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Küçük çocukların bakımı, 
gözetimi ve terbiyesi anlamında 
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Sözlükte "bir şeyi yanına almak, çocu
ğu kucağına almak ve beslemek" mana
sma gelen hidane (hadane). İslam huku
kunda küçüğün ve bu hükümde olan kim
selerin gerektiği şekilde büyütülüp yetiş
tirilmesi , korun up gözetilmesi ve eğitil
mesi amacıyla kanun koyucunun belli şa
hıslara tanıdığı hak, yetki ve sorumlulu
ğu ifade eder. Bu hak ve sorumluluğu 
üstlenen kimseye hadın (hadıne) denir. 

Kur'an-ı Kerim'de çocukların bakım. 
gözetim ve terbiyesiyle ilgili genel hüküm
ler yer almakla birlikte hidane konusuna 
özel olarak temas edilmemiştir. Hadisler 
ve Hz. Peygamber dönemindeki uygula
ma örnekleri de konuya belirli yönlerden 
sınırlı bir açıklama getirir. Bu sebeple hi
dane hak ve sorumluluğunda kimlere ön
celik tanınacağı ve bu kimselerde ne gibi 
özelliklerin aranacağı. hidane hakkının 
mahiyeti ve kapsamı, çocuğun ve diğer 
ilgili kişilerin hakları, hidanenin sona er
mesi gibi konularda klasik fıkıh literatü
ründe yer alan görüş ve öneriler, kısmen 
Hz. Peygamber ve saha be dönemi uygu
lama örneklerinden kaynaktansa bile esa
sen fakihlerin şahsi müşahede ve tercih
lerini ve dönemlerindeki tecrübe biriki
mini yansıtır. Öte yandan Batı hukukun
da anne ve çocuğun haklarına ve korun
masına dair milli ve milletlerarası hukuki 
düzenlernelerin XX. yüzyılın ilk çeyreğin
den itibaren yoğunlaştığı ve önemli ölçü
de mesafe kaydettiği düşünülürse, İslam 
hukuk literatüründeki anne -baba ve ço
cuk haklarının korunmasına ilişkin görüş 
ve yaklaşımların, bu arada hidane konu
sundaki zengin hukuk doktrininin ve tec
rübe birikiminin hukuk tarihi açısından 
da ayrı bir önem taşıdığı görülür (M. Ab
dülcevad Muhammed, s. 15-83). 

İslam hukukunda doğumla birlikte kü
çükler üzerinde üç türlü velayetin olaca
ğı kabul edilir. Bunlar, doğrudan doğruya 
küçüğün şahsına bağlı hakların kullanı-

mıyla ilgili velayet, küçüğün mallarının 
koruma ve idaresine yönelik velayet, üçün
cüsü de küçüğün bedenen ve ruh en sağ
lıklı bir şekilde yetiştirilmesini, gözetitip 
eğitilmesini konu alan velayet olup bu so
nuncusu İslam hukukunda hidane teri
miyle ifade edilir. Bu sebeple İslam hu
kuk doktrininde velayet küçüğün bakım, 
gözetim ve terbiyesini de kapsayan daha 
üst bir kavramdır ve velayetin bir türü 
olan kişi üzerindeki velayet ile hidane ara
sında yakın bir bağ. adeta iç içelik vardır. 
Bu iki velayet türü arasındaki fark veya 
çatışma, evlilik birliği devam ettiği süre
ce anne ve baba küçüğün bakım ve göze
timini birlikte üstlendiklerinden fazla his
sedilmez. Ancak evliliğin sona ermesi ha
linde velayetin prensip olarak babaya ve
ya diğer erkek akrabaya (asa be) ait olma
sı küçüğün bakım ve gözetimini sağlama
da yetersiz ka labileceğinden velayetin di
ğer bir türü olarak hidane kavramı doğ
muş ve bu aşamada anne ile ailenin diğer 
kadın üyeleri devreye sokularak küçüğün 
en iyi şekilde yetişmesi için adeta bir iş 
bölümüne, yetki ve sorumluluk paylaşı
mına gidilmiştir. Hidane ile ilgili hukuki 
düzenlemeler. daha çok evliliğin sona er
mesiyle önem kazandığı ve bu dönemde 
taraflar arasında hukuki çekişmeye ko
nu teşkil ettiği için mesela klasik dönem 
fıkıh literatüründe "boşanma" (talak) ana 
başlığı altında veya onu takip eden ayrı 
bir bahiste ele alınır. 

Hidanenin kime ait bir hak olduğu ve
ya çocuğu gözetip yetiştirecek kimse için 
bir hak mı yoksa sorumluluk mu teşkil et
tiği öteden beri fakihler arasında tartışıl
mıştır. Nitekim Sünni ve Şii fıkıh mezhep
leri içinde hidaneyi çocuğa veya anneye 
(hidaneyi üstlenen kadına) ait bir hak ola
rak nitelendiren fakihler de ikisine ait bir 
hak olarak görenler de vardır. Ancak hida
ne kurumunun. öncelikle çocuğun en uy
gun ortamda ve en iyi şekilde yetişmesi
ni sağlamaya, ikinci olarak da ebeveyn in 
ve diğer yakınların çocuk üzerindeki hak 
ve sorumluluklarını belirli bir düzen ve 
dengeye oturtmaya matuf bir tedbir ma
hiyetinde olduğu düşünülürse, hidanenin 
hem çocuğun kendisine tevdi edildiği kim
se hem babası veya onun yerine geçen 
kimse (veli -va si) hem de çocuk açısından 
bir hak olduğu, bir tarafın hakkının diğer 
tarafiara çok defa görev şeklinde yansıdı
ğı, bu üç hak arasında çatışma olduğun
da çocuğun hakkına öncelik verileceği söy
lenebilir. Öyle anlaşılıyor ki hid~nenin hak 
veya görev olarak nitelendirilmesi, konu
ya hangi taraf açısından bakıldığıyla doğ-
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rudan ilgili bir husustur. Nitekim mesele
ye daha çok çocuğun yetişmesi ve huku
kunun korunması yönünden bakanlar hi
danenin haktan ziyade çok yönlü bir gö
rev ve sorumluluk olduğunu vurgular. 
Klasik literatürde hidanenin "kefalet" ke
limesiyle de ifade edilmekte oluşu, bu gö
rev ve sorumluluk yönünün ağır bastığı
nı hissettirmeyi de amaçlar. Buna karşı
lık konuya, uygun ve istekli başka kişile
rin de bulunması durumunda ön sırada
ki hak sahiplerinin hidaneden imtina ede
bilmesi ve onu kabule zorlanamaması 
noktasından bakanlar ise hidanenin esa
sen hfıdıneye ait bir hak olduğunu ileri sü
rerler. Öte yandan ebeveynin çocuk üze
rindeki şefkati ve onu yanında bulundur
ma, bakıp büyütme konusundaki tabii ar
zusu göz önünde tutulursa hi danenin hak 
olarak nitelendirilmesinin gerektiği, di
ğerleri gibi bu hakkın kullanımının da bir
takım kayıt ve şartlarla sınırlı olduğu. bu 
hakkın aynı zamanda çocuğun ve ilgili ta
rafların hukukunu ilgilendiren bir görev 
mahiyeti taşıdığı söylenebilir. 

Hak Sahipliği. Küçüğün velayeti kural 
olarak babaya, hidanesi ise anneye aittir. 
Ancak evlilik birliği devam ettiği sürece 
küçüğün bakım ve gözetimi anne-baba
nın ortaklaşa çaba ve sorumluluğuyla yü
rütüldüğünden bu dönemde hidane hak
kının kime ait olacağı hususu önemli bir 
mesel e teşkil etmez. Buna karşılık evlilik 
birliğinin sona ermesi durumunda çocu
ğun kime tevdi edileceği ve hidanesini ki
min üstleneceği çok defa önemli bir çe
kişme konusu olur. Nitekim Hz. Peygam
ber döneminde böyle bir anlaşmazlık or
taya çıkmış. bir kadın ResGl-i Ekrem'e ge
lip, "Ey Allah'ın elçisi! Şu oğluma karnım 
yuva, göğsüm pınar, kucağım kundak ol
muştur. Şimdi ise babası beni boşamıştır 
ve çocuğu benden çekip almak istemek
tedir" diyerek müracaatta bulununca Re
sCılullah, "Sen evlenmedikçe daha çok hak 
sahibisin" cevabını vermiştir (Müsned, ll, 
182; E bO DavOd, "Talal5", 35; Şevkani, VI, 
369-370). Buna benzer bir olay da Hz. Ebu 
Bekir'in devlet başkanlığı döneminde 
meydana gelmiş , Hz. ömer ile, boşadığı 
karısı Ümmü Asım arasında çocukları 
Asım'ın kimde kalacağı hususunda anlaş
mazlık çıkmış, nihayet halife Ebu Bekir, 
Hz. Peygamber'in uygulaması istikame
tinde çocuğun annesiyle birlikte kalma
sına karar vermiştir. Hatta bu vesileyle 
halifenin Ömer'e, "Annenin kokusu, ok
şaması ve şefkati çocuk için büyüyüp ken
di tercihini kullanıncaya kadar senin ya
nındaki petekli baldan daha hayırlıdır" 
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dediği rivayet edilir (Abdullah b. YOsuf ez
ZeylaT, III, 266). Fakihler, Hz. Peygamber 
ve saha be dönemindeki bu uygulamalar
dan hareketle evlilik sonrasında çocuğun 
velayetinin öncelikli olarak babaya, hida
nesinin de anneye ait olacağında görüş 
birliği içindedir; bu konuda icma bulun
duğu da ifade edilmiştir{ibn Kudame, VIII, 
238; Osman b. Ali ez-ZeylaT, lll , 46; Şevka
nT, VI, 368). Literatürde, hidane hakkı sa
hibinin genelde müennes olarak "hadı
ne" kelimesiyle anılması da bu kimsenin 
ya çocuğun annesi ya da annesi yerine ge
çecek bir kadın akrabası olması sebebiy
I edir. Ailede baba otoritesi anlayışına ve 
asabe geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan fı
kıh mezhepleri de hidanenin anneye ait 
bir hak olduğunu kabul eder, fakat anne 
yanında geçecek hidane süresini müm
kün olduğu ölçüde kısa tutmaya çalışırlar. 
Mesela imamiyye Şiası ve İbazıyye mez
heplerinde. erkek çocuğun hidanesinin 
süt emme dönemi sonrasında babaya 
geçmesinin, Sünni fakihlerin önemli bir 
kısmına göre ise hidane süresinin çocu
ğun temyiz çağına gelmesiyle sona er
mesinin başta gelen sebebi de bu olma
lıdır. 

Hidane konusunda anneye öncelik ta
nın masının temelinde. onun çocuğuna 
olan şefkatinin başkalarıyla kıyaslanama
yacak bir nitelik taşıması ve fıtraten ço
cuğun bakım ve terbiyesine ehliyetli ol
ması yatar. Bu görüş ve gerekçe hemen 
hemen bütün İslam hukukçularınca dile 
getirilir. Çocuğun mallarının idaresi, na
fakasının temini, şahsına bağlı hakların 
kullanımı ve geleceğini ilgilendiren köklü 
kararların alınması şeklinde özetlenebi
lecek yetkiler (velayet) babaya veya oh un 
yerini tutan kişiye verilirken çocuğun bü
yütülmesi, bakımı ve gözetilmesi şeklin
de gerçekleşen ve daha çok çocuğun kü
çüklük dönemini kapsayan hidane de an
neye veya annenin yerini tutacak kadın 
yakıniara verilmiş, böylece tarafların güç 
ve kabiliyetlerini göz önünde bulunduran 
ve çocuğun bedenen ve ruhen en iyi şe
kilde yetişmesini sağlayan bir iş bölümü
ne gidilmiştir. öte yandan böyle bir iş 
bölümünün sadece islam hukukuna ve 
müslüman milletiere has olmadığı, he
men hemen bütün toplumlarda genel 
kabul gördüğü de söylenebilir. 

Fakihlerin ve fıkıh mezheplerinin bü
yük çoğunluğu hidane hakkının anneden 
sonra anneanneye ait olduğu görüşünde
dir. Gerekçe olarak hadiste anneye, cins 
olarak da kadına öncelik verilmesinden 
hareket eder ve anneannenin bu bakım-
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dan anne hükmünde olduğunu söylerler. 
AncakAhmed b. Hanbel'in anneden son
ra asabe bağını esas alarak babaanneye, 
imamiyye'nin ise babaya öncelik verdiği 
görülür. Hidanede anneden sonra anne
anneye öncelik tanıyan fakihler. üçüncü 
sırada ve daha sonraki sıralarda kimlerin 
yer alacağı konusunda farklı görüşler be
lirtmişlerdir. Bu görüş ayrılığı, hidane 
hakkına sahiplikte annenin kan (nesep) 
bağına, nikahtaki velayet sırasına. miras
çılıktaki önceliğe, eşit derecede yakınlar 
arasındaki asabeye veya özellikle kadın
lara öncelik verileceği hususunda farklı 
ölçülerin benimsenmiş olmasından, ayrı
ca teyzenin anne mesabesinde olduğunu 
bildiren hadis (Şevkanl, VI, 368-369) baş
ta olmak üzere konuyla doğrudan veya 
dalaylı olarak ilgili rivayetlerin yorumun
dan kaynaklanır. Özetle belirtmek gere
kirse Hanefi ve Şafii fakihleri anneanne
den sonra babaanneye, Hanefiler'den Zü
fer ve bir rivayette Ahmed b. Hanbel kız 
kardeşe ve teyzeye, eski görüşünde imam 
Şafii kız kardeşe. Malikiler. İ bazller ve bir 
başka rivayette Ahmed b. Hanbel teyze
ye, HanbeiTier. Zahiriler ve Zeydller ise ba
baya öncelik verirler. Küçüğün yakınları

nın hidanede öncelik sıralaması bundan 
sonra daha da ihtilaflıdır. Mesela Hanefi
ler ve Şafiiler babaanneden sonra kız kar
deşe . Malikiler teyzeden sonra annenin 
teyzesine ve halasına, daha sonra da ba
baanneye, babaya, kız kardeşe ve halaya, 
Hanbel'iler babadan sonra babaanne, kız 
kardeş. teyze ve halaya yer verirler. Ha
nefi, HanbeiT ve Zahiriyye mezheplerinde 
zevi'l-erham grubunda yer alan yakınla
ra da hidane hakkı tanınır. 

Hidane Ehliyeti. Bir kimseye çocuğun 
bakım ve gözetiminin tevdi edilebilmesi 
için onun hidane hakkı taşıyanlar arasın
da bulunmasının yeterli olmayacağı. bu
nun yanında hidane ehliyetine de sahip 
olması gerektiği açıktır. Fakihlerin hida
ne ehliyeti için aradıkları şartlar esasta 
büyük oranda benzerlik arzeder. Kadın 
ve erkek ayırımı yapılmaksızın bir kimse
nin hidane ehliyeti için akıllı. yetişkin, gü
venilir olması. bu sorumluluğu yerine ge
tirebilecek fiziki güce sahip bulunması. 
görevin ifası veya küçük açısından sakın
ca teşkil eden bir kusurunun veya hasta
lığının bulunmaması gerektiği konusun
da önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Çoğun
luk hidane için hür olma şartını da arar
ken Maliki. Zahiri ve ibazller bunu gerek
li görmezler. Ancak söz konusu şartlarla 
ilgili ayrıntılara inildikçe farklı bakış açı
ları, tecrübe birikimleri ve gözlemler bu-

Iunabileceğinden birçok farklı görüşe 
rastlanır. 

Fakihlerin çoğunluğu hidane ehliyeti 
için akıllı olmayı ve bulüğa ermeyi şart gö
rürken Malikiler ve ileri dönem bazı Ha
nefi alimleri bulüğdan ziyade rüşd üze
rinde durur ve reşld sayılabilecek dere
cede aklı başında, fakat bulüğa ermemiş 
çocuğun bu ehliyeti haiz olduğunu ifade 
ederler. Sefihin ehliyetinin kısıtlanacağı 
kuralını benimseyen fakihlerin çoğunlu
ğu içinde, hacrin hidane ehliyetini de kap
sadığı görüşünün yanı sıra bunun malla 
ilgili olduğu ve hidane ehliyetini etkile
rneyeceği görüşü de vardır. 

Hidane ehliyeti için aranan güvenilir ol
ma şartına. "dini istikamet anlamında" 

adalet şartını da içeren bir kapsam yükle
nir. Bundan dolayı çocuğun bakım ve gö
zetimini sağlamada gerektiği şekilde ti
tizlik göstermeyen, farz namazları terke
den, haramları işleyen (fasık ve facir) kim
se genelde hidaneye ehil görülmez. An
cak mezheplerin fısk tanımları ve hangi 
derecede fıskın hidaneye engel sayılaca
ğı konusunda farklı görüş ve ölçülere sa
hip olduğuna da işaret etmek gerekir. 
Mesela Malikiler fıskı adet ve itiyat hali
ne gelmesi durumunda hidane ehliyeti
ne engel görürken Hanbel'iler'in ve Şia'
nın fıskı daha kapsamlı tuttuğu görülür. 
Öte yandan İbn Kayyim ei-Cevziyye gibi 
fıskı hidane ehliyetine kural olarak engel 
görmeyenler veya bazı Hanefiler gibi kü
çüğün henüz olup biteni anlamayacağı 
dönemler için engel saymayanlar da mev
cuttur. 

Hidaneyi üstlenecek kimsenin çocuğun 
bakım ve gözetimini sağlayacak fiziki gü
ce sahip olması şartı genel kabul görse 
bile hangi tür bedeni arıza ve kusurların 
hidaneye engel teşkil edeceği mezheple
re hatta fakihlere göre değişiklik göste
rebilir. Bu konuda genel bir döküm ver
mek yerine her bir arıza ve kusuru kendi 
şartları içinde değerlendirme temayülü 
ağır basar. Hidaneyi üstlenecek kimsenin 
bulaşıcı ve sakinealı bir hastalığının bu
lunmaması şartı da benzer bir yaklaşım
la ele alınır. 

Fakihlerin genel yaklaşımı. müslüma
nın hem müslüman hem de gayri müs
lim, gayri müslimin ise kendi din mensup
ları üzerinde hidane ehliyetine sahip ol
duğu yönündedir. Gayri müslimin müslü
man üzerinde hidane ehliyeti ise tartış
malıdır. Hanefi. Malikl. Zahiri ve İbazl 
mezheplerinde zimmlnin müslüman üze
rinde hidane hakkına sahip olmasına kar-



şı çıkılmamakla birlikte Hanefiler bunu 
sadece kadınlara mahsus bir imtiyaz ola
rak görüp gayri müslim kadının yanında 
geçecek hidane süresini küçüğün davra
nışlarının bilincine varma ve din eğitimi 
dönemi (genelde yedi yaş olarak kabul 
edilir) öncesiyle, Zahiriler ise ilgili ayet
ten hareketle ( el-Bakara 2/232) süt em
me süresiyle sınırlı tutarlar. Şafii. Hanbe
ll mezhepleri, bazı Malikller ve Şla fakih
leri ise hidanenin bir tür velayet olduğu 
ve gayri müslimlerin müslüman üzerin
de velayetinin bulunmayacağı gerekçesiy
le aksi görüştedir. Burada, henüz temyiz 
çağına gelmemiş küçüğün dine mensu
biyeti esas alınmış gibi görünse de aslın

da çocukların bu dönemde en iyi şekilde 
·büyütülüp gözetilmesiyle, müslüman ba
banın veya ailenin çocuklarının gayri müs
lim kadınların terbiyesine verilmesinin 
sakıncalarını önleme gayreti arasındaki 
muhtemel çelişkinin sonuçları açıkça gö
rünmektedir. Hidaneyi üstlenecek kimse
nin hür olması şartını arayanlar da yine 
velayet için hürriyetin şart olduğu nok
tasından hareket ederler. 

Hidaneyi üstlenecek erkeğin küçüğe 
yabancı bir kadınla evli olmasının onun 
ehliyetini etkilerneyeceği genel kabul gö
rürken aynı durumdaki kadının evli olma
sının veya küçüğün mahremi dışında bir 
erkekle evli bulunmasının hidane ehliye
tine etkisi, Hz. Peygamber ve saha be dö
nemindeki birkaç farklı uygulamanın da 
tesiriyle fakihler arasında hayli tartışma
lıdır. Bazı tabiln fakihleriyle Zahiri alim
leri kadının evli olmasını hidane ehliyeti
ne engel görmezler. İmamiyye fakihleri 
de küçüğün babasının ölmüş veya ehliye
tini yitirmiş olması şartıyla aynı görüşü 
paylaşır. Dört büyük Sünni fıkıh mezhe
biyle Zeydiyye alimlerinin ise kadının ev
lendiği erkeğin küçüğe yakınlığına göre 
bir ayırım yaptığı ve kadının küçüğün 

. mahremi olmayan bir erkekle evli olma
sını hidane ehliyeti için kural olarak en
gel saydığı, ancakmezhepte ayrıntıda 
birtakım farklı görüş ve istisnaların ge
liştirildiği görülür. Kadın küçüğü n mahre
mi dışında bir yakınıyla mesela küçüğün 
amcasının oğluyla evlendiğinde Hanbell
ler kaideten, diğer üç Sünni hukuk ekolü 
ise bu erkeğin küçüğün velisi olması ve 
karısının hidaneyi devam ettirmesine rı
za göstermesi kaydıyla bu evliliği hidane 
ehliyetine engel saymazlar. Hanefiler ve 
Hanbel1ler, yukarıdaki hadiste geçen "ev
lenmedikçe sen daha çok hak sahibisin" 
ifadesini kadının küçüğe yabancı bir er
kekle evlenmesi şeklinde anladıklarından 

bu durumun hidane ehliyetine engel sa
yılması konusunda daha kuralcıdır. Mali
kiler. bir sonraki hak sahibinin bu evliliğe 
ve hidanenin kadının uhdesinde kalma
sına rıza göstermesi. küçüğün başka bir 
kimsenin hidanesini kabul etmemesi ve
ya bakım ve gözetiminin aksayacak olma
sı. hidaneyi kabul eden başka bir hak sa
hibinin bulunmayışı veya ehil olmayışı 
gibi durumlarda küçüğün hak ve menfa
atlerini gözeterek bu kadının hidane eh
liyetini devam ettirirler. Şafiiler ise aynı 
konuda küçüğü n babasının ve kadının ko
casının rızasını şart koşarlar. 

İslam hukuk literatüründe, kadının hi
dane ehliyeti için ikinci ilave bir şart ola
rak çocuğun ahlaki, dini, bedeni ve ruhi 
yönden gelişimini ve iyi yetişmesini sağ
layabilecek uygun bir ortamın bulunma
sı üzerinde durulur. Kadının evliliğine iliş
kin yukarıdaki kayıtlar ve bu şart ikisi bir
den, ev içinde kadının kocasından veya 
diğer aile fertlerinden. komşu ve çevre-

. den gelebilecek muhtemel olumsuz dav
ranış ve etkilere karşı küçüğü korumayı 
ve ona uygun bir ortam sağlamayı amaç
lar. Aslında bu şartın erkeğin hidane eh
liyeti için de aranması gerekirken sadece 
kadın hakkında gündeme getirilmesi, 
üzerinde hidane sorumluluğu bulunan 
kadının yapacağı yeni evlilikten sonra gi
receği ortamın çocuk açısından uygun
suz olması ihtimaline karşı bir tedbir ola
rak düşünülebileceği gibi. ailede velaye
tin erkeğe ait bulunması ve hidaneyi üst
lenen erkeğin bu tür olumsuzlukları önle- • · 
mede etkili olacağı var sayımıyla da açık
lanabilir. 

Küçüğün bakım ve gözetimini üstlene
cek kimsenin erkek olması halinde de yi
ne temel amaç, küçüğün daha iyi yetiş
mesini ve muhtemel zarariara karşı ko
runmasını sağlamak olduğundan bazı ila
ve şartların arandığı görülür. Mesela Ha
nefiler. müslüman çocuğun hidanesini 
üstlenecek erkeğin çocuğun mirasçısı ola
bilecek derecede yakını olmasını, Malikl
ler. erkeğin yanında çocuğa bakacak bir 
kadının bulundurulmasını gerekli görür
ken fakihlerin çoğunluğu. kız çocuklarının 
en azından belli bir dönemden sonraki 
hidanesinin mahremi olmayan erkeklere 
verilmesini aynı gerekçelerle sakinealı bu
lur. Kız çocuklarının hidanesini üstlene
cek erkeğin mahrem olmasını şart gör
meyenler de genelde bu erkeğin yanında 
güvenilir bir kadının bulunmasının gere
ğinden söz ederler. 

Hükmü. Evlilik birliği devam ettiği sü
rece çocuğun bakım ve gözetimi kural ola-
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rak anneye ait olacağı gibi anne ve baba
nın müşterek ikametgaha sahip bulun
maları sebebiyle hidane mahalli de bu 
aile ortamıdır. Hatta iddet süresince ka
dın kocasının evinde ikamet edeceğinden 
evlilik birliğinin sona ermesini takip eden 
belli bir dönem için de hidane yeri prob
lem teşkil etmez. Evlilik esnasında anne 
veya babadan birinin uzunca bir süre yol
culuğa çıkması veya ayrı bir şehirde ika
met etmesi halinde İslam hukukçularının 
bir kısmı çocuğun annenin yanında, bir 
kısmı da ebeveynden mukim olanın ya
nında kalması gerektiği görüşündedir. 

Evlilik birliği ve iddet sona erdikten 
sonra çocuğun hidanesini üstlenen kim
senin ikametgahı. çocuğun diğer yakın
larının haklarını da ilgilendirmesi sebe
biyle ayrı bir önem kazanır. Hidane hakkı 
evlilik sonrasında kural olarak anneye ve
ya anne tarafından bir kadın akrabaya ait 
olacağından çocuğun babası ve velisine 
de belirli aralıklarla onu görme ve onunla 
ilgilenme hakkı tanınmıştır. Bu ilgi. aynı 
zamanda onun velayet görevinin de bir 
parçası olduğundan bir tür sorumluluk 
ve çocuk açısından da bir hak niteliğinde
dir. Bu sebeple klasik fıkıh literatürün de, 
hidaneyi üstlenen kimseyle çocuğun veli
sinin evlilik sonrasında da aynı şehirde 
ikamet etmesi, bunlardan birinin başka 
bir şehirde oturması gerekiyorsa bu ika
metgah değişikliğinin haklı bir mazerete 
dayanması ve çocuğun bakım ve gözeti
mi açısından da sakınca teşkil etmemesi 
üzerinde önemle durulur. Annenin yolcu
luğa çıkması veya başka bir şehirde ika
met etmesi halinde hidane hakkının düş
mesi, babaya geçmesi, anne ile diğer ka
dınlar arasında ikametgah değişikliği ve 
seyahat açısından bir ayırımın yapılması 
gibi konularda mezheplerin kısmen fark
lılık taşıyan ölçü ve yaklaşımları da temel
de yukarıdaki amaca matuf çeşitli tedbir
ler olarak görülmelidir. Mesela Hanefiler. 
evlilik sonrasında çocuğun bakım ve gö
zetimi annede olduğundan onun asli va
tanında veya nikah akdinin yapıldığı yer
de ikamet edebileceği, bunun için çocu
ğun velisinden izin almanın gerekmediği, 
fakat annenin darülharpte ikamet ede
rneyeceği görüşündedir. Ancak söz konu
su fakihler bu hakkı sadece anneye tanır, 
diğer kadınların ise çocukla birlikte ika
metgah değiştirebilmesi için velisinin iz
nini veya mesafenin velinin bir gün için
de çocuğunu görüp dönebileceği uzaklık
ta olmasını gerekli görurler. Hanefiler ara
sında, çocuğun köyden şehre götürülme
sini caiz görüp aksini caiz görmeyenler de 
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mevcut olup bu ayırım . fakihlerin çocuk 
için uygun bir eğitim ve yetişme ortamı
nın oluşmasını ölçü almalarından kaynak
lanmış olmalıdır. Hanetiler'le birlikte Za
hiriyye, Zeydiyye ve İmamiyye mezheple
rine göre çocuğun velisinin başka bir şeh
re taşınması annenin hidane hakkını dü
şürmez. Diğer mezheplerde annenin ço
cuğun velisinin bulunduğu yerden başka 
bir şehirde ikamet hakkı daha kısıtlıdır. 

Bu mezheplerde annenin, velinin veya ha
kimin izni olmadan ikametgah değişikli
ği yapması veya çocuğun velisinin haklı 
bir sebeple seferilik mesafesindeki baş
ka bir şehre taşınması halinde annenin 
hidane hakkının düşeceği görüşü ağır 
basar. Bu görüşte , velinin çocuğu görme 
ve onunla ilgilenme hak ve sorumluluğu 
esas alındığından anneye seferilik mesa
fesini aşmayan , hatta velinin bir gün zar
fında çocuğu ziyaret edip dönebileceği bir 
mesafeye seyahat ve ikamet hakkı tanı
nır. Ancak bu tedbir , seyahatin sürekli 
ikamet amacıyla yapılması halinde gün
deme gelir; ziyaret ve ticaret amaçlı se
yahatlerde Şafii ve Hanbelller çocuğun 
ebeveynden mu kim olanın , Malikiler ve 
İbaziler ise hidane hakkına sahip buluna
nın yanında kalmasın ı tercih ederler. öte 
yandan seyahat ve ikametgah değişikli
ğinin iyi niyetle ve tabii bir ihtiyaca bina
en gerçekleşmesi , sırf karşı tarafa zarar 
verme amacıyla yapılması halinde ilg ili 
ayetinde delaletiyle (ei-Bakara 2/233) bu
nun hakkın kötüye kullanımı sayılıp hida
ne hakkının düşmesi , yine yol emniyetinin 
bulunmadığı veya çocuğa uygun olmayan 
bir ortamın mevcudiyeti halinde annenin 
çocukla birlikte seyahatine izin verilme
yeceği de birçok fakih tarafından ifade 
edilir. 

. Yakınlarının belirli aralıklarla da olsa ço
cuğu görmeleri hem hak hem de sorum
luluk niteliği taşıdığından hi dane hakkı 
sahibinin böyle bir görüşmeYi engelleme
me, hatta bazı durumlarda yardımcı ol
ma gibi bir mükellefiyeti vardır. Kur'an'
da anne veya babariın çocuk sebebiyle za
rara uğratılmaması istenirken (el-Baka
ra 2/2 3 3) diğer birçok anlam yanında böy
le bir hususa da işaret edilir. Ancak anne 
veya babanın ve diğer akrabanın çocuğu 
kaç günde bir görebileceği veya görmesi 
gerektiği konusu fakihler arasında tar
tışmalıdır. Mesela Hanefiler. evli kadının 
haftada bir defa anne ve babasını görme 
hakkına kıyasen ebeveynin haftada bir, 
diğer akrabaların ise daha uzun aralıklar
la çocuğu görmesi hakkından, Malikller 
ebeveynin küçük çocukları her gün, bü-
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yükleri ise haftada bir görebileceğinden 
söz ederler. öte yandan görüşme yeri ku
ral olarak hidane yeri olmakla birlikte be
lirli mazeret hallerinde çocuğun ilgili ak
rabasının yanına götürülmesi de söz ko
nusu olabilir. Görüşme yer ve usulüyle il
gili ayrıntılar taraflar arası anlaşmaya, örf 
ve adete, anlaşmazlık zuhur ettiğinde de 
hakimin takdirine göre belirlenir. 

Hidaneyi üstlenen kimsenin çocuğun 
bakım , gözetim ve terbiyesini en iyi şekil
de yerine getirme sorumluluğunda oldu
ğu , hatta bu açıdan hidanenin haktan zi
yade sorumluluk vasfının ön plana çıktığı 
söylenebilir. Bundan dolayı hidaneyi üst
lenen kimsenin çocuğun yakını olması ye
terli bir güvence sayılmayarak çocuğun 
velisine denetim, hakime de hem dene
tim hem de gerektiğinde çocuğu ondan 
alıp sıradaki bir baŞka hak sahibine ver
me hakkı tanınmıştır. 

Zeydiyye fakihleri hariç fukaha, evlilik 
birliği içinde annenin çocuğun hidanesi 
karşılığında ücret talep edemeyeceğin
de müttefiktir. Evlilik birliğinin sona er
mesi üzerine hidaneyi üstlenen kimsenin 
velisi dışında bir kimse olması durumun
da h idiine için ücret talep hakkı önem ka
zanır. Malikller, annenin ve anne dışında
ki bir yakının hidane karşılığı ücret talep 
edemeyeceğini, ancak fakir olup çocuğun 
da malı varsa malından hidane ücreti de
ğil normal nafakasını alabileceği görüşün
dedir. Şia dahil diğer fakihler ise prensip 
olarak kadının nafaka ve emzirme ücre
tinden başka hidane karşılığı ücret alına

bileceği görüşünde olmakla birlikte bu
nun şart ve ölçüleri konusunda farklı gö
rüşler ileri sürerler. Mesela Hanefiler, an
nenin ric'i talak iddeti süresince ayrıca 
bir hidane ücreti alamayacağı, Min talak
ta ise alabileceği görüşündedir. İddet son
rasında ise çocuğa ücretsiz bakacak baş
ka bir hak sahibi ve ehil kadının bulunup 
bulunmamasına, çocuğun ve velisinin ma
li durumuna bağlı olarak anneye hidane 
için ücret talep hakkı tanınmayabilir ve
ya ecr-i misille çocuğa bakmaya zorla
nabilir. Hatta belli durumlarda anneye 
çocuğa ücretsiz bakınakla çocuğun bir 
başka hak sahibine teslimi arasında t er
cih hakkı tanınır. Hanbeli mezhebinde her 
durumda anneye hidane ücreti ödenme
si görüşü ağır basarken Şafiiler'in görüşü 

Hanefiler'inkine daha yakındır. Hidane üc
reti kural olarak çocuğun malından , yok
sa çocuğun nafakasını sağlamakla yüküm
lü şahıs veya merci tarafından karşılanır. 
Zahiriler'e göre ilgili ayetin ( ei-Bakara 2/ 
233) genel anlatımından hareketle em-

zirme süresince babanın . sonrasında ise 
çocuğun malından, Zeydiler'e göre ise her 
iki halde de babanın malından karşılanır. 

Şafii ve Henbeliler ile bazı Hanefiler ka
dının mesken ihtiyacını nafaka hakkı için
de mütalaa ederken diğer bir kısım Ha
nefi fakihleri , hidaneyi üstlenen kadının 
haklı bir gerekçeyle, mesela çocuğu için 
uygun bir bakım ve eğitim ortamı oluş
turabilme amacıyla ayrı ev tutması halin
de aynı şekilde bu meskenin ücretinin 
ödenmesini de talep edebileceği görüşün
dedir. Malikller ise hakimin takdirini dev
reye sokarak benzeri bir çözüm önerirler. 
Hidane sahibinin yardımcı bir kadın veya 
hizmetçi istihdamı talebi de genelde ço
cuğun veya velisinin mali durumuyla bağ

lantılı olarak çözüme kavuşturulur. 

S on a Erme s i. Hidane hakkı , hidaneyi 
üstlenmeye engel bir durumun ortaya 
çıkmasıyla veya hidane ehliyetinin yitiril
mesiyle sona erer. Mesela ilgili kimsenin 
çocuğun bakım ve gözetimini sağlamak

tan aciz hale gelmesi. bulaşıcı bir hasta
lığa yakalanması . ahlaki zaaflarının orta
ya çıkması, tartışmalı olmakla birlikte ço
cuğa yabancı biriyle evlenmesi, çocuğun 
yetişmesi açısından olumsuz bir ortamın 
oluşması, uzun süreli yolculuk veya ika
metgah değişikliği gibi durumlarda hi
dane hakkı sona erer. Hak sahibinin bu 
hakkını kullanmaktan sarfınazar etmesi 
aynı neticeyi doğurur. Hidane ehliyetine 
engel durum veya kusurun ortadan kalk
ması halinde fakihlerin çoğunluğu, bazı 
istisnai durumlar hariç ilgili şahsın bu 
hakkını tekrar kazanabiieceği görüşünde
dir. Malikller ise genelde hidanenin düş
mesine yol açan se be bin ihtiyar! olup ol
mamasına göre çözüme giderler; mese
la çocuğa yabancı biriyle evlenen kadını 
bu evlilik sona erdiğinde tekrar hak sahi
bi kılmazlar. 

Hidaneyi sona erdiren en tabii ve yay
gın sebep hidane süresinin dolmasıdır. 
Doğumla başlayan hidane süresi kural 
olarak çocuğun başkalarının hizmet ve 
himayesine ihtiyaç duymayacağı. yeme 
içme ve giyinme gibi şahsi ihtiyaçlarını 
bizzat kendisinin görebileceği çağa ka
dar devam eder. Fakihlerin konuyla ilgili 
genel yaklaşımları bu olmakla birlikte bu 
dönemin tesbitindeki izafiliğe ilave ola
rak çocuğun kız veya erkek, hidaneyi üst
lenen kişinin erkek veya kadın olmasına 
ve çocuğa yakınlık derecesine göre farklı 
sürelerin belirlendiği görülür. Hanefiler. 
çocuklardan yedi yaşına girince namaz 
kılmalarının istenınesini emreden hadis
ten (EbO DavOd, "Şalat", 26) hareketle 
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hidanenin erkek çocuğun yedi yaşına gir
mesiyle. kız çocuğun da buiOğa ermesiy
le sona ereceği görüşündedir. Ancak hi
daneyi anne ve anneanne dışında bir ka
dının üstlenmesi durumunda buiOğ bek
lenıneden kız çocuğun hidanesi dokuz ya
şına girmesiyle sona erdirilir. EbO YOsuf 
ve imam Muhammed böyle bir ayırım 
yapmayıp her iki halde de kız çocukları 
için serpilmeyi ve erkeklerin ilgisini çeker 
olmayı sınır olarak benimser. Bu sınır da 
kuwetli görüşe göre kız çocuğunun do
kuz yaşına girmesidir. Mezhepte de bu 
görüş ağırlık kazanmıştır. Kız çocuğunun 

buiOğa kadar annesinin veya yakını bir 
kadının yanında kalması şeklindeki birin
ci görüş onun eğitimine ve kadınlarla il
gili bilgilerine, ayrıca ev hizmetlerini ve 
görgü kurallarını sağlıklı şekilde öğren
mesine imkan hazırlama amacına, ikinci 
görüş olan dokuz yaş sınırı ise kız çocuk
larının muhtemel zararlardan daha iyi ko
runması amacına matuf birer tedbir ola
rak görülmelidir. Erkeklerde sürenin er
ken sona erdirilmesi ise çocuğun velisi ta
rafından erken yaşta eğitimi ve mesleğe 
yönlendirilmesi amacıyla açıklanır. Kız ve 
erkek çocukları bu süreler sonunda ba
basının veya velisinin sorumluluğuna ve
rilir. Erkek çocukları buiOğa erince, kız 
çocukları ise kendi başlarına doğru karar 
verebilecek akli ve fikri olgunluğa ulaşın
ca anne veya babasından dilediğiyle kal
ma konusunda muhayyer bırakılır. Çocuk
lara belli bir dönemden sonra anne ve ba
basından dilediğiyle oturma hakkı tanın
ması Hz. Peygamber'in bu konudaki uy
gulamasına dayandığından (Şevkanl. VI , 
370-372) fakihler arasında esasa müte
allik bir ihtilaf yoktur. Ancak Hanefiler 
başta olmak üzere birçok fakih, çocuğun 
erken yaşta yapacağı tercihin sağlıklı ola
mayacağından hareketle ona bu hakkı 
ileri bir dönemde tanır. 

Malik'iler'e göre hidane erkeklerin bu
IOğa ermesine, kız çocuklarının ise evlen
mesine kadar devam eder. Şafi'iler , kız

erkek ayırımı yapmadan çocuğun temyiz 
yaşına girmesini -ki bu genelde yedi se
kiz yaş olarak kabul edilir- sınır kabul 
ederler. Bundan sonra çocuğa anne ve 
babasından birini seçme hakkı tanınır; ço
cuk çekimser kalırsa anneye verilir. Er
kek çocukları reşld olarak buiOğa erdiğin
de serbest kalırken kız çocukları evienin
eeye kadar anne ve babasından biriyle 
oturmak zorundadır. Hanbeli mezhebin
de de hidane çocuğun yedi yaşına girme
siyle sona erer. Bu yaştan sonra erkeğe 
anne ve babasından birini seçme hakkı 

verilir, kız çocukları evienineeye kadar ba
basıyla oturmak zorundadır. Babanın ter
cih edilmesi. kız çocuğunun temel hakla
rının velisi (babası) tarafından daha iyi ko
runacağı düşüncesine dayanır. Zahiriler'
de hidane süresi, erkek-kız ayırımı yapıl
maksızın buiOğ ile sona ererken Zeydller 
belirli bir yaş belirlemekten çok çocuğun 
kendi kendine yeterli olmasını ölçü alır
lar. imamiyye'de ise erkek çocuklarının 
hidanesi süt emme dönemiyle, kız çocuk
larının ki yedi- dokuz yaşına girmesiyle so
na erer. Bu görüş farklılıkları , çocuğun en 
uygun eğitim ve gözetim ortamında kal
ması . geleceğini ilgilendiren temel karar
ların alınması ve yönlendirmenin yapılma
sında velisinin devreye sokulması . muh
temel zararlardan korunması , çocuğa se
çim hakkı tanınarak kişiliğine ve şahsına 
bağlı haklarına öncelik verilmesi gibi kıs
men birbiriyle çelişebilen farklı amaçla
rın birlikte gözetilmiş olmasından kay
naklanmaktadır. 
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Burhaneddin el-Merginani'nin 
(ö. 593/ 1 ı 97) 

Hanefi fıkhına dair eseri. 
_j 

Hanefi fıkhının en tanınmış ve mute
ber metinlerinden biri olup müellifın. Ku
d Ort'ye ait el-Mu]Jtaşar ile Muhammed 
b. Hasan eş-Şeyban'i'nin el-Cô.mi'u'ş-şa
gir'inde mevcut meseleleri bir araya ge
tirmek suretiyle kaleme aldığı Bidô.ye
tü'l-mübtedi adlı eserinin şerhidir. Mer
ginan'i. Bidô.yetü'l-mübtedi'yi önce 
Kifô.yetü 'l-müntehi adıyla şerhetmeye 
başlamış, ancak eser büyük bir hacme 
ulaşınca okuyucuya bıkkınlık vereceğini 
ve kullanım zorluğu sebebiyle yeterince 
faydalı olmayacağını düşünerekeJ-Hidô.

ye'yi hazırlamıştır. el-Hidô.ye'de ayrın
tılarına girmediği bazı meseleler için de 
bu şerhe atıflarda bulunmuştur. Eseri 
on üç yılda yazan müellif rivayete göre bu 
müddet zarfında devamlı oruç tutmuş ve 
bunu herkesten · gizlemiştir. 

el-Hidô.ye'de el-Cô.mi'u'ş-şagir'in ter
tibi esas alınmakla birlikte el-Cô.mi'u'ş
şagir kırk bölüm olduğu halde el-Hidô.
ye'de bölüm sayısı elli altıya çıkmıştır. Ko
nular incelenirken önce el-Mu]Jtaşar'da , 

ardından el-Cô.mi'u'ş-şdgir'deki mese
lelere yer verilmekte, aralarında ihtilaf 
bulunduğu takdirde el-Cô.mi'u 'ş-şagir'
den yapılan nakillere işaret edilmektedir. 
Meseleleri ele alırken önce EbO Hanlfe'
nin, sonra da talebeleri E bO YOsuf ve Mu
hammed b. Hasan eş-Şeyban'i'nin görüşü
nü veren müellif zaman zaman Züfer b. 
Hüzeyl'in görüşüne de temas etmekte
dir. Bunların delillerini verirken tercih et
tiği görüşün delilini diğerlerine cevap ol
ması için en sona bırakmaktadır. Genel
likle EbO Hanife'nin görüşlerini tercih et
mekle birlikte imameyn'in görüşüne mey
lettiği durumlarda yukarıdaki sıra değiş

mektedir. Her meselede kime ait olursa 
olsun en son kaydettiği delile uygun olan 
görüşü benimseyen müellif bu arada 
muhtemel soru veya itirazlarada cevap 
vermektedir. Tercih ettiği görüşleri ise 
bazan "sahih" veya "esah" terimleriyle bir
birinden ayırmaktadır. Hasan b. Ziyad ei
Lü'lü'i, İbn Semaa, Tahav'i. Cessas, Ker
hl ve Şemsüleimme es-Serahsl gibi Ha
nefi alimlerinin de görüşlerine yer veri
len eserde ayrıca sık sık imam Şafı'i ve ba
zan da Malik'in görüşleri delilleriyle birlik
te kaydedilmektedir. Eserde Ahmed b. 
Hanbel'in görüşlerine hiç rastlanmaz. Ge
rek görüş ve delillerin sıralanışı . gerekse 
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