacaksa, bu hedef grup 

için akrabalara ve 'çevreye yakın konaklamaya' bakmanın önemi ve olanakları daha 

fazla göz önünde bulundurulmalıdır."122 

Sievers ve Thrum, koruyucu ailede çocuğun en azından aynı kültürel geçmişini 

sağlamak için bir alternatif oluşturur. Biyolojik aile ile ilişki, çocukların refahı için bir 

 
118 Bununla birlikte, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi özellikle bakımla ilgili hükümler değil, 

çocuğun kimliğiyle ilgili genel hükümlerdir. 
119 Britta Sievers/Kathrin Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, in: Heinz Kindler/Elisabeth 

Helming/Thomas Meysen (u.a.) (Hg.), Handbuch Pflegekinderhilfe, München 2011, S. 792. 
120 Richard Müller-Schlotmann, “Pflegefamilien mit Migrationsgeschichte - eine Ressource in der 

Jugendhilfe“, in: Forum Erziehungshilfen, Heft 2, Weinheim 2014, S. 81. 
121 Stefan Motzer/Roland Kugler, Kindschaftsrecht mit Auslandsbezug, Bd. 18, Bielefeld 2003, S. 190. 
122 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 792. 
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risk olacağından sürdürülemezse Sievers ve Thrum'a göre koruyucu çocuğun kültürünü 

ve dilini kaybetmemesi için alternatifler bulunabilir. Örneğin, çocuğun aynı kültürel ve 

dilsel bağlamdan tarafsız bir kişiyle iletişim kurması mümkündür.123 

Evlatlık çocuk sisteminde, çocuğun ailesine geri dönüşü özellikle istenmektedir 

ve asıl hedef de budur. Bu nedenle; bir çocuk koruyucu aileye yerleştirilirken gençlik 

daireleri, çocuğun yabancılaşmaması ve geri dönüşün mümkün olması için kültür, dil ve 

din de dahil olmak üzere kimliğin korunmasına özellikle dikkat etmelidir. 

1.3.3 Göçmen kökenli evlatlık çocuklar 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya yönelen göç dalgasıyla birlikte, göçmen 

çocukların da çocuk ve gençlik refah hizmetlerinden yararlandığını söylemek 

mümkündür. Almanya'daki kültürlerarası açılım, göçmen kökenli ailelerle ebeveyn 

çalışmaları için kendi kavram ve yöntemlerini geliştirmeyi gerektirir. Ancak koruyucu 

çocuklar bağlamında, göç geçmişi olan çocuklar refakatsiz küçük mülteciler hariç 

olmak üzere, özel ihtiyaçları olan ayrı bir hedef grup olarak görülmemiştir. Göçmen 

kökenli çocukların özel gereksinimleri ancak son zamanlarda çocuk ve gençlik refahı 

bağlamında ele alınmıştır. Göçmen kökenli evlatlık çocuklar hakkında çok az güvenilir 

bilgi ve veri olduğuna da işaret etmek gerekmektedir (koruyucu ailede yaşam tarzı, 

köken ailesiyle iletişimin tasarımı, vb.).124 

Göçmen kökenli çocuklar hakkındaki verilerin takip edilmesi çok zordur zira 

2000 yılından bu yana yürürlükte olan yeni vatandaşlık yasasıyla birlikte ebeveynlerden 

birinin doğum anında en az sekiz yıl geçerli bir oturma iznine sahip olması durumunda 

çocuk otomatik olarak Alman vatandaşlığı alır. Sonuç olarak, göçmen kökenli evlatlık 

çocuk sayısı teorik olarak azalmıştır.125 

Almanya'ya gelen refakatsiz küçük mültecilerle birlikte 1970'lerde aileler, 

yabancı çocukların ve ergenlerin en iyi şekilde nasıl barındırılacağına dair tartışmalara 

başlamıştır. Bu çocukların Alman ailelerine yerleştirildiği durumlarda 'kültürlerarası 

evlatlık ilişkileri' gereksinimleri de ele alınmıştır. Bu hususlar artık göçmen kökenli 

 
123 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 792. 
124 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 783. 
125 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 784. 
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evlatlık çocukları için bir temel teşkil etmektedir. Göçmen kökenli evlatlık çocuklarla 

çalışmak için özel gereksinimlerin yanı sıra yasal konular giderek daha fazla dikkate 

alınmaktadır.126 

Almanya'da göç geçmişi olan ve olmayan koruyucu çocukların durumu ile ilgili 

Rock and Thrum analizinin (2007/2008) ilgili sonuçları aşağıda sunulmuştur. Rock ve 

Thrum yaptıkları çalışmada, göçmen kökenli ve göçmen olmayan evlatlık çocukların 

bazı hususlardaki durumlarının farklı olduğunu belirtmektedir.127 

Bu farklardan biri devletin ebeveynlerin, çocuklarının yeniden kabul edilmesini 

sağlamak için aldığı önlemlerde önemli bir fark görülebilir. Göçmen olmayan evlatlık 

çocuk vakalarının %22'sinde bu tür önlemler alınmıştır. Göçmen kökenli ailelerde ise 

bu tür tedbirler vakaların sadece %5'inde uygulanmıştır. Bununla birlikte, göçmen 

kökenli çocukların menşe ailesine geri dönme olasılığı göçmen kökenli olmayanlara 

(%5) göre iki kat daha fazla olması dikkat çekicidir (%11).128 

Her şeyden önce söz konusu çalışma, göçmen geçmişi olan ailelerde devlet 

tarafından sunulan yardımın yeterince uygulanmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte, göç geçmişi olan koruyucu çocuklarla ilgili hala çok az araştırma 

verisinin bulunduğu da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle bu konuda araştırma 

bulunmadığından dolayı tipik bir açıklama mümkün değildir. Edholm-Wenz ve Deniz'e 

göre göç geçmişi olan koruyucu ailelerin gerekli önlemleri alabilmeleri için çok daha 

fazla şey bilgiye ihtiyaç vardır.129 

İslam Toplumu Milli Görüş proje koordinatörü Meryem Özmen'e göre evlatlık 

müessesesinde bir sorun şu ki, sorumlu gençlik dairelerinin göç geçmişi olan köken 

ailelerine çocukları hakkında örn. koruyucu ailede çocuğun yeni okulu veya aile 

koşulları hakkında ayrıntılı bilgi vermemesidir. Bu aynı zamanda çocukla iletişimi 

zorlaştırır, çocuk ve menşei aile arasında olumsuz bir etki oluşturur.130 

 
126 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 783. 
127 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 785. 
128 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 785 ve devamı. 
129 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 786 
130 IslamiQ, “Interview mit Meryem Özmen. Jugendämter und muslimische Pflegekinder”, 16.02.2014, 

URL: http://www.islamiq.de/2014/02/16/jugendaemter-und-muslimische-pflegekinder/ 
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Özmen ayrıca göçmen ailelerin çocuklarını kendi yanlarına geri alma çabalarının 

çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olduğuna dikkat çekiyor.131 Uzman literatür, diğer 

şeylerin yanı sıra, dil becerilerinin yetersizliğinden ve menşei ebeveynlerinden elde 

edilen bilgi eksikliğinden bahseder.132 Uzmanlar tarafından bilinçsiz önyargılar ve 

klişeleşmiş algılar da iş birliğini bozan hususlardan birkaçıdır.133 

Almanya'da çocuk ve ergenlerin bakım altına alınma sayısının son on yılda, 

özellikle de son birkaç yılda sürekli olarak arttığını gösteren Federal İstatistik Ofis 

(Destatis) tarafından sağlanan veriler dikkate alınarak, göçmen kökenliler de dahil 

olmak üzere koruyucu ailelere verilen çocuklar sorunu özellikle önem kazanmaktadır.134 

2004 yılında 3.500’ü göçmen kökenli olmak üzere yaklaşık 26.000 çocuk ve 

ergene gençlik daireleri tarafından bakılmakta iken 2011 yılında bu rakam 9.000 

göçmen çocuk olmak üzere 38.500 çocuğa yükselmiştir.135 Federal İstatistik Ofisi'nden 

yayınlanan en son verilere göre gençlik refah büroları 2016 yılında on iki yıl öncesinin 

üç katından fazla (yaklaşık 84.230) çocuk ve ergeni koruma için önlemler aldı.136 Artan 

sayıların başlıca nedeninin, reşit olmayan yaştakilerin yurtdışından refakatsiz olarak 

ülkeye girmesi olduğu düşünülmektedir.137 

Durum, biyolojik ailelerinden koparılan Müslüman çocuklar için özellikle 

zordur, zira Federal Hükümet Göç Mülteciler ve Entegrasyon Komiseri Aydan 

Özoğuz’a göre, ülke çapında Müslüman koruyucu aile eksiği vardır. Bunun pek çok 

nedeni bulunmakla birlikte temel nedenlerinden biri Almanya'da yaşayan 

Müslümanların konu hakkında yeterince bilgilendirilmemesidir.138 

 
131 IslamiQ, “Interview mit Meryem Özmen. Jugendämter und muslimische Pflegekinder”, 16.02.2014, 

URL: http://www.islamiq.de/2014/02/16/jugendaemter-und-muslimische-pflegekinder/ 
132 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 794. 
133 Sievers/Thrum, “Pflegekinder mit Migrationshintergrund”, S. 794. 
134 Statistisches Bundesamt (Destatis), “Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Schutzmaßnahmen“, 

URL:https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe 

Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/vorlaeufige-schutzmassnahmen-

5225203187004.pdf?__blob=publicationFile 
135 IslamiQ, “Interview mit Meryem Özmen. Jugendämter und muslimische Pflegekinder”, 16.02.2014, 

URL: http://www.islamiq.de/2014/02/16/jugendaemter-und-muslimische-pflegekinder/ 
136 Statistisches Bundesamt, 2016: 84 200 Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, 

Wiesbaden 2017, S. 1 ve devamı.  
137 Statistisches Bundesamt, 2016: 84 200 Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, 

Wiesbaden 2017, S. 1 ve devamı. 
138 IslamiQ, “Muslimische Pflegeeltern werden gebraucht”, 11.10.2013, URL: 

http://www.islamiq.de/2013/10/11/muslimische-pflegeeltern-werden-gebraucht/ 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe%20Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/vorlaeufige-schutzmassnahmen-5225203187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe%20Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/vorlaeufige-schutzmassnahmen-5225203187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe%20Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/vorlaeufige-schutzmassnahmen-5225203187004.pdf?__blob=publicationFile
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Uygulamada göçmen kökenli çocuklar kültür, dil ve din ortamının kendilerine 

yabancı olduğu koruyucu ailelere de yerleştirilmektedir. Bu nedenle örneğin; Müslüman 

çocukların Hristiyan olarak yetiştirildiği Hristiyan koruyucu ailelere verilmesi de söz 

konusudur. Bu da din eğitimi yasasının ihlalidir. Bu yasa ebeveynlere çocukları için din 

eğitimi hakkı vermektedir. Ayrıca, tarif edilen durum din özgürlüğünü garanti eden 

Anayasa’nın 4. maddesinin de ihlalidir.139 

Çocukları böyle bir durumda olan ebeveynlerin, geldikleri ülkelerinin desteğiyle 

devlete karşı dava açma hakları bulunmaktadır. Bunun amacı çocukların; asıl 

kültürlerini, dinlerini, dillerini özümsemelerini ve kendi kültürlerine yabancılaşmalarını 

engellemeyi sağlamaktır. Yani evlatlık çocukların farklı kültürel ve dini geçmişe sahip 

koruyucu ailelere yerleştirilmemesi daha uygundur.140 

Çocuklar için en uygun ortamı veya koruyucu aileyi bulmak için ellerinden 

geleni yaptıklarını iddia eden yetkililer, şimdi bu durumun olumsuzluklarını fark 

etmekte ve ebeveynlerin endişelerine de hak vermektedirler. Ancak ülke çapında 

koruyucu aile sayısının çok düşük olması sebebiyle çok az alternatifleri 

bulunmaktadır.141 

 

  

 
139 IslamiQ, “Interview mit Meryem Özmen. Jugendämter und muslimische Pflegekinder”, 16.02.2014, 

URL: http://www.islamiq.de/2014/02/16/jugendaemter-und-muslimische-pflegekinder/ 
140 IslamiQ, “Muslimische Pflegeeltern werden gebraucht“, 11.10.2013, URL: 

http://www.islamiq.de/2013/10/11/muslimische-pflegeeltern-werden-gebraucht/ 
141 IslamiQ, “Muslimische Pflegeeltern werden gebraucht“, 11.10.2013, URL: 

http://www.islamiq.de/2013/10/11/muslimische-pflegeeltern-werden-gebraucht/ 
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SONUÇ 

Hz. Muhammed (s.a.s), yetim bir çocuğu önemseyen kişinin cennette kendisine iki 

bitişik parmak gibi yakın olacağını ifade etmiştir. Kendisi de bir yetim olan Hz. 

Muhammed, kimsesiz çocuklara önem vermiş,  yanında bulunan ve eski bir köle olan 

kimsesiz bir çocukla ilgilenerek onu oğlu gibi özenle yetiştirmiştir. 

Diğer kültürlerde yetimlere nasıl davranılacağına ve evlatlık almayla ilgili çok 

farklı kurallar ve uygulamalar vardır. Müslümanlar kimsesiz bir çocukla onu evlat 

edinen ailesi arasındaki hukuki ilişkiyi bu konu hakkında özel hükümler içeren Kur’an 

ve sünnetin emirleri doğrultusunda tesis etmektedirler. 

Müslümanlar bir çocuğu evlat edindiklerinde, çocuğun biyolojik ailesinin 

kimliği asla gizlenmez ve onların çocuklarıyla olan bağları asla koparılmaz. Kur’an 

özellikle evlat edinen ebeveynlere çocuğun biyolojik ebeveynleri olmadıklarını 

hatırlatır. 

İslam hukukunda vasi ile çocuk ilişkileri, evlat edinen çocukların yasada kendi 

öz çocuklarıyla neredeyse özdeş olduğu diğer kültürlerdeki evlat edinmeden biraz farklı 

kılan özel kurallar vardır. İslami anlamda evlat edinmekten ziyade koruyucu aile ilişkisi 

öne çıkmaktadır. İslam'da bu ilişkiyi çevreleyen bazı kuralları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür:  

• Evlat edinilmiş bir çocuk kendi biyolojik soyadını (soyadı) korur ve adını evlat 

edinen ailenin adıyla değiştirmez. 

• Evlat edinilen bir çocuk, evlat edinen ebeveynlerden otomatik olarak değil, 

orijinal biyolojik ebeveynlerinden miras kalır. 

• Çocuk büyüdüğünde, evlat edinen ailenin üyeleri kan akrabaları olarak kabul 

edilmez ve bu nedenle ona muhrim değildir.  

• Çocuğa biyolojik aileden miras servet verilirse, evlat edinen ebeveynlere bu 

mirası kendileriyle karıştırmamaları emredilir.  

Bu İslami kurallar satır aralarında evlat edinen aileye biyolojik ailenin yerini 

almadıklarını, başka birisinin çocuğunun koruyucusu ve bakıcısı oldukları 

vurgulanmaktadır.  

https://www.learnreligions.com/biography-of-the-prophet-muhammads-later-life-2004472
https://www.learnreligions.com/worlds-muslim-population-2004480
https://www.learnreligions.com/quran-2004556
https://www.learnreligions.com/sources-of-islamic-law-2004417
https://www.learnreligions.com/inheritance-law-in-islam-2004419
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İslam toplumlarında aile bağı geniş ve güçlü olduğundan  bir çocuğun bir ailenin 

tek bir üyesi olarak tamamen yalnız kalması sık rastlanan bir durum değildir. İslam 

hukuku, çocuğa bakacak tek bir akrabanın bulunmasına vurgu yapar ve yalnızca bunun 

imkansız olduğu kanıtlandığı zaman ailenin dışında, özellikle de topluluk veya ülke 

dışında aynı kültürel ve dini köklere sahip birinin çocuğu evlat edinmesine izin verir. 

Bu durum, özellikle savaş, kıtlık ya da ekonomik kriz dönemlerinde, ailelerin sarsıldığı 

veya bölündüğü zamanlar için önemlidir. 

Oldukça yeni kabul edilebilecek bir uygulama olan koruyucu aile kavramı ve bu 

isim altında yapılan hizmetlerin İslami literatürde birebir karşılığı bulunmamakla 

birlikte Kur’an-ı Kerim’in sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya ilişkin ilkeleri, 

toplumun kimsesizler gibi özel destek ve ilgiye muhtaç kesimlerine ilgi gösterilmesine 

yönelik tavsiyeleriyle Hz. Muhammed’in bu hususlarla ilgili uygulamaları ve sözleri 

koruyucu aile olgusuna yaklaşımda dini bir perspektif ve bir çıkış yolu sunabilir. 

Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların, Allah tarafından kendilerine verilen maddi-manevi 

nimet ve rızıkları bunlardan mahrum olanlarla paylaşmaları önemle tavsiye edilmiştir. 

Dolayısıyla sözü edilen çocuklara koruyucu aile sistemiyle sevgi dolu ve sıcak bir aile 

ortamı sağlanabilir ve terk edilmişlik duygusunun onlarda yol açtığı olumsuzluklar, en 

alt düzeye indirilebilir. 

Alman yasalarına uygun olarak evlat edinilen bir çocuk ailenin biyolojik çocuğu 

statüsüne yükselmektedir. Bu bağlamda çocuğun soyu korunmaz, adı değiştirilir ve 

çocuk kendisini evlat edinen ailesine her bakımdan dâhil olur. Böylelikle o, biyolojik 

çocuğun miras da dâhil olmak üzere ailesine karşı ileri sürülebilecek hakların tümüne 

sahip olmaktadır. Bu itibarla Alman yasalarına göre öngörüldüğü şekilde gerçekleşen 

evlat edinmenin İslami hukuk kurallarına uymadığını söylemek mümkündür.  

Alman hukukunda bir aile içerisinde bakımının yapılmasına muhtaç olan 

çocukları yerleştirmek için başka yollar da bulunmaktadır. Bu yollardan biri vesayetle 

birleştirilen uzun süreli bir bakım ilişkisine karşılık gelen kefalet müessesidir. 

Alman yasasında bir çocuğu koruyucu aileye yerleştirmek için açık kurallar 

bulunmaktadır. Ancak pratikte, göçmen kökenli koruyucu ailelerin eksikliği sebebiyle 

bu kanunların bazen ihmal edildiğini ve bunların zaman zaman ihtiyaca cevap 
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vermediğini söylemek mümkündür. Almanya’da göçmen kökenli binlerce çocuk her yıl 

gençlik hizmetlerinin bakımına alınmaktadır. Ancak benzer kültürel, dilsel veya dini 

bağlamdan gelen az sayıda koruyucu aile olması sebebiyle bu çocuklar farklı etnik ve 

dini kökenlerden gelen ailelerin yanına yahut böyle kişilerin görev yaptığı yuvalara 

yerleştirilmektedir. Bu durum ise çocuğun kimliğini kaybetmesine ve menşei ailesine 

yabancılaşmasına neden olabilir.  

Bu toplumsal sorunu çözmek için, Müslümanlar inisiyatif almalı ve kendilerini 

koruyucu ebeveynliğe hazır hale getirmelidirler. Bu çerçevede hem Müslüman 

topluluklar hem de devlet kurumları, göçmen kökenli koruyucu aile sıkıntısını, onları 

bilgilendirerek ve hedefli bir şekilde gidermeye çalışmaktadırlar.  
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