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İran’da Değişen Evlilik İlişkileri

ÖZET
• İslam Devrimi’nden sonra İran’da evlilik ilişkilerinin yeni bir değişim/dönüşüm sürecini
tecrübe ettiği görülmektedir.
• İran’da beklenmedik şekilde yükselen boşanma oranları ilk olarak toplum bilimcilerin
akabinde siyasetçi ve devlet adamlarının dikkatini çekmiş ve boşanmanın önüne geçmek
adına planlamalar yapılmaya başlanmıştır.
• İran’da beyaz evliliğin yasak olması sebebiyle ülke genelinde beyaz evlilik yapan çiftlere
ilişkin net bir istatistik yoktur ancak saha araştırmaları; beyaz evlilik yapanların genellikle
eğitim düzeyi yüksek, çalışan ve şehirli orta sınıftan olduğunu göstermektedir.
• İran’da resmî/dinî az çok tepki niteliği taşıyan Aryan nikâhı her ne kadar şu anda bir
formaliteden ibaretse de meşruiyetini İranî olmaktan almaktadır ve yükselen Fars
milliyetçiliğinin toplumsal bir yansıması olarak yorumlanabilir.
• Çok eşlilik kültürünün ihyasına ilişkin faaliyetler, bu faaliyetlere milletvekillerinin dâhil
olması, ekonomik olarak zor günler geçiren İran’da halkın tepkisini çekmiştir. Tepkilerin
odağında halkın asıl sorununun geçim derdi olduğu, yetkililerin buna yoğunlaşması
gerektiği yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Evlilik İlişkileri, Artan Boşanma Oranları, Beyaz Evlilik, Çok Eşlilik,
Aryan Nikâhı

SUMMARY
• Following the Islamic Revolution, Iran has witnessed a remarkable transformation in the
relationships of marriage.
• The unforeseen surge of divorce rates in Iran first piqued sociologists’ interests, and then,
politicians and statesmen who, in turn, established plans to avert divorces.
• There are no clear statistics about the couples who have conducted white marriages since
it is prohibited in Iran. However, field studies indicate that those who conducted white
marriages generally belong to the urban middle class and are employed and well-educated.
• In spite of appearing as just a formality, the Aryan wedding, which is somewhat religiously/
officially controversial, takes its legitimacy from its Iranian-style and, therefore, can be
interpreted as a social reflection of the rise of Persian nationalism.
• Actions for restoring a polygamous culture, and the involvement of parliament members in
such actions, elicited responses from the Iranian public who have been suffering economic
hardships. The reactions stem from the problems of livelihood and the authorities’ lack of
focus on them.
Keywords: Relationships of Marriage, Rise of Divorce Rates, White Marriage, Polygamy,
Aryan Wedding
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چكیده
	•روابط زناشویی در ایران در حال تجربه روند جدیدی از تغییر و تحول پس از انقالب اسالمی است.
	•افزایش غیرمنتظره نرخ طالق در ایران ،ابتدا توجه کارشناسان علوم اجتماعی را به خود جلب کرد .در
ادامه سیاستمداران و دولتمردان نیز به این مسأله توجه کردند و به دنبال آن طرح ریزی برنامه هایی برای
جلوگیری از این روند آغاز شد.
	•آمار مشخصی از ازدواج سفید به دلیل غیرقانونی بودن آن در کشور وجود ندارد .با وجود این ،بررسیهای
میدانی نشان می دهد که میزان این نوع ازدواج در میان افراد از طبقات متوسط ،شاغل ،شهری و دارای
تحصیالت باال بیشتر است.
	•اگرچه ازدواج آریایی که کم و بیش واكنشی به شیوه ازدواج رسمی /مذهبی در ایران است ،هنوز امری
تشریفاتی محسوب می شود ،اما نكته در خور توجه اینكه مرجع مشروعیت آن ایرانی بودن آن است و می
توان آن را به نوعی یک بازتاب اجتماعی از ناسیونالیسم رو به رشد فارسی دانست.
	•در حالی كه كشور در عمق چالشهای اقتصادی به سر می برد ،فعالیتهای مربوط به احیای فرهنگ چند
همسری و مشارکت نمایندگان مجلس در این فعالیتها ،واکنشهای بسیاری را برانگیخته است .بیشتر واکنشها
بر این امر تأكید داشته که مشکل اصلی مردم امرار معاش است و مسئوالن باید روی این امر متمرکز شوند.
كلید واژه ها :روابط زناشویی ،افزایش نرخ طالق ،ازدواج سفید ،چند همسری ،ازدواج آریایی.
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Giriş
Aile kurumu, geleneksel İran toplumunda en
önemli kurumlardan biri olup toplumsal düzen
içerisinde ciddi işlev ve role sahiptir. Söz konusu
kurum, din ve devletin yanında geçmişten günümüze İran toplumunu şekillendiren bir unsurdur.
İran toplumunda meydana gelen her değişim ve
dönüşümün kökeni ailede bulunabilir. Ayrıca toplumsal düzende meydana gelen kimi esaslı değişiklikler ya doğrudan ailede meydana gelmiştir ya
da aile, değişiklikte yönlendirici olmuştur.
Meşrutiyet Devrimi’ne (1906) kadar İran’da
aile kurumu, önceki yüzyıllarda olduğu gibi geleneksel yapısını korumuştur. Ailenin hukuki temelleri dine (önceleri Sünni sonradan Şii hukukuna
göre) dayanmaktaydı. Aile kurumu, perakende
üretim ve toprağa dayalı gelişmemiş bir ekonominin efendi-köle ilişkileriyle her açıdan uyumluydu
ve ataerkil bir görünüm arz etmekteydi. Meşrutiyet Devrimi, aile niteliğinde ilk etapta bir değişikliğe yol açmamış gibi görünse de aile fertlerinin
arasındaki ilişkinin değişiminde bir başlangıç teşkil etmiştir. Akabinde Pehleviler’in (1925-1979)
iş başına gelmesiyle aile kurumu İran’da özellikle
modernliğe ve modernleşmeye daha eğilimli olan
büyük şehirlerde değişmeye ve dönüşmeye başlamıştır. Zira artan okuryazarlık, kapitalist ekonomi ve kentleşme kadının ailedeki konumunu
değiştirmiştir. Değişimin ve dönüşümün öncüsü,
modern bir ulus devlet inşa etmek isteyen devlettir
ve değişim tepeden inme bir şekilde başlamıştır.
Başka bir deyişle toplum değişmeye zorlanmıştır.
Bu zorlama İran İslam Devrimi’ne destek verecek
toplumsal tabanı yaratmıştır.
Hâlihazırda İran’da farklılaşan evlilik ilişkileriyle birlikte aile kurumunun yeni bir değişim/
dönüşüm sürecini tecrübe ettiği görülmektedir.
Çalışmada İran’daki evlilik ilişkisinin İran İslam
Devrimi’nden sonraki 40 yıllık süre zarfında yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecinin ana hatları ele
alınmıştır. Zira çalışmadaki her alt başlık esasen
müstakil bir incelemeye konu olacak genişliktedir.
Bunun yanı sıra çalışmada ele alınan hususlar hâlihazırda İranlı bilim insanlarının da üzerinde tartıştığı meselelerdir. Bu sebeple evlilik ilişkilerinde

yaşanan değişim nedeniyle İran’da aile kurumunun nereye evrileceğine ilişkin mutlak öngörüde
bulunmaktan ziyade mevcut durumun betimsel bir
çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.

1. Son Yıllarda Artan Boşanma
Toplumun temelini teşkil eden aile kurumunun devamlılığı ve korunmasına toplum bilimciler ve devlet adamları sık sık dikkat çekmektedir. Eşlerin aile yaşantısına devam etmemesi
başka bir deyişle birbirinden ayrılması anlamına gelen “boşanma” aile kurumunun devamlılığı ve dolasıyla sağlıklı nesillerin yetişmesiyle
doğrudan ilişkilidir. Zira yalnızca birbirinden
ayrılan eşlerin değil çocukların yaşamını da ilgilendiren boşanma, bu yönüyle toplumsal psikoloji ve sonuçları açısından üzerinde dikkatle
düşünülmesi gereken bir durumdur. Ayrıca boşanma; hukuki, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutları bulunan çok yönlü bir sosyal
meseledir. Boşanma; kadın, erkek ve çocukta psikolojik ve fizyolojik zararlara sebebiyet
vermenin yanında Sadrü’l-eşrefi ve diğerlerine
göre (1391, s. 32) suç artışı; toplumsal istikrarın bozulması; en önemli toplumsal kurum olan
aile çözülmesi; toplumsal normların bozulması;
sokak çocuklarının sayısının yükselmesi; evden
kaçış, madde bağımlılığı, intihar gibi vakaların
sayısında çoğalma; geçim sıkıntısının artması;
yalnızlığın yaşam tarzı hâlini alması ve fuhşun
ve buna bağlı hastalıkların çoğalması gibi sosyal sorunları beraberinde getirebilir.
İran İslam Cumhuriyeti’nin anayasasının 10.
maddesinde1 aile kurumunun tahkimininin kanuni güvenceye alınmasına, evliliği kolaylaştıran kanuni düzenlemelere2 ve ülkede boşanmak
için zorlu bir prosedür bulunmasına karşın boşanma oranları İran açısından endişe verici derecede yükselmiştir. Başta İran Devrim Rehberi
1
2

Söz konusu madde için bk. https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
2005 yılında devlet tarafından “Evliliği Kolaylaştırma Kanunu” başlığında 13 maddelik bir yasa İran parlamentosu tarafından kabul edilmiştir.
Söz konusu yasa kapsamında evlenmek isteyen gençlere belirli şartlar
doğrultusunda maddi destek verilmesi öngörülmektedir. 3.000.000 tümen olarak belirlenen destek miktarı 1396 (2016/2017) yılı bütçe görüşmeleri esnasında 10.000.000 tümene yükseltilmiştir. Ancak söz konusu
rakamın da İran’da mevcut ekonomik şartlar altında yeterli olmadığı ve
yasadan faydalanabilenlerin sayısının az olduğu yönünde eleştiriler bulunmaktadır. İlgili yasa için bk. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97806
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Ayetullah Ali Hamenei’nin (Khamenei, 1395)
gençleri erken evlenmeye ve çok çocuk yapmaya teşviki; yükselen evlenme yaşı, evliliğe karşı
azalan eğilim ve artan boşanma oranlarına karşı
söylem bazında bir tedbir mahiyetindedir. Zira
aile kurumunun korunması ve devamı bir nevi
İran İslam Devrimi’nin korunması ve devamı
anlamına gelmektedir. Nitekim İslam Devrimi’ni gerçekleştiren birinci nesil tedricen sahneden çekilmekte, onların yerini çocukları ve
torunları almaktadır. Devrimi ve devrimin ideallerini yaşatma arzusu taşımayan dahası devrimi sorgulayan nesillerin yetişmesi kuşkusuz
İran’daki siyasi elitlerin isteyeceği bir durum
değildir. Dolayısıyla İran’daki Batılı değerlere karşı muhafazakâr aile yapısının devamı bir
nevi devrimin devamı niteliğindedir. Bu sebeple hükûmet tarafından 2017 yılında boşanma
meselesi; madde bağımlılığı, gecekondulaşma,
ahlaki çöküş, işsizlik ve psikolojik bunalımla
birlikte öncelikli beş sosyal sorun olarak tayin
edilmiştir.
İran’da boşanma oranları düzenli bir şekilde
anlamlı artış göstermektedir. “Örneğin İran’da
1982 yılından 1986 yılına değin her 1.000 kişiden 92 kişi (%8,9) boşanmaktayken bu sayı
1998 yılında %10,3’e yükselmiştir. 2001 yılında

ise Tahran’da her dört evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandığı görülmektedir.” (Muradzade, 1386, s. 55). Bu doğrultuda Ekberi (1389,
s. 11) 10 yıl kadar sonra 2010 yılında ise Tahran’da boşanma oranının her üç evlilikte bire
yükseldiğini ve hâlihazırda boşanma oranları
bakımından İran’ın dünyada dördüncü sırada
olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki tabloda 2009-2019 yılları arasında İran’da
artan boşanma oranları yer almaktadır.
Aşağıdaki tablo incelendiğinde 2009-2019
yılları arasında boşanma oranının bir buçuk kattan fazla yükseldiği, evlilik sayısının düzenli bir
şekilde azalmasına mukabil boşanma sayısının
ise arttığı anlaşılmaktadır. 2016 yılında boşanma sayısının İran tarihinin en yüksek seviyesine çıktığı görülmektedir. Bunun yanı sıra Fethi
(1396, s. 30) boşanmaların büyük bir çoğunluğunun evliliğin ilk altı yılında gerçekleştiğini,
eşi olmayan kadınların sayısının eşi olmayan
erkeklere kıyasla yüksek olduğunu ve bu durumun İran’ın kültürel yapısından kaynaklandığını, başarısız bir evlilik yapan kadının hem yeni
bir evliliğe eğiliminin az olduğunu hem de yeni
bir evlilik için fırsatının erkeklere nazaran daha
az olduğunu ileri sürmektedir.

Tablo-1: 2009-2019 Yılları Arasında İran’da Boşanma Oranları
Yıl

Sayı

1387 (2008-2009)
1388 (2009-2010)
1389 (2010-2011)
1390 (2011-2012)
1391 (2012-2013)
1392 (2013-2014)
1393 (2014-2015)
1394 (2015-2016)
1395 (2016-2017)
1396 (2017-2018)
1397 (2018-2019)

881.592
890.208
891.627
874.792
829.968
774.513
724.324
685.352
704.716
608.977
549.861

Evlilik
Değişiklik
Yüzdesi
4,81
0,98
0,16
-1,89
-5,12
-6,68
-6,48
-5,38
2,83
-13,59
-9,7

Kaynak: İran İstatistik Kurumu ve İran Nüfus Kurumu
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Sayı
110.510
125.747
137.200
142.841
150.324
155.369
163.569
163.765
181.049
174.590
174.698

Boşanma
Değişiklik
Yüzdesi
10,67
13,79
9,11
4,11
5,24
3,36
5,28
0,12
10,55
-3,57
0,6
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Tablo-1’deki rakamlar gerçekten de muhafazakâr bir görünüm arz eden İran toplumu açısından şaşırtıcıdır. Boşanmaların büyük çoğunluğunun büyük şehirlerde gerçekleştiği dikkate
alındığında İran’da aile kurumu, modernleşme
ve şehirleşmenin tesiriyle geleneksel yapıdan
modern yapıya doğru bir geçiş süreci yaşamaktadır. Kültürel, sosyal ve ekonomi alanındaki
köklü değişiklikler, söz konusu geçişin başka
bir tabirle dönüşüm/değişimin yarattığı yeni değerler sistemi ve yapısal ilişkiler, birçok kurumsal ilişkileri etkilediği gibi evlilik ilişkilerini de
etkilemektedir. Modernleşmeye geçiş, muhtelif
sorunları beraberinde getirmiştir. Erkek ve kadınlar bazı durumlarda kendi isteklerini önceleyebilmekte ve bu istekler geleneksel aile kültürüyle çelişebilmektedir. Bunun yanı sıra birey
ve toplumun evliliğe dolayısıyla da boşanmaya yönelik bakış açısı değişmektedir. Eskiden
İran’da boşanma özellikle de kadın açısından
hoş görülmeyen bir durumken günümüzde sı-

radanlaşan en azından olumsuz değer yargıları
barındırmayan bir durum hâlini almıştır.
Boşanma sayısının yükselişi ülkedeki
toplum bilimcilerin dikkatinden kaçmamış
ve aile kurumunun sağlıklı bir şekilde
işlevini yerine getirebilmesi adına uyarı ve
önerilerde bulunulmuştur. Bunun dışında
saha araştırmalarıyla mevcut durum ortaya
koyulmuş ve boşanmaların gerekçeleri
üzerinde durulmuştur. Bu konuda İran’da
muhtelif zaman aralığını ve boşanmanın farklı
boyutlarını kapsayan birçok araştırmanın varlığı
göze çarpmaktadır. Bu kapsamda Dergahi
ve diğerlerinin (1397 s. 116) boşanmanın
kadının çalışma durumuna etkisi ve iktisadi
gerekçelerine ilişkin çalışması dikkate değerdir.
Araştırmacı çalışmasında işsizlik ve boşanma
arasında doğrudan bir ilişki tespit etmiştir.
Buna ek olarak enflasyonun İran’da evliliğin
süreğenliğini olumsuz etkilediğini saptamıştır.

Tablo-2: İran’da Boşanmayı Etkileyen Faktörler
Boşanmayı Etkileyen Faktörler
Evlilik Yaşı ve Çiftler Arasındaki Yaş
Farkı
Eğitim Seviyesi ve Çiftler Arasındaki
Eğitim Seviyesi Farkı
Ailesel Sorunlar
Madde Bağımlılığı ve Suç İşleme
Eş Rolünün Yerine Getirilmemesi
Sosyal
Çocuk Sayısı
Çiftler Arasındaki Farklılıklar
Zorla Evlilik
Aile İçi Şiddet
Din ve Geleneğin Etkisi
Çiftlerin Birbirlerine Güvensizliği
Cinsel Sorunlar
Ekonomik Sorunlar
Meslek Türü
Ekonomik
Sanayileşme ve Kentleşme
Nafaka ve Mehir
Zihinsel Rahatsızlıklar
Psikolojik
Davranış ve Kişilik Bozukluğu
Toplam

Frekans

Yüzde (%)

11

13,5

9

11

7
7
5
5
4
3
3
3
3
2
8
3
2
1
3
3

8,5
8,5
6,1
6,1
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Son olarak ülkedeki ekonomik verilerin
gidişatıyla boşanma oranlarının artışı arasında
ters bir orantı bulmuştur. Ona göre İran’da
ekonomik olarak durgunluk ve ticari olarak
küçülmenin yaşandığı dönemlerde ekonomik
şartların ailede yarattığı baskı sebebiyle boşanma
sayısında artış kaydedilmektedir. Dolasıyla
ekonomik şartların iyileşmesi evlilik ilişkisinin
devamlılığına olumlu katkıda bulunacaktır.
Bu kapsamdaki bir diğer çalışma da Zargan
(1395) tarafından yapılmıştır. Son on yılda
İran’da boşanma konusunu ele alan 80 makale
ve 37 lisansüstü tez arasında 5.712 boşanmış
bireyi kapsayan 14 makaleyi örneklem alan
Zargan, kültürel ve sosyal gerekçelerin iktisadi
veya siyasi gerekçelere nazaran boşanmada
daha etkili olduğunu saptamıştır. Ona göre
çiftlerin iletişimdeki zafiyet ve müşterek
hayattaki anlaşmazlıkları, karı-koca hayatının
son bulmasındaki en önemli etkenlerdendir.
Kalantari ve diğerleri (1390, s. 148) tarafından
yapılan araştırma da Zargan’ın (1395)
bulgularıyla kısmen örtüşmektedir. Çünkü 4.865
anket, 907 adli dosya ve 64 röportajdan oluşan
kapsamlı saha çalışması sonucunda sosyal
gerekçelerden olan “Evlilik Yaşı ve Çiftler
Arasındaki Yaş Farkı” boşanmada en etkili
gerekçe olarak belirlenmiştir. Ayrıca ekonomik
faktörlerin boşanmada etkili olduğu görülmekle
birlikte sosyal faktörlerin arkasında kaldığı
saptanmıştır. Bu çalışmaya göre boşanmadaki
diğer etkili faktörler ve sıklık analizi Tablo 2’de
sunulan bulgular şeklindedir.
İran’da beklenmedik şekilde yükselen boşanma oranları ilk olarak toplum bilimcilerin
akabinde devlet adamları ve siyasetçilerin dikkatini çekmiş, boşanmanın önüne geçmek adına planlamalar yapılmaya başlanmıştır. Ancak
araştırmalardan da anlaşıldığı üzere İran’da boşanma hadisesinde sosyal ve ekonomik sebepler
aynı anda değişen oranlarda etkili olmaktadır.
Bu durumda İran’ın bir yandan aile kurumunu yıpratan ekonomik şartları düzeltmesi diğer
taraftan ise modernitenin istenmeyen tesirine
karşı direnmek adına farklı bir yol takip etmesi
gerekmektedir. Her iki seçeneğin de İran açısın8

dan mevcut konjonktür ve küreselleşen dünya
şartlarında hayata geçirilmesi kolay olmayacaktır. Dolayısıyla boşanma sayısının İran’da kısa
vadede yüksek oranlarda seyredeceği beklenebilir.

2. Bir Meydan Okuma Olarak
Beyaz Evlilik
İran’daki literatürde beyaz evlilik (izdivac-ı
sefid), ev arkadaşlığı (hemhanegi), birliktelik
(hembaşi) ve aynı yastığı paylaşma (hembalini)
şeklinde isimlendirilen yeni evlilik türü, son yıllarda ülkedeki siyasi elitlerin ve toplum bilimcilerin gündemini meşgul etmektedir. En açık
ve kısa tanımıyla beyaz evlilik, resmî veya şeri
nikâh olmaksızın bir çiftin aynı evde karı-koca
şeklinde yaşamasıdır. Literatürdeki farklı adlandırmalara rağmen “beyaz evlilik” tabiri, basının
etkisiyle yaygınlık kazanmıştır. Feminist gruplar ve toplum bilimcilerin de bilinçli bir şekilde
kullandığı beyaz evlilik tabirinin örtük olarak
nikâhsız yaşam tarzına meşruiyet ve saygınlık
kazandırma maksadı (Mahboobi, 2016, s. 1284)
taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu duruma İran Devrim Rehberi Ayetullah Ali Hamenei “Evliliğin
en karası olan beyaz evlilik, hayâ ve iffeti yok
ettiği gibi aile kurumunun da temelini sarsmaktadır.” (Kanun Haber Ajansı, 1397) diyerek bu
yeni olguya ülkedeki en yüksek siyasi merci unvanıyla tepkisini göstermiştir. Her ne kadar konuya ilişkin ilk tepkiler 2009 yılında sosyal güvenlik projesi çerçevesinde emniyet güçlerinin
Tahran’daki bekâr evlerine düzenlediği operasyonların kamuoyuna yansımasıyla ortaya çıkmışsa da (Sohrabzade vd., 1396, s. 192) Devrim
Rehberi’nin konuyu gündemine taşıması, geçen
süre zarfında İran’da beyaz evliliğin azalmadığına bilakis artış gösterdiğine işarettir. Zira son
günlerde beyaz evlilik yapanların kanuni olarak
takibata alınacağının yetkililer tarafından duyurulması bu savı desteklemektedir.
Yukarıda değinildiği üzere beyaz evlilik
İran’da devlet tarafından hoş karşılanmamaktadır. Bu tarz bir evliliğin muhafazakâr bir yapıya sahip İran toplumundaki aile kurumunu
yozlaştıracağı ve toplumu ahlaki yönden çö-
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küşe sürükleyeceğini düşünen yetkililer, beyaz
evliliğin Batı’ya özgü dejenere bir yaşam tarzı
olduğunu savunmaktadır. Bunun bir getirisi olarak İran’daki kanunlar çerçevesinde beyaz evlilik bir nevi “zina” olduğundan suçtur.3 Bunun
yanı sıra şeri olarak günah, örfi olarak ise ayıptır. Gerçekten de pek çok Müslüman toplumda
olduğu gibi İran’da da nikâhsız birliktelik hoş
karşılanmamaktadır ve toplumsal normlara aykırı bir davranıştır. Bu yüzden son yıllarda beyaz evliliğe karşı İran’daki toplumsal bilinci
artırmak adına akademik yayın ve gazete haberlerinin yoğunlaştığı görülmektedir (bk. Caferi,
1396 ve Ercomenddaniş vd. 1397). Örneğin bu
doğrultuda Abolfazli (2018, s. 4) beyaz evliliğin
İran’da gerek aile ve gerekse de sosyal kurumlar
tarafından kabul edilebilir bir durum olmadığını
belirttikten sonra tarafların rızası bulunsa dahi
hukuken bu durumun İran’da tanımlanmadığına
dikkat çekmekte ve birçok sosyal sorunu beraberinde getirebileceğini öne sürmektedir. Ona
göre iktisadi ve içtimai şartların iyileştirilmesi
suretiyle gençler resmî/daimî nikâha teşvik edilebilir ve böylelikle beyaz evliliğe karşı eğilim
azalacağı gibi bu tarz bir ilişkinin olumsuz etkilerinden de gençler korunabilir. Bu görüşe
karşıt olarak İran’daki bazı kadın inisiyatifleri
ve İslami feminist hareket mensupları, her ne
kadar sesleri yüksek çıkmasa da beyaz evliliğin,
özel hayatın dokunulmazlığı ve bireysel özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Ancak İran toplumunun geneli
tarafından bu tarz bir evliliğinin ahlak/norm dışı
görüldüğü söylenebilir. Dolayısıyla beyaz evlilik, yaygınlaşmış değil yaygınlaşan bir sosyal
meseledir.
Devletin bu sosyal meseleye ilişkin tutumu
net bir şekilde olumsuz olmakla birlikte bu konuda sert ve caydırıcı uygulamaların olduğu söylenemez. Yani nikâhsız yaşayan çiftlere ilişkin
Tahran’da sıkı bir denetim yoktur. Emniyet güçlerine bir ihbar ya da şikâyet gelmediği4 sürece
3

4

Meseleye İran İslami Ceza Kanunu’nun 221 ila 232. maddelerinde açıklık
getirilmektedir. Söz konusu maddelerde zina ve zina türlerine ilişkin
tanımlalar yapılmakta ve zaniler için 100 kırbaçtan idama kadar muhtelif
cezalar öngörülmektedir. Bk. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103202/125190/F-2020626636/penal%20code.pdf
Özel hayat konusunda şikâyet ya da ihbar mekanizmasının, büyükşe-

özel hayata müdahale Tahran’da sanıldığı kadar
çok değildir. Zira bu durum Batılı kurumların
raporlarına dahi aksetmiştir. Danimarka Mülteciler Konseyinin bir raporuna göre genellikle
polis, beyaz evlilik gerçekleştirenler üzerinde
baskı uygulamamaktadır. Ayrıca yetkililer son
zamanlarda bilhassa Tahran gibi büyükşehirlerde gençlere daha yumuşak yaklaşmaktadır.
Bir Batı büyükelçiliği ise İran toplumunun artık
daha hoşgörülü olduğunu vurgulamıştır (Danish
Refugee Council, 2018, s. 5).
Konunun hassasiyeti ve devletin beyaz evliliğe koyduğu yasak sebebiyle ülke genelinde
beyaz evlilik yapan çiftlere ilişkin net bir istatistik yoktur. Fakat küçük örneklem gruplarıyla
yapılan saha araştırmaları; beyaz evlilik yapanların genellikle eğitim düzeyi yüksek, çalışan
ve şehirli orta sınıftan olduğunu göstermektedir
(Golçin ve Seferi, 1396; Ahmedi, 1397). Başkent Tahran ise beyaz evliliğin en sık görüldüğü şehir olarak öne çıkmaktadır. Bu normal bir
durumdur zira cemaat ilişkisinin yaygın olduğu
orta ve küçük şehirlerde gelenekçi toplum tarafından hoş karşılanmayan beyaz evliliklerin açığa çıkması kolaydır. Nüfusu, 2016 yılı nüfus sayımına göre 13.000.000’u geçen (İran İstatistik
Kurumu, 1395) ve dahası etrafındaki Rey, Kereç ve Veramin vb. şehirlerle neredeyse birleşen
Tahran gibi büyük bir metropolde, günümüzde
artık çözülen toplumsal ilişkilerin de etkisiyle
çoğunlukla gayriahlaki addedilen beyaz evliliği
etraftan saklamak daha kolaydır. Zaten beyaz
evlilik yapan çiftler de bu durumu genellikle
etrafından, aile ve akrabalarından gizlemekte
ve resmen evliymiş gibi davranmaktadır. Ancak
arkadaş çevresinden beyaz evliliklerin saklanmadığı bilinmektedir. Bu durumun sebebi ise
gençlerde beyaz evlilik algısının orta ve üst yaş
grubundakilere göre değişkenlik arz etmesidir.
Bu doğrultuda Ahmedi (1397, s. 18) tarafından
Tahran, Meşhed ve Isfahan gibi üç büyük şehirde beyaz evlilik yapan 216 çiftle gerçekleştirilen bir saha araştırmasında çiftlerin söz konusu
hirlerdeki sosyoekonomik düzeyin yüksek olduğu mahallerde pek de
etkin çalışmadığı söylenebilir. Zira İran’da günümüzde sosyal hayatın bir
parçası hâlini alan apartmanlardaki ev partilerinin toplum tarafından
kanıksandığı görülmektedir. Şikâyet olmadığı ve matem günlerinde gerçekleşmediği sürece polisler de ev partilerine müdahale etmemektedir.
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Grafik-1: İran’da Beyaz Evliliğin Çiftler Tarafından Duyurulması

Kaynak: Ahmedi, 1397, s. 17.

durumu etrafına bildirip bildirmediğine ilişkin
veriler Grafik-1’deki gibidir.
Nikâhsız yaşama esasen yalnızca İran’a özgü
bir durum olmayıp önce Amerika ve Avrupa’da
modern şehir hayatının etkisi ve geleneklerle
kanuni sınırlamalara bir başkaldırı mahiyetinde
1980’lerden sonra yaygınlaşan bir yaşantı tarzıdır. Bilindiği üzere evlilik öncesi birlikte yaşama bazı Batılı ülkelerde sıradan bir hâl almıştır
ve bu durumun önünde kanuni bir engel yoktur.
Ancak İran gibi geç modernleşen daha doğru
bir tabirle moderniteye direnen aynı zamanda
postmodernizm ve küreselleşmesinin yaygın
etkisini hisseden bir ülkede, bu türden bir hayat tarzının ortaya çıkışının ülkedeki toplumsal
şartlara özgü birtakım gerekçeleri bulunmaktadır. Zira İran’da “geçici nikâh” gibi kanuni ve
meşru bir evlilik bulunmasına karşın beyaz evliliğin artış göstermesi düşündürücüdür. Nitekim
geçici nikâhın bir işlevi de toplumdaki fuhuş ve
zinanın önüne geçmesidir. Bu durum akla beyaz
evliliğin yalnızca cinsel doyum sebebiyle yapılmadığını getirmektedir.
“Birçok gösterge günümüzde İran toplumunda özellikle büyük şehirlerde, aile içindeki değerlerin ve aile fertleri arasındaki ilişkinin değiştiğini göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak
aile içi rol/vazife dağılımında önemli farklılıklar
oluşmuştur.” (Sohrabzade, 1396, s. 199). Bu yeni
10

aile yapısında gençler, geleneksel aile içi rolleri
yerine getirmek istemediği gibi karı-koca arasındaki ilişkiye de eskisi gibi bakmamaktadır.
Doğal olarak aile kurumu ve evlilik kavramı
da bu yeni bakış açısından nasibini almaktadır.
Beyaz evlilik bu yeni bakış açısının bir ürünüdür. Her hâlükârda nikâhsız yaşama durumu,
Batı’da ve İran’da sosyolojik bir olgu hâlini almıştır ancak tarihî süreç, sebepler ve bu tarz bir
yaşama kapı aralayan toplumsal zemin birbirinden oldukça farklıdır. Zira toplumsal olguların
iç dinamikleri bulunmaktadır.
Beyaz evliliğin İran’da yaygınlaşması dikkat çekmiş ve bu durumun gerekçeleri birçok
araştırmacı tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Söz konusu gerekçeleri ekonomik, sosyal ve
duygusal olmak üzere üç ana başlıkta toplamak
ve araştırmalar doğrultusunda (Azadermeki,
1391; Kuddusi, S. ve Ferengi, B. 1393; Rızayi, 1394; Golçin ve Seferi, 1396; Sohrabzade
vd. 1396) aşağıdaki gibi on maddede sıralamak
mümkündür:
a. Evlilik Öncesi Birbirini Tanıma İsteği:
Resmî evlilik gerçekleştirmeden önce karşı tarafı bir ev ortamında yakından tanımak gerektiğini
düşünenlerin sayısı İran’da gittikçe artmaktadır.
Bu türden insanların bir kısmı daha önce başarısız bir evlilik geçirmiş olabilir. Sevgili olarak
yola çıkan taraflar anlaşabilmeleri durumunda
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birlikteliği evlilikle sonuçlandırabilmekte veya
ayrılmaktadır. Boşanmanın bireyde yaratacağı/
yarattığı travma ve toplum tarafından etiketlenme çekincesi bu tarz bir tercihin psikolojik temelini oluşturmaktadır. Bir nevi evlilik provası
sayılabilecek bu sürecin ilişkiyi evlilik aşamasına getirip getirmeme konusunda karar almak
için taraflara yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Bu yargıyı destekler nitelikte Ahmedi (1396, s. 8)
tarafından yapılan bir çalışmada beyaz evlilik
yapanların %52,21’inin gelecekte resmî evlilik
yapmayı düşündüğü görülmektedir.

ç. Ekonomik (İşsizlik, Enflasyon vb.) Zorluklar: Beyaz evliliklerin en önemli gerekçelerinden birini kuşkusuz büyükşehirlerdeki ekonomik zorluklar oluşturmaktadır. İran’da son
yıllarda kötü seyreden ekonomik parametreler
halk üzerinde ciddi baskı yaratmaktadır. Ocak
2019 itibariyle ülke genelinde enflasyon oranı
%39,4’tür (İRAM, 2019). İşsizlik ise İran’da
oldukça yüksektir. Çalışmaya kaynak teşkil
etmesi için Tablo-3’te 1384 (2005-2006)-1396
(2017-2018) yılları arası İran’da erkeklere yönelik işsizlik oranları verilmiştir:

b. Evlilik Anlayışının Değişmesi: Gençler
arasında evlilik anlayışının değiştiği ve gençlerin ebeveynlerinin veya akrabalarının yaptığı
gibi geleneksel evlilik yapmak istemediği belirtilmektedir. Toplum bilimciler, beyaz evlilik gerçekleştirenlerle yaptıkları görüşmelerde
katılımcıların evlilikte aşkı önemsediklerini ve
evliliğe yalnızca müşterek bir hayat gözüyle
bakmadıklarını yazmaktadır. Gerçekten de yalnızca İran toplumunda değil, bilgi ve internet
çağında büyüyen birçok Orta Doğu toplumunda
gençlerin evlilik, aşk, arkadaşlık, müşterek hayat gibi sosyal ilişkilere bakışı faklıdır. Nitekim
evliliğe olan inancın da bazı gençler arasında
kaybolmaya başladığına şahit olunmaktadır. Bu
tarz düşünenler evlenmek için üçüncü şahısların
şahitliğine ve “bir kâğıt parçasına” imza atılmasına gerek olmadığına inanmaktadır.

Tablo-3: 2005-2018 Yılları Arası İran’da İşsizlik
Oranının Değişimi

c. Kadınların Sosyal Aktör Olarak Görünür Hâle Gelmesi: Kadınların toplumsal rolleri günümüzde anne ve eş olmanın ötesindedir.
Sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta kadınların
daha fazla rol üstlenmesi ve daha görünür hâle
gelmesi kuşkusuz diğer cinsle münasebetlerinin
değişmesini beraberinde getirmiştir. Kadınların
erkekler karşısındaki pozisyonu “seçilen”den
“seçen”e doğru evrilmektedir. Dolayısıyla geleneksel evliliklerde görülen erkeğin klasik “aile
reisi” pozisyonu artık değişmektedir. Erkeğe
nispetle kadın için daha zor bir tercih olan beyaz evlilik, sosyoekonomik ve kültürel bakımdan güçlü olan kadınların erkeği denemek için
başvurduğu bir yol olabilmektedir.

YIL
1384 (2005-2006)
1385 (2006-2007)
1386 (2007-2008)
1387 (2008-2009)
1388 (2009-2010)
1389 (2010-2011)
1390 (2011-2012)
1391 (2012-2013)
1392 (2013-2014)
1393 (2014-2015)
1394 (2015-2016)
1395 (2016-2017)
1396 (2017-2018)

İŞSİZLİK ORANI (%)
10
10
9,3
9,1
10,8
11,9
10,5
10,4
8,6
8,8
9,3
10,5
12,1

Kaynak: https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/
shbkar.pdf

Tablo-3 incelendiğinde İran’da erkeklerde
işsizliğin %10 bandında olduğu görülmektedir.
Son iki yılda Amerika’nın ağır yaptırımları sebebiyle işsizlik oranının bir miktar daha yükselmiş olması ve ayrıca tablodaki göstergelerin
resmî verilerden oluştuğunu göz ardı etmemek
gerekir. Bunun yanı sıra kadın ve gençlerde
işsizlik oranının yukarıdaki rakamlardan çok
daha yüksek olduğu kesindir. Bu durum, İran’da
gençlerin geleceğe dair ümidini kaybetmeye
başlamasına kapı aralamaktadır. Hâlihazırda bir
işte çalışanlar ise kötü ekonomik gidişattan dolayı yarınlara güvenle bakamamaktadır. Kuşku11
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suz huzurlu bir evlilik, ekonomik bir istikrar gerektirmektedir. İşini kaybetme endişesi taşıyan
veya geçici/proje tabanlı işlerde çalışanların
resmî evliliğe nispeten daha ucuz bir ilişki olan
beyaz evliliği tercih etmesi anlaşılabilmektedir.
Nitekim evlilik için yeterli gelire sahip olmayan bireyler, astronomik bir şekilde artan eşya
fiyatları, büyükşehirlerdeki yüksek depozitolar5
ve hayat pahalılığı gibi sebeplerle sorumluluk
açısından tarafların resmî evliliğe göre daha eşit
olduğu beyaz evliliğe yönelmektedir.
d. Boşanma Oranlarındaki Artış: İran’da
son yıllarda ciddi olarak yükselen boşanma
oranları da beyaz evliliğe zemin hazırlamaktadır. Etrafındaki yüksek boşanma oranlarını
gören ve başarısız bir evlilik yapmaktan çekinen bireyler evliliğe karşı olumsuz tutum
geliştirmektedir. Bu nedenle başarısız olması
durumunda zorlu bürokratik süreçler gerektirmeyen beyaz evlilik, kolaylık sağlayan bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Boşanmanın henüz
hoş karşılanmadığı İran toplumunda geleneksel
değerlerle modern hayatın arasında sıkışan bireyler için beyaz evlilik, boşanma sonrası yaşanabilecek olumsuz durumdan insanları koruyabilmektedir. Çalışmanın bir önceki bölümünde
ülkedeki boşanma oranlarındaki artışın sebepleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur.
e. Yükselen Evlilik Yaşı: Evlilik yaşının
yükselmesi aslında ülkede kötü seyreden ekonomik göstergelerin de bir yansımasıdır. Özellikle
başkent Tahran’da evlilik yaşının gözle görülür
şekilde yükseldiği bilinmektedir. Bu duruma binaen İranlı devlet adamları erken yaşta evliliği
teşvik etse de ekonomik olarak henüz rahatlamamış bireyler evliliği öteleyebilmektedir. Bu durum ise nikâhsız birlikte yaşamaya zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda Tablo-4’te son on yılda
5
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İran’da ev kiralama sistemi pek çok ülkeden farklılık göstermektedir.
Dünyanın birçok yerinde depozito olarak genellikle bir veya iki aylık
kira bedeli ev sahibi tarafından istenmektedir. Ancak İran’da ev kirası ve
depozito arasında ters bir orantı vardır. Yani depozito arttıkça ev kirası
azalmaktadır ve kiralama esnasında aylık kira bedelinin 10 ila 15 katına kadar depozito ücreti alınmakta, kiracı tarafından depozito miktarı
artırıldıkça ev sahibine ödenen aylık kira bedeli düşmektedir. Örneğin
depozitosu 100 milyon tümen aylık kirası ise 5 milyon tümen olan bir
evin bedeli 200 milyon tümen depozito verildiği takdirde aylık kirası 3
milyon tümene düşmektedir. Ev sahipleri ise söz konusu depozitoyu genellikle faizde işletmektedir. Özellikle başkent Tahran’da düzgün bir aile
evi kiralamak için yıllarca birikim yapmak gerekebilmektedir.

İran’da yükselen evlilik yaşına ilişkin veriler yer
almaktadır.
Tablo-4: İran’da Yükselen Evlenme Yaşı
YIL

KADIN

ERKEK

1385 (2006-2007)

22,1

26,6

1386 (2007-2008)

22,3

26,8

1387 (2008-2009)

22,4

26,9

1388 (2009-2010)

22,6

26,11

1389 (2010-2011)

22,7

27

1390 (2011-2012)

22,8

27

1391 (2012-2013)

22,1

27,4

1392 (2013-2014)

23,1

27,8

1393 (2014-2015)

23,4

28,1

1394 (2015-2016)

23,8

28,5

1395 (2016-2017)

23

27,4

Kaynak: https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=4759

Tablo-4 incelendiğinde İran’da ülke genelinde evlilik yaşının tedricen bir yaş yükseldiği görülmektedir. Son üç yılın verileri henüz
elde yoktur. Ancak ekonomik zorluklar devam
ettiğinden evlenme yaşındaki artış seyrinin de
sürdüğüne şüphe yoktur. Yukarıda İran genelini yansıtan ortalama rakamlara kırsaldaki erken
yaştaki evlilikler dâhildir. Dolasıyla yalnızca
Tahran, Meşhed ve Isfahan gibi büyük şehirlere ilişkin veriler alınmış olsaydı evlilik yaşının
daha yüksek çıkması gerekecekti. “Bunun yanı
sıra İran’da artan evlilik yaşına paralel bir şekilde “mutlak bekârlık” da artmıştır. 1986 yılında kadınlarda mutlak bekâr sayısı %2,1 iken
bu rakam 2006 yılında %4,4’e ve 2011 yılında
ise %8’e yükselmiştir (Halaçabadi Ferahani vd.,
1392, s. 9). 2011 yılındaki veriler dikkate alınarak İran genelinde 12.240.000 kişinin mutlak
surette bekâr olduğu söylenebilir (Sazman-ı Sebti Ahval, 1394)” (akt. Golçin ve Seferi, 1396,
s. 31).
f. Ailelerin Evlilikten Beklentileri: Bütün
geleneksel toplumlarda olduğu gibi İran’da da
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kız isteme, söz, nişan, nikâh, düğün ve ev düzme gibi evliliğin muhtelif aşamalarına aileler
müdahil olmaktadır. Kız tarafınca talep edilen
yüksek mehir oranları6, müstakil ev, lüks ev
eşyası, masraflı düğün merasimleri ve balayı
gençler için maddi külfet yaratabilmektedir. Bu
sebeple son yıllarda özellikle başkent Tahran’da
düğün yapmadan evlenenlerin sayısı gittikçe
yükselmektedir. Beyaz evlilik ise hem kız isteme, nişan vb. gibi evlilik öncesi merasimleri gerektirmediğinden hem de düğün ve balayı
sebebiyle gider çıkarmadığından düşük ve orta
gelirli gençlere cazip gelmektedir. Ayrıca beyaz
evliliğin kanuni herhangi bir yaptırımının bulunmaması erkeği mehir sorumluluğundan da
kurtarmaktadır. Kısacası beyaz evlilik yeterli
gelire ve birikime sahip olmayan şehirli gençler için alternatif bir evlilik tarzı olarak kendini
göstermektedir.
g. Sorumluluktan Kaçış: Resmî evlilikler doğrudan veya dolaylı olarak taraflara birçok sorumluluk yüklemektedir. Ancak aynı evi
paylaşan iki kişinin gerek birbirlerine gerekse
de karşı tarafından aile, akraba veya çevresine
karşı pek az sorumluluğu bulunmaktadır. Daha
az sorumluluğa karşın daha çok özgürlük alanı
sağlayan beyaz evlilik, aile içinde geleneksel
rolleri ifa etmek istemeyen yeni nesle uygun gelmektedir. Gerçekten de bir evin, eşin, çocuğun
sorumluluğunu üstlenmeyi ve bunun gereklerini
yerine getirmeyi kendi hayatını yaşamaya engel
olarak gören bireyler, resmî evlilikten uzak durabilmektedir. Bu, bireyin toplum ve hayat karşısında kendini öncelemesinin bir tezahürüdür.
Bu sebeple diğer cinsle birlikte olmak isteyen
ancak taahhüt altına girmek istemeyenler beyaz
evliliğe olumlu bakmaktadır.
ğ. Bağımsızlık İsteği: Bilindiği üzere evlilik
6

Mehir, İslam hukukuna ait bir terim olup evlilik esnasında erkeğin kadına verdiği ve evlilik sırasında ya da sonrasında vermeyi taahhüt ettiği
para, mal veya hediyedir. İran’da mehir (mehriyye) kanun güvencesindedir ve evlilik esnasında kayda geçirilmektedir. Çiftin boşanması sırasında kadının daha önce belirlenen mehir miktarını talep etme hakkı
bulunmaktadır. Burada dikkat çeken husus mehir miktarının üst sınırının kesin olarak hukukçular tarafından tespit edilmemesidir. Bu nedenle
aileler tarafından astronomik miktarlarda mehir talep edilebilmektedir.
Örneğin mehir miktarını kızın doğum yılı kadar sikke (tam altın) olarak
belirleyenler mevcuttur. Boşanma sırasında yüksek mehir miktarının tamamının erkek tarafından istenmesi çeşitli mağduriyetler yarattığından
son yıllarda İran’da bu konuda belli kanuni düzenlemelere gidilmiştir.

hayatı, bireylerin bekârlık dönemi alışkanlıklarını kenara bırakarak eşiyle yeni alışkanlıklar
geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Ancak beyaz
evliliklerde sorumluluk hissi az olduğundan diğer cinse hesap verme, açıklamada bulunma,
özel hayata müdahale gibi hususlar daha esnek
ve azdır. Alışkanlıklarına ve kişisel hayatına
müdahaleden hoşlanmayan bireyler, resmî evlilik yoluyla özgürlük alanının sınırlandırıldığını
düşünmektedir. Beyaz evliliğin bağlayıcı hükmü olmadığı için bireye ilişki sırasında daha
fazla özgürlük alanı sağlamakta dahası mutlu
olmadığı zaman kolaylıkla ayrılma seçeneği
sunmaktadır.
Bağımsızlık duygusu sebebiyle beyaz evliliğe yönelen bir diğer grup ise yaşı yükselmesine
karşın evlenme imkânı olmayan ve artık ailesiyle birlikte yaşamaktan rahatsızlık duyanlardır. Her ne kadar aile fertleri arasındaki ilişki
günümüzde farklılaşmış olsa da yaşı ilerleyen
çocuklar ebeveynlerin yanında arzu ettikleri rahatlığı bulamadığını düşündüğünden kendilerine uygun bireylerle nikâhsız yaşayabilmektedir.
h. Yalnızlık Duygusu: Güven, yalnızlık,
bağlanma ve emniyet hissi de beyaz evliliklerin
duygusal boyutunu oluşturmaktadır. Büyükşehirlere eğitim ya da iş amaçlı göç eden kadınlarda söz konusu hislerde tatmin edilmemişlik
daha sık görülebilmektedir. Beyaz evlilikler,
iktisadi ve içtimai şartların bir sonucu olsa da
günümüz modern hayatında giderek yalnızlaşan bireyin duygusal açıdan yaşadığı bunalıma
nikâhsız yaşamak için gerekli ruhsal hazırbulunuşluğu yaratmaktadır.
Beyaz evliliğin İran’da şimdilik yeni bir
olgu olması sebebiyle tetikleyebileceği sosyal
meselelere ilişkin yorum yapmak henüz erkendir. İran toplumunun on yıl sonra bu tarz bir
evliliğe nasıl bakacağını kestirmek de zordur.
Ancak beyaz evliliğin olumsuz yanları göz önüne alındığında söz konusu evlilik türünün yaygınlaşması toplumsal açıdan birkaç soruna kapı
aralayabilir. Örneğin istenmeyen hamileliklerin
yaşanması kürtaj sayısında artışa yol açacaktır. İran’da kürtaj sayısı son yıllarda gittikçe
13
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Grafik-2: İran’da Artış Kaydeden Kürtaj Oranları

Kaynak: ISNA, https://tinyurl.com/vx92e9l

artmaktadır. Grafik-2’de 1391 (2012/2013) ila
1395 (2016/2017) yılları arasında İran’da kanuni olarak gerçekleşen kürtaj rakamları yer
almaktadır.
Zorunlu hâller dışında kürtajın yasak olduğu
İran’da7, kanun nazarında meşru evlilik ilişkisi
dışında doğan çocuklar, “gayrimeşru” addedileceğinden onların bir ömür boyu yaşayacağı
muhtelif zorluk ve mağduriyetleri uzun uzun
anlatmaya lüzum yoktur. Bunun yanı sıra kısa
süreli beyaz evlilikler cinsel yolla bulaşan hastalıkların artışını tetikleyebilir. Ayrıca evlilik ve
çocuk sayısında düşüşü de beraberinde getirebilir. Kuşkusuz bütün bunlar egemen normatif
değerler bakımından istenmeyen durumlardır.

dirmektedir. Bu sebeple basında Aryan Nikâhı
kıydıkları tespit edilen 34 evlilik ve boşanma
ofisinin mühürlendiğine ilişkin haberler yer almıştır (Fardanews, 2019). Bu durum yeni bir
toplumsal olgu hâlini alan Aryan Nikâhı’nın
mahiyetini anlamayı gerekli kılmaktadır.
Görsel-1: Aryan Nikâhı İçin Hazırlanmış
Bir Masa

3. Yükselen Fars Milliyetçiliğinin Bir
Yansıması: Aryan Nikâhı
Son yıllarda özellikle başkent Tahran’da
yeni evlenen şehirli gençler arasında popülerleşen “Aryan Nikâhı” gün geçtikçe yayılması
sebebiyle İranlı dinî ve siyasi elitleri endişelen7
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Kürtaja ilişkin tanımlama ve hususlar, İran İslami Ceza Kanunu’nun 306,
556 ve 716 ila 121. maddelerinde yer almaktadır. Annenin can tehlikesi
bulunması durumunda kürtaja serbestlik tanındığı bunun dışında kürtajın kısastan muaf tutulup farklı oranlarda parası cezasına (diye) tabi
olduğu anlaşılmaktadır. Bk. http://tiny.cc/yn65iz

Kaynak: https://tinyurl.com/wplhh9t

Aryan Nikâhı hâlihazırda dinî/resmî nikâhtan
sonra bir nevi ritüel şeklinde uygulanmaktadır.
Gençler görsel olarak kayıt altına alınan bir odada, temsili olarak yeniden nikâh kıydırmaktadır.
Nikâhın kıyılacağı oda dinî motiflerden arındırılmış bir şekilde süslenmektedir. Bu nikâhın kanu-
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ni veya şeri bir geçerliliği bulunmayıp daha çok
şehirli orta sınıf arasında modaya dönüşen dejenere bir düğün âdetinden ibarettir. Lakin bu uygulamanın çiftelere cazip gelmesinin sosyolojik
gerekçeleri bulunmaktadır.
Aryan Nikâhı görüldüğü kadarıyla şu an için
İran’daki tek kanuni evlilik akdi olan dinî/resmî
nikâha bir alternatif teşkil etmemektedir. Ancak
söz konusu nikâhın İslam öncesi İran’ı çağrıştıran “Aryan” kelimesiyle isimlendirilmesi ve
akit esnasında Farsça bir yemin ve Hafız Divanı’ndan beyitler okunması dikkat çekmektedir.
Bilindiği üzere son yıllarda İran’da millî
kimlik, dinî kimlik karşısında yükseliştedir.8
Arap karşıtlığından ciddi derecede beslenen
bu millî kimlik sosyal hayattaki dinî forma sahip birçok geleneği öteleme veya millîleştirme
eğilimindedir. Nitekim Aryan Nikâhı da bu eğilimin halk arasındaki bir yansıması olarak yorumlanabilir. Arapça kıyılan nikâha az çok tepki
niteliği taşıyan ve “asil nikâh” olarak isimlendirilen bu yeni uygulama her ne kadar şu anda
bir formaliteden ibaretse de meşruiyetini İranî
olmaktan almaktadır.
Farklı ve özel olma isteği günümüzdeki tüketim toplumunun en bariz özelliklerinden biridir. Özellikle halk arasındaki popüler şahısların
bu nikâhla evlenmesi insanlarda örnek alma/
özenme arzusu yaratmaktadır. Bu arzunun ticarileşmesi çok kolaydır. Evlilik ve boşanma ofislerinin düğün paketlerine Aryan Nikâhı’nı eklemesi ve hatta konsepti kişiye özel değiştirmesi
esasen bir pazarlama tekniğidir.
Aryan Nikâhı’nın dinî/resmî nikâhın yerine
geçemeyeceği ortadadır. Nitekim Tapu ve Kadastro Kurumu (Sazman-ı Sebt-i Esnad ve Emlak) Başkanı Zebiyullah Hudaiyan, Aryan Nikâhı düzenleyen evlilik ofisleriyle ciddi olarak
mücadele edileceğini bildirmiştir (Khabaronline, 1398). Yetkililerin bu uygulamanın devlete
karşı bir sivil itaatsizlik örneğine evrilmeden
önünü almaya niyetli olduğu anlaşılmaktadır.
Dolaylı olarak Araplaşma ve kültürel olarak
8

Bu konuya ilişkin bir yazı bk. Yükselen Fars Milliyetçiliği ve Büyük Kiros Günü,
https://www.iramcenter.org/yukselen-fars-milliyetciligi-ve-buyuk-kiros-gunu/

Arapların hegemonyası altında bulunmayı reddetmenin basit bir simgesel göstergesi olarak da
yorumlanabilecek bu nikâh, önümüzdeki günlerde alınan tedbirler neticesinde yaygınlığını
yitirebilir. Ancak bu konuda gözden kaçırılmaması gereken husus, İran’da seküler Fars milliyetçiliğinin artık kendine değerler sistemi inşa
etmeye başladığıdır. Bu sebeple önümüzdeki
günlerde toplumsal hayatın başka bir yerinde
İslam öncesi İran’a telmihte bulunan herhangi
bir uygulamaya rastlamak şaşırtıcı olmayacaktır.

4. Sonu Gelmeyen Çok Eşlilik
Tartışmaları
Çok eşlilik (İng. Polygamy, F. Çend-hemseri) en sade tanımıyla bir eşin aynı anda resmî,
daimî ve tam zamanlı olarak birden fazla eşle
evlenmesidir. Kadının aynı anda birden çok
erkekle evliliğinin gerek tarihte gerekse de günümüzde ender karşılaşılan bir durum olması
sebebiyle erkeğin birden çok kadınla evliliği
(İng. Polygyny, F. Taaddüdü Zevcat), literatürde geniş yer teşkil etmektedir. Geçmişten günümüze uzanan eski bir mesele olan erkeğin çok
eşliliği9, günümüzde hemen hemen her toplumda değişen sosyoekonomik şartların etkisiyle
giderek azalan bir olgudur. Batılı ülkeler ve birçok İslam ülkesinde çok eşlilik kanunen yasaklanmış olmakla birlikte resmî olmayan çok eşli
evliliklere rastlanabilir. Suudi Arabistan, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Irak
vb. bazı İslam ülkelerinde ise çok eşlilik belli
kanunlar çerçevesinde serbesttir. İslam hukukunun çok eşliliğe serbestlik tanıması bu uygulamanın temel sebebidir.10 Eşler arasında adaletin
sağlanması ve birinci eşin rızasının bulunması
ise çok eşliliğin iki temel şartıdır.
Çok eşliliğin hem kanunlar çerçevesinde
serbest olduğu hem de görüldüğü İslam ülkele9

10

Yazının bu kısmından sonra “çok eşlilik” terimiyle erkeğin birden fazla
kadınla aynı anda gerçekleştirdiği evlilik kastedilecektir.
Nisa Suresi 3. Ayet'in çok eşliliğe cevaz verdiği konusunda gerek Sünni
gerekse de Şii ulema hemfikirdir. Söz konusu ayet şu şekildedir: Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz
kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan câriye ile yetinin; bu,
adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Bk. https://kuran.diyanet.
gov.tr/tefsir/Nisâ-suresi/496/3-ayet-tefsiri
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rinden biri de İran’dır. İran İslam Devrimi’nden
önce de bu ülkede çok eşliliğin kanunen serbest
olduğunu yeri gelmişken belirtmekte yarar vardır. İslam şeriatının kamu idaresi ve mevzuatına
hâkim olduğu İran’da Medeni Kanunu’nun 900,
901, 942. maddelerinde daimî ikinci evliliğin
usul ve esasları üzerinde durulmuştur. Bunun
yanı sıra gene Medeni Kanunu’nun 1048 ve
1049. maddelerindeki11 düzenlemelerde de çok
eşliliğe ilişkin dolaylı açıklamalar yer almaktadır.
Hâlihazırda İran’da azalan evlilik oranları,
kötü ekonomik gidişat sebebiyle halkın üzerinde artan baskılar, çok eşliliğin en başta bütün
eşler için yeterli ekonomik gücü gerektirmesi, kadınların çok eşliliğe sıcak bakmaması ve
İran’da çok eşliliğe alternatif teşkil edebilecek
geçici nikâhın bulunması, çok eşliliğin azalmasını beraberinde getirmiştir. Fakat çok eşlilik
İran’da toplumsal tabanını kaybetmiş değildir.
Öyle ki merkezden taşraya, büyükşehirlerden
küçük şehirlere doğru gittikçe zorlaşan sosyoekonomik şartlara rağmen çok eşlilikte doğrusal bir artış gözlemlenmektedir. Nitekim resmî
verilere göre İran’da çok eşliliğin en çok gerçekleştiği eyalet Sistan ve Beluçistan’dır. 2016
yılı nüfus sayımı istatistiklerine göre Sistan ve
Beluçistan’da eşi birden fazla kadınla evli olan
erkeklerin oranı %14,9’dur. Buna mukabil çok
eşliliğin en az rastlandığı eyalet ise %0,69 ile
Simnan’dır (İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve
Aile İşleri Yardımcılığı, 2019). Sistan ve Beluçistan’da çok eşliliğin fazla görülmesinin en
önemli sebebi dinin meşru kıldığı bu uygulamanın sosyal bir gelenek hâlini alması ve ulemanın
da bunu teşvik etmesidir. Öyle ki söz konusu
bölgede çok eşlilik kanıksanmış bir evlilik türüdür.
Toplam ülke nüfusu içerisinde çok eşlilerin
kesin sayısına ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak Muhammed Takizade ve Hamedisuha
(1396, s. 276) tarafından yapılan bir çalışmada,
İran’daki erkeklerin yalnızca %0,33’ünün da11
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Söz konusu maddelerde akraba evliliğine ilişkin bazı esaslar düzenlenmiştir. Bk. İran Medeni Kanunu, http://www.zaeemedalat.com/wp-content/uploads/2017/06/مدنی-قانون.pdf

imî olarak ikinci bir eşinin olduğu kaydedilmiştir. Fakat söz konusu rakamın kaynağına veya
hesaplanma yöntemine ilişkin herhangi bir bilgi
verilmemiştir. Ayrıca Evlilik ve Boşanma Daireleri Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ali Muzafferi’nin belirttiğine göre 2018 yılında İran
genelinde gerçekleşen 630.000 resmî evlilikten
yaklaşık 1.000’i, 2019 yılında ise gerçekleşen
398.000 resmî evlilikten 530 kadarı çok eşlidir
(Vakayi İttifakiye, 1398). İlk bakışta eldeki verilere göre İran’da çok eşliliğin yaygın görülen
bir durum olmadığı düşünülebilir. Ancak söz
konusu rakamların yalnızca resmî evlilikler olduğu bunun yanı sıra geçici nikâhların eldeki
rakamlara dâhil olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca daimî çok eşlilik yapabilmek
için adliyeye başvurmak, adliyede yapılacak
gerekli tahkikattan sonra ikinci bir kadınla daimî evlenebilmek mümkündür. Bu evlilik ancak
belli ekonomik ve kanuni şartlar dâhilinde gerekli prosedür aşıldıktan sonra gerçekleşebilmektedir. Lakin geçici evlilikte prosedür hem
kolaydır hem de adliyeye başvurmaya gerek
yoktur. Evlilik dairelerinde gerekli evrak ve
sözleşmeyle erkekler ikinci bir eşle sınırlı bir
süre için evlilik yapabilir. Kanunlar bu duruma
müsaade etmektedir. Bu sebeple İran’da çok eşlilikten bahsedildiğinde yalnızca daimî nikâhlı
eşlerin hesaba katılması bir eksiklik olacaktır.
İran özelinde çok eşlilik konusunda daimî eşler
ile geçici eşlerin birlikte değerlendirilmesi daha
doğru olur. Nitekim bu doğrultuda Muzafferi
de geçici nikâhın resmî evlilik oranlarının yarısı kadar olduğuna işaret etmektedir (Vakayi
İttifakiye, 1398). Dolasıyla İran’da çok eşliliğin
daimî ve geçici olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Ancak geçici evliliğin kanuni/şeri, örfi ve
sosyal boyutuna ilişkin İran’da geniş ve oldukça kapsamlı bir literatür mevcut olduğundan söz
konusu geçici nikâh, bu çalışmanın dışında tutulmuş ve müstakil bir çalışma olarak değerlendirilmesi düşünülmüştür.
Uzun bir geçmişe sahip olan çok eşlilik sosyokültürel kökleri bulunan toplumsal bir durumdur ve gerekçeleri bölgeden bölgeye sosyal
gruptan sosyal gruba farklılık göstermektedir.
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Bu bağlamda İran’daki çok eşliliğe göz atıldığında araştırmacıların (Alinikiyan ve Restahiz,
1397; Rızazade, 1387; Nastizayi, 1385) aşağıdaki bireysel etkenleri çalışmalarında sıraladığı
görülmektedir:
•

Akraba evliliği

•

Erkek çocuk isteği

•

Fazla çocuk isteği

•

Erken yaşta evlilik

•

İlk eşin hasta olması

•

Eşler arası anlaşmazlık

•

Güç ve otorite gösterme arzusu

•

Çok eşliliğin gelenekselleşmesi

•

Erkekteki yüksek cinsellik dürtüsü

•

Erkeğin ekonomik durumunun iyi olması

•

İlk eşin eşlik vazifelerini yerine getirmemesi

•

Kadının ekonomik kazançtan yoksun oluşu

•

Çok eşlilik için dinî referansların bulunması

•

Dinî şahsiyetlerin çok eşlilik konusunda örnek
alınması

Sıralanan etkenlerin hangisinin ikinci bir
eşin erkek tarafından alınmasında daha etkili
olduğu ise İsmaili ve diğerleri (1398, s. 279) ta-

rafından 1991 ve 2000 yılları arasında İran’da
gerçekleşen 20 kadar çok eşli evliliğe ait adli
kayıt dosyalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki gibi grafikleştirilmiştir.
Grafik-3 incelendiğinde çok eşlilik için erkeklerin adli kurumlardan izin almak üzere öne
sürdüğü en önemli gerekçenin eşin cinsel açıdan erkeğe itaat etmemesi olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu gerekçe psikolojik, sosyolojik,
fizyolojik boyutları olan aile içi hassas bir konudur. Eşler arasındaki cinsel hayatın evliliğinin gidişatına tesir ettiği ve dahası boşanmalara
yol açabildiği bilinen bir gerçektir. Bunun yanı
sıra erkeğin ekonomik gücü ve kadının rızasının da çok eşlilik için erkekler tarafından ileri
sürülen diğer önemli iki gerekçe olduğu anlaşılmaktadır. Erkek çocuğun olmaması, kadının
kötü davranışları ve son olarak erkeğin evliliği
sürdürememesi ise İran’da çok eşlilikte ikincil
sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıdaki etkenlerin yanı sıra savaş, hastalık gibi sebeplerle erkek nüfusuyla kadın nüfusu arasında belirgin farkın ortaya çıkması durumunda çok eşlilik toplumsal şartların bir getirisi
olarak ortaya çıkabilir. İran gibi kadının yalnız
yaşamasının henüz tam anlamıyla bütün sosyal
kesimler tarafından doğal karşılanmadığı ülke-

Grafik-3: İran’da Çok Eşliliğin Gerekçeleri
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Tablo-5: İran’da Evli Olmayan Nüfus
Yaş Aralığı

Toplam
10-14 Yaş
15-19 Yaş
20-24 Yaş
25-29 Yaş
30-34 Yaş
35-39 Yaş
40-44 Yaş
45-49 Yaş
50-54 Yaş
55-59 Yaş
60-64 Yaş
65 Yaş+

Eşi Olmayan Erkek Nüfus Eşi Olmayan Kadın Nüfus

12.285.952
2.874.582
2.719.554
2.610.008
1.943.996
966.701
402.139
187.006
120.343
80.546
64.129
53.083
263.865

Erkek ve Kadın Nüfusu
Arasındaki Fark

11.708.558
2.739.292
2.110.673
1.417.032
1.055.478
806.901
539.161
360.607
316.845
303.398
335.888
360.862
1.362.421

577.394
135.290
608.881
1.192.976
888.518
159.800
-137.022
-173.601
-196.502
-222.852
-271.759
-307.779
-1.098.556

Kaynak: https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/Yearbook_1395.pdf

lerde, yalnız yaşayan kadınlar akraba ve yakınlarının endişelerine sebebiyet vermektedir. Bu
endişeler kadının tacize uğrama, etrafındakilerce rahatsız edilme dahası iftira ya da töhmetle
karşı karşıya kalma riskinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple aileler de kızlarının ikinci bir
eş olmasına veya geçici nikâh yapmasına rıza
gösterebilmektedir. Ancak İran’da kadın ve erkek nüfusu arasındaki farkın toplumsal bir olgu
olarak çok eşliliği tetikleyecek derecede fazla
olduğunu söylemek güçtür. 2016 nüfus sayımı
verilerine göre İran’da hiç evlenmemiş, boşanmış veya eşini kaybetmiş olanların toplam sayısına ilişkin veriler Tablo-5’teki gibidir.
Tablo-5 incelendiğinde 19 yaş üstü evli
olmayan kadın sayısının 64 yaşına kadar düzenli olarak azaldığı ve 50-54 yaş aralığında
303.398’e kadar gerilediği görülmektedir. Ancak dikkat çeken husus, ülkedeki evlenme çağında olan nüfus içerisinde yaklaşık 14.000.000
kişinin herhangi bir sebeple evli olmamasıdır.
Ayrıca rakamlardan anlaşıldığı kadarıyla erkeklerin birden fazla eş almasını gerekli kılacak derecede bir nüfus farkı yoktur.
18

Çok eşlilik dünyada ve İran’da bir azalma
sürecine girmişken Kasım 2019’da ülkede çok
eşliliğe ilişkin tartışmaların alevlenmesi dikkati çekmiştir. İlk olarak merkezi Kum şehri olan
Vatan-ı Tevhidi-yi Hayat-ı Husna (Tevhit Yurdunda Güzel Yaşam) isimli bir özel kuruluşun
“Çok Eşli Evliliklerde İletişim Becerileri” başlıklı bir eğitim atölyesi düzenlemesi geniş çaplı
tartışmaları başlatmıştır. Bu kuruluş, kadınlar
ve kızlar arasındaki bekârlık buhranının boyutu
sebebiyle atölyeyi ücretsiz düzenleyeceğini duyurmuştur.12 Atölyede verilecek eğitimin içeriğinde “Çok Eşlilik Kültürünün İhyası, Çok Eşli
Ailelerin Kurulmasının Gerekliliği, Çok Eşliliğin Fıkhi Boyutu, Çok Eşli Ailelerde İletişim
Becerileri” gibi başlıkların yer aldığı görülmüştür. Çok geçmeden konu ülke gündemine taşınmış, televizyon kanallarında ve sosyal medyada
tartışılmaya başlanmıştır. Söz konusu kuruluşun
başkanı olan Hüccetü’l-İslam Muhammet Asgeri, İran’da 30 ila 49 yaş arasında hiç evlenmemiş veya boşanmış olmak üzere yaklaşık 4-5
milyon kadının eşinin olmadığını ve bunların
da evlenme hakkının bulunduğunu belirterek
adı geçen atölyeyi savunmuştur (IRNA, 2019).
12

Adı geçen kuruluşun internet adresi ve faaliyetleri için bk. http://hhosna.ir
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Tartışmaya müdahil olan İran siyasetinin önde
gelen isimlerinden Tahran Milletvekili Ali Mutahhari de benzer bir temellendirme de bulunarak İran’da şartların normal olmadığını, İran’da
evliliğe hazır kadınların sayısının evliliğe hazır
erkeklere göre yüksek olduğunu, bu toplumsal
meseleyi çözmek adına gerekli şartları haiz erkekler için çok eşliliğin uygun bir çözüm yolu
olduğunu ileri sürmüştür (Asr-ı İran, 2019).
Başta Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar ve ülkenin tanınan kadın aktörlerinden Faize Haşimi
gibi isimlerden sert tepkiler gelmiştir. Bunun
yanı sıra İbrahim Feyyaz gibi muhafazakârlara yakınlığıyla bilinen toplum bilimcilerden de
konuya sert tepki gelmesi gözden kaçmamıştır.
Tartışmaların büyümesi ve gündemi meşgul etmesi üzerine İran Devrim Rehberi Ayetullah Ali
Hamenei konuya ilişkin görüşünü “Allah bir,
muhabbet bir ve yar birdir.” şeklinde açıklayarak tartışmalara adeta son noktayı koymuştur
(Khamenei, 1398).
Görsel-2: Çok Eşlilik Atölyesi Afişi

Kaynak: //tinyurl.com/ygfcjp8e

Çok eşlilik kültürünün ihyası ve teşvikine
ilişkin kurumsal faaliyetler, bu faaliyetlere milletvekillerinin dâhil olması, ekonomik olarak
zor günler geçiren İran’da halkın tepkisini çekmiştir. Tepkilerin odağında çok eşliliğin ancak

ekonomik olarak rahat erkeklerin lüksü olduğu,
halkın asıl sorununun geçim derdi olduğu, yetkililerin buna yoğunlaşması gerektiği yer almıştır. Kültürel elitler ise İran’da günlerce gündemi
meşgul eden bu suni tartışmanın ülke gerçeğinin çok uzağında olduğunu öne sürmüştür. Gerçekten de çok eşlilik özellikle başkent Tahran,
Isfahan, Meşhed gibi büyükşehirlerde atölye ve
reklam faaliyetleriyle yeniden ihya edilebilecek
bir kültür değildir. Öncelikle İran’ın zamanla
değişen toplumsal yapısı buna uygun olmadığı
gibi geçici nikâh gibi daha az masraflı ve daha
cazip seçenekler mevcuttur.
Her ne kadar evlilik açısından ülkedeki dezavantajlı kadınların yuva sahibi olmasını sağlamak iyi niyetli bir adımsa da mevcut durumun
gerekçeleri üzerinde düşünülmesi önem arz etmektedir. Eğer iddia edildiği üzere İran’da 4-5
milyon evlenmeye hazır kadın var ise onlardan
birkaç yüz bininin tebligat yoluyla bir adamın
ikinci veya üçüncü eşi olması soruna kalıcı
çözüm getirmeyecektir. Üstelik evliliğe hazır
kadınların sayısına ilişkin taraflarca verilen rakamlar dahi birbirini tutmazken hâlihazırdaki
çok eşli evliliklere yönelik kanuni düzenlemelerin daha kapsamlı ve ayrıntılı bir hâle getirilmesi
böylelikle kadınların suistimal edilmesinin önüne geçilmesi bu konuda atılacak ilk adımlardan
olabilir. Aksi takdirde gerekçesi ne olursa olsun
çok eşlilik, beraberinde birçok aile içi sorunu
da getirebilmektedir. Bu çerçevede İran’da çok
eşliliği İsmaili vd. (1398, s. 69) Şekil-1’deki
gibi modellemektedir.
Sosyokültürel bir olgu olarak özellikle
İran’ın Pakistan ve Irak sınırındaki bölgelerde
kendini gösteren daimî çok eşlilik ve bunun
yanı sıra ülkede nispeten yaygın olan geçici
çok eşlilik, üzerinde durulması gereken hassas
bir konudur. Toplumun temel dinamiklerinden
biri olan aile kurumunun sağlıklı bir şekilde
devamı ve özellikle kadınlarla çocukların psikolojik ve fizyolojik olarak korunması adına
çok eşliliğinin her türünün kapsamlı ve ayrıntılı hukuki tanımlarının yapılması ve kanunlar
yoluyla tarafların haklarının tamamen güvence
19
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Şekil-1: İran’da Erkeklerde Çok Eşliliğin Sebepleri ve Sonuçları

DURUM
1. Geleneksel Evl�l�k
2. C�nsell�k Dürtüsü
Müdahalec�
Koşullar

Temel
Koşullar

1. İkt�dar Gösterges�

1. İlk Eş� Suçlama
2. D�nî Bakış

OLAY

3. İk�l� İkametgâh
4. Kolaylaştırma

Toplumsal ve
Ps�koloj�k Uyarılma

2. Özgür Hareket
Edeb�lme
3. Sevme
4. Ekonom�k Güç

STRATEJİ

İlk Eşten F�z�ksel ve Ruhsal Kopuş

SONUÇLAR
Olumlu Sonuçlar: Boşanmış ve dul kadınlara evl�l�k �mkânının
sağlanması, c�nsel �ht�yaçların karşılanması.
Olumsuz Sonuçlar: Toplumsal sermayen�n azalması, erkeklerde
strese sebep olması, ekonom�k sermayen�n azalması, çocukta babalık
duygusunun eks�kl�ğ�, çocukların duygusal açıdan zarar görmes�,
üvey olan ve olmayanlar arasında çatışma, b�r�nc� eş�n duygusal
�zolasyonu.
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altına alınması önem arz etmektedir. İran’da aile
kurumunu koruma altına alan ilk kanun 1967 yılında çıkarılmıştır.13 Akabinde 1974 yılında söz
konusu kanun genişletilmiş ve ayrıntılandırılmıştır. Bu yeni kanunun 16. maddesinde erkeğin daimî ikinci evliliği yapabileceği durumlar
(kadının hastalanması, kadınlık görevini yerine
getirmemesi, kadının cezaevine girmesi, kadının
kaybolması vb.) dokuz başlıkta sıralanmıştır.14
Bu kanunun İran İslam Devrimi’nden sonra da
uzunca bir müddet yürürlükte kaldığı ve 2012
yılında aynı başlıkla yeni bir düzenleme yapıldığına şahit olunmaktadır.15 Son düzenlemeyle evlilik, boşanma, nikâh, miras, mehriye ve çocukların velayeti gibi konulara ilişkin göreli olarak
ayrıntılı düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte
çok eşlilik meselesinin ve çok eşliliğin kapsamlı
olarak ele alınmadığı görülmektedir. Kanundaki
boşluk ve tanımlanmayan durumlar kadınların
ve çocukların aleyhine olacak gelişmelere zemin
hazırlayabilir veya çerçevesi iyi belirlenmeyen
çok eşlilik bazı toplumsal sorunları beraberinde
getirebilir. Bu sebeple konu İran’da devlet tarafından etraflıca ele alınmayı beklemektedir.

Sonuç
İran İslam Devrimi’nden geleneksel ve dinî
(Şii) kimlik inşasına ve ailenin İslami değer ve
normlarla idealize edilmesine karşın İran’daki
aile yapısında esaslı bir değişim olmuştur. Geçtiğimiz 40 yılda aile kurumunun mana ve mefhumunda hızlı bir değişiklik meydana gelmiştir.
Örneğin aile içerisinde kadının ve erkeğin rolü;
kadının geleneksel ev hanımı, eş ve anne olarak
kendisinden beklenenleri yerine getirmek istemeyişi; ailede kadın ve erkek arasındaki ilişkinin farklılaşması, erkeğin mutlak otorite veya
karar alıcı olmaktan çıkması zikredilen değişim
açısından ilk akla gelenlerdir. Kadının mesleki
ve kamusal alanlarda daha çok görünür olmaya
başlaması, çalışma hayatına girdikten sonra ekonomik özgürlüğünü kazanması normal olarak
13

14

15

evlilik ilişkilerine ve sonuçta aile kurumuna yansımıştır. Ayrıca aile bireylerinin sayısı ve ailenin
büyüklüğü açısından da değişim yaşanmıştır.
İran İslam Devrimi hayata geçtiğinde İran toplumu genellikle geniş aile görünümündeyken artan
şehirleşmeye paralel bir şekilde günümüzde kırsal hariç çoğunlukla çekirdek aile görünümündedir. Bunun yanı sıra yükselen eğitim düzeyiyle
birlikte evlenme yaşı yükselirken ailede çocuk
sayısı da azalmaya başlamıştır. Diğer taraftan
aile çerçevesi dışında cinsel ilişki ise artış kaydetmiştir.
Hâlihazırda İran toplumu ve toplumun bir
bileşeni olan aile kurumu, geleneksel ataerkil
aile kurumunun norm ve değer yargılarıyla küreselleşen dünyanın yarattığı norm ve değerler
sistemi arasında sıkışmış durumdadır. Devlet
eliyle geleneksel aile yapısı korunmak istendiğinden bu doğrultuda bir toplum mühendisliği
yapılmaktadır. Buna mukabil şehirleşmenin
%70’in üzerinde olduğu (Fethi, 1394) ve artık
sosyal hayatın her safhasında kadının erkeğin
yanı başında göründüğü İran’da geleneksel
aile yapısının ihyası kolay olmayacaktır. Dolayısıyla İran bir yandan çok eşliliğin teşvik
edildiği diğer yandan ise nikâhsız yaşamanın
artış kaydettiği, modernleşememiş ancak geleneksel dokuyu da tam anlamıyla koruyamamış
bir toplum görünümünü sürdürecektir. Başka
bir deyişle İran’da kırsalda çocuk evlilikleri
görülmeye devam ederken aynı zamanda metropollerde mutlak bekâr kadın sayısında artış
yaşanacaktır. Yukarıda bahsedilen iki aşama
arasındaki sıkışmışlık doğal olarak belli başlı sorunları, birbiriyle çelişki gösteren sosyal
durumları, toplumsal anlaşmazlıkları ve dahası
toplumsal patlamaları beraberinde getirecektir.
Açıkça görülmektedir ki İran’da aile kurumu
bir dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşümün ne
kadar sürede tamamlanacağı ise şu aşamada belirsizdir.

1967 yılında çıkarılan Aile Koruma Kanunu’nun tam metni için bk. https://fa.wikisource.org/wiki/ ۱۳۴۶_قانون_حمایت_خانواده
1974 yılı Aile Koruma Kanunu’nun tam metni için bk. http://datta.ir/
-1353مصوب-خانواده-حمایت-قانون/هوشمند-مدنی-مجموعه
2012 yılı Aile Koruma Kanunu’nun tam metni için bk. https://legal.umsu.
ac.ir/uploads/27.pdf
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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