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 Osmanlı Devleti’nde Aile Hukuku büyük oranda şer’i hukuk tarafından düzenlenmiş, bu çerçevede evlenme ve 
boşanma konusundaki kurallar devletin resmi mezhebi olan Hanefi mezhebine göre şekillenmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde resmi mezhebin görüşleri doğrultusunda evlenmede bir alt yaş sınırı tespit edilmemiş olup, küçüklerin 
velâyet-i icbar (zorlayıcı velayet) yetkisine sahip olan velileri tarafından rızaları alınmadan hatta rızaları hilâfına 
evlendirilebilecekleri kabul edilmiştir. Hanefi mezhebi zorlayıcı velayet yetkisini diğer mezheplerden farklı olarak 
çok geniş bir akraba zümresine tanımıştır. Bunun ortaya çıkarabileceği sakıncaları bertaraf etmek içinse “Hıyâr’ül 
Buluğ” müessesesi yoluyla buluğa eren erkek ve kız çocukların dilerlerse nikâh akidlerini feshettirebilecekleri 
ilkesi kabul edilmiştir. Osmanlı Hukuku erkek ve kız çocuk ayrımı yapmaksızın küçüklerin velileri tarafından 
zorla evlendirilebileceklerini düzenlerken uygulamada daha çok kız çocuklarının kendilerinden yaşça büyük 
erkeklerle evlendirildikleri görülmektedir. Yine mahkeme kayıtlarından anlaşıldığı üzere kız çocukları gerekli 
fiziki olgunluğa ulaşana kadar kocalarının evine gönderilmemiş ve evlilikler fiilen başlamamıştır. Mahkemenin 
fiziki olgunluktan anladığı ise kız çocuklarının cinsel ilişkiye uygun hale gelmesi olup, bu durum kayıtlarda 
“cüssesinin tahammülü olmayıp, cima’a mutîka olmadığı zahir olup”, “maslahat-ı ricale sâliha oluncaya değin” 
gibi ifadelerle belirtilmiştir. Her ne kadar 1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile konu ile ilgili eşitsizlikler kısmen 
giderilmeye çalışılsa da Osmanlı uygulamasında gerek erkek çocuklarından ziyade kız çocuklarının velileri 
tarafından evlendirilmesi gerekse hıyâr’ül buluğ ile ilgili hukuki düzenlemelerde erkek ve kadınlar için farklı 
kuralların olması Osmanlı Devleti’ndeki çocuk evliliklerinde tabloyu kadınlar aleyhine ağırlaştırmıştır. 
Günümüzde önemli bir hukuki ve toplumsal sorun olarak karşımıza çıkan çocuk gelinlerin toplumsal kökenlerine 
de ışık tutacağı düşünülen tebliğde konu Osmanlı Hukukundaki düzenlemeler ve mahkeme kayıtları ışığında 
incelenecektir.  

 

MINOR (CHILD) MARRIAGES IN THE OTTOMAN LAW 

Ottoman Family Law was dependent on the Islamic Law substantially and rules of marriage and divorce were 
arranged according to the Hanafi sect which was the official sect of the Ottoman Empire. A certain marriage age 
was not determined in the Ottoman Family Law and  the minors could be married off by their guardians without 
their consent and even against their stated wishes. According to the Hanafi doctrin, the child’s natural guardian is 
her/ his father. If the father is no longer alive or is absent, the paternal granfather becomes the natural guardian. If 
both are missing, the guardianship passes other members of the family. Unlike other Islamic sects, Hanafi scholars 
agreed that besides the father and the paternal grandfather, a large scale of relatives could marry off minors by 
using their coercive guardianship. For preventing the harmful results of this arrangement, the “option of puberty” 
(khiyâral-bulûgh) institution was accepted by Hanafi scholars. Option of the puberty is a right of a minor girl/boy 
which can be exercised at the moment she/he reaches the sexual maturity, to refuse the marriage that is arranged 
by a guardian other than her/his father or paternal father. The girl/boy may request the court for the annulment of 
the marriage. In Ottoman Law, either minor girls or boys could be married off by their guardians, but in practice 
frequently minor girls were married off the men who are older than them. As it was understood by the shari’a court 
records, the minor girls stayed in their family house until they reached the physical maturity. When a girl was 
consired ready for sexual intercourse, she was sent her husband’s home and the consummation of marriage took 
place. In Ottoman practice, minor marriages could be seen among the girls too often rather than the boys and the 
arrangements of the option of puberty differs according to the gender. For this reason, this practise created serious 
disadvantages for Ottoman women. Today the minor (child) marriages (called “child brides” in Turkey) are an 
important legal and social problem in Turkey and we hope that this paper will enlighten the historical roots of this 
problem. We will try to elucidate this subject by using the Ottoman court records and Ottoman legal arrangements.  
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