
EVLADÜ' n - NAS 

kuwetlerini teşkil ediyordu. Evladü'n
nasa taviz olarak bir tirnar veya yıllık 

maktü bir ücret verilirdi. Bunlar başlan
gıçta savaş olmadığı zamanlarda da üc
ret alıyorlardı. Fakat halkanın prestüi
nin sarsılmasına paralel olarak evladü'n
nasın prestüi de sarsıldı, ücretleri azal
dı. Askeri imtiyazlarını kaybettiler ve bel
li bir para cezası (bedTI) karşılığı askeri 
seferlerden muaf tutuldular. Memlük
ler'in son yıllarında halka tabirinin yeri
ni evladü'n-nas tabiri aldı. Evladü'n-na
sın büyük bir bölümü orduda onbaşı 

(emir-i aşere) ve kırkbaşıdan (emir-i tablha
ne) daha yüksek rütbelere gelemediği 
gibi idari hayatta da önemli mevki ve 
makamlara gelemezdi. Ancak Sultan el
Melikü'n-Nasır Hasan b. Muhammed b. 
Kalavun devrinde (134 7-13 51 ı bir istis
na olarak bunlar üst makamlara getiril
miş ve emirlik unvaniarı almışlardı. Kay
naklar bu dönemde Mısır'da evladü'n
nastan sekiz emirin bulunduğunu be
lirtir. Evladü'n- nasın emirlik makamı
na getirilmesinin sebebi, kendilerinden 
bir tehlike gelmemesi için daima sulta
nın gözetimi altında bulunmalarını sağ
lamaktı. 

el-Melikü'n-Nasır Hasan'dan sonra ye
ğeni el-Melikü'l-Eşref Şa'ban b. Hüseyin 
de (1363-1376) evladü'n-nası yüksek ma
kamlarda istihdam etmek istemiş, an
cak saltanatı pek uzun sürmemişti. Böy
lece evladü'n-nas idari sistemdeki yük
sek makamlardan tedricen uzaklaştırıl
mıştı. 

Evladü'n-nasın sayısı zamanla çok art
mış ve bunlar yeni bir sosyal ve idari ya
pılanma içerisine dahil edilmiştir. Savaş
maya gücü yetenler ecnadü'l-halka de
nilen yardımcı kuwetler içerisinde yer 
alırken bunun dışında kalanlar "a'yanü 
evladi' n- nas" adıyla anılan sınıfa dahil
di ve bunlar hafif işlerde istihdam edi
lerek maaş alırlardı. 

Ecnadü'l-halkaya dahil olan evladü'n
nas devletin iç ve dış seferlerine katılır, 
kaleterin korunmasında görev yapar ve 
bu hizmetleri karşılığında m'aaş ve er
zak alırlardı. Bunların içinden emirlik 
derecesine ulaşan az sayıda kişiye ise 
uygun mukataalar verilirdi. İbn iyas'ın 
verdiği bilgiye göre XVI. yüzyıl başların
da ecnadü'l-halkaya dahil evladü'n-na
sın sayısı 2000 kadardı. Bunlar, Mem
lük seçkin sınıfıyla yakın ilişkileri olma
dığı halde Mısır halkı ile samimi müna
sebet kurmuşlardı. Böylece halk ile kay
naşmışlar, Arapça'yı öğrenerek başka 
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mesleklere ve ilmiye sınıfına kaymışlar ve 
fakihliği orduya tercih etmişlerdi. Evla
dü'n-nas arasında, Beda'icu'z-zühı1r'un 
müellifı İbn iyas'ın babası, en-Nücı1mü'z
zahire müellifı İbn TağrTiberdi ve el-Cev
herü'ş-şemfn'in yazarı İbn Dakmak zik
redilebilir. 
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Arapça'da "çocuk" anlamındaki veled 
kelimesinin çağulu olan evlad, erkek kız 
ayırımı yapılmaksızın "çocuklar" karşılı

ğında kullanılır. Kur'an'da veled ve ev
lad kelimeleri altmışa yakın ayette, aynı 
anlama gelen veya yakın bir anlam ifa
de eden mevlüd, vildan, velid, tıfl- etfal 
gibi kelimeler ise ondan fazla ayette ge
çer. Kur'an-ı Kerim'de servetle birlikte 
çocuklar da zenginlik, güç ve kuwet sim
gesi olarak anılır ve birer imtihan vesi
lesi olan bu emanetlerle övünmenin yan
lışlığı anlatılır. Yine Kur'an'da anne, ba
ba ve çocukların karşılıklı haklarından, 

çocukların emzirilmesinden ve eğitimin
den söz edilir. Bütün bu ayetlerde yer 
alan veled- evlad kelimeleri hep sözlük 
anlamında kullanılmıştır (bk. M. F. Ab
dülbakı , el·Mu'cem "vld", "tfl" md .leri ; ay

rıca bk. ÇOCUK). 

İslam hukuku kaynaklarının bazı bö
lümlerinde sıkça kullanılan veled- evlad 
kelimesinin sözlük anlamından ayrı bir 
terim manasının bulunduğu söz konusu 
edilmernekle birlikte bu kelimenin hangi 
cins ve kuşak çocukları içine aldığı husu
su vasiyet, miras, vakıf ve arazi hukuku 
gibi hakkın intikalini konu edinen alan
larda ayrı bir önem kazanmış ve tartış
ma konusu olmuştur. 

islam aile hukukunda hidane, nafaka. 
velayet, vesayet gibi konularda anne ve 
babanın çocukla ilgili hak ve görevleri 
belirlenirken kullanılan evlat kelimesiy
le ebeveyne sahih bir nesep bağıyla bağ
lı olan çocuklar kastedilir. Diğer bir ifa
deyle evlat terimi kadın açısından doğur
duğu bütün çocukları kapsarken erkek 
açısından nikah, nikah şüphesi veya ik
rar yoluyla nesebi sabit olan çocuklar 
anlamına gelir. Zina mahsulü çocukla
rın baba yönünden hukuken evlat kap
samına alınmaması, meşrü olmayan iliş

kiye hukuk düzeninin sonuç bağlama
ması sebebiyledir (bk. NESEP). 

Evlat teriminin sadece kişinin kendi 
öz çocukları olan birinci kuşağı mı, yok
sa çocuklarıyla birlikte torunlarını ve on
ların çocuklarını da mı içine aldığı, to
runlardan da hangi grubu kapsadığı hu
susu islam miras ve özellikle vakıf hu
kukunda önemli bir tartışma konusu
dur. Bu tartışmalar eviatta ilgili birtakım 
terimierin doğmasına yol açmıştır. Me
sela bir kimsenin öz çocuklarına "evlad-ı 
sulbiyye", erkek ve kız çocukları ile er
kek çocuklarından olan torunlarına "ev
tad-ı zuhür", kız çocuklarından olan to
runlarına da "evlad-ı butQn" denmiştir 
(ayrıca bk. BATIN) . Mirasla ilgili ayetlerde 
ve miras hukukunda geçen veled- evlad 
teriminin, birinci dereceden çocuklar (sul
bi evlat) bulunduğu sürece onları ifade 
ettiğinde görüş birliği varsa da torunla
rı hangi şartlarda ne derecede kapsaya
cağı tartışmalıdır. Bu konuda evlat keli
mesinin birinci dereceden çocuklar için 
hakiki, torunlar için mecazi anlamda ol
duğu, hakikat bulunduğu sürece meca
za gidilmeyeceği söylenmekte ve kişinin 
kendi çocuklarının bulunması halinde 
torunları mirasçı kılınmayarak bu kural 
büyük çapta uygulanmaktadır. Ancak is
lam miras hukukunda belli durumlar
da, oğuldan olan torunların evlat kapsa
mında düşünülerek ölenin kızlarıyla bir
likte mirasçı kılınması veya kızdan olan 
tarunlara göre önceliğe sahip görülme
si bu kurala bir istisna teşkil eder (bk. 
ASHABÜ'l-FERAİZ) . 



Evlat kelimesinin delalet ve kapsamıy
la ilgili tartışmalar daha çok vakıf huku
kunda görülür. Belli bir dönemden son
ra hızla çoğalıp yaygınlık kazanan ve ge
liri vakfedenin veya başka bir şahsın zür
riyetine 1 eviadına tahsis edilen "zürri 
vakıf" larda, vakıf senedinde yer alan ev
lat kelimesinin hangi derece ve grup ço
cukları kapsadığı hususu özellikle Os
manlı hukuk uygulaması yönüyle hayli 
önem arzeder. Miras hukukundan farklı 
olarak eviada tahsis edilmiş bir vakfın 
gelirinden müslüman olmayan evlatla
rın da faydalanabileceği görüşü hakim 
olmuştur. Vakfedenin kendisine sahih 
neseple bağlı olmayan çocuklarının ev
lat tabirinin kapsamına girmeyeceği gö
rüşü ise aile ve miras hukukundaki ba
kış açısının devamı mahiyetindedir. Va
kıf senedindeki evlat tabirine çocukla
rın ve sadece erkek çocuktan olan to
runların girdiği görüşünde miras huku
ku sisteminin. her iki grup torunların 
girdiği görüşünde ise mevcut uygulama 
ve örfün tesiri vardır. Evlat tabirinin to
runları da kapsayacak şekilde geniş yo
rumlanması vakfedenin iradesine, örfe 
ve "sözün işletilmesinin ihmalinden evla 
olduğu" ilkesine (Mecelle, md . 60) daha 
uygun görünmektedir. Buna karşılık bu 
tür metinlerde yer alan evlat tabirinin 
sadece sulbi erkek ve kız çocuklarını kap
sadığı, onların ölümünden sonra ise vak
fın gelirinin tarunlara değil fakiriere ait 
olacağı görüşü ve fetvanın da bu yönde 
verilmiş olması , zürri vakıflar görüntü
sü altında kanuna karşı hile yoluna gi
dilmesini önlediğinden vakıfların meş

ruiyet amacına daha uygun düşmekte
dir. Fıkıh kitaplarının vakıfla ilgili bö
lümlerinde veya bu konuda yazılmış 

müstakil eserlerde, vakıf senedindeki 
veled ve evlat kelimelerinin hangi üslQp 
ve şartlarla zikredilmesi halinde nasıl 

yorumlanacağına dair ayrıntılı bir doktrin 
geliştirilmiştir. Bunda Osmanlı dönemin
de çoğalan zürri vakıfların gelirleri ko
nusundaki çekişmeleri hukuki bir esa
sa bağlama çabalarının da önemli payı 
vardır . 

1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ile mi
ri ve vakıf arazilerle bunların gelirlerinin 
miras yoluyla başkalarına geçmesini ko
nu alan ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış 
bulunan intikal kanunlarında farklı yo
rumlara imkan vermemek için mirasçı 
zümrelerin ayrı ayrı belirtilmeye çalışıl
dığı, yalın olarak kullanılan evlat tabi
riyle genelde sulbi evlat, ahfad tabiriyle 

de birinci derece torunların kastedildiği 
söylenebilir. 
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Nesebi belli olsun olmasın başkasına 
ait bir çocuğu kendi çocuğu olarak ka
bul etme anlamındaki evlat edinme geç
mişte ve günümüzde rastlanan sosyal 
ve hukuki bir vakıadır. Arapça'da evlat 
edinme karşılığında kullanılan tebenni, 
" oğul " anlamındaki ibn kelimesinden tü
remiş olup "oğul edinme" demektir. Ev
lat edinme kurumunun var olduğu he
men bütün toplumlarda görüldüğü gibi 
eski Arap toplumunda da sadece erkek 
çocuklar evlat edinildiğinden bu vakıa 
tebenni kelimesiyle ifade edilmiştir. Kız 
çocuklarının evlat edinilmesi sonraki dö
nemlerde görülür. 

Yahudilik 'te evlat edinme kurumu
nun varlığından söz etmek oldukça güç
tür. Tevrat'ta bu konuya temas eden ifa
deler son derece muğlak olup bunların 
evlatlık olarak yorumlanmaması da müm
kündür (mesela b k. Tekvin, 48 / 5-6 ; Es
ter, 2/ 7, ı 5). Esasen İbranice'de evlatlık 
anlamında bir kelimeye de rastlanmaz. 
Bu sebeple bazı alimler Yahudilik'te ev
lat edinmenin bulunmadığını söylemiş
lerdir. Yahudilik'te atalar kültüne özen 
gösterildiğinden ailenin devamına da bü
yük önem verilmiş ve bekarlık tasvip edi!-

EVLAT EDiNME 

memiştir. Ağabeyin çocuk bırakmadan 
ölmesi halinde küçük kardeşin yengesiy
le evlenmesi kuralı (levirat) ailenin deva
mı maksadına yöneliktir. Çünkü bu evli
likten doğacak ilk çocuk ağabeyin çocu
ğu kabul edilmekte ve onun ailesini de
vam ettirmektedir. Aile kültünün önem 
taşıdığı diğer toplumlarda bulunan ev
latlık kurumuna Yahudilik'te rastlanma
ması. bu müessesenin ve bu yolla kuru
lan akrabalık ilişkisinin suni görülmesi
nin yanı sıra Yahudilik'te çok evliliğe izin 
verilmesiyle de izah edilmekte ve çocu
ğu olmayanların ikinci bir evliliğe baş
vurma imkanına sahip bulundukları ifa
de edilmektedir. Hıristiyanlık'ta da ev
latlık uygulamalarına ilgi gösterilmemiş
tir. Yeni Ahid'de "oğulluk" kavramı her
hangi bir şahsın değil Allah'ın oğlu olma 
anlamında kullanılmıştır (mesela bk_ Ro
malılar'a Mektup, 8/ ı 5) . 

Roma hukukunda evlatlık kurumu ata
lar kültüne gösterilen özenin tabii neti
cesi olarak önemli bir yer tutar. Atalar 
kültünü erkek çocuklar devam ettirece
ğinden önceleri sadece onların evlat edi
nilmesi mümkündü. Sonraki dönemler
de evlat edinmenin bu yönü ikinci plana 
düşmüş, daha çok sosyal ve psikolojik 
arniller etkili olmaya başlamış ve bunun 
sonucunda da belirli şartlarla kız çocuk
larının da evlat edinilmesi imkan dahili
ne girmiştir. Cumhuriyet döneminde ise 
bir aile reisinin velayeti altında bulun
mayanlarla bulunanların evlat edinilme
si şeklinde ikili bir uygulama (adrogatio 
adoptio) yürütülmüştür. Her iki şekilde 
uyulacak hukuki usuller ve ortaya çıkan 
sonuçlar kısmen farklıdır. Kadınlar aile 
reisi olamadıkları ve hiç kimse üzerinde 
velayet kuramadıkları için evlat edine
mezlerdi. 

Çeşitli Türk boylarında sosyal ve psi
kolojik ihtiyaçlar yanında başka sebep
lerle de evlatlık uygulamasına başvurul
duğu bilinmektedir. Yakutlar'da çocuk
ları kötü ruhların etkisinden korumak 
amacıyla doğar doğmaz evlatlık vermek, 
hatta aynı maksatla çalınmalarına im
kan sağlamak yaygın şekilde görülmek
tedir. Çocuğun sonradan ailesine dön
mesi belli şartlarla mümkündü. Altay
lar'da da ergenlik çağına gelmeden ön
ce ölen çocukların ailelerine başkaları
nın çocuklarını çalma hakkı tanınmıştı. 
Bu yolla çalınan çocuk ancak bir bedel 
karşılığında ailesine geri dönebilirdi. Bun
ların dışında normal şekilde evlat edin
me, evlatlık edinecek ve evlatlık vere-
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