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   Fuzûli1 

 
Giriş 
Osmanlı toplumsal yaşantısında yaygın olmalarına rağmen, sosyal kurumlara 

dair ve özellikle aileye sonradan dâhil edilen besleme, oğulluk ve yine bunlar 
yanında geleneksel toplumdaki çocuk emek şekilleri üzerine incelemelere rast-
lanmayışı, kaynak yetersizliği yanında, uzun soluklu bir araştırma sürecini gerek-
tirmesi sebebi ile tarihçilerin bu konulara eğilmeyişleri ile de açıklanabilir2. Hâl-
buki XX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sıradan insanların tarihine ilgi du-
yulmaya başlanmasıyla sosyal tarih araştırmalarına ilgi artmış, ancak bu ilgiye 
paralel olarak evlatlık uygulamaları konusunda kavramsal seviyede bile yeterli 
derecede araştırma yapılmamıştır. Özelikle 1990’dan sonra sosyal tarih araştır-

                                                 
* Bu makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 12-14 Ekim 2011’de 
düzenlenen “I. Uluslararası Tarih Sempozyumu: Berlin Konferansı’ndan Günümüze Büyük 
Güçler ve Türkiye” adlı sempozyumda sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir. 
* abdullah.bay@rize.edu.tr 
1 Fuzûli Divanı, Haz. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Sedit Yüksel, Müjgan Cunbur, Ankara, 
1985, s. 311-312. 
2 Bekir Onur, Çocuk, Tarih ve Toplum, Ankara, 2007, s. 157. 
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malarına yönelişin artmasıyla birlikte, çocuk konusuna da ilgide bir artış gözlem-
lenmektedir. Bu ilgiye rağmen, Osmanlı toplumsal yaşamında aile ve bireyleri ile 
çocuklar üzerine yapılan araştırmalar hâlâ sınırlı sayıdadır3. Dolayısıyla, çocukla-
rın tarih yazımında çok az yer edinmiş olması sebebiyle, tarihçinin birincil gö-
revlerinden biri bu çocukların toplumsal yaşam içindeki yerlerini ele alarak dö-
nemin sosyal yaşantıları içine oturtmaktır. 

Bu incelemede, Osmanlı toplumsal yaşamında evlatlık ve oğulluk gibi çeşitli 
isimlerle ifade edilen kimsesiz çocuklar ve bunu temsil eden sosyal kurum ele 
alınacaktır. Oğulluk uygulamasını ele almadan önce, konuyu ele almamızı müm-
kün kılan kaynaklar ve aynı zamanda Nüfus defterlerini nasıl okumamız gerekti-
ği konusunda metot sunması açısından ilgili defterler hakkında kısa bir değer-
lendirmede bulunmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Her kim Osmanlı toplumunda, çocuklar üzerine sosyal tarih incelemeleri 
yapmak istese, bu tür araştırmalar için geriye çok az belge kaldığı gerçeğiyle 
yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Ancak, son zamanlarda incelemeye açılan Nü-
fus defterleri bu durumu bir derece değiştirecek gibi görünüyor. Sosyal tarih 
araştırmalarında, özellikle Nüfus defterlerini belli metotları esas alarak kullan-
mak bazı konuları incelememizi kolaylaştırmaktadır. Fakat XIX. Yüzyılın sonu 
ve XX. Yüzyılın başında yapılan iki ayrı nüfus sayımında tutulan defterlerin 
araştırmacılara açılmaması aile ve çocuklar üzerine yapılacak sosyal ve toplumsal 
tarih araştırmalarında büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır4. 

Nüfus Defterleri ile birlikte değerlendirilmesi gereken diğer bir kaynak, XIX. 
Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşayan nüfusun demografik yapısı yanında, ha-
nelerin sosyal ve ekonomik durumları ile bazı durumlarda çocukların toplumda-
ki konumları ve sosyal yardımlaşma açısından muaf tutulan yetişkin ve kimsesiz 
çocuklara değinerek Nüfus defterlerinden daha ayrıntılı bilgiler sunan Temettuat 
defterleridir. Her iki defter grubu için de uzun soluklu bir araştırma süreci ge-
rekmektedir5. 

Aile yapısında meydana gelen değişiklikler ve aile üzerine yapılan eleştiriler 
yanında savaş, kıtlık ve göç olaylarının çocuklar üzerindeki etkileri ile sosyal 
yardımlaşma ve bu alandaki kurumsallaşma ile ilgili kanun ve yönetmelikler 

                                                 
3 Avrupa’da çocukluk tarihi hakkında bkz. Colin Heywood, Baba Bana Top At!, çev.Esin 
Hoşsucu, İstanbul, 2003; Bridget Hill, Servants English Domestics In The Eighteenth Century, New 
York, 1996. 
4 Nüfus Defterlerinin sosyal tarih araştırmalarında kullanılabilirliği ve kaynak değeri hakkında 
bkz. Alan Duben, Cem Behar, İstanbul Haneleri, İstanbul, 1996, s. 26-31. 
5 Temettuat Defterleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal 
ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettu Defterleri”, Belleten, C. LIX, Sayı 225, Ağustos 
1995, s. 396-412; Nuri Adıyeke, “Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen 
Nizamname Örnekleri”, OTAM, Sayı: 11, Ankara 2000, s. 769-807. 
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hakkında bilgiler veren Osmanlı dönemi ulusal ve yerel aile, çocuk ve kadın 
dergileri de ciddi anlamda incelenmemiştir6.  

Sosyal yardımlaşma, aile ve çocuk tarihi araştırmalarında tarihçinin işini ko-
laylaştıran belgelerden en önemlisi hem örfi hem de şer’i hukuk uygulamalarının 
kaydedildiği kadı sicilleridir. Nafaka, hibe, hidâne, vasi, nazır, para ve aile vakıf-
ları gibi aile, çocuklar ve bunların toplumsal yapı içindeki durumları hakkında 
değerli bilgiler içeren kadı sicillerinde, Osmanlı toplumsal hayatında çocukların 
ve özelde sahipsiz kalanların durumları üstüne bol miktarda ham bilgi bulun-
maktadır. Ancak, konu sosyal yardımlaşma ve evlatlıklar gibi sahipsiz çocuklar 
olunca, kadı sicilleri, sosyal hayatta karşılaşılan sorunları İslam hukukuna uygun 
olarak çözmeyi amaçlayan fetvalar ile birlikte değerlendirilmelidir7. 

En önemli kaynaklardan birisi ise, dikkat çekici ve önemli bilgiler bulunabi-
len yerli ve yabancı seyahatnamelerdir. Araştırma ve gözlemlerini aktarmak 
amacıyla doğuya yolculuk yapan seyyahlar, aile ve çocuklar ile ilgili gelenek ve 
görenekler ile hukukî uygulamalara kadar geniş bir yelpazede belgelere yansıma-
yan bilgiler aktarmaktadırlar. Osmanlı’nın son dönemlerinde batılı sosyal bilim-
ciler tarafından yapılan etnografik araştırmalar da önemli bilgiler içermektedir8.  

Medeni kanunun kabulünden sonra kurumun yapısı ve işleyişi tamamen de-
ğişmiş, ancak eski uygulamaların bazı öğeleri toplumsal hayatta etkili olmaya 
devam etmiştir. Uygulamanın Cumhuriyet döneminde aldığı şekilleri, mahkeme-
ye intikal eden anlaşmazlıkların görüşülüp karara bağlandığı adliye kayıtları ile 
dönemin sosyal hayatını ele alarak toplumun hayat algısını ortaya koyan çağdaş 
edebi eserler ve süreli yayınlardan takip etmek mümkündür9. Özellikle, edebiyat 
derlemelerinden de sınırlı ölçüde, ancak kıymetli bilgiler elde edilebilir. 

                                                 
6 Osmanlı Devleti’nde çocuklara yönelik süreli yayınlar için bkz. Lale Uçan, “Osmanlı Çocuk 
Dergilerinin Çocuk Kimliği Üzerine Etkileri”, Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak, Ed. Haşim 
Şahin, Nurdan Şafak, İstanbul, 2012, s. 167-205. 
7 Fetva Mecmualarının kaynak değeri için bkz. Seda Örsten, “Osmanlı Hukuk Tarihi 
Kaynağı Olarak Fetvâ Mecmuaları”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, Sayı: 4, 2007(Güz), s. 
29-40; Kadı Sicillerinin kaynak değeri hakkında bkz. Fethi Gedikli, “Osmanlı Hukuk Tarihi 
Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Türk Hukuk Tarihi), 
Sayı: 5, Bahar 2005, s. 187-213; Yunus Uğur, “Mahkeme Kayıtları (Şer’iye Sicilleri) Literatür 
Değerlendirmesi ve Bibliyografya”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 1, Sayı: 1/2003, 
s. 305-344. 
8 Seyahatnamelerin kaynak değeri hakkında bkz. Esra Danacıoğlu, Geçmişin İzleri, İstanbul, 
2010, s. 66-69; XIX. yüzyılın son çeyreğinde hazırlanan örnek bir araştırma için bkz. Lucy M. 
Garnett, The Women of Türkey and Their Folklore, I, Londra, 1890, s. 53-56, 213-215. 
9 Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yayınlanan birçok edebi eserde konu ele alınmıştır. 
Örneğin Hikmet romanında, Hikmet ile Enise’nin el kapılarında evlatlık oluşları ve hayırsever 
Cazip Bey tarafından yetiştirilip evlendirilerek mutluluğa erişmeleri anlatılır (Cevdet Kudret, 
Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, I, İstanbul 2004, s. 293); Yine, II. Meşrutiyet döneminden 
itibaren diğer unsurlar kadar olmasa da edebi eserlerde evlatlık kurumunun ele alındığı 
görülmektedir. Küçük Paşa ve Kızılcık Dalları romanlarında evlatlıklara yapılan haksızlıklar 
sergileniyor. Küçük Paşa’da Salih’i bir evlat gibi yetiştiren Said Paşa’nın vefatından sonra 
çocuğu istemeyen Naime Hanım’ın çocuğu evden atması ve ardından çocuğun ölmesi olayı 
üzerinden evlatlık kurumu eleştiriliyor. Kızılcık Dalları’nda ise kız evlatlık Gülsüm üzerinden 
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Oğulluk Kavramı Üzerine 
Osmanlı toplumunun algı dünyasını yansıtan XIX. Yüzyılın son çeyreğinde 

yazılan Kamus-ı Türkî” de “oğulluk” kelimesi ve eşdeğer anlamlar içeren çok 
sayıda kelime dağarcığı yer alır. “Evlâdlığa kabul olunmuş, kendi evlâdı olmayub bir 
oğulluğu” anlamına karşılık gelen “oğulluk” yanında, “evlâdlığa kabul olunmuş ök-
süz” anlamında “ahiretlik”, yine “oğulluğa kabul etmek, tebenni etmek” anlamlarını 
karşılayan “yakadan geçirmek” ve “evlâdlık” kelimelerinin kullanılması, toplum-
sal seviyede uygulamanın yaygın olduğuna işaret eder10. Konu ile ilgili literatür 
yakın tarihlerde kullanılmaya başlanmış değildir. XVII. Yüzyılın sonlarında ya-
yınlanan bir sözlükte de “oğul edinmek, yakasından geçirmek, ahiret oğlu, oğulluk” 
kavramlarının Osmanlı toplumunda aynı zenginlikte var olduğu görülür11. An-
cak, uygulamayı ifade etmek üzere farklı toplumsal gruplar farklı kelimeler kul-
lanmayı tercih etmişlerdir. Alevi-Bektaşi tekke çevrelerinde “yakadan geçirmek” 
tabiri yaygın olarak kullanılırken, medreseler ve Mevlevilik gibi tarikat çevrele-
rinde ise “manevi oğulluk” ifadesi daha yaygın kullanılıyordu. Divan şairi Nergisi, 
“yakadan geçirmek” deyimini “Ağa muhibbünüzün cenâb-ı mahdûma kem-nazarı ve 
bed-kasdı yokdur. Hakkında fikr itdugi başına gelsün. Ol, ânı yakasından geçirüb âhiret 
oglı idinmişdür” ifadesiyle açıklar12. Diğer yanda, Selçuklu Sultanı Rükneddin’in 
Şeyh Baba-yı Merendi’nin oğulluğu olması üzerine Mevlana buna alınmış, kala-
balığı hiddetle terk etmişti13. Bu uygulamalar, hukuken geçerli olmasa bile, örf 
yoluyla aileler arasında mahremiyet kısıtlamalarının tesis edildiğini göstermekte-
dir. 

                                                                                                                   
eleştiriler yapılmıştır (Nüket Esen, Türk Toplumunda Aile Kurumu 1870-1970, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1989, s. 354); Diğer 
bir örnek için bkz. Ahmed Midhat, “Emanetçi Sıtkı”, Letâif-i Rivâyât, İstanbul, 1311, s. 22. 
10 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türki, Dersaadet, 1317, s. 210,1533; diğer Türk-İslam 
devletlerinde de uygulama rağbet görmüştür. Oğulluk yerine “oğulluk, oğulluğa alınmış” 
anlamlarına gelen “yufga” kelimesi kullanılıyordu (Saadettin Gömeç, “Divanü Lugat-it-
Türk’de Akrabalık Bildiren Terimler”, Türk Kültürü, XXXIX/164 (Aralık 2001), s. 142); 
İslam öncesi Orta Asya Türk toplumlarında evlatlık uygulaması tamamen farklı yönde 
gelişmiştir. Geniş bilgi için bkz. Ahmet Caferoğlu, “Türk Teamül Hukukunda Evlatlık 
Müessesesi”,  Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, C. II/1939, s. 97-113. 
11 Franciscus a Mesgnien Meninski, Lexıcon Turcico-Arabica-Persicum, I, von Mehmet Ölmez, 
İstanbul 2000, s. 523; Yine diğer yakın kelimeler şunlardır: “oğul dimek, tebenni etmek, oğul 
edinmek, oğulluğa kabul etmek, oğulluk, ahiret oğlı, can oğlı”. Mertol Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve 
Söz Varlığı, TDK, Ankara 2011, s. 1407, 1856; Ülkü Çetinkaya, “Divan Şiirinde “Çok Başlu 
(Ziyade-Ser)” Deyimi Üzerine”, Turkish Studies, C. 4/2, Winter 2009, s. 278-285. 
12 Nergisi, Meşâkk’l-Uşşâk (İnceleme-Metin), Haz. Bahir Selçuk, Erzurum, 2009, s. 241; Yine, 
XVI. Yüzyılın sonlarında yazılan bir divanda da “Yakasından geçürübdur ser-i zülfin bilürüz. Nice 
çok başludur elden komaz inkâr etegin” olarak geçmektedir  (Necati Beg Divanı, haz. Ali Nihat 
Tarlan, Ankara, 1997, s. 394). Günümüzde uygulamanın çeşitli ritüeller şekline bürünerek 
özellikle Alevi-Bektaşi çevrelerinde yer yer devam ettiği tespit edilmektedir (Bülent Akın, 
“Alevilikte “Yakadan Geçirme” Ritüeli ve Âşık Niyazi Örneği”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş 
Veli Araştırma Dergisi, 2011/60, s. 335-346. 
13 Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, I, Çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul, 2001, s. 323-327. 
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XX. yüzyıl başlarından itibaren oğulluk kelimesine “üvey oğul” anlamı da ek-
lendi. Buna göre, dul erkek ve kadınların ikinci evliliklerinde yanlarında getirerek 
aileye sonradan dâhil ettikleri çocuklar eşlerin oğulluğu oluyordu14. Sosyal hayat-
ta sık kullanılan “ahiretlik, yakadan geçmek, can oğul” gibi kelimeler de benzer an-
lamlar taşımalarına rağmen, oğulluklar öz anne-babalarından ayrılıp yeni aileleri-
nin hanelerinde yaşamaları yönüyle farklılık gösteriyordu15. 

 

Oğullukların Hukukî Durumları 
Osmanlı toplumsal hayatında sosyal bir kurum olarak karşımıza çıkan oğul-

luk kurumu evlatlık anlamıyla hukukî sonuçlardan yoksun bir uygulamadır. 
Oğulluk olarak tarif edilen kurumun sınırlarını İslam hukuku daha çok koru-
yucu aile uygulamasına yaklaştırarak belirlemiştir. Bazı belgelerde “tebenni”den 
söz edilse de, Kur’an da yasaklanan evlatlık uygulamasına benzememektedir16.  

İslam hukuku kendine has akrabalık ilişkileri belirlemiştir. Süt yakınlığı kan 
bağına benzer kabul edilerek evliliğe engel sayılırken; diğer bazı ilişkiler ise top-
lumsal seviyede akrabalık ilişkileri oluşturmakta, ancak hukuksal olarak evlat 
edinen ile evlatlık arasında kurulan akrabalık ilişkisi kabul edilmediğinden evlili-
ğe engel görülmemekte; aynı zamanda çocuklar öz babalarının isimlerini de 
taşımaya devam etmektedirler17. Yalnızca, evlat edinenin başka mirasçısı yoksa 
mallarının tamamını, mirasçısı varsa üçte birini hibe hakkı tanınmıştır. Sonuç-
ta, oğulluk ile yerleştiği ailesi birbirlerine yakınlık kurabilirler, ancak hibe edil-
meden varis ve hiçbir şekilde mahrem olamazlar18.  

Hukukî işlemler için zamanla uyulması zorunlu resmî aşamaların oluştuğu da 
görülüyor. Kimsesiz çocuklar için bütün resmî işlemler kadının denetiminde 
yapılıyordu. Merkez ve taşrada çocukların korunması hukukun temsilcisi ve 
uygulayıcısı sıfatıyla kadıların sorumluluğuna verilmişti. Her türlü koruyucu aile 
uygulamasında kadının her iki taraf için de şahitlik ifadesi olarak hüccet verme-
sinden sonra işlemler başlıyordu19. Bu işlemin alan aile için çeşitli avantajları ve 

                                                 
14 Yeni Tarama Sözlüğü, TDK, Düz. Cem Dilçin, Ankara, 1983, s.160-161; Nüfus 
defterlerinde “oğulluk” ifadesinin üvey oğul anlamında kullanılmadıkları “üvey oğlu” 
kayıtlarının ayrı olarak kaydedilmesinden anlaşılıyor. Örneğin, Karahisar-ı Şarkî’de Osman, 
Mehmet’in “oğlu”, Mustafa veled-i Mustafa ise “üveği oğlu” olarak kaydedilmiştir. 
BOA,NFS.d.(Nüfus Defterleri), 1060. Karahisar-ı Şarkî Müslim Nüfus Defteri. 
15 Ataî mahlasıyla yazılmış şiirde şöyle denilmektedir. “Sıdk u imânı bana rehber kıl. Her birin 
uhrevî birâder kıl” (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, 
İstanbul, 1971, s. 30). 
16 Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, I, İstanbul, 1978, s. 339. 
17 Osman Çetin, Sicillere Göre Bursa’da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları (1472-1909), Ankara, 
1994, s. 88-89; Kastamonu Jurnal Defteri (1252-1253/1836-1837) (Metin ve Tıpkıbasım), I, Haz. 
Abdülkerim Abdulkadiroğlu, İ.Hakkı Aksoyak, Necip Fazıl Kuru, Ankara, 1998, 92a, h. 4; 
BOA, NFS.d.,1143, s. 10-17. Rize Müslim Nüfus Defteri. 
18 Ayette “Evlatlıklarınız, evladınız değildir” denilmektedir. Ahzab 33/4. 
19 BOA, ZB (Zaptiye Nezâreti Evrakı), 455/21. Zaptiye Nezâretinden Sivas Vilâyetine Şukka. 
20 Mayıs 1325/1 Temmuz 1907. 
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temel bazı sebepleri olmasına karşın, asıl amaç çocuğun korunması idi. Köleliğin 
yasak olmadığı ve hür çocukları köle olarak satan kimselerin bulunduğu bir 
toplumda, çocuklar için asıl tehlikenin köleleştirme olduğu ve bunu engellemek 
için de hukuk yolunun kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, “Mustafa isminde birisi 
kahveci Abdi ile Mehmed isminde mükellef kimseleri oğlumdur iddiâ ve merkûmları satmak 
için tutturmuş” olduğundan sürgün edilmiştir20.  

Kadıların özelde oğulluk, genelde çocuk ile ilgili tasarruflarda fetvalar ile 
belirlenen hukuk kurallarına uydukları görülüyor. Din değiştirmeye etki edece-
ği gerekçesiyle gayrimüslim ailelerin Müslüman çocukları evlatlık veya oğulluk 
almaları yasaklanmıştı. Yasak çok itinalı uygulanmıştır. Örnek bir olay bu hu-
susta özen gösterildiğine işaret ediyor. Mısır’da Nil ırmağı üzerinden geçerken 
boğulan Müslüman bir kadının bir yaşındaki oğlunu Kırşovalı Vanço 
Kostantin Karasagaki gizlice evlatlık alarak dokuz yaşına kadar bakmıştı. An-
nesinin Müslüman olduğunun anlaşılması üzerine, devlet çocuğun geri teslim 
edilmesi için uzun bir aradan sonra soruşturma başlatmıştır21. 

Aileler, oğulluk aldıkları çocuklara İslam hukukunun izin verdiği şekilde 
“hibe” ve “ferağ” olmak üzere iki şekilde miras bırakabiliyorlardı22. Hibe belge-
lerinin kadı sicillerinde çok sayıda olmasından ve konu hakkında sıkça verilen 
fetvalardan yaygın şekilde uygulandığı sonucunu çıkartabiliriz23. Örneğin, Şeri-
fe Emine Hanım, vefat ettikten sonra “kölesi olub ıtk ve azâd ile evlâd-ı manevi 
ittihaz eylemiş olduğu Mehmed Efendi”ye bir kısım maaşının “bâ-kayd-ı hayat tahsi-
si”ni vasiyet etmiştir24. İkinci yol ise hukuk literatüründe “ölünceye kadar bakub 
                                                 
20 BOA, C.ZB(Cevdet Zabtiye), 410; İstanbul’dan Ohri beyine gönderilen 972/1564-1565 
tarihli bir hükümde “Müslümanların kul ve oğullarını ayartub sattıkları ilâm edilen bazı ehl-i fesâdın” 
payitahta gönderilmeleri emredilmektedir. BOA, MD (Mühimme Defteri), 6, nr. 1082; Hür 
kişileri sattıkları tespit edilen dört kişinin Hanya’ya sürülmeleri hakkında emirname. BOA, 
C.ZB, 282. 1 Ramazan 1181/21 Ocak 1768; Mehmet adındaki genç ve hür bir çocuğu esir 
diyerek satmış olan Ayşe Hatun’un Bursa’ya sürülmesi için emirname. BOA, C.ZB, 239. 19 
Cemaziyü’l-evvel 1186/18 Ağustos 1772. 
21 Anılan kimse, çiftlikte kahya olarak çalışmak üzere Kırşova’dan Mısır’a gitmiş ve Nil’e 
düşen küçük çocuğu resmi kurumlara haber vermeden evlatlık alarak kendi babasına 
göndermiştir. BOA, DH.MKT (Dahiliye Nezâreti Mektûbi Kalemi), 392/7. Manastır ve Mısır ile 
Dahiliye Nezâretinin Evlatlık Çocuk Hakkında Yazışma Kayıtları. 9 Muharrem 1313/2 
Temmuz 1895. 
22TKS (Trabzon Kadı Sicili), 2093, s. 63, h. 6. 6 Zi’l-kade 1328/8 Kasım 1910. Hibe Hücceti; 
Mecelle’nin 833.maddesinde hibe şu şekilde tanımlanmaktadır: “Hîbe bilâ ivaz (karşılık şart 
koşulmaksızın) bir malı âhara temliktir” (Ahmed Cevdet, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, İstanbul, 
1297, s. 250). 
23Fetva şu şekildedir: “Zeyd sıhhâtinde mülk menzilini kendi metâile meşgûl iken sağîr oğlu Amre 
hîbe ve işhâd ettikden sonra Zeyd fevt olsa verese menzili mirâsa idhâle kâdir olurlar mı?- Elcevâb 
olmazlar. (Ali Efendi)” (Debbagzâde Numan, Tuhfetu’s-Sükûk, İstanbul, 1843, s. 123). 
24 BOA, İ,MVL (İrade Meclis-i Vala), 385/16848. Şerife Emine Hanım’ın Vakıftan Münhal 
Maaşının Manevi Evlatlığı Mehmet’e Verilmesi Hakkında Arzuhali. 5 Cemaziyü’l-evvel 
1274/11 Aralık 1858; Yine, Hamide Hanım’ın “müteveffiye olması cihetiyle münhâl olan kırk 
kuruş maâşının mahallinden inhâ olunduğu üzere oğulluğu Abdullahın kadîm maâşlarına” 
eklenmesine karar verilmiştir. BOA,A.AMD (Sadaret Amedi Kalemi Evrakı), 25/41. Münhal 
Maaşın Evlatlık Abdullah’a Hibesi Hususunda Tezkire. 13 Muharrem 1267/17 Kasım 1850. 
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gözetmek şartıyla ferağ” olarak adlandırılan, ölünceye kadar bakmak şartıyla evlat-
lık alan ile oğulluk arasında karşılıklı sözleşmeye dayalı iki tarafa da özel so-
rumluluk yükleyen yöntemdi. Bu gibi sözleşmelerde sık sık anlaşmazlıklar 
çıkabiliyordu25.  

Oğulluklar, evlatlık alan ailelere sınırlı velayet hakları ile birlikte veriliyordu. 
Çocukların hukuka dayalı işlemler açısından önemli görülen velayet haklarının 
kullanılmasında hassas davranılıyordu. Oğullukların velayet hakları birinci 
derecede akrabalarında olsa bile, devlet bu velayet hakkını kendi denetiminde 
ve kadılar vasıtasıyla kullandırıyordu. Çocuğu alanlar eğer çocuğa bakmak 
isterlerse çocuğun nesebini üzerine geçiremezler, yalnızca mallarını koruyan ve 
himaye eden koruyucu aile sıfatını yüklenebilirlerdi. Çocuğu alan kimsenin 
akıllı, ahlaklı, yetişkin ve fiziksel yeterliliğe sahip olması zorunluluğu vardı. 
Alan ailenin şartları taşıyıp taşımadığını kontrol eden kadı, eğer şartları taşımı-
yorsa, çocuğu şartları taşıyan başka aileye verebilirdi26.  

Çocuğu velayetiyle birlikte yanına alan kimse, küçük çocuk kendine yetecek 
güce erişinceye kadar nafakasını karşılama sözü verir ve sözleşme yapılarak 
kadı defterine kaydedilirdi. Sözleşmelerde sıkça karşılaşılan “bi’l velâye iâre ve 
teslim” kaydı ile açıklanan velayet, emanet anlamını karşılayan bir velayet hak-
kına karşılık geliyordu27. Evlatlık edinen kimseye verilen velayet hakkı, aileye 
sınırlı bazı haklar tanımaktan ziyade ağır sorumluluklar yüklemekteydi. Bu 
çerçevede mümeyyiz yaşına kadar, çocuğun bakımı, gözetimi ve terbiyesi, 
sonra ise manevi ve dini eğitimi, özellikle iş öğrenmesi ve tedavisi gibi doğru-
dan şahsına yönelik görevleri yerine getirmesi gerekir. Velinin bu sorumluluk-
larda ihmali görülürse, hatası derecesinde, maddi zarar durumunda tazminat, 
oğulluğun ölümünde ise diyet ödemek zorunda kalır28.  

Öz anne-babanın geniş velayet hakları çocuk başka aileye verildikten sonra 
da belli ölçülerde devam ediyordu. Anne-baba verdikleri çocuğu aradan uzun 
seneler geçse de takip ediyor, sık sık görüşüyor ve kötü muameleye uğradığın-
da alabiliyordu. Oğullukların kontrolünü devlet yerine çocukların anne-
babaları yerine getirmekte ve devlet herhangi bir olumsuz durumda çocuğun 
anne-babasına mahkemelere başvuru hakkı tanımaktadır29. Böyle bir durumda, 

                                                 
25 BOA, DH.MKT., 2295/21. Dahiliye Nezâetinden Mamürat’ül-Aziz Vilâyetine. 7 Ramazan 
1317/9 Ocak 1900; BOA, DH.MKT. ,2334/83. Dahiliye Mektûbi Kaleminden Mamureaü’l-
Aziz Vilâyetine. 21 Zi’l-hicce 1317/21 Nisan 1900. 
26 Ahmed İbni Rüşd el-Hafid el-Kurtubî, Bidâyet’ül Müctehid ve Nihâyet’ül-Muktesid, IV, Ter. 
Vecdi Akyüz, İstabul, 1991, s. 67. 
27 Abdurrahman Kurt, “Tanzimat Döneminde Koruyucu Aile Müesseseleri”, Sosyo-Kültürel 
Değişim Sürecinde Türk Ailesi, II, Ankara, 1992, s. 560-565. 
28 Şevket Topal, “Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakımı ve Gözetimi Açısından İslam 
Hukukunda Velayet ve Vesayet Yetkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI (2006), 
Sayı: 3, s. 261-269. 
29 BOA, DH.EUM.AYŞ (Dahiliye Emniyet-i Umumiye Asayiş Kalemi Evrakı), 13/27. 
Dersaâdet’te Ailenin Yanına Evlatlık Verilen Çocuğun Durumunun Araştırılması için 
Verilen Arzuhal. 23 Ramazan 1337/22 Haziran 1919; Köy ihtiyar heyeti de çocuğun velisi 
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İzmir’de oturan Osman, Niğbolu göçmeni Terlemezoğlu Salih tarafından oğlu 
Ömer’e yapılan işkenceden dolayı kadıya başvurarak “sâbi-i merkûmun behemehâl 
buldurularak ebeveynine teslim ettirilmesi”ni istemiş, kadı gereken soruşturmayı 
başlatmıştır30.  

Oğulluk alanlar, maddî durumları kötüleştiğinde evlatlıkları geri verebili-
yorlardı. Örneğin, Kalemtıraşçı Şakir Efendi, Muhacirin Komisyonu’ndan “veled-i 
manevi” olarak aldığı Yusuf’un “emr-i infâkında âciz kalmış olduğundan ve merkûm 
hüsn-ü rızâsıyla”  Hacı Salih’e vermek istemiş; yerel kurumlar tarafından “Sa-
lih’in hali tahkik olunduktan ve sağir-i mezbûrun emr-i terbiye ve tahsiline sa’y edeceği 
anlaşıldıktan sonra icâb eden hüccet-i şer’iyeye rabtıyla” verilmesi kararlaştırılmıştır31. 

Sözleşmelerde yaygın şekilde geçen tebenni edilen çocuklar ile oğulluklar 
arasında da hukuki bazı farklılıkların olduğu dikkati çekmektedir. Tebenni’de 
çocuklar başka aileler yanına kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dönemi 
ifade eden “inde’z-zafer”, diğer bir ifade ile “iâneden müstağni oluncaya değin” veya 
daha belirgin şekilde mümeyyiz yaşına kadar verilirken, oğulluklar belli bir 
müddet sınırıyla verilmiyor, ömür boyu bu yakınlık devam ediyordu32.  

 

Ampirik Kayıtlar ve Örnek Vaka İncelemeleri 
Oğullukların aile üyeleri ile ilişkileri ile toplumsal statülerini en iyi yansıtacak 

vaka incelemeleridir. Arşiv kayıtlarında, az da olsa oğullukların mahkemelere 
intikal eden kayıtlarına rastlanıyorsa da, bu tür örnekler pek az ve birbirinden 
mekân ve zaman olarak çok farklı tarihlere aittir. Bazı arşiv kayıtları çocukları 
koruma sisteminin üzerini örten anonimlik örtüsünün en azından bir kısmını 
kaldırarak toplumda ve ailede oğullukların nasıl algılandığını göstermemize im-
kân veriyor. 

Vaka I. 

Kastamonu kazası Kızılcabikar köyünden Kara Hacıoğlu Ahmet, yine aynı 
kazadan İbrahim’i kadı ve komşu huzurunda evlatlığa kabul ve bütün mallarını 
ve tarlalarını “hibe-i sahih” senedi ile hibe etmiş, çocuğun da kabul etmesi üzerine 
“yed-i âcizâneme dahi hibe senedi itâ eyle”yerek evlatlığa kabul etmişti. Ancak, bir yıl 
sonra başka bir çocuğu oğulluk edinerek İbrahim’e vermiş olduğu bütün mal ve 

                                                                                                                   
sıfatıyla evlatlık verebiliyordu. BOA, ZB,455/21. Zabtiye Nezâretinden Sivas Vilâyetine 
Şukka. 20 Mayıs 1325/1 Temmuz 1907. 
30 BOA, DH.MKT, 2568/15.Dahiliye Mektûbi Kaleminden Adana Vilâyetine. 29 Şaban 
1319/11 Aralık 1901. 
31 BOA, MVL (Meclis-i Valâ Evrakı), 497/149. Riyâsetpenahiden Zabtiye Müşiriyetine 
İstida’.15 Muharrem 1283/30 Mayıs 1866. 
32 KKS (Konya Kadı Sicili), 1916-1921 (Transkiripsiyon ve Dizin), Haz.Halil Erdoğan, Yusuf 
Küçükdağ, Konya 2011, s. 68; Çavuşzâde Mehmed Aziz Efendi, Dürru’s-Sükûk, Dâr’üt-
Tabaât’ül-Âmire, İstanbul, 1288, s. 80; BKS (Bursa Kadı Sicili), 3097, s. 16, h. 4; BKS, 3072, s. 
44, h. 3. 18 Muharrem 1170/13 Ekim 1756. İcar-ı Sağir Hücceti. 
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servetini geri aldı. Bu karar İbrahim’in muhalefetiyle karşılaşmış ve iş mahkeme-
ye intikal etmişti.33  

Vaka II. 

İkinci olay, birinci vakadaki olayı açıklayıcı bilgiler içermektedir.  

Amasra ahalisinden Ahmet Ağa, otuz yıl önce Mehmet adında küçük bir ço-
cuğu oğulluk olarak almış, kendisinin vefatından sonra asıl oğlu Abdullah baba-
sından kalan mal ve servetinden oğulluğa hiçbir hisse ayrımamıştı. “Oğulluk 
edilenlerin mirasa vaz’ı yed etmeğe hakkı olacağına dâir yedinde fetvây-ı şerîfe bulunduğun-
dan bahisle mahallinde bi’t-terâfü’ ihkak-ı hak olunması hususu”nda talebini arz etmiş-
ti.34  

Vaka III 

Üçüncü vaka daha yakın tarihlere ait bir örnektir. 

Karahisar-ı Şarkî kazası Öksüz Yurdunda bir Ermeni yetimi, yine aynı kaza-
da Tedrisât-ı İbtidâiye Müfettişi Ahmet Sıtkı Efendi tarafından “ebeveyn ve akra-
basından kimsesi bulunma”dığı gerekçesiyle “li’ecli’t-terbiye evlâdlığa” kabul edilmiştir. 
Ahmet Sıtkı Efendi’nin mahkemeden hüccet istemesi üzerine, durum mahkeme 
tarafından araştırılarak “hâl-i mumâileyhe bast eylediği minval üzere olduğu ve müzekke-
re-i mezkûre münderecâtından anlaşılmış olmağla olvecihle sağir-i mezbûr li’ecli’t-terbiye 
evlâd olunmak üzere işbû vesika” verilmiştir35.   

Vaka IV 

Bu vaka evlatlıklarda sık karşılaşılan bir anlaşmazlığa işaret eder. 

Keban Madeni kazası İzzi köyünde Ülfet bint-i İsmail, ev, bahçe ve seksen 
dönüm arazisini “karye-i mezbûre ahalisinden veled-i manevi ittihaz eylediği Hüse-
yin(e)…ölünceye kadar bakub gözetmek şartıyla ferâğ” etmiş, ancak Hüseyin’in bak-
maktan vazgeçmesi sebebiyle mallarının yeniden “uhdesinde kalmak üzere tashi-
hi”ni istemiştir36. 

Bu kayıtlar, gerek aile, gerekse toplumsal hayatta oğulluklar ile ilgili farklı ör-
nekler sunuyor. Birinci vakayı çözümlemek bize Osmanlı toplumunda yaygın bir 
uygulamayı anlamamıza yardımcı olacak ipuçları vermektedir. Oğulluk uygula-
masını diğer koruyucu aile uygulamalarından ayıran en önemli özellik, oğulluk 
alırken karşılıklı anlaşma sonucu yapılan hibe sözleşmesidir. Hibe sözleşmesi ile 
oğulluk edinen kişi önemli derecede mülkü çocuğa hibe edebiliyor; ancak, her 
zaman için sözleşmeden vazgeçebilme hakkı bulunuyordu. Daha oğulluk işle-
minin başlangıcında hibe sözleşmesinin yapılması pazarlık düşüncesi uyandır-

                                                 
33 BOA, A.DVN (Sadaret Divan Kalemi Evrakı), 104/14. Evlatlık Alınan Talebe İbrahim’in 
Arzuhali. 7 Ramazan 1271/23 Mayıs 1855. 
34 BOA, A.MKT.UM (Sadaret Mektûbi Kalemi Umum Vilâyet Evrakı), 392/50.Dahiliye 
Nezâretinden Mısır ve Manastır Vilâyetine. 9 Mayıs 1313/28 Ekim 1895. 
35 KŞKS (Karahisar-ı Şarki Kadı Sicili), 393, s. 4, h. 17. Gurre Zi’l-kade 1333/11 Eylül 1915. 
36 BOA, DH.MKT., 2295/21. Dahiliye Nezâretinden Mamürat’ül-Aziz Vilâyetine. 7 
Ramazan 1317/9 Ocak 1900; BOA, DH.MKT. ,2334/83. Dahiliye Mektûbi Kaleminden 
Mamuratü’l-Aziz Vilâyetine. 21 Zi’l-hicce 1317/21 Nisan 1900. 
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makta ve uygulamanın bir sözleşme haline dönüştüğünü göstermektedir. Ancak, 
İslam hukukuna göre alan kişinin hibeden her zaman vazgeçebilme hakkı, ço-
cukların haklarının zaman zaman kötüye kullanılmasına ve emek kaynağı olarak 
görülmelerine sebep oluyordu.  

İkinci vakadaki şikâyetin nasıl sonuçlandığı hakkında herhangi bir bilgi yok-
tur. Ancak, bu vakada, örneklerine nüfus defterlerinde sıkça rastlanan oğulluk 
uygulamasının bütün basamaklarına ayrıntılı biçimde işaret eden bilgiler bulun-
maktadır.  

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere, en son merci olarak Meşi-
hat dairesine başvuruluyordu. XX. yüzyılın başında verilen fetva, imparatorlukta 
yüzyıllar boyu yaygın olarak uygulanan oğulluk kurumunun hukukî boyutunu 
özetlemektedir. Oğulluk ve evlatlıklar hakkında Şeyhülislam tarafından verilen 
fetva, örnek vakaları anlamamamızı daha da kolaylaştıracak açık bilgiler içeriyor. 
“Bir kimse mahal-i tevellüdde ebeveyni mâ’lûm olan bir çocuğu veled-i manevi ittihaz idüb 
benim oğlumdur deyû ikrar itmesiyle o çocuk nazar-ı şer’de veled-i sulb-ü hakiki hükmünü 
iktisâb etmez. Fakat bir şahs-ı âher içün oğlum veya kızımdır deyû ikrar eylediği ve evvel 
şahs-ı âher dahi kendüsüne hitâben bir söz söyledikde cevâb-ı sahih virmeğe muktedir olduğu 
takdirde evvel şahsın makar olan kimsenin evlâdı olabilmesine salahiyeti olması şartdır. 
Sâniyen kendisi hakkında ikrar olunan kimsenin ikrâr-ı mezkûru kabul etmesidir. Ancak 
makar-ı leh olan çocuk gayr-ı mümeyyiz olub takdir-i nefse muktedir değil ise üçüncü şartın 
hükmü şayan-ı iktisâb olmayub vech-i muharrer üzere vâki’ olan ikrar-ı şurût-ı mezkûreye 
iktiran eylediği sûretde makar-ı leh olan şahsın nesebi ikrar iden kimseden sâbit olub maka-
ra vâris olacağı ve tâbiiyet hususu dahi tafsilât-ı muharrereye tevfik edileceği fetvahâneden 
ifade kılınmışdır”37.  

Fetva, Osmanlı toplumunda uygulanan evlatlık kurumunun sınırlarını çiz-
mekte ve sistemi özetlemektedir. Kısaca, soyu bilinmeyen bir çocuğu, yaşı baba-
sı olmaya uygun olan kimse kendi çocuğu olduğunu iddia eder ve çocuk iddiayı 
kabul ederse, kendi çocuğuymuş gibi kabul ve aralarında miras ve nafaka şartları 
geçerli olur. Yine, soyu bilinmeyen bir çocuk başka birisinin kendi akrabası 
olduğunu kabul ve ölümüne kadar bu kabulünden vazgeçmezse, çocuk bu kim-
senin mirasçısı olur. Ancak, bu kabul bir çeşit vasiyet sayıldığından oğulluk alı-
nan çocuk, kendisini evlat alandan önce ölürse çocuğun akrabaları, evlatlık alana 
mirasçı olamaz. Özetle, İslam hukukunda evlat edinme her zaman tek taraflı bir 
sözleşme sayılmış ve özel hukukun diğer sözleşmelerinin kabul şartlarına bağlı 
kalmıştır. 

 

Osmanlı Toplumunda Oğulluk Uygulaması 
Osmanlı Devleti, sahipsiz ve kimsesiz çocukları korumak amacıyla kurumsal-

laşma sahasında merkeziyetçi politikaların yürürlüğe konulduğu XIX. Yüzyılın 

                                                 
37 BOA, HR,HMŞ,İŞO (Haricye Nezâreti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası Evrakı), 74/68. 21 
Teşrin-i evvel 1326/ 17 Ekim 1908. Evlatlık Hakkında Meşihât Fetvası.  
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ortalarına kadar farklı yöntemler uygulamıştır38. Osmanlı klasik döneminde ba-
rınma esaslı kurum örneklerine rastlanmaz. Kurumsallaşmanın tercih edilmeme-
sinin bilinçli bir politika mı, yoksa bir metot tercihi mi olduğu açık değildir. 
Ancak, çocuk eğitimi ile ilgili bazı eserlerde çocuğun aile ortamından koparıl-
madan yetiştirilmesi ve sahip çıkılmasının bir eğitim metodu olarak tavsiye edil-
diği anlaşılmaktadır. Bu tavsiyelerin de etkisiyle olsa gerektir ki, Ortaçağ Avrupa 
toplumlarında yaygın olarak görüldüğü gibi, Osmanlı toplumunda da çocukların 
öncelikle aile içinde korunması tercih edilir; özel olarak korunmaya ihtiyaç du-
yulduğunda ise geniş aile çevresine öncelik verilirdi39. Kurumsallaşma alanında, 
önceki Türk-İslam devletlerinden devralınan mirasın etkisiyle şehir merkezle-
rinde yüzyıllar boyu, bu ihtiyaç kısmen vakıflar ve imaretler tarafından karşılan-
mış; onlar da yalnızca yardım dağıtımı ile ilgilenmişler, barınma amaçlı bir sistem 
uygulamamışlardır40.  

Devletin şefkatli elinin daha az ulaştığı kırsal bölgelerde ise vakıf esasına da-
yalı kurumsal teşkilattan daha ziyade, hukuk temeline dayalı bir usulün yaygın 
olarak uygulandığı görülür. Usul birbirleri ile bağlantılı olarak aşamalı bir şekilde 
uygulanıyordu. Sistemin uygulanmasında kimsesiz kalan çocuk veya velisine 
seçenekli bir yol izleyebilmesi hakkı tanınıyor, ancak sürecin denetimi kadıya 
veriliyordu. İşlemlerin ilk basamağı boşanmalarda sahipsiz kalan çocuklara uy-
gulanmakta idi. Boşanmalarda kadı çocukların günlük nafaka miktarlarını tespit 
etmekte ve takip ederek ödenmesini sağlamaktaydı.41. Giyim-kuşam ve gıda 
masrafları için reşit olana kadar çocuk için ödenecek nafaka miktarlarına velinin 
varlık derecesine göre mahkeme karar veriyordu42. Hukuk, böylece çocukların 

                                                 
38 XIX. yüzyıl Osmanlı öncesi sosyal yardımlaşma uygulamaları ve kurumları hakkında yeterli 
derecede araştırma yapılmamıştır. Genel bilgi için bkz. Nadir Özbek, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet, İstanbul, 2011, s. 47-104. 
39 Aziz b. Erdeşir-i Esterabadi, Bezm u Rezm, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara, 1990, s. 61; 
Keykâvus, Kabusnâme, Haz. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 2006, s. 136; İlber Ortaylı, Osmanlı 
Toplumunda Aile, İstanbul, 2000, s. 111. 
40 Nurdan Şafak, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kimsesiz Çocuk Olmak ve Islahhaneler 
(1863-1903)”, Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak, Ed. Haşim Şahin, Nurdan Şafak, İstanbul, 
2012, s. 134-135; Osmanlı toplumunda vakıfların sosyal fonksiyonları hakkında geniş bilgi 
için bkz. Hasan Yüksel, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683), 
Sivas, 1998. Bu genel durumdan farklı olarak İlhanlı hükümdarı tarafından Tebriz’de 
barınma hizmeti de veren iki yetimhane yaptırılmıştır. Geniş bilgi için bkz. “XIV. Yüzyıl 
Başlarında Tebriz’de İki Yetimhane”, Savaş Çocukları-Öksüzler ve Yetimler, Ed.Emine Gürsoy-
Naskali, Aylin Koç, İstanbul, 2003, s. 161-181. 
41 Trabzon’da Emine Hatun, kocası Dağistanî Sadullah Efendi’den olan çocuğu Hasan’ın 
“asla malı olmayub nafaka ve kisvebahâya ve sâir levâzım-ı zarûriyesiçün kadr-i kifâye meblâğ karz” 
isteğinde bulunmuş, mahkeme isteği uygun görerek ödenmesine karar vermiştir. TKS, 2107, 
s. 75. 15 Şevval 1313/30 Mart 1896. Nafaka Hücceti; TKS, 2107, s. 54. 9 Safer 1317/18 
Haziran 1899. Nafaka Hücceti. 
42 Emine Hatun mahkemeye başvurarak talebini “sulbü sağir oğlu Mustafa’nın asla malı olmayub 
nafaka ve kisvebahâya eşedd-i ihtiyaç ile muhtac olmağla babası mezbûr Hasan Ağa üzere kadr-i kifâye 
meblâğ farz ve takdir olunmak” şeklinde belirtmişti. TKS, 2107, s. 90. 18 Cemaziy’ül-evvel 
1307/10 Ocak 1890. Nafaka Hücceti. 
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gerek vesayetin büyükanne ve büyükbabalara geçmesiyle kuşaklar arasında, ge-
rekse evlilik ve boşanma sonrası aile içinde olmak üzere kuşak içinde dolaşım 
halinde olmasını amaçlıyordu. 

Çocuğun ana-babasız kalması durumunda, önlem olarak çocuğun kendisini 
ve haklarını korumak için mirastan geriye kalan her ne ise tereke yazımında kadı 
tarafından tespit edilmekte; bu önlemlerle bağlantılı olarak mallarını çocuğun 
yararına işleterek artıracak vasi ve yanında nazır tayin edilerek, ergenliğe kadar 
kadı gözetiminde ve denetiminde kalması sağlanmaktaydı43. Vasinin belirlenme-
sinde akrabalıktan ziyade “emanet ile marûfe ve istikâmet ile mevsûfe ve her vecihle 
vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire” olması, kısaca görevi layıkıyla yerine getirebilme 
salahiyetinin vasiyi tanıyanların şahitliği ile sabit olması etkiliydi44.  

Vasi, kimsesiz çocukların sermayesini nafaka temini amacıyla nema olarak 
adlandırılan faiz işlemiyle değerlendirebilir ve elde edilen nema gelirleri ile ço-
cukların ihtiyaçlarını karşılamayı tercih edebilirdi. Yetimler reşit olduklarında bu 
keseler feshedilmekte ve kalan paraları kendilerine şahitler huzurunda kadı vası-
tasıyla teslim edilmekteydi45. Böyle bir örnekte, İskender Paşa Mahallesi’nden 
Aşçı İbrahim, vefat eden arkadaşı Mahmut’’un çocuklarının vasisi sıfatıyla 1138 

                                                 
43 TKS, 2108, s. 118. 28 Safer 1318/26 Haziran 1900. İzin Hücceti; Çocukların 
malvarlıklarının işletilmesi kadı denetiminde yapılıyordu. Bu işlemler için vasinin kadıdan izin 
hücceti alması gerekiyordu. İzin hücceti örneği için bkz. TKS, 2096/2, s. 135. 28 Şevval 
1315/21 Mart 1898. İzin Hücceti; TKS, 2110, 59. 7 Ramazan 1332/30 Temmuz 1914. Vasi 
Nasb Olduğuna Hüccet; Kastamonu’da beş yaşında Mehmet ve bir yaşında Ahmet’e anneleri 
vasi tayin edilmiştir. Diğer bir örnek için bkz. BOA, ML.VRD.TMT.d (Maliye Varidât 
Muhasebesi Temettuât Defterleri), 4114, s. 2. Makalede Kastamonu Vilâyetinin Temettuat 
kayıtları kullanılmıştır. 
44 TKS, 2107, s. 9. 13 Safer 1313/5 Eylül 1895. Vesayet Hücceti; Vasilik uygulaması ile aile 
çevresinde kalmaları tercih edilen çocuklar her zaman için amaçlanan ortamda 
yetişmemişlerdir. Sahipsiz kalmanın olumsuz etkilerinin her zaman bu çocukları kuşattığı 
anlaşılıyor. Kastamonu köylerinde Kurtoğlu Halil “on yaşında yetim olub öküz ve sâiresi olmayub 
komşularının iânesiyle geçinmekte” idi. BOA, ML.VRD.TMT.d., 3011; Babasından küçük bir 
toprak parçası kalan Karahasanoğlu İsmail’in oğlu ise daha şanslı idi. Tarlayı “komşunun 
iânesiyle ziraât” edebiliyordu. BOA, ML.VRD.TMT.d. ,4151, s. 11-12; Başka bir örnekte 
“komşuluğuna ber vech-i hasbî ziraât” ettirmektedir. Çakıroğlu Ali’nin “kızları Aişe ve Fatıma’nın 
tarlaları da komşunun iânesiyle zer’ olunduğu” anlaşılıyor. BOA, ML.VRD.TMT.d., 4151, s. 3; 
Yine, İplikcioğlu Ali geçinecek malvarlığı olmadığından köyde “şunun bunun iânesiyle taâyyuş” 
etmekte idi. BOA, ML.VRD.TMT.d., 4137, s. 6; Ömeroğlu Osman ise, “dönüm arazisi var ise 
de” tarlayı sürecek sığırları olmadığından “üç senedenberu zıraât olmayub kendisi çobanlık” etmeye 
başlamıştı. BOA, ML.VRD.TMT.d., 4151, s. 11-12. 
45 Daha önce kadılar aracılığıyla yapılan bu işlemler, 1851 yılında merkezileştirilerek Eytam 
Nizamnâmesi’nin çıkarılmasıyla kurulan Emval-i Eytam Nezâreti’ne devredilmiştir. Mehmet 
Çanlı, “Eytam İdaresi Sandıkları ve Osmanlı Devleti’nde Yetimlerin Ekonomik Haklarının 
Korunması”, Savaş Çocukları-Öksüzler ve Yetimler, Ed. Emine Gürsoy-Naskali ve Aylin Koç, 
İstanbul, 2003, s. 59-86; Tahsin Özcan, Osmanlı Para Vakıfları, Ankara, 2003, s. 86-87; 
Cafer Çiftçi, “Osmanlı Devleti’nde Yetim Keseleri”, Kültür (Çocuk Özel Sayısı), Sayı.12, 
Sonbahar 2008, s. 46-51. 
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kuruşluk altını 5 yıl süreliğine Ağazâde Mehmet Ağa’ya 1821 kuruşa nemaya 
vermişti46.  

Koruyucu aile uygulamaları, hukukî önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, 
ikinci aşama olarak devreye sokuluyordu. Genellikle mal varlığı bulunmayan, 
yeni Müslüman olan veya kimsesiz ve fakir çocuklar gibi benzer sosyal gruplar 
için uygulanıyordu. Velinin burada birkaç tercih hakkı bulunmaktaydı. Çocuğu 
koruyucu aile uygulaması olan “icar-ı sağir” anlaşmasıyla besleme olarak nafaka 
karşılığı kiraya verebilirdi. Karışık bir hukukî süreci teşkil eden bu işlemler, 
ekonomik durumu elverişli kimselerin, çocuğa sahip çıkmak, hayata hazırla-
mak, terbiye etmek ve meslek kazandırmak üzere, anne-baba veya vasileri ile 
anlaşarak çocukları belli ücret karşılığında kiralamaları ve bu anlaşmayı kadıya 
tescil ettirmeleri esasına dayanır47. Bu anlamda çocuk özellikle de erkek çocuk-
lar ücretsiz olarak da çalıştırılabilir. Beslemelerin çalışma şartları da çocukluk 
çağına uygun olarak yaşına, cinsiyetine ve bünyesine göre belirleniyordu48. 
Vasi olmayan bir kimsenin temyiz yaşından sonra çocuğu karşılıksız olarak 
çalıştırması yasaktı49. 7 yaşından küçük çocukların masraflarını karşılık bekle-
meden alan kişi karşılayabilirdi. Böyle bir örnekte, Bursa’da Kebabçı Kalfası 
Osman, oğlu Muhammet’i Bahçıvan Süleyman’a “fâkire ve mâ’sere olduğumdan can-ı 
sûri sağir oğlum tahminen üç yaşında işbû hâzır-ı bi’l-meclis …infâk-ı aksâya kudretim 
olmadığından oğlum sığâr-ı mezbûru merkûm Süleyman kendi malından teberrûen infâk u 
aksâ etmek li ecli’l-terbiye ve …merkûm Süleyman’a bi’l-velâye iâde ve teslim eylediğimde ol 

                                                 
46 TKS, 2096/2, s. 3. 26 Şaban 1328/15 Mayıs 1920.İdane Hücceti; Yine diğer bir örnek için 
bkz. TKS, 2096/2, s. 5. 20 Rebi’ül-ahir 1337/23 Ocak 1919. İdane Hücceti. 
47 Pakalın, a.g.e., I, s. 30. 
48 Celal Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himayesi, İstanbul 1998, s.200; Fetvanın gerekçesi 
şu şekildedir. “Lâkiti, sanat erbâbına vermek de câizdir. Çünkü, bu onu eğitmek ve malını koruyup 
gözetmek bâbındandır”. Molla Hüsrev, Gurer ve Dürer Tercümesi, III, Müt. Arif Erkan, İstanbul, 
1980, s. 170. 
49 Ansiklopedik İslam Fıkhı (Fetavây-ı Hindiye), IX, Ter. Mustafa Efe, İstanbul, 2005, s. 442; 
Konu ile ilgili fetva şu şekildedir. “Hind Zeyneb-i sağîreyi velisi izniyle ücret kavlinsiz bir müddet 
istihdâm etmekle Zeyneb’e ol müddetde hizmeti mukâbelesinde ecr-i misline müsâvi esvâb ediverse hâlen 
Zeyneb bâlîğa oldukda Hind’den ecr-i misl namına nesne almaya kâdire olur mu? El-Cevâb: Olur”. 
Ceride-i İlmiye Fetvaları, Haz. İsmail Cebeci, İstanbul, 2009, s. 43; Küçük çocukların zengin 
aileler yanına “teb’â” olarak verilmesi de bu sözleşmeyi andırıyor. Nüfus Defterlerinde geçen 
“teb’â” kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Yetişkinler için çoğunlukla âyan, voyvoda, ağa ve 
muhassıl gibi nüfuzlu ve zengin kimselerin kapı halkı arasında bulunan kimselere 
deniliyordu. Bu şekilde kapı halkına katılanlar hem diğer emek çeşitlerine göre daha iyi 
kazanca sahip oluyorlar, hem de kolaylıkla yükselebiliyorlardı. Örneğin, Kastamonu’da 
Hasan “me’lûf olduğu etbâilikten bir senede” 1080 kuruş alıyordu. Bu komşularının iki veya üç 
katı gelirine karşılık geliyordu. Bundan daha az olmakla beraber, bazı yörelerde hizmetkâr 
anlamında da kullanılmıştır. Çocuklar için hem hizmetkâr, hem de kimsesiz çocuklara sahip 
çıkma anlamına karşılık geliyordu. Genellikle mümeyyiz yani yedi yaşından büyük emeğinden 
yararlanılmak üzere alınan çocuk “teb’a” olarak nitelendiriliyordu. BOA, ML.VRD.TMT.d., 
4114, s. 2; BOA, NFS.d., 2759 Acara-i Ulya Müslim Nüfus Defteri; Diğer bir kaynakta şöyle 
geçmektedir. “Halen Rize Mütesellimi Elhâc Salihzâde Ali Ağa ve mâiyetinde mevcûd tevâbii ve 
neferâtı”. Diğer Nüfus Defterlerinde de yoğun şekilde benzer ifadelere rastlanmaktadır. BOA, 
NFS.d., 1143. Rize Müslim Nüfus Defteri. 
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dahi ber vech-i muharrer istiâre ve teslim ve kabûl ve oğlum sağir-i mezbûr Mehmed’i iâneden 
müstağni oluncaya değin kendi malından teberru” etmek üzere kiraya vermiştir. Diğer 
çoğu örnekte rastlandığı gibi çocuk mümeyyiz yaşından sonra belli bir ücret 
karşılığı ailenin yanında besleme olarak kalmaya devam edecek veya oğulluk 
statüsünde kalacaktır50. Mümeyyiz yaşından sonra çocuk eğer alan aile tarafın-
dan oğulluk edinilmezse, çocuğun haklarının korunması için genellikle ailenin 
yanında hizmetçi olarak belli bir ücret karşılığı yerleştirildiğini, bu yolla da 
ergenlik çağından sonra aileden ayrılacak çocuk için mali kaynak sağlandığı 
görülmektedir. Konya’da yapılan bir sözleşme bu tür işlemlerin bütün süreçle-
rine işaret etmektedir. “Konya Sağir Sokağı Mahallesi’nde müste’ciren mukîm Konya 
Askeri Hastahânesi memûrlarından Ali Efendi’nin zevce-i menkûhesi Hayriye Hanım 
ibnete Musa meclis-i ma’kûd-ı mezkûrda fi’l-asl Erzurum muhâcirlerinden olub nezdimde 
sâkin el-yevm üç aylık İbrahim nam sağirin vâlidesi vefât ve pederi dahi gâib ve mefkûd 
olduğundan başka bir gûna velisi ve münfekk-i şer’îsi ve ism-i mal ıtlâk olunur nesnesi 
dahi olmayub nafaka ve kisveye eşedd ihtiyac ile muhtâce olmağla sağir-i merkûmun 
nezdimde aded-i şuhûr ve sinin beyân olunmaksızın ecr-i misle kesb-i istihkak idinceye 
değin nezdimde kalması içün bi’l-velâyeti’l-âmme kıbel-i şer’den izn i’tâsı matlûbumdur 
didikde mezbûre Hayriye Hanım’ın takrir-i meşrûhu vâkıa mutâbık ve nefs’ül-emre 
muvâfık olub sağir-i mezbûr İbrahim’in veli ve vâsisi ve ism-i mal ıtlâk olunur nesnesi 
olmayub nafakaya eşedd ihtiyac ile muhtac olub sağir-i mezbûr ücrete kesb-i istihkak 
edinceye kadar mezbûre Hayriye Hanım nezdinde” kalmasına karar verilmiş, “ecr-i 
misle kesb-i istihkak itdikde şehri yüz guruş ücret tesmiyesiyle mezbûre Hayriye Hanım’a 
kıbel-i şer’den bi’l-velâyeti’l-âmme icâr ve teslim olunduğunda ol dahi ber-vech-i muharrer 
ücret-i mezkûre ile bâ’de’l-isticâr ve’l-kabûl ücret-i mezkûrdan beher-şer doksan guruşunu 
sağir-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâir levâzım-ı zarûriyesine harc ve sarfa izin 
verilüb bâki on guruşu dahi nezdinde bi’l-ibkâ hin-i bülûğunda sağir-i mezbûr İbrahim’e 
itâ ve teslim” edilmesi istenmiştir51. 

En son başvurulan bir uygulama olarak, veli çocuğunu oğulluk veya evlatlık 
olarak ekonomik durumu uygun aileler yanına verebilirdi. Aile, aldığı bir karar 
ile özellikle de “hibe” ve “ferağ” sözleşmeleri ile beslemeyi evlatlık sayabiliyordu. 
Bu durum besleme ile oğulluklar arasında yoğun statü geçişlerinin yaşanmasına 
sebep olmuştur.  

Oğulluk uygulamasına benzer ilk ve yaygın uygulamaya, devşirme sistemine 
dayalı olarak Acemi oğlanlarının ailelerinden alındıktan sonra saraya veya Müs-
lüman aileler yanına verilmeleri sırasında karşılaşılmaktadır. Aileler yanına “ma-
nevi evlatlık” olarak verilen yeniçeriler örneği evlatlık edinmeyi yaygınlaştırmış 

                                                 
50 BKS, 3072, s. 44. 18 Muharrem 1170/13 Ekim 1756. 
51 KKS, s. 68. Fi’l yevm’il-hamis aşer min şehri Saferi’l-hayr li sene tis’a ve selasin ve selase 
mi’e ve elf; 1913-1914 yıllarında tarım kesiminde ortalama gündelik ücret erkekler için 5-10 
kuruş, kadınlar için ise 3-6 kuruş arasındaydı. Aylık karşılığı erkeklerde 150-300 kuruşa, 
kadınlarda 90-180 kuruşa denk düşüyordu. Çocuğun aylık ücreti 100 kuruş olarak belirlenmiş 
olmasına rağmen bunun yalnızca aylık 10 kuruşu kendisi için saklanacaktı. Bu da 1/10 
oranına karşılık gelmektedir. Son dönem ücretler için bkz. Ahmet Makal, “Türkiye’de Erken 
Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği”, Çalışma ve Toplum, 2010/2, s. 19-20. 
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olmalıdır. Bu duruma İstanbul’u ziyaret eden Albertus Bobovius dikkat çekici 
şekilde değinmektedir. “İnançlarını terk edip Hıristiyanlıktan vazgeçmek zorunda bıra-
kılanları ömür boyu ülkelerini özlemeden Türkler arasında yaşamaya iten başlıca neden 
sarayda başlayıp olağan koşullarda ölünceye dek süren işte bu dostluklardır. Ahiret babası, 
onlara evlerindeki öz babaları kadar iyi muamele eder. Aslında Katolik cemaatine kolaylık-
la dönebilirlerdi, ama çoğu bu dinsizlerle bizdekinden çok daha güçlü ve gerçek dostluk bağ-
ları kurmuşlardı”52.  

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda artan ve olağan hale gelen göç, fakirlik, salgın 
hastalıklar, kuraklıktan kaynaklanan kıtlık ve açlık çoğu zaman aileleri oğulluk 
vermeye sevk eden en önemli sebeplerdir. Bu sosyal ortam velileri seçeneksiz 
bırakmıştır. Aileler ağır hayat şartlarında öncelikli olarak çocukların yaşamlarına 
yönelik önlemler almaya gayret gösteriyorlardı. Böyle bir örnekte, Edirne Vilaye-
tine bağlı Mızka kazasının Pilatano köyünde yaşayan Leonida “efgâr-ı fukarâdan 
olan pederi tarafından”, Heybeliada’da bir aileye verilmiş; “orada büyümüş ve mahal-
lince bir gûna alakası kalmamış olmasıyla yirmi sekiz senedenberû” oraya yerleşmiştir53. 
Hatta devletin göçmen sorunları ile boğuştuğu dönemlerde oğulluk dağıtımı 
devlet eliyle yapılıyordu. Muhacir Yusuf’un Muhacirin Komisyonu aracılığıyla oğul-
luk olarak Şakir Efendi’ye verilmesi örneği, kitlesel yapılan bu tür dağıtımlara 
yalnızca bireysel bir örnek oluşturur54. 

Veli, kalabalık ailede çocuğun nafakasını karşılamakta güçlük çekerse, daha 
iyi bir çevrede yetişmesini sağlamak amacıyla ekonomik durumu iyi aile yanına 
verebilme hakkına sahiptir. Özelikle bu işlemler 7 yaşından küçük “icar-ı sağîr” 
anlaşması yapılamayacak çocuklar için tercih edilmiştir. Daha Şeyhülislâm 
Ebusuûd Efendi zamanında şekillendiği anlaşılan nafaka tescilinin her iki taraf 
için de birçok avantajları bulunmaktaydı. Ebusuûd Efendi “Zeyd, oğlu Amr-i 
sağîri fakir olduğu ecilden iyâlliğe verib “her ne harcedersen bâ’de zamanın ben vereyim” 
deyip, Bekr Amr’ı altı yıl besledikten sonra, Zeyd Amr’ı almak istedikten, Bekr dahi 
harcını Zeyd’den şer’ân almağa kâdir olur mu?” sorusuna verdiği “miktarını isbat 
edicek olur” fetvasıyla nafaka tescilinin önemine değinmiştir55. 

                                                 
52 Topkapı Sarayında Yaşam, Çev. Ali Berktay, İstanbul, 2009, s. 71. 
53 BOA, DH,MKT, 2516/10 Dâhiliye Mektûbi Kaleminden Edirne Vilâyetine. 7 Temmuz 
1317/16 Temmuz 1317; BOA, DH,MKT, 2423/118 Dâhiliye Mektûbi Kaleminden Edirne 
Vilâyetine 15 Teşrin-i evvel 1316/29 Aralık 1898. 
54BOA, MVL, 497/149. Riyâsetpenahiden Zabtiye Müşiriyetine İstida’. 15 Muharrem 
1283/30 Mayıs 1866. 
55 Verilen çocuğun her zaman geri alınabileceği ile ilgili Ebusuud Efendi’nin fetvası şu 
şekildedir: “Hind, kızı Zeyneb-i sağîreyi Haticeye iyalliğe verib, Hatice Zeynebi besledikden sonra, Hind 
Zeynebi cebr ile Haticeden almağa kâdire olur mu?-Olur, amma Haticenin hatırın riâyet etmek gerektir”. 
M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebusuud Efendi Fetvaları, İstanbul, 1983, s. 35. 
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Yine bunlara eklenmesi gereken bir diğer neden üvey annelerin küçük ço-
cuklara karşı kötü tutumlarıdır. Üvey annelerin kötü tutumları çocukların ev-
latlık verilmesi geleneğini yaygınlaştırmıştır56. 

En önemli sebeplerden biri de gayrimüslim çocuk veya anne-babasından 
herhangi birisinin din değiştirerek Müslüman olmasıdır. Osmanlı mahkemeleri-
nin elkitabı Mültekâ’da gerekçe şu şekilde belirtilmişti. “Yahudiye Hind, boşayan 
kocası Müslüman Zeyd’den olan oğlu küçük Amr’i muhafaza hakkı ile tutmak üzere iken 
yedi yaşını tekmil ve sebebi necat olduğunu bilip dine aklı ermekle Zeyd gâib olan Müslü-
manlardan kimse akrabası olmayub küfür ülfeti korkutmakla hakim küçük çocuğun sâlih 
kimselerden Müslüman Bekir’in yanında durmasına karar verince, Bekir küçük çocuğu 
Hind’den alıp terbiye ve yanında tutmaya kâdir olur mu? Elcevâb. Olur”57.  

XVI. Yüzyılda Bursa ve XIX. yüzyılda Rumeli’de çocuk yaşta görülen din 
değiştirmeler hesaba katıldığında, fetvaların olasılıklardan değil yoğun başvurular 
sebebiyle verildiği anlaşılmaktadır. Genellikle de küçük yaşta hizmetkâr alınan 
çocukların bazı dinde zorlama olayları tespit edilse bile, Müslüman olmaları 
örneklerine sık rastlanıyor. Birkaç din değiştirme örneği duruma işaret etmekte-
dir. Yanya Eyaleti Kurşoviçe köyünden Nikola doğduğundan beri başkalarının 
yanında hizmet etmekteyken, bir yıl önce Delvine’de Süleyman Bey’in hizmetine 
girerek ergenlik çağında Müslüman olmuştur58. Yine, Varna Mınkalye kazası 
Hebice köyünde Molla Emin’in hizmetinde bulunan 9 yaşındaki Dimo kaçarak 
Müslüman olmuştur59. 

Kadı, çocuk adına Osmanlı hukuk literatüründe “velâyet-i amme” olarak ad-
landırılan kamu hakkına sahip olduğundan, bu hakka dayanarak, gayrimüslim 
anne-baba yanında bulunan hür veya köle muhtedi çocukları, Müslüman aile-
ler yanına yerleştirme hakkına sahipti60. Tersi durumda, bir gayrimüslimin 
Müslüman köle veya çocuğu din değiştirmeyi engellemek amacıyla temyiz 
yaşından sonra her ne sebeple olursa olsun yanına alması yasaktı61. Bursa’da 
Müslüman olup Abdullah adını alan “sağir oğlanı kıbel-i şer’î şerîfden vâsisi olan 
hâmil’ül-kitâb ve râfi’ül-hitâb Ramazan bin Veli nam hayyat tebenni içün taleb ettikde 

                                                 
56Aziz Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez-Yol, I, İstanbul, 1982, s. 54-55; Ferhunde Özbay, 
“1911-1922 Yıllarında Anadolu’nun Kimsesiz Kız Çocukları”, Savaş Çocukları: Öksüzler ve 
Yetimler, Ed. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, İstanbul, 2003, s. 109. 
57 İbrahim-i Halebî, İzahlı Mültekâ El-Ebhûr Tercümesi, II, Müt. Mustafa Uysal, İstanbul, 1968, 
s. 170; Molla Hüsrev benzer fetvasında şöyle demektedir. “Zımmiye çocuk dine akıl erdirinceye 
kadar Müslüman kadın gibidir. Yani, Müslüman olan çocuğuna bakmaya daha haklıdır. Çünkü hıdâne 
şefkate dayanır. Çocuk dine akıl erdiremediği müddetçe anasına vermek çocuk için en uygun olanıdır. Şayet 
dine akıl erdirip anlarsa, zarar ihtimali olduğu için anasından ayrılır, veya çocuğun küfre alışmasından 
korkulursa ayrılır. Çünkü, küfre alışmak bazen dine akıl erdirmezden önce olur”. Molla Hüsrev, a.g.e., 
II, s. 271. 
58 BOA, A,MKT (Sadaret Mektûbi Kalemi Evrakı), 112/85. Yanya Kadısının İlamı.  
59 BOA, A,MKT, 146/155. Varna Muhâfızına Şukka. 8 Şevval 1264/24 Şubat 1866. 
60 Maverdi, el-Ahkâmü’s-Sultaniyye, Çev. Ali Şafak, İstanbul, 1976, s. 74. 
61 BOA, DH.MKT, 392/7. Manastır ve Mısır ile Dahiliye Nezâretinin Evlatlık Çocuk 
Hakkında Yazışma Kayıtları. 9 Muharrem 1313/2 Temmuz 1895. 



BAY                                                             Hayırsever Osmanlılar ve Oğullukları  

203 

 

sağir-i merkûm mezbûr Ramazan’a tebenni içün” verilmiştir62. Yine Bursa’da 
Yorgaki veled-i Paskal ise Müslüman olduğunda ergenlik çağında olduğundan 
Bostan Çelebi’nin yanında “hizmetin itmeğe müteâhhid olmağın mezkûr Bostan Çelebi 
yanına” verilmiştir63. 

Ailelerin alış sebepleri ise daha farklıydı. Ailelerin oğulluk almalarının en baş-
ta gelen sebebi hayır yapma ve kimsesiz çocuklara sahip çıkma düşüncesidir. 
Yaygın bir hayır geleneğinin kurulduğu da anlaşılıyor. Yaşlılıkta bakma beklentisi 
ve erkek çocuk sahibi olma arzusuyla da böyle bir işe girişebilmekteydiler. Ço-
cuksuz olduğu anlaşılan Emekli Sivas Redif kumandanı Ferik Münir Paşa, adeta 
her uğradığı yerden evlatlık almıştı. Önce Aziziye’de Haçırtuzâde Hasan 
Bey’den bir erkek ve kız çocuğu ile Kızancık’ta bir kız çocuğu almıştır64. Oğul-
luk almada köy sosyal ortamında yoğun emek ihtiyacının gereği yanında, diğer 
aileler karşısında kalabalık olma arzusunun da etkili olduğu anlaşılıyor. Müslü-
man veya Türkü soyunu sürdürecek bir oğula sahip olmaktan daha mutlu ede-
cek bir şey yoktu65. Çocuk kendi soyundan olmasa bile en azından oğulluk ola-
bilmekteydi. Kırım Savaşı sırasında İstanbul’u ziyaret eden Fransız Durand De 
Fontmagne toplumun bu alışkanlığı hakkında izlenimlerini aktarır. “Çok çocuk 
sahibi olmak erkekleri de gururlandırır. Bazıları otuz çocuk babası olmakla öğünür. Aslın-
da Türkler, çocukları çok seviyorlar. Çocuğu olmayanlar evlat edinmekte mahzur görmüyor-
lar. Kadıya giderek şahitler önünde ilgililer bir anlaşma yapıyorlar, bu aynı zamanda ölüm-
den sonra malın devlete kalmasına engel olmanın da bir yolu. Evlat edinilen çocuklar, yeni 
aileleri tarafından hakikaten ve candan sevilirler”66. 

Oğulluklar toplumun önemli bir kesimi için ihtiyarlıkta kendilerine sahip çı-
kacak bir zümreyi oluşturuyordu. Çatalca’da Kosti, bebeklikte yanına alıp bü-
yütmüş olduğu Silivrili Dimitri’ye “birkaç sene mürûrundan sonra mutasarrıf bulundu-
ğum hane ile dükkânımı hayatda oldukca masârifimi rü’yet etmek ve hizmet-i bendegânemde 
bulunmak şartıyla on iki bin guruş mukâbilesinde Dimitri’ye furûht ve bildirmiş isem de bir 
habbe ve bir akçe ahz olunmayarak mukâvele-i mezkûreye riâyet etmediğinden başka bende-
lerini hanemden tard ederek sokağa çıkarmış” olduğundan mahkemeden duruma 
müdahale isteğinde bulunmuştur67. Özellikle yaşlılara hizmet kurumsallaşması-
nın bulunmadığı bir ortamda, bu durumun yoğun şekilde oğulluk almada etkili 
olduğunu tespit etmek şaşırtıcı değildir. Veli yaşlılıkta yakın ilişkiler kurduğu 
oğulluğunun yanında kalabilmektedir. Kastamonu’da Ömerbeşe oğlu Mehmet 

                                                 
62 Osman Çetin, “Bursa Şer’i Mahkeme Sicillerinden Notlar”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, S. 2, C. 2, Yıl: 2, 1987, BKS., A141/168,vr.110a’dan naklen. Ramazan 993/Eylül 
1598. 
63 Osman Çetin, “Bursa Şer’i Mahkeme Sicillerinden Notlar”, BKS., A153/201, vr.18b.’dan 
naklen. 17 Zilkade 1006/Temmuz 1598. 
64 BOA, ZB, 455/21. Zaptiye Nezâretinden Sivas Vilâyetine Şukka. 20 Mayıs 1325/1 
Temmuz 1907. 
65 Robert Mantran, XVI.-XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, İstanbul, 1991, s. 156. 
66 La Baronne Durand De Fontmagne, Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, Çev. Gülçiçek 
Soytürk, İstanbul 1977, s. 242-243. 
67 BOA, A.MKT.UM., 35/75. Hazret-i Müsteşariden Çatalca Kazası Müdüriyetine Şukka. 21 
Zilhicce 1266/27 Ekim 1850. 
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“erbab-ı zıraâtdan ise de emlâk ve arazisi olmayub işbu divân-ı mezbûr derûnunda nefs-i 
Bozoğlak karyesinde yetim Karagözoğlu Mustafa oğulluğu olub yanında” kalmaya başla-
mıştı68. Yine, Rüsumat Emini Sabri Paşa’nın ölümünden sonra kimsesiz kalan 
hanımına evlatlığı Binbaşı İbrahim Ethem Efendi sahip çıkmıştır69.  

Oğulluk uygulaması toplumsal katmanlar arası geçiş fonksiyonu da üstlen-
miştir. Özellikle taşra idarecileri olan ayanlar edindikleri köle ve daha az miktar-
da olmakla beraber oğulluklar ile daire-kapı halkı sistemi içinde devşirme sistemi 
benzeri bir devlet adamı yetiştirme politikası uygulamışlardır70. Küçük yaşta 
alınan çocukların çoğunluğunu ise kimsesiz ve sahipsiz çocuklar oluşturuyordu. 
Örneğin, Çürüksu Sancağı Koh mahallesinden Süleyman bin Ali köyünü terk 
ederek Acara-i Ulya kazasında Hule köyünde Hüseyin Bey’e tabi olmuştur. Bu 
çocuklar kapı halkı içinde kendi fiziksel güçleri ile orantılı işlerde istihdam edil-
mişlerdir. Örneğin, on yaşında Ahmet “muhafız paşa hazretlerinin hareminde hade-
me” olarak çalıştırılıyordu71. Bu kimseler çocuk yaşlarda ayanın kapı halkına 
katılmakta, böylelikle devlet katında bahtını aramakta, aynı zamanda gelir elde 
etmekteydi. Bunlar arasında mümeyyiz yaşından küçük örneklere de rastlanmak-
tadır. Örneğin, Hacı Ahmet dört yaşındaki Mustafa’yı teba olarak almıştır. Mer-
kez ve taşra yönetici sınıfı ve bürokratlar tarafından alınan oğulluklar, elde ettik-
leri fırsatları iyi değerlendirdiklerinde önemli görevlere yükselebilmişlerdir. Ge-
rek başkentte, gerekse taşrada bu yolla yükselen idareci örneklerine bol olmasa 
da rastlanabilmektedir.  

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa’ya ait 
iki örneğin ayrıntılı incelemesi uygulamanın işleyişini aydınlatmaktadır. Bu ör-
nekler taşrada daire-kapı halkı uygulamasına da ışık tutuyor. Köprülü Mehmet 
Paşa’nın silah arkadaşlarından Oruç Bey’in Bağdat kuşatmasında şehit düşmesi 
üzerine oğlu yetim Mustafa’yı küçük yaşta evlatlık olarak yanına almış, öz oğlu 
Fazıl Ahmet Paşa ile birlikte medrese eğitimi aldırarak yetiştirmiş; sonra onu kızı 
ile evlendirerek, silahtarlığında ve telhisçiliğinde bulundurup bürokrasi kademe-
lerinde yükselmesini sağlamıştır72. Küçük yaşta İran sınırında esir edilen Gazi 

                                                 
68 BOA, MLV.VRD.TMT.d., 4080, s. 15. 
69 BOA, Y.A.HUS (Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı), 359/60. Rüsumat Emini Sabri 
Paşa’nın Hanımının Evlatlığı Binbaşı Ethem Efendi’nin İstanbul’da İstihdamına Dair 
Arzuhali.10 Rebi’ül-Âhire 1314/18 Eylül 1896; Bu çeşit olaylara sık rastlanmaktadır. Yine, 
Eski Birecik Voyvodası Himmet Ağa’nın hanımı Fatma, bakacak kimsesi olmadığından 
oğulluğu Mehmet’in askere gitmemesi isteğinde bulunmuştur. BOA, A.MKT., 131/50. 26 
Cemaziye’l-Âhir 1264/30 Mayıs 1848. 
70 Alemdar Mustafa Paşa, sekiz-on yaşında Bekâr Bey’i oğulluk olarak almıştı. BOA, HAT 
(Hatt-ı Hümayun),734/34850. 29 Zi’l-hicce 1224/4 Şubat 1810; Tespit edilen bazı örnekler 
vardır. Süleyman Paşa, Mehmet Sadık Bey’i oğulluk olarak almıştı. BOA, HAT, 14/547; 
Yine, Berat Hanedânından Tufeyl Paşa, Abdulhamid Bey’i evlatlık olarak almıştır. BOA, 
A.MKT.UM., 392/50. Bolu Kaymakamı Ahmet Efendiye Şukka. 2 Receb 1276/25 Ocak 
1860. 
71 BOA, NFS.d., 232 Çürüksu Sancağı Müslim Nüfus Defteri. 
72 M. Münir Aktepe, “Mustafa Paşa, Merzifonlu, Kara”, İslam Ansiklopedisi, MEB, VIII, 
İstanbul, 1971, s. 736-738; “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 
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Hasan Paşa ise, Tekirdağlı tüccar Hacı Osman tarafından satın alınarak evlatlık 
edinilmiş ve kendi çocukları ile büyütülmüş; gençliğinde orduya kaydolmuş, geri 
dönünce efendisinin kızı ile evlenmiş, daha sonra Kaptan-ı Deryalığa yükselmiş-
tir73. 

Tanzimat dönemi ile başlayan reformlar kurum için bir dönüm noktası ol-
muştur. Tanzimat dönemi ve bir süre öncesinde başlayan idari reformlar diğer 
alanlar kadar oğulluk kurumunu da etkilemiş, bu durum toplumsal algılarda da 
bazı değişikliklere yol açmıştır. Oğulluk kurumunu etkileyen ilk gelişme II. 
Mahmut tarafından ilk okuma yazma eğitimi zorunluluğu getiren fermanın ila-
nıdır. Esnaf yanına çırak olarak verilen kimsesiz çocukların karşı karşıya bulun-
dukları ahlak ve eğitim yaşamına yönelik tehlikeler yüzünden padişah ve devlet 
adamları kaygılanmaktaydı. Bu nedenle padişah eğitim reformları ile bağlantılı 
olarak bu durumu engellemeye yönelik bazı önlemler almıştır. 

Fermanda, esnaf çıraklarının genel olarak durumlarına değinildikten sonra, 
anne-babasız olup nafakasından dolayı bir usta yanında çalışan çocuğa ustasının 
sadece sanatını öğretmeyeceğini, ergenliğe kadar günde iki defa birer saat oku-
ma-yazma eğitimi aldırmalarının zorunlu olduğu, eğer bu görevlerini yerine 
getirmezlerse ustalarının cezalandırılacakları açıkça belirtilmiştir74. Bu düzenin 
XIX. Yüzyılın sonunda da aynı şekilde sürdürüldüğü görülüyor. 1313/1895-
1896 yılında çırak mekteplerinin oluşturulmasına yönelik Aydın Vilayeti’nden 
sancak ve kazalara gönderilen “Çırak Mekteplerinin Teşkili Hakkında Makam-ı 
Vilâyetden Tanzim Olunan Talimatnâme Sûreti”nin 4. maddesinde “sanayi-i muhtelife 
erbabı nezdinde çıraklık eden çocuklar yetim veya fakir olub te’min-i mâişete muhtaç olduk-
larına göre mekâtib-i ibtidâiyeye devâma icbar edilememekle beraber ihtiyacât-ı maneviyelerini 
istihsale medâr olmak üzere teşkil edilen çırak mektebi için muâyyen olan evkâtta tahsile 
devama mecbûr” tutulmuştur75. 

Milli ordunun kurulması oğulluk kurumunu etkileyen diğer önemli gelişme-
dir. 1846 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren Askerlik Kanunu ile askere 
almada kura usulüne geçilmesi, toplum tarafından yüzyıllar boyu kabul edilmiş 
şekliyle oğulluk kurumunda bazı yapısal değişikliklere sebep olmuştur. Kanunun 
50. bendine göre; isimlerine kura çıkanlar yerlerine “bedel” vermek isterlerse 
yirmi günlük sürede istenilen nitelikte bir kişiyi bulup yirminci güne kadar kaza 
merkezine getirip teslim edecekler; bu süre içinde bedel bulamayanlar askere 
alınacaklar; fakat yine askere gittikten sonraki üç ay içinde kendi yerlerine asker-
lik yapacak birini bulurlarsa kendileri salıverilecekti. Bedel uygulamasında beyaz 

                                                                                                                   
29, Ankara, 2004, s. 1147-1165; “Mustafa Paşa (Kara)”, Sicil-i Osmanî, IV, Yay. Haz. Nuri 
Akbayar, İstanbul, 1996, s. 1198. 
73 İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Hasan Paşa, Cezayirli, Gazi”, İslam Ansiklopedisi, MEB, V/1. Kısım, 
İstanbul, 1964, s. 319-323; “Hasan Paşa (Gazi) Palabıyık”, Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmanî, 
II, Yay. Haz.Nuri Akbayar, İstanbul, 1996, s. 638. 
74 Mahmud Cevad, Maârifi Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilât ve İcarâtı, XIX. Asır Maârif 
Tarihi, Haz. Taceddin Kayaoğlu, Ankara, 2001, s. 2-3. 
75 Salnâme-i Vilâyet-i Aydın: 1313 Sene-i Hicriyesine Mahsus, Def’a.16, İzmir Vilayet Matbaası, 
İzmir 1313, s. 529-532. 
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kölenin bedel verilebileceği, buna karşılık “Arap” kölelerin verilemeyeceği, aynı 
zamanda yeri yurdu belirsiz, halk arasında kötü şöhrete sahip kimselerden bedel 
olamayacağı gibi bazı ayrıntılar da belirtilmiştir76. 

Çıkarılan yeni askerlik kanunu, askerlik sistemine güçlü bir merkeziyetçi dü-
zen getirerek “oğulluk” kurumunun önemli ölçüde değişikliğe uğramasına sebep 
olmuştur. Kanunun çıkışından sonra kendi çocuğu yerine “bedel” vermek ama-
cıyla “oğulluk” alma uygulaması, etkili bir sebep konumuna yükselmiştir. Bazı 
yörelerde uygulamanın yer edindiğine dair zengin örneklere rastlanıyor. Bunun 
açık örneğine Malatya şehir merkezinde Samanlıoğlu Kasım Bey’in hanesinde 
rastlanmaktadır. Kasım Bey, oğlu ve torunları olmasına rağmen iki oğulluk 
edinmiş; daha sonra oğulluk edindiği Ali ve Mehmet “rızasıyla asâkir-i şahâneye” 
gitmişlerdi77. XIX. yüzyılın sonlarında köleliğin yasaklanması sürecinde yaşanan 
toplumsal değişimin, besleme kurumuna etki ederek hizmetçi statüsüne düşür-
mesine benzer şekilde, askerlik sisteminde yürürlüğe konulan “bedel” usulünün 
oğulluk alma da etkili olduğunu tespit edebilmemize rağmen, boyutunu tespit 
imkanı yoktur. 

XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde hazırlanan Nüfus Defterleri, Osmanlı toplu-
munda oğulluk uygulamasının güzel bir panoramasını sunar. Uygulamanın aldığı 
vaziyeti defterlerden bütün açıklığı ile izlemek mümkündür. İlk incelediğimiz 
Malatya çevresinde, çocuksuz ailelerde oğulluklara az rastlanmakta, buna karşılık 
çocuklu veya çok çocuklu hanelerde birden çok oğulluk edinme oranı daha da 
yükselmektedir. Oğulluğun çocuksuzluktan alınmadığı, eğer böyle bir durum 
varsa bu sebebin çok az etkili olduğu anlaşılmaktadır. Nüfus defterine daha 
sonra eklenen jurnal kayıtlarında, şehir içinde oğullukların ticarî faaliyetlerde 
kullanıldıklarını gösteren kayıtlar vardır. Kahveci esnaflığı yapan Ahmet’in oğul-
luğu Ali ve diğer oğulluğu Mehmet “kısmet arzusuyla Şam-ı Şerif’e” gitmişlerdir. 
Malatya çevresindeki gayrimüslimler arasında ise, muhtemelen daha uygun sağ-
lık şartlarından dolayı ölüm oranlarının düşük olması ve kiliselerde özellikle de 
manastırlarda açılan yetimhanelerin bulunması veya defterlerden tespit edeme-
diğimiz diğer bazı sebepler ile oğulluk uygulamasına çok nadir rastlanmaktadır. 
Malatya şehir merkezinde gayrimüslimler arasında sadece bir oğulluk kaydı var-
dır78. Birden çok kardeşi oğulluk alma geleneği de yaygındır. Çocuğu olmayan 
Erguvanlı oğlu Himmet, Ali, Hasan ve Mustafa adında üç kardeşi oğulluk almış-
tır79.  

Ayan, eşraf ve zenginlerin köleleri tercih etmeleri varlıkları ile doğru orantılı-
dır. Orta tabaka emek ihtiyacını aldıkları oğulluklar ile karşılıyordu. Aynı za-
manda Ekmekçi ve Çulha esnafı gibi meslek grupları usta-çırak ilişkisine dayalı 
bir sistem geliştirmişler ve oğullukları esnaf teşkilatı içinde istihdam etmişlerdir. 
Çocuklar, teşkilat içinde kendi fiziksel bünyelerine uygun, gelir karşılığı ve dü-
                                                 
76 Çıkarılan kanunun geniş tahlili için bkz. Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye Askerlik, 
İstanbul, 2008,  s. 76,77-83. 
77 BOA, NFS.d., 2641. Nefs-i Malatya Müslüman Nüfus Defteri. 
78 BOA, NFS.d., 2644. Nefs-i Malatya Gayrimüslim Nüfus Defteri 
79 BOA, NFS.d., 2641Nefs-i Malatya Müslim Nüfus Defteri 
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zenli olarak tam zamanlı küçük işlerden başlayarak, yavaş yavaş güç ve sabır 
gerektiren esas işgücüne dahil oluyorlardı. Esnaf teşkilatına katıldıklarından 
kurallara uygun olarak asıl işgücüne katılımları uzun yıllar alıyordu. Başlangıçta 
çocuklar sıradan ve niteliksiz işler yapmaya başlıyorlardı. Sonunda hayatlarının 
daha sonraki dönemlerinde kendilerini toplumun saygın bir üyesi yapacak olan 
vasıflı emeğin ifadesi olan ustalıkla donanarak ayrılıyorlardı. Bu düzene uygun 
olarak Çulha esnafı Mustafa’nın oğulluğu Ahmet esnaf teşkilatı içinde “şakirt” 
olarak meslek öğreniyordu. Yine, Terzi Abdullah oğulluğu Ali’yi esnaf olarak 
yetiştiriyordu80. Daha alt meslek grubundaki kimseler de oğulluk alıyordu. 
Rençperlik yapan Yusuf, Mehmet’i, Kahveci Ahmet, Mustafa’yı ve Hademe 
Hanlıoğlu Süleyman, Hüseyin’i oğulluk almıştı. Oğulluk alanlar tüccar, muhtar, 
terzi, çiftçi, culha, rençper, ekmekçi,81 imam, âyan, müderris, mültezim, bakkal, 
voyvoda, gemici, memur, vali ve kâtip gibi idareciler veya çeşitli meslek grupla-
rına mensup hali vakti yerinde kimselerdi82.  

Trabzon ve merkeze yakın Yomra ve Tonya kazalarında da oğulluk edinme 
yaygın olarak rağbet görmüştür. Yetim çocukları çırak olarak esnaf yanlarına 
yerleştirme usulü burada da yaygın şekilde uygulanıyordu. Kindinar mahallesin-
de Seyyid Kamil ve Mehmet yetim çocukları çırak olarak yanlarına almışlardı. 
Yine, Mehmet beş yaşında yetim Ali’yi çırak almıştı. Özellikle kırsal alanlarda 
çıraklığa benzer diğer bir uygulama küçük çocukların hademe olarak aileler ya-
nına yerleştirilmesidir83. Durumu açıklayan kayda Çürüksu’da rastlanıyor. Yedi 
yaşında “Meshize’nin yetimi Hasan bin Deli Mehmed karyesinde sâkin olan Köse oğlu 
Osman’a hizmetkâr” verilmiştir. Ayrı bir örnekte, aynı aileden babasız kalan on 
beş yaşında Givioğlu Mehmet Çakvi’de, kardeşi on iki yaşında Hasan Dagva’da 
ve yine kardeşi yedi yaşında İnce Mehmet, Ahmet Bey’in yanında hizmetkâr 
bulunmaktaydılar84. Yine Trabzon çevresinde gerek çocuklu, gerekse çocuksuz 
aileler oğulluk almışlardır. Örneğin, Kasımağa mahallesinde Mehmet oğlu olma-

                                                 
80 BOA, NFS.d., 264. Malatya Müslim Nüfus Defteri; BOA, NFS.d.2644. Malatya 
Gayrimüslim Nüfus Defteri. 
81 BOA, NFS.d., 2641. Malatya Müslim Nüfus Defteri. 
82 85 Numaralı Mühimme Defteri (1040-1041(1042)/1630-1631(1632), Özet-Transkiripsiyon-
İndeks, Haz.Hacı Osman Yıldırım ve Diğerleri, Ankara 2002, hük. 428, s. 262; BOA, A.MKT, 
131/50. 26 Cemaziyü’l-âhir 1264/30 Mayıs 1848; BOA, BEO (Babıali Evrak Odası Evrakı), 
349/26111. 18 Receb 1311/26 Ocak 1894; BOA, HAT, 1379/54311. 29 Zi’l-hicce 1203/19 
Ekim 1789; BOA, HAT, 1382/54629. 29 Zi’l-hicce 1203/19 Ekim 1789; BOA, HAT, 
734/34850. 29 Zi’l-hicce 1221/9 Mart 1807; BOA, C.ZB., 42/2064. 29 Zi’l-hicce 1255/4 
Mart 1807; BOA, A,DVN, 17/42. 15 Şaban 1262/8 Eylül 1846;BOA, DH,EUM,AYŞ, 
66/61. 18 Zi’l-hicce 1337/13 Ekim 1919; BOA, A.DVN., 119/99. 15 Cemaziyü’l-Evvel 
1273/12 Ocak 1857. 
83 BOA, NFS.d.,1149. Trabzon Müslim Nüfus Defteri. 
84 BOA, NFS.d., 232. Çürüksu Müslim Nüfus Defteri, s. 84.; Hizmetkar, bazı durumlarda 
tarım işçisi anlamında kullanılmıştır. Tevfik Güran, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, İstanbul, 1998, 
s. 189. 
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dığından Hüseyin’i oğulluk almıştır. Yine, iki erkek çocuk sahibi 
Küçükibrahimoğlu Ali, üç oğulluk almıştır85.  

Daha doğuda yer alan Batum, Çıldır ve Gönye’de Müslümanlar arasında 
oğulluk uygulaması yaygındı. Genellikle, bu çevrede erkek çocuksuz aileler oğul-
luk almaktaydı86. Örneğin, Gogotav Abdurrahman, oğlu olmadığından üç yaşın-
da Süleyman’ı, yine Devioğlu Selim, bir yaşında Hüseyin’i oğulluk olarak almış-
lardır. Doksan yaşındaki Arabacıoğlu Goç Ali’nin hanesi aile yapısına ışık tut-
maktadır. Aynı hanede, oğul, torun ve oğulluk beraber bulunuyordu. Aynı aile-
den öz kardeşler de oğulluk alınmıştır. Örneğin, Süleyman, oğlu olmasına rağ-
men Şaban ve Aziz adında iki kardeşi oğulluk almıştır. Yine Muhtar-ı Sani 
Papinoğlu İsmail beş oğlu olmasına rağmen Hurşid’i oğulluk olarak almıştır87.  

Rize çevresi kimsesiz çocuklara akraba çevrelerinde sahip çıkılması yönüyle 
farklılık arz etmektedir. Kaza merkezinde muhtar gibi nüfuzlu kişiler daha sık 
oğulluk almışlardır88. Oğulluklara Müslüman köylerde seyrek rastlanmasına 
karşın, kaza merkezindeki mahallelerde köylere oranla daha sık rastlanmaktadır. 
Yörenin köyleri ve kaza merkezinde küçük yaştaki çocukları oğulluk yerine 
“teb’a” olarak verme alışkanlığı daha yaygın ve kabul görmüştür.  

Daha kırsal sahaları değerlendirmeyi tercih ettiğimiz Doğu Karadeniz bölge-
sinde, Canik, Ordu ve Giresun’da erkek çocuğu olan aileler oğulluk almayı ter-
cih etmiştir. Örneğin, Sürmene köyünde Kürtoğlu Osman dört oğlu olmasına 
rağmen Hüseyin’i oğulluk olarak almıştır89. Birkaç olayın arşivlere yansıdığı İs-
tanbul’da da benzer durum gözlemlenmektedir90. Canik’te Arim ve Ünye çevre-
sinde Ermeni ve Rum cemaat içinde oğulluk edinme rağbet görmemiştir. Ay-

                                                 
85 BOA, NFS.d.,1149. Trabzon Müslim Nüfus Defteri. 
86 BOA, NFS.d., 2758. Acara-i Sufla Müslim Nüfus Defteri; Genel olarak şu defterler 
taranmıştır.  BOA, NFS.d., 1170. Kaza-i Gönye Müslim Nüfus Defteri; BOA, NFS.d., 1169. 
Ardahan Müslim Nüfus Defteri; BOA, NFS.d., 1169. Canik Arim Kazası Nüfus Defteri; 
BOA, NFS.d., 1137. Hemşin Müslim Nüfus Defteri; BOA, NFS.d., 1137. Pazar Müslim 
Nüfus Defteri; BOA, NFS.d.,1002. Canik Arim Kazası Ehl-i Zimmet Reaya Nüfus Defteri 
(Ermeniyan); BOA, NFS.d, 1043. Liva-i Ordu Tâbi-i Liva-i Karahisar-ı Şarkî Reâyay-ı 
Ermeni; BOA, NFS.d., 1044. Ordu Kazası ehl-i Zimmet Reaya Nüfus Defteri; BOA, 
NFS.d., 1051. Nahiye-i Akşehirabada Tâbi-i Liva-i Karahisar-ı Şarkî Ermeni Reâya; BOA, 
NFS.d., 1060. Karahisar-ı Şarki Müslim Nüfus Defteri; BOA, NFS.d., 1071. Kaza-i 
Koyulhisar; BOA, NFS.d., 1074. Maden-i Kürece; BOA, NFS.d., 1075. Karye-i Tamarza; 
BOA, NFS.d., 1077. Karahisar-ı Şarkî Sancağı kazalarından maden-i Erbaâ’da sâkin ehl-i 
zimmet madenciyanın miktarını mübeyyin tahrir defteri sûretidir; BOA, NFS.d.,1082. 
Nahiye-i Suşehri; BOA, NFS.d., 1123.Gümüşhane Sancağı Kelkit, Torul, Yağmurdere ve 
Kürtün Kazaları Gayrimüslim Nüfus Defteri; BOA, NFS.d., 2759. Acara-i Ulyâ Müslim 
Nüfus Defteri.  
87 BOA, NFS.d. ,232 Çürüksu Müslim Nüfus Defteri. 
88 BOA, NFS.d., 1143. Rize Müslim Nüfus Defteri. 
89 BOA, NFSd., 1045. Ordu-ı Bayramlu Sancağı Pazarsuyu Kazası ve Nahiyeleri Müslim 
Nüfus Defteri.  
90 BOA, BEO, 1877/140714. Sadaret Mektûbi Kaleminden Evkâf-ı Hümayûn Nezâretine. 
25 Rebi’ül-evvel 1320/29 Eylül 1902; BOA, BEO, 1917/143773. Sadaret Mektûbi 
Kaleminden Evkâf-ı Hümayûn Nezâretine. 8 Cemaziye’l-Âhir 1320/11 Eylül 1902. 
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bastı kazasında Rum ahaliden Yoso veled-i Timayos’un Kireki, Lazari ve 
Panayet adında üç erkek çocuğu olmasına karşın Merat veled-i Dimitri’yi oğul-
luk almıştır. Yörede gayrimüslimler arasında rastlanan nadir olaylardandır91.  

Batı Anadolu’da emek şekillerinin erken tarihlerde başlayan tarım alanındaki 
ticarileşmeye bağlı olarak farklılaştığı, Anadolu’nun diğer benzer yörelerine göre 
ciddi değişiklikler arz ettiği ve bunun aile yapısına dayalı sosyal ilişkileri de etki-
leyerek değiştirdiği anlaşılıyor. Örnek olarak incelemeyi tercih ettiğimiz Çeşme 
ve köylerinde bu değişimi izlemek mümkündür. Çeşme çevresinde oğulluk alan 
ailelere hiç rastlanmamakta ve aynı zamanda yalnızca bir olayda yeğen kaydına 
rastlanmaktadır. Gerek kaza gerekse köylerde emek biçimi olarak yoğun şekilde 
zenci “gulam”lara rastlanıyor. Bunun oğulluk, teba ve bölgede diğer yörelere 
göre az rastlanan hizmetkâr istihdamına alternatif oluşturduğu ve bu gibi sosyal 
münasebetleri zayıflattığı görülmektedir. Yörede genellikle kaza veya köylerde 
her ailenin en az bir kölesi vardır92.  

XIX. Yüzyılın ikinci çeyreğinde yapılan Nüfus sayımlarında tutulan defterle-
re göre; Trabzon, Yomra ve Tonya merkez ve köylerinde Müslim nüfus içinde 
toplam 58 oğulluk kaydı tespit edilmektedir. Trabzon merkez ve köylerinde 38, 
Tonya ve köylerinde 6 ve Yomra ve köylerinde ise 14 oğulluk vardır93. Rize ve 
köylerinde 5 oğulluk ve 83 teba kaydı bulunmaktadır94. Çeşme ve köylerinde 
1150 Müslim erkek nüfus içinde 50 “gulam”, yalnızca 2 yetim kaydına rastlanma-
sına karşın hiç “oğulluk” kaydına rastlanmıyor95. Liva-i Çürüksu’da 3255 Müslim 
erkek nüfus içinde başka aileler yanında 22 oğulluk, yine uygulama ile yakından 
ilgili 32 yetim,96 Çıldır Eyaleti’nde 4724 erkek Müslim nüfusa sahip Acara-i Ulya 
ve 4874 erkek nüfusa sahip Acara-i Sufla’da 25 oğulluk, 22 yetim,97 yalnıızca 
Malatya merkezinde ise 45 oğulluk kaydı vardır98. 

Bu yaygın uygulama imparatorluk topraklarında ciddi denilebilecek bir bo-
yutta iç göçlere sebep olmuştur. İmparatorluğun her köşesinde gurbetçilik için 
yapılan iç göçler belgedeki ifade şekli ile “hizmetkar” emeğinden yoğun şekilde, 
oğulluk alma-verme yoluyla köyden-kente ve köyden-köye göçler görülmektedir. 
Bu tür göçler daha uzun sürelidir. İmparatorlukta, çocukluk döneminde birçok 
çocuk yokluk ve kimsesizlik yüzünden başka evlerde kalmak üzere kendi evle-
rinden ayrılıyorlardı. Göçler, mümeyyiz yaşı olarak belirtilen 7 yaşında ya da 

                                                 
91 BOA, NFS.d. 1137. Aybastı Gayrimüslim Nüfus Defteri. 
92 BOA, NFS.d., 2921, s. 55. Çeşme Müslim Nüfus Defteri.  
93 BOA, NFS.d., 1149. Trabzon Müslim Nüfus Defteri. 
94 BOA,NFS.d., 1143. Rize Müslim Nüfus Defteri. 
95 BOA,NFS.d., 2921. Çeşme Müslim Nüfus Defteri. 
96 BOA.NFS.d., 232. Defterin geneli değerlendirilmiştir. “Hizmetkâr” veya “hizmetçi” kayıtları 
meslek öğrenen çocuklar için kullanılsa da genellikle küçük yaşta muhtaç çocukların aileler 
yanına yerleştirilmesini belirtmek için de kullanılmıştır. Örneğin “Çırağı, Yetim Mehmed bin 
İsmail, sin.11 Çırağı Yetim Mehmed bin Abdullah, sin.8” gibi. BOA, NFS.d., 1149. Trabzon 
Müslim Nüfus Defteri. 
97 BOA,NFS.d. ,2758. Acara-i Sufla Müslim Nüfus Defteri; BOA,NFS.d., 2759 Acara-i Ulya 
Müslim Nüfus Defteri 
98 BOA,NFS.d., 2641. Malatya Müslim Nüfus Defteri. 
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çocuğun fiziksel yapısına göre daha aşağıya çekilebilen bir dönemde başlıyordu. 
İç göçlerin en önemli grubunu besleme ve oğulluklar gibi küçük yaştaki çocuk-
lar oluşturuyordu. Koruyucu aile uygulamalarına bağlı çocuk göçleri İstanbul’a 
yapılan hizmetkâr ve taşrada kapı halkının oluşturduğu yoğun göçler yanında 
önemli oranlara ulaşmıştır. Kente göç eden bir kısım çocuklar orta yaşı geçmiş 
ve kentli sınıfa dâhil olarak kente yerleşmeyi tercih etmişlerdir99. 

Hukuk temelli devam eden kurum Tanzimat döneminden itibaren adım 
adım önemini yitirmeye başlamıştır. Yüzyıllar boyu devam eden uygulama kitle-
sel iç ve dış göçlerin meydana geldiği bir zamanda ihtiyaçları karşılayamaz hale 
gelmiştir. I. Meşrutiyet döneminden itibaren kaybedilen topraklardan yapılan 
yoğun göçler, özelikle şehir merkezlerinde kimsesiz ve sahipsiz çocukların sayı-
sının artmasına yol açmış, bu durum da yardım kuruluşlarının kurumsal hale 
dönüşmesine baskı yapmıştır100. Artık, devletin resmî politikası kurumsallaşma 
lehinde olmuş, yine de hukuk temelli koruyucu aile uygulamaları yasaklanma-
mıştır. 

Maliye’nin malî sıkıntılar çektiği zamanlarda, hukukî düzenlemeler ile belirle-
nen sosyal kurumlara aralıklarla başvurulmuş; devlet özellikle bu tür sosyal yar-
dımlaşma uygulamalarını teşvik etmiştir. Özellikle I. Dünya Savaşı ve sonrasında 
Osmanlı maliyesinin zora girmesi üzerine kimsesiz çocuklar için teklif edilen 
sistem yine devam eden yerleşik oğulluk kurumudur. Muhtaç çocuklara yardım 
amacıyla kurulan çeşitli derneklerden Dar’ül-Eytam’a gönderilen kimsesiz çocuk-
lar da bu politikaya uygun olarak başka yerlere sevk edilmişlerdir. İmdad Cemiye-
ti’nden gönderilen Hüseyin Salih’in “yersizlikten dolayı zukûru talebe kabulünde 
müşkilât çekilmekde bulunmasına mebni .. münâsib mahalle evlâdlık veya çırak” olarak 
verilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir101. 1338/1919-1920 tarihinde Mec-
lis-i Vükela kararıyla “hazine-i hâzırası masârif-i külliye-i mevcûdeyi ale’t-temadi temin ve 
tesviyeye gadr-i kâfi bulunduğundan hazine-i müşârün ileyhâya mühim bir masraf teşkil eden 
Dâr’ül-eytâmın ….erkeklerin esnâf nezdlerine çırak olarak verilmesi” kararlaştırılmış-
tır102. Mütareke yıllarında ekonomik sıkıntılar sebebiyle, önce İstanbul dışındaki 
Dâr’ül-Eytâmlar kapatılıp, taşradaki yetim çocuklar başkentteki kurumlara top-

                                                 
99 Bir örnek için bkz. BOA,NFS.d., 2758. Batum Acara-i Sufla Müslim Nüfus Defteri. 
100 1924 yılında Viyana ve Budapeşte’de, çocuk kongresine katılan Besim Ömer, Dâr’ül-
Eytamların kuruluş sebebi olarak, Türkiye’deki aile kurumunun yapısından dolayı yetim kalan 
çocukları korumak dini, ahlaki ve milli bir görev görüldüğünden ve çocuğu olmayan veya 
birkaç çocuğu olan aileler tarafından kabul edilip çocukların aile ortamında büyümesi 
sağlandığından, çocuk himaye kurumlarına gerek kalmadığını, ancak savaşların getirdiği mali 
ve sosyal yıkımlar sebebiyle yetimler konusundaki mevcut anlayışın değişmesini 
göstermektedir. Besim Ömer, Etfâle Muâvenet Beynelmilel İttihadı 1924 Senesinde Viyana ve 
Budapeşte’de İn’ikad Eden Çocuk Kongresi, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası, İstanbul, 1340, s. 
23. 
101 BOA, DH,İ.UM (Dahiliye Nezâreti İdare-i Umûmiye Evrakı), 19-19/ 1/37. Dâr’ül-Eytâm 
Müdüriyetinden Dâhiliye Nezâretine. 2 Şubat 1338. 
102 BOA, MV (Meclis-i Vükela Mazbataları), 220/85. Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs 
Zabıtnâme Hülasa-i Kararı. 28 Zilhicce 1338/12 Eylül 1336. 
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lanmış, buna rağmen masrafları karşılamakta zorluk çekilince tasfiye yoluna 
gidilmiştir. 

Anadolu’da bulunan Dâr’ül-Eytamlar TBMM’nin himayesinde varlıklarını 
kurumsal sahada yapılan yeni düzenlemeler ile devam ettirmişlerdir. Kurtuluş 
Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında, oğulluk uygulaması kurumsal yapıya uyar-
lanarak tatbik edilmiş, bu amaçla da 5 Aralık 1922 tarihinde bir talimatnâme çıka-
rılmıştır. Buna göre; kız ve erkek çocuklar kurumun manevi evladı sayılarak 
çalışma yaşına gelen çocuk üretici kabul edilmekte; öğretim sürelerini tamamla-
yarak ayrılan çocukların evlendirilmeleri ve yuva kurmaları, çalıştıkları sürece 
kazandıkları paradan sağlanmaktaydı103.  

Medeni Kanun’un kabulü ile İslam hukukunun evlatlık anlayışından farklı 
Avrupa hukukunu referans alan yeni bir sistem kabul edildi. Medeni Kanun’un 
257. maddesine göre “evlatlık, kendisini evlatlığa alanın aile ismini taşır ve onun miras-
çısı olur” hükmü ile tamamen yeni bir evlatlık usulü getirilmişti. Ancak 258. 
maddedeki “Evladlık mukavelesi hakkındaki kâidelere riâyet şartı ile her zaman kaldırı-
labilir. Ref’ evlâdlık râbıtasının istikbâle ait bütün hükümlerini izâle eder ve katidir” 
maddesi eski ile yeni sistemi uyumlaştırarak bağdaştırmaya çalışıyordu. Medeni 
Kanun, farklı olarak yakınlık yanında akrabalığı da kabul ediyordu. Ancak, söz-
leşmenin bozulmasından sonra, bütün yakınlık ve akrabalık ilişkilerinin sona 
erebileceğini, dolayısıyla hükmün ortadan kalkmasından sonra akrabalık ilişkile-
rinin de kalkarak, örneğin evlenilebileceği gibi eski sistemi esas alan bir düzen-
leme de bulunmaktaydı104.  

1930 yılında çıkarılan kanun ile aileler yanına verilen çocukların teftişi görevi, 
Sıhhat ve İçtimaî Muâvenet Vekâleti’ne ve belediye ve muhtarlar başta olmak üzere 
yerel kurumlara verildi. Yedi yaşından küçük terkedilmiş, öksüz ve yetim veya 
ana-babası hayatta çocukları para veya parasız kabul ederek bakan resmî ve özel 
bütün kurum ve aileler teftiş edilecek; para karşılığı bakmak üzere alan kişiler 
önce belediyelerden izin alacak, belediye olmayan yerlerde ise kimsesiz çocukları 
köy ihtiyar heyetleri koruyacak, masraflarını ise yerel yönetimler karşılayacaktı. 
Böylece, çocukları aileler yanına verme görevi eskiden kadıya  verilmişken, yeni 
getirilen usulle bu görev belediye ve köy ihtiyar heyetlerine veriliyordu105. 

                                                 
103 Talimatname için bkz. “Darüleytâmlar Hakkında”, Tevhid-i Efkâr, 27 Kanun-ı Evvel 
1338/1922, s. 3; BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi), Bakanlar Kurulu Kataloğu, 
(030.18.01), Klasör. 06, Dosya.39, (5.12.1338); Doğan Çağlar, “Atatürk ve Cumhuriyet 
Devrinde Korumaya Muhtaç Çocuklara Sağlanan Bakım ve Öğretim Olanakları”, AÜEFD, 
C. 15, S. 2/1982, s. 1-21. 
104 “Türk Kanun-ı Medenisi”, Resmi Gazete, Kanun No: 743, Kab. Tar. 17/02,1926, Yay. Tar. 
4.4.1926, No. 339; Kerim Tosun, “Türk Hukukunda Evlatlık Kurumu”, Türk Aile 
Ansiklopedisi, 3, Ed. Mehmet Akkuş ve diğerleri, Ankara, 1991, s. 484-485; Emine Akyüz, 
“Evlat Edinilen Çocukların Korunması ve Eğitimi”, Türk Aile Ansiklopedisi, 3, Ed. Mehmet 
Akkuş ve diğerleri, Ankara, 1991, s. 486-493. 
105 “Umumi Hıfzıssıha Kanunu”, Resmi Gazete, Kan. No.1593, Kab. Tar. 24.4.1930, Sayı. 
1489, Yay. Tar. 6. 5. 1930. 
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Medeni Kanun ile yeniden düzenlenen evlatlık kurumu, İslam hukukundan 
gelen sınırlamaların etkisiyle toplum tarafından yaygın kabul görmemiş, genellik-
le çocuksuz ailelerin yakın akrabalar arasında evlatlık alması uygulamaları tatbik 
edilmiştir. Çocuksuz ailelerin evlat edinmeleri yaygın olmamakla beraber, yaşlı-
lıkta kendilerine bakmaları amacıyla ve genellikle de kız çocukları için uygulan-
mıştır106. Osmanlı toplumundaki oğulluk uygulamasının şeklinden kaynaklanan 
sorunlar ise adli makamlara yansımaya devam etmektedir. Yargıtay’a yansıyan 
Osmanlı toplumunda verilen evlatlıkların mirasa ortak olup olamayacağı sorun-
ları ise veraseti reddeden görüşler çizgisinde çözümlenmiştir. Yargıtay buna 
uygun olarak “Evlat edinme, Medeni Kanun’la mevzuatımıza girmiş bir müessesedir.  
Manevi evlat şer’an varis olamaz. Medeni Kanun’dan önce müteveffa üzerine manevi evlat 
diye geçirilmiş olan kişinin mirasçılık iddiasının bu sebeple reddedilmiş oluşu doğrudur” 
kararını vermiştir107.  

 

Sonuç 
Osmanlı toplumunda terk edilmiş, sahipsiz ve kimsesiz çocukların evlat edi-

nilmesi veya ücret karşılığı aileler yanına yerleştirilmesi sisteminin kurumsallaştı-
ğı ve yaygın olarak bütün toplumsal katmanlarda uygulandığı tespit edilmekte-
dir. Ayrıca burada vurgulanması gereken bir diğer husus, terk edilen çocuklara 
yönelik Osmanlı çözümünün İslam mirasının devamı olmasına karşılık, Batı 
Avrupa sistemi ile de şaşılacak derecede benzer taraflarının olmasıdır. Bilindiği 
üzere, Avrupa’da çalışabilecek kimsesiz çocuklar çalışmak üzere ailelere, çiftlik-
lere ve esnaf yanlarına yerleştiriliyordu. Bunun Osmanlı toplumundaki benzeri 
ise daha eski bir geçmişe sahipti. 

Osmanlı toplumunda çocuğun başka bir aile yanına yerleştirilmesinde İs-
lam hukukunda geçerli genel şartların göz önünde bulundurulduğu anlaşılıyor. 
Oğulluk alan aileler belli hukuki şartlarda bu işlemleri yapabiliyordu. Uyulan 
temel kural, bir ailenin başkasının çocuğunu evlat edinmekle, çocuğun kendi-

                                                 
106 “Tapu Muamelesi Bir Genci Babasına Kavuşturdu”, Milliyet, 03.01.1959, s. 5; “Evlatlıkta Kötü 
Amaç”, Milliyet, 10.08.2000, s. 1; Evlatlık vermede fakirliğin hala en önemli sebep olduğu 
tespit edilmektedir.  Haberde şöyle denilmektedir. “Çocuğumun birini sattım, beşini evlatlık 
veriyorum”.“6 Çocuklu Annenin Feryadı”, Milliyet, 26.06.1984, s. 3; Zaman zaman evlatlık 
vermek üzere gazetelere verilen ilanlara da rastlanmaktadır.  İlan şu şekildedir. “Eşim vefat 
ettiğinden 6 çocukla yapayalnız kaldım. 4 ve 5 yaşlarındaki iki erkek çocuğumu iyi bir aile yanında 
evlatlık vermek istiyorum. Çocukların gürbüz ve sıhhatlidir”. “Evlatlık verilecek”, Milliyet, 
24.11.1960, s. 3; Diğer bir ilanı çocuğun kendisi vermiştir. “Yaşım 17 zengin bir ailenin yanına 
evlatlık olarak girmek istiyorum hayatta kimsem yok. Bana elebaş olacak bir kimse arıyorum”. Milliyet, 
21.06.1973, s. 8; Milliyet, 15.10.1962, s. 6. 
107 Yargıtay 2.inci Hukuk Dairesinin 26/5/1951 tarihli 4014 sayılı kararında konu 
açıklanmıştır. Yine Diyanet İşleri tarafından verilen fetva Şeyhülislamlık tarafından verilen 
fetva ile aynı çizgidedir. Diyanet İşleri Müşavere ve Dini Eserler Kurulunun 12/7/1951 
tarihli, 7861. sayılı mütalaânamesinde bu husus ele alınmış ve “manevi evlâdın şer’ân vâris 
olamayacağı” kesin olarak belirtilmiştir. Eyüp Sabri Erman, “Evlatlığın Miras Hakları”, Ankara 
Barosu Dergisi, Sayı 2/1976, s. 172-173.  
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sinin olamayacağı esasıdır. Ancak toplumsal seviyede bazı yakınlıklar tesis 
edilmiştir.  

Arşivde araştırmaya açılan defter grupları, Osmanlı toplumunda ciddi bir ev-
latlık kültürünün olduğunu göstermektedir. Özellikle, köleliğin yasaklanmasın-
dan önce tutulan bu kayıtlar, en azından XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı toplu-
munda ciddi şekilde evlat edinmenin yer edindiğini gösterir. Daha erken yüzyıl-
larda bunu tespit edecek bilgiler içeren kayıtların olmaması, erken tarihler için 
de aynı yargıya ulaşmamıza engel teşkil etmektedir. Ancak, erken dönemde de 
evlatlık kültürünün olduğunu gösteren bilgiler vardır. En azından yeniçerilerin 
de “ahiret oğlu” olarak benzer bir uygulama altında Türk-Müslüman aileler yanına 
yerleştirilmesi, uygulamanın eskiden beri yaygın olduğunu gösteriyor. Oğulluk 
uygulaması Osmanlı sosyal hayatında günlük hayatın bir parçası haline gelmişti.  

Hukuk temelli kurum, Tanzimat dönemi ile başlayan idari reformlar süreci 
ile değişmeye başlamış, kurumsallaşmanın artması ile zamanla geleneksel bir 
uygulama şekline dönüşmüştür. Medeni Kanun’un kabulü ile kurum tamamen 
değişmiş; yerine Avrupa’da uygulanan evlatlık sistemi kabul edilmiştir. Ancak, 
eski sistemin öğeleri bir süre daha etkili olmaya devam etmiştir. 

 

Öz: Evlatlık uygulaması bazı farklılıklarla her toplumda var olmuştur. Diğer toplumlarda 
olduğu gibi Araplar arasında da yaygın olarak uygulanan evlatlık kurumu, İslam’ın yasak-
laması ile ortadan kalkmış; bundan sonra kendine has özellikleri ile evlatlık kurumundan 
daha çok koruyucu aile sistemi olarak varlığını sürdürmüştür. Osmanlı toplumunda da var 
olan uygulama, hem koruyucu aile, hem de bir emek biçimi olarak toplumda yaygın şekilde 
yer edinmiştir. Medeni Kanun, bu sistemi tamamen ortadan kaldırmamış, ikili sistem 
olarak ifade edilebilecek tercihli bir sistem getirmiştir. Ancak, Medeni Kanun’un getirdiği 
yeni evlatlık sistemi eski sistemi zamanla önemsiz hale getirir ölçüde azaltmıştır. 

Anahtar sözcükler: Evlatlık, Oğulluk, Aile, Teb’â, Nüfus Defteri, Göç, Besleme, Koru-
yucu Aile. 

 

Children, Charity and Law: Charitable Ottomans and their Adopted Sons 

Abstract: Foster child aplication exists with a small diffrences in all societies. As in other 
cultures, foster child aplication was also common among the Arabs until the Islamic law 
banned the system. After that step, the aplication has been converted into a foster home. 
The aplication existed also in the Ottoman society. With the modern Civil Law, the system 
has not ended and continued as a foster home, thus, the old system gradually dissapeared. 

Keywords: Foster Child, Family, Adopted Son, Subjects, Migration, Nutrition, Foster 
Family 
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