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HZ. ÖMER’ N BAZI UYGULAMALARI BA LAMINDA
LAMINDA AH*
KÂMIN DE MES TARTI MALARINA B R BAKI
Prof.Dr. Saffet KÖSE**
A View of the Allegations Regarding “Changing Rulings” in the Context of the Second
Caliph Omar’s Some Practices.
The principle claim of modernists/historists, who approach the Qur’anic rulings/ahk m from
the anthropological and sociolgical viewpoints, is that the Qur’anic ahk m were revealed to
reflect the conditions of the society of the time, therefore changing ahkjm would be
necessary according to the changing circumstances and conditions of the time.
The starting point of those who broadly extend the scope of “changing the ahk m”, is some
practices of the Caliph Omar. This essay examines the four striking examples mostly referred
to establish the claims in this matter and is concluded as follows:
It is not the issue that the Caliph Omar practiced the rulings detached from the nass (the text
of the Qur’jn) and changed some rulings due to the principle of public interest (maslahat) as
claimed by some authors. In other words the Caliph Omar did not apply rulings detached
from the ahk m indicated clearly by the nass.
It would be misleading, for example, to say that Hazrat Omar has not given Zakat to
Mu’allafat al-Qul b1 or stopped giving Zakat to them. Because they were not considered as
Mu’allafat al-Qul b or they lost their eligiblity to qualify as Mu’allafat al-Qul b.
It would also be wrong to say that the Caliph Omar has not implemented the hadd (the
Qur’anic punishment) for theft or he has abolished it. Because there was not found any
criminal element for theft in their acts or the criminal elements of theft have not existed in the
crime itself.
It would be incorrect to mention that he has not divided the land of Iraq-Suria (Savad) among
the soldiers despite the clear indication of the nass to do so.
It would also be misinterpreted to say that he has considered uttering the word talaaq thrice
in quick succession as triple (final) tal q despite the clear rulings of the nass. However, the
Caliph Omar has decided to take pronouncing the word tal q thrice at a time as (irrevocable)
triple tal q as a temporary precautionary measure in order to prevent an abuse of a
legitimate process of divorce and people’s hasty attitude towords divorcing their wives three
times on the same ocassion though they could initiate the divorce process resorting to the
principles laid down within the framework of the Qur’ n and the Sunnah of the Prophet. This
kind of practice was not final result reached through evidence (dal|l) in legal terms however
it has aimed to force the people to comply with the requirements of the divorce proceedings.
Because we know there are some useful informations in the Islamic sources that the Caliph
Omar has decided to take the utterance of divorce three times in one sitting as a punishable
*
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Lit: Those whose hearts have been reconciled. One of the eight categories of on whom Zakat funds can be spent on.
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crime hence he has sentenced those to flogging for resorting to tripple tal q at a time. It is
most likely that he has chosen this sanction as a preacutionary practice because the previous
sanction in this matter has not produced the effective result.
Key words: Caliph Omar, changing the ahk m, Mu’allafat al-Qul b, hadd, Iraq-Suria
(Savad), tal q
Anahtar kelimeler: Hz. Ömer, ahkâm~n de€iˆmesi, müellefe-i kulûb, h~rs~zl~k, Sevad topraklar~, üç talak

Giri:
Zaman ve çevre faktörüne baEl olarak hükümlerin deEi ebileceEi ilkesi etraf nda slam hukukunun ilk dönemlerinden itibaren günümüze gelinceye kadar
bir tak m tart malar ortaya ç km t r ki bunlar üç grupta toplamak mümkündür:
Birincisi maslahat n ya da akl n nass üzerine hakem k l nmas (akl n nassa
tahkimi) çerçevesinde geli en modernist yakla m.
kincisi, seleften nakledilegelen f khî miras n yeterliliEini ve bunlarla yetinmek gerektiEini ilke edinen muhafazakar yakla m.
Üçüncüsü de zaman ve mekan faktörüne baEl olmaks z n kendilerindeki
maslahat n sabit olduEu, bu sebeple de sübûtu ve delâleti kat‘î (kesin anlaml )
olan nasslar n getirdiEi hükümlerin deEi meye kapal olduEunu, belli bir örfe ya
da illete baEl olarak gelmi olan hükümlerin ise o örf veya illetin deEi mesiyle
deEi eceEini savunan mutedil yakla m.
Esasen bu son (üçüncü) anlay temsil eden Mecelle’nin “Mevrid-i nassda
ictihada mesa yoktur” eklindeki 14. maddesi birinci yani deEi meye kapal
olan k sm ; “Ezmân n tegayyüriyle ahkâm n tegayyürü inkar olunamaz” eklindeki 39. maddesi de ikinci yani deEi meye aç k olan k sm ifade etmektedir.
Dikkat edilirse son kaide Mecelle’de örfle ilgili maddeler aras nda zikredilmektedir. Böylece Mecelle, ahkâm n deEi mesi hususunda mutedil bir yol tutmu olmaktad r.
Hükümlerin deEi mesine daha çok sosyolojik ve antropolojik aç dan yakla an birinci görü ün/modernist yakla m n temel iddias , Kur’ân hükümlerinin
dönemin toplumsal artlar na baEl olarak geldiEi, bu artlar ve ortam n deEi mesiyle hükümlerin de deEi mesinin zaruri olduEudur. Bu görü sahiplerinin
böyle bir kanaata gelmelerinde Hz. Ömer’in baz uygulamalar n n önemli bir etki
yapt E verdikleri referanslardan anla lmaktad r. Bu sebeple bu yaz da ahkâm n
deEi eceEi alan oldukça geni leten ve bunu da Hz. Ömer’in baz ictihadlar na
dayand ran modernist yakla m n ne kadar isabet kaydedebildiEi en fazla at f
yap lan dört örnek üzerinden incelenmeye çal lacakt r. Burada unu da vurgulamal y z ki her ne kadar üzerinde durulan konu ahkâm n deEi mesini direk ilgilendirse de makalede, bu mesele ile doErudan ilgilenilmeyecek, daha çok slam
hukuk tarihinin en önemli kesitlerinden birisi olan Hz. Ömer’in kendi hilafeti
dönemindeki uygulamalar n n nassla sabit hükümlerin maslahat gereEi deEi ebi-
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hususunun belirlenmesine çaba

I-MÜELLEFE-" KULÛB
Hz. Ömer (Müellefe-i kulûb özelliBini kaybedenlere):
“Bu, Hz. Peygamber’in kalplerinizi kazanmak amac yla size verdiEi bir eydi. Bu gün ise Allah slâm azîz (yüce/üstün) k ld ve size ihtiyaç b rakmad . slam’da sebat
ederseniz ne alâ, aksi takdirde aram zda k l çlar konu ur.
slam için kimseye bir ey vermeyiz. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.”

Kur’ân- Kerîm Tevbe sûresinin 60. ayetiyle zekât n sarf yerlerini sekiz s n f
olarak belirlemi tir. Bunlardan birisi de müellefe-i kulûb’tur. Az ileride deEinileceEi üzere ayette belirlenmi olmas na raEmen Hz. Ömer’in maslahat gereEi bu
s n fa zekat kestiEi iddia edilmi buradan hareketle de maslahat n gerektirmesi
halinde nassla sabit olmu hükümlerin deEi ebileceEi ya da ask ya al nabileceEi
yönünde bir temayül geli tirilmeye çal lm t r. 2imdi bu anlay yans tan baz
örnekler sunduktan sonra iddialar deEerlendirmeye çaba sarfedeceEiz.
A-"DD"ALAR
Hz. Ömer’in Müellefe-i Kulûb’un Zekâttan Pay n Dü:ürdüBü "ddias :
Hz. Ömer’in müellefe-i kulûbun zekat hissesini dü ürdüEü iddias yla ilgili
örneklerden bir fikir verecek kadar n zikrederek deEerlendirme yoluna gideceEiz.
Bunlardan bir k sm öyledir:
1- Son devir ulemas ndan "zmirli "smail Hakk (ö.1946) :öyle
demektedir:
“Cumhûru usûliyyîn st slâh nefyettikleri halde mu‘zamu fukahâ’ istinbâtahkâm hususunda ekseriya st slâh nazar- i‘tibâra al yorlar. Nitekim müctehid-i
a‘zam Hazret-i Ömeru’l-Fârûk ictihâdât n ço unda böyle mesâliha itibar etmi*
idi: Kur’ân- Kerîm müellefe-i kulûbu müstah kkînden addetti i halde seyyidünâ
Ömeru’l-Fârûk müellefe-i kulûbun sehmini skât etmi* idi. Seyyidünâ Ömer
‘âmu’l-mecâ‘a (k tl k y l ) da sâr ktan (h rs zdan) haddi skât eylemi*…”2
2- Mehmed Saîd HatiboBlu’nun deBerlendirmeleri :öyle:
2

•zmirli, !lm-i Hilâf, •stanbul 1330, I, 98-99.

D3

“De i*me fikrinin ihtilaf do urdu u devre Hz. Peygamber sonras d r. Pek
çok alim Kur’ân hukukunun Peygamber sonras nda de i*mezlik kazand n ileri
sürerken az say dakiler bu de i*menin hukuki sahada geçerli oldu unu kabul
etmi*lerdir. Bunun dayana da Kur’ân- Kerîm’in bütün hükümlerinin
insanlar n maslahat için konuldu unu, maslahata uymaz duruma gelen hükümlerin de i tirilebilece i ilkesidir. Bu görü*ün yaz ya geçirili*i
as rlarca gecikmi* olsa da fiilen tatbikinin ilk halifeler devrine kadar indi ini biliyoruz. Meselâ 9. Tevbe, 60. ayette geçen ‘el-müellefetü kulûbuhum’
maddesine tabi olunarak, Hz. Peygamber devrinde, Müslim veya gayrMüslim olsun, -slam’a kalpleri s nd r lacak kimselere devlet maliyesinden verilmekte olan tahsisat buna ihtiyaç kalmad
dü üncesiyle
3
Hz. Ömer zaman nda kesilmi tir.”
“Allah kelam n n kul taraf ndan de i*tirilemezli ini (En‘âm, 34, 115; Kehf,
27; Yunus, 15) hukukî sahada da geçerli kabul eden pek çok alim, Kur’ân ve
Sünnet ahkam na kar* farkl yorum getirmenin önünü almaya kalkm *lard r.
Osmanl Mecelle’sinin 14. maddesinde de ifade edildi i gibi ‘mevrid-i
nassda ictihada mesa yoktur’ denerek Kur’ân ve Sünnet hukukunu
adeta dondurmak istemi lerdir.”4
3- Yunus Vehbi Yavuz da “Hz. Ömer’in, halifelik döneminde Kur’ân’ n
baz ayetlerini uygulamada s k nt çekince ya ayetlerden ya da maslahattan delil
bularak farkl hükümler getirdi i tespitinde bulunmakta5 ve daha çok Hanefî
fukahas n n ön plana ç kt
fer‘î delillerden istihsân’ temellendirirken Hz.
Ömer’in ‘müellefe-i kulûbu yürürlükten kald rd n ’ ifade etmekte ve
*öyle devam etmektedir: “Zekât n verilece i yerlerden biri de Müellefe-i
Kulûb’tur. Müellefe-i Kulûb, kalbleri -slam’a s nd r lmak istenenler demektir. Bu s n fa zekattan hisse verilmesi Kitap, Sünnet ve icmâ ile
sabittir. Ancak, Hz. Ebû Bekir’in hilafeti döneminde ura üyesi bulunan Hz. Ömer’in kar ç kmas ile bu s n fa zekat vermekle ilgili Sünnet uygulamas na son verilmi tir.”6
4- Hüseyin Atay’ n deBerlendirmeleri de :u :ekildedir:
“@slam’da en büyük ink lapç (müceddid), yenilikçi, Hz. Ömer’i görmek laz md r. Böyle bir zat n hiç yanl * yapmad n iddia etmek saçma oldu u için onu
yan lmaz olan Allahl k kat na ç karmak olur. Hz. Ömer’in yanl *lar da olmu*tu.
Ancak yanl n yanl oldu unu bilmeden yapm t r. Bilerek yap lan yanl *l k h yanettir. Yukar da vurgulad m noktay örneklemek isterim: Yeni
müslüman olanlara -zengin de olsalar- zekâttan pay verilirdi ki, ba*kalar n n
k *k rtmalar na kap l p @slam’a dü*man olmay p Müslümanl klar na devam etme3
Mehmed Said Hatibo€lu, “•slam ve De€iˆim”, !slâmiyât, VIII/1, Ankara 2005, s. 8-9 (Taberî, X, 162-163’e referansla).
4
Mehmed Said Hatibo€lu, “•slam ve De€iˆim”, !slâmiyât, VIII/1, Ankara 2005, s. 9-10.
5
Yunus Vehbi Yavuz, Kur’ân’% Nas%l Anlamal%y%z?, •stanbul 2002, s. 124 (tebli€ müzakeresi).
6
Yunus Vehbi Yavuz, “Hanefî Müctehidlerinde •stihsan Metodu”, UÜ!FD, I/1, Bursa 1986, s. 90.
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ye özendirilirler. Buna dair âyet Hz. Peygamber zaman nda lafz (sözlük) anlam na göre uygulanm *t . Hz. Ebubekr devlet ba*kan olunca, Hz. Ömer’i mâlî
i*lere memur etmi*ti. Hz. Peygamber zaman nda zekat alan zenginler,
Ebubekr’e gelip haklar n istediler; Ebubekr onlar Ömer’e gönderdi. Ömer ise
onlara zekattan paylar n vermemi*tir: ‘Art k sizi bo*una beslemeye gerek yok.
Biz *imdi art k güçlü durumday z’ diye cevap verince, onlar tekrar Ebûbekr’e
giderler. Ancak Ebûbekr: ‘Ömer ne dediyse öyledir’ der. Böylece Ömer, Hz.
Peygamber’in sözkonusu âyeti uygulamas n de i tirir. Ebubekr ve di er
ileri gelen Müslümanlar (bunlar n içlerinde Hz. Ali de vard r), Ömer’in bu uygulamas n onaylarlar. Bu olay eserlerimde daha çok aç klad m. Bunu herkes biliyor, ancak kimse bundan bir anlam ç karam yor. Ç karmaya da ak l yormuyor
ya da tenezzül etmiyor. Hz. Ömer öyle yapt
zaman, Hz. Peygamber’in
ölümünden henüz bir y l geçmemi ti. 7imdi bin dört yüz y l geçmi
oldu u halde, bin dört yüz y l önceki bir müctehid sözünü hâlâ o zamanki uygulamas na t pa t p uygulamak ve onun en iyi dindarl k olduuna inanmak, dü ünmeye tenezzül etmemekle nitelendirilmesi gerekmez mi?”7
5- Subhî el-Mahmesânî (ö.1986) de :unlar söyler:
“Kur’ân zekât n sarfedilece i yerleri belirlemi*tir. Bunlardan birisi
“müellefe-i kulûb”tur. Bu kesim imanlar n n zay fl n gidermek veya *erlerini
defetmek ya da kendi kavimleri içindeki seçkin konumlar sebebiyle kalplerini
kazanmak amac yla Hz. Peygamber’in zekattan pay verdi i kimselerdir. Bu
sarih nassa ra men Hz. Ömer müellefe-i kulûbun pay n ilgâ etti ve *u
sözüyle onlar geri çevirdi: “Bu Hz. Peygamber’in kalplerinizi kazanmak amac yla size verdi i bir *eydi. Bu gün ise Allah @slâm azîz (yüce/üstün) k ld ve size
ihtiyaç b rakmad . @slamda sebat ederseniz ne alâ aksi takdirde aram zda k l çlar
konu*ur. @slam için kimseye bir *ey vermeyiz. Dileyen iman etsin, dileyen inkar
etsin.” Hz. Ömer nass , @slama davetin zaruretine ve ona yard m n gereklili ine
dayand rm *t r. Ancak @slam güçlenip de bu illet ortadan kalk nca uygulanmas n n *art tam anlam yla sa lanamad için, söz konusu illete dayanan nass n
hükmünü neshetmi tir.8
6- M. Yûsuf Mûsâ da maslahat ilkesine baEl olarak Hz. Ömer’in
Kur’ân’ n emrine raEmen müellefe-i kulûba zekattan pay verilmesine engel olduEunu kaydetmektedir.9
7- TarihselciliEi mahkum eden bir fikre sahip olan *evket Kotan,
Kur’ân ve Tarihselcilik konulu deEerli çal mas nda bu tür uygulamalar “âr -

7
Hüseyin Atay, “Dini Düˆüncede Reformun Yöntemi ve Bir Örnek”, Kelam Ara.t%rmalar%, IV/1 (2006), s. 20-21
(www.kelam.org/dergi/sayi041, eriˆim tarihi: 06.04.2006).
8
Subhî Mahmesânî, Felsefetü’t-te.rî‘ fi’l-!slâm, Beyrut 1380/1961, s. 206-207.
9
M. Yûsuf Mûsâ, el-F%khu’l-!slâmî: Medhal li-dirâseti nizâmi’l-mu‘âmelât fîh, Kahire 1377/1958, s. 193.
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zî bir durum sebebiyle hükmün durdurulmas veya ask ya al nmas ”
eklinde izah etme eEilimindedir.10
Bu ve benzeri iddialar dile getiren isimleri çoEaltmak mümkündür. Ancak
bir makale çerçevesinde ele al nan konu için bu kadar n n maksada kafi geleceEini dü ünerek konuyu deEerlendirmeye geçiyoruz.
B- "DD"ALARIN DEKERLEND"R"LMES":
Konuyu tart maya ba lamadan önce temel iddialar , pe inden de mezkur
olay hat rlamak yerinde olur. Bu iddialar n ortak noktalar na bakt E m zda unu
görürüz: Kur’ân hükümleri insanlar n maslahat için konulmu tur. Nassla sabit
olsa bile maslahata uymayan hükümlerin deEi tirilmesi gerekir. Hz. Ömer, nassla
sabit olduEu halde müellefe-i kulûb’un pay n bu sebeple dü ürmü tür/ müellefei kulûb uygulamas na son vermi tir/ bu hükmü ilga etmi tir/ neshetmi tir/ ask ya
alm t r.
Hz. Ebû Bekir’in hilafeti döneminde Hz. Ömer’in tav r ald E müellefe-i
kulûb olay udur: Temîm kabilesinin reislerinden Akra‘ b. Hâbis (ö.33/653) ile
Fezâre kabilesinin reislerinden Uyeyne b. H sn Hz. Ebû Bekir’e gelerek devlete
ait çorak bir arazi parças n n kendilerine verilmesini istediler. O da bu isteEi kabul ederek, ahit olsun diye bir yaz ile onlar hem kad s 11 hem de vezîr-i
a‘zam 12 Hz. Ömer’e gönderdi. Hz. Ömer bu yaz y okuyunca y rt p att ve u
sözü söyledi: “Bu Hz. Peygamber’in kalplerinizi kazanmak amac yla size verdi i
bir *eydi. Bu gün ise Allah @slâm’ azîz (yüce/üstün) k ld ve size ihtiyaç b rakmad . @slamda sebat ederseniz ne alâ aksi takdirde aram zda k l çlar konu*ur. @slam
için kimseye bir *ey vermeyiz. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.”13
Bu ifadelerde dikkati çeken husus istenen eyin zekat olmad E d r. Nitekim
Muhsin Koçak da bundan hareketle, Hz. Ömer’in ifadelerinden bu ki ilere zekat
kestiEi gibi bir ihtimal gözükse de bu tavr n zekatla ilgisinin bulunmad E n , olay n bu toprak parças ile ilgili olduEunu söyler.14 Ancak Kâsânî’nin (ö.587/1991)
ayn konuda naklettiEi olay biraz daha genel niteliktedir. Buna göre onlar Hz.
Peygamber’in vefat ndan sonra Hz. Ebû Bekir’e gelerek ondan zekat paylar için
verilen yaz l belgeyi (muhtemelen halife deEi tiEi için ayn hakk n devam için)
yenisi ile deEi tirmesini (yenilemesini) istediler. O da onlar n isteEini yerine getirdi. Pe inden Hz. Ömer’e gelerek bunu haber verdiler. Hz. Ömer de onlar n
elinden yaz y al p y rtt att ve “Hz. Peygamber müellefe-i kulûb statüsünde
bulunman z sebebiyle size pay veriyordu, art k bu gün Allah dinini üstün k lm *10

‹evket Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, •stanbul 2001, s. 341, 343.
Taberî, Târîh, Kahire 1357/1939, II, 617; Kalkaˆendî, Subhu’l-a‘.â, Kahire 1910-20, I, 475.
12
Seyyid Bey, Usûl-i F%k%h Dersleri, Derse‘âdet 1338, s. 307.
13
Mâturîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân (nˆr. Fât~ma el-Haymî), Beyrut 1425/2004, II, 421; Serahsî, el-Mebsût, Kahire 132431, III, 9; Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, II, 45; •bnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Bulak 1319, II, 201;
Subhî Mahmesânî, Felsefetü’t-te.rî‘ fi’l-!slâm, Beyrut 1380/1961, s. 206-207.
14
!slam Hukukunda Hükümlerin De7i.mesi Aç%s%ndan Hz. Ömer’in Baz% Uygulamalar%, Samsun 1997, s. 49-50.
11
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t r. Buna göre @slam’da sebat ederseniz ne ala yoksa (rahat durmazsan z) aram zda k l çlar konu*ur…” eklindeki sözünü söyledi.15 Merhum Muhammed
Hamîdullah’ n (ö.2002) yorumuyla Hz. Ömer onlara sinirlendi ve “Maddi ç kar
sa lamak gayesiyle kendilerini hidayet yoluna girmi* gibi gösteren kimselere
@slam n ihtiyac yoktur” eklinde cevap verdi.16
Burada az önceki olayla ilgili ilk anlat lan ifadede Hz. Ömer’in tavr n n bu
toprak parças ile ilgili olduEu görülse de O’nun tavr ndan ve sözünden sadece
bu özel durumu kastetmediEi genel anlamda Müslümanlar n zay f olmas sebebiyle kendilerinin errinden emin olunmak maksad yla yard m veya zekat fonundan ödenek verilenleri kastettiEi, Müslümanlar n güçlenmesinden dolay da
bu fondan tahsisat alan müellefe-i kulûb’un bu kategorisinin bu özelliEini kaybetmesi sebebiyle zekata müstahak olmad klar n söylemek istediEi de anla lmaktad r. Hatta Kâsânî’nin ifadeleri müellefe-i kulûb fonundan yararlanacak
olanlara birer belge de verildiEini ortaya koymaktad r. Çünkü Tevbe sûresinin
60. ayetinde kendilerine zekattan hisse ayr lan müellefe-i kulûbla ilgili yorumlar
– mâm 2âfi‘î istisna tutulursa- bu kesimi de içine alacak ekilde yap lm , Hz.
Peygamber’in de bu yönde uygulamalar nakledilmi tir. Nitekim bizzat Hz. Peygamber Yemen’den Hz. Ali’nin göndermi olduEu zekat mallar n n bir k sm n bu
s n fa daE tm t r.17 Kald ki az ileride deEinileceEi üzere Hz. Ömer’in kendi hilafeti döneminde bu fonu kulland E nakledilmektedir. Bütün bunlardan anla l yor
ki Hz. Ömer’in müellefe-i kulûbun bu kategorisini olu turanlara kar bir tavr
sözkonusudur. O zaman bunu nas l yorumlamak gerekir?
Öncelikle u noktaya deEinmek gerekir ki Hz. Ömer’in uygulamalar ile ilgili baz çaEda ara t rmac lar n az yukar da serdedilen iddialar n n benzeri çok
eskilere uzanan bir süreçte de dile getirilmi tir. Mesela Hanefî mezhebine mensup alimlerin büyük çoEunluEu müellefe-i kulûb’un hissesinin dü tüEü kanaatindedir. Bu konuda üzerinde durduklar ihtimaller de unlard r:
1-

Hz. Peygamber, vefat ndan önce bu hükmü neshetmi tir.

2-

Hüküm Hz. Peygamber’in hayat yla s n rl d r.

3llet kalkt E için hüküm de kalkm t r. Hükmün vazedili illeti de
Müslümanlar n güçlenmi olmas d r.18
Özellikle Hanefî fukahas bu konuda icmâ olu tuEunu iddia etmekte,
icmâ’ n dayanaE konusunda da iki görü ileriye sürmektedirler:
Birincisi Hz. Ömer’in kendilerine okuduEu: “De ki: Hak, Rabbinizdendir.
Art k dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin”19 ayetidir.20
15
Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, II, 45; Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye (ilavelerle çev. Ahmet Özel),
•stanbul 1990, I, 300.
16
!slam Peygamberi (çev. Salih Tu€), •stanbul 1991, II, 973.
17
Ebû Ubeyd, el-Emvâl (nˆr. Halil Herrâs), Beyrut 1408/1988, s. 692-693.
18
•bnü’l-Hümâm, a.g.e., II, 201; •bn Âbidîn, a.g.e., II, 60-61.
19
Kehf (18), 29.

E

kinci görü e göre de Mu‘âz hadisidir. Hz. Peygamber kendisini Yemen’e
gönderirken halka hat rlatmas n istediEi eylerden birisi de onlar n zekât yükümlülüEü idi: “…Onlara bildir ki: Allah kendilerine zekat farz k lm *t r. Bu, onlar n
zenginlerinden al n r, fakirlerine verilir.”21 Zekât n “fakirlere” verileceEini ifade
eden ibarede kastolunan Müslüman fakirlerdir. Kâfir olan müellefe-i kulûb’a
veya zenginine zekat verilmez. Müellefe-i kulûb’un Müslüman fakirlerine, fakirliEi
sebebiyle zekât verilir. 2u halde burada umûmî ya da husûsi cihet itibariyle nesih sözkonusudur.22
mam 2âfi‘î (ö. 204/819) daha da ileri giderek zekâttan kafirlere vermenin
caiz olmad E , onlardan gönlü kazan lmak istenenlere fey gelirlerinden verilebileceEini söyler ve Hz. Peygamber’in de Müslüman olmayanlara zekattan deEil fey
gelirleri ya da kendi ahsî mallar ndan verdiEini iddia eder.23 2âfiî mezhebindeki
hakim görü de bu yöndedir.24 Bu mezhep fukahas ndan Mâverdî (ö.450/1058)
de Müellefe-i kulûbu:
1-Kalpleri yumu at l p kazan l p da bu yoldan Müslümanlara yard m edilmesi amaçlananlar,
2-Gönlü kazan ld E nda Müslümanlara kötülük etmekten ve zarar vermekten uzak duracak olanlar,
3-Kalpleri kazan l p da slama ilgi duymas ve onunla mü erref olmas
umulanlar,
4-Kalpleri kazan ld E nda onlar sayesinde akrabalar veya mensubu bulunduklar kabilelerin de slam kabul edebileceEi dü ünülenler olmak üzere dört
grupta ele al r ve bunlar n Müslüman olmalar halinde istenen amac gerçekle tirmek için kendilerine zekat verilebileceEini kafir olmalar halinde ise ayn amac
saElamak için zekattan deEil fey ve ganimetlerden verilebileceEini söyler.25
Bu mezhebe mensup alimlerin dü üncelerinden müellefe-i kulûb fonunun
dolayl bir biçimde kullan m ile kafirleri etkileme amac güttükleri anla lmaktad r. Yani yeni Müslüman olmu birisine bu fondan verilecek zekat n diEerlerinin
yani onun arkada lar ve dinda lar n n slam’a girmesi için bir te vik olacaE
dü üncesinden hareket ettikleri fikri aE rl k kazanmaktad r. Bu çerçeveden bak ld E nda söz gelimi toplum içinde etkin konumda bulunan yeni Müslüman olmu
hat rl birisine bu yönde bir yard m diEer insanlar slama girmeye te vik anlam
ta r. Fakat ayn amaç için Müslüman olmayana zekat gelirlerinden deEil fey ve
ganimetten verilebilir.26 Ancak burada zekât n verileceEi yerleri sayan Tevbe
20

•bn Nüceym, a.g.e., II, 419.
Buhârî, “Fezâilü’s-sahâbe”, 8, “Zekât”, 1, 3, 41; Müslim, “Îmân”, 29, 31; Nesâî, “Zekât”, 1, “S~yâm”, 1; •bn Mâce,
“Zekât”, 1.
22
•bn Âbidîn, a.g.e., II, 61.
23
‹âfi‘î, el-Ümm (nˆr. M. Mataracî), Beyrut 1413/1993, II, 97.
24
Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn (nˆr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavvad), Beyrut 1412/1992, II, 176177.
25
Mâverdî, el-Ahkâmu’s-sultâniyye (nˆr. Ahmed Mübârek el-Ba€dâdî), Küveyt 1409/1989, s. 156-157.
26
Bk. Nevevî, a.g.e., II, 176.
21
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sûresinin 60. âyetinde müellefe-i kulûbu zikretmesi mam 2âfi‘î’nin görü ünün
pek de isabetli olmad E n göstermektedir. Çünkü müellefe-i kulûb ifadesinden
zaten bu özellikteki insanlar n en az ndan imanlar yla ilgili bir probleminin olduEu anla lmaktad r. Nitekim Hz. Peygamberin çe itli kabile reislerine ve asilzadelerine bu fondan pay verdiEi konusunda muteber birçok eserde güçlü nakiller
vard r.27 Seyyid Bey’in (ö.1925) ifadesiyle “Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) efendimiz
müellefe-i kulûb nâm yla ma‘rûf olan baz sanâdîd-i Kurey ve ruesâ-i
‘Arab’a ehl-i @slam üzerinden fitne ve fesatlar n def‘ ve izâle, kalblerini
@slâmiyyete takrîb ve te’lîf ve bu sûretle dîn-i @slâm i‘zâz maksad ve maslahat yla
emvâl-i beytü’l-mâl’dan tahsîsât ve âidât- mahsûsa ta‘yîn buyurmu*lar, âhir
ömürlerine kadar tahsîsât- mezkûray i‘tâ etmi*lerdi. Zâten bu keyfiyet Tevbe
sûresi 60. ayet-i celilesiyle mensûs bir hukm-i *er‘î idi.”28
Hanbelîler ise müellefe-i kulûb’un hissesinin dü mediEini Hz. Peygamber’in kalbini kazanmak istediEi Müslüman ve mü riklere bu fondan zekat verdiEini, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin kendi hilafetleri döneminde bu fondan
bu tür insanlara zekat tahsis etmemelerini, onlar n pay n n dü mesi sebebiyle
deEil, ihtiyac n kalmamas ndan dolay olduEunu, ihtiyaç ortaya ç kmas halinde
bu fonun da yürürlüEe gireceEi görü ünü savunurlar.29 Müellefe-i kulûbu az
yukar da zikredildiEi ekliyle 2âfi‘î fakihi Mâverdî ile kelimesi kelimesine ayn
biçimde kategorize eden Hanbelî fukahas ndan Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’ (ö.458/1065)
bu konuda mü’min mü rik ay r m na kar ç kmakta ve bu yönüyle Mâverdî’den
ayr lmaktad r.30 Mâlikîlerde Hanefîler’le paralel dü ünenler bulunsa da genel
eEilim Hanbelîlerin görü ü doErultusundad r.31 Son dönem fukahas ndan
2evkânî (ö.1250/1834) de bu görü paralelinde ihtiyaç ortaya ç kmas halinde
bu fonun kullan lmas n n caiz olduEunu söylemektedir. O, slam’ n yay lm olmas n n etki edemeyeceEi baz özel durumlar n ortaya ç kabileceEini bu durumda da bu fonun kullan labileceEini belirtir ve örnek kabilinden ‘maddi bir bedel
vermeksizin, güç kullanmak suretiyle itaat alt na al namayan bir topluluk için
Devlet Ba*kan n n bu fonu kullanabilece ini’ zikreder.32
GörüldüEü üzere Hz. Ömer’in bu noktadaki tavr , müellefe-i kulûba zekattan pay verilip verilemeyeceEi tart malar n n tarihini oldukça eskilere götürmektedir. Ne var ki o dönemlerde yap lan tart malar sadece kendilerine zekat n
verilip verilemeyeceEi ile s n rl kal rken günümüzde Hz. Ömer’in müellefe-i
kulûba zekat tahsisat n kestiEi iddias , konuyu bamba ka bir mecraya sürükleyerek, ahkâm n deEi eceEi alan n oldukça geni letilmesi dü üncesine bir basamak

27

Mesela bk. Kâsânî, a.g.e., II, 44-45; •bn Kudâme, a.g.e., VII, 319-321.
Usûl-i F%k%h Dersleri, Derse‘âdet 1338, s. 306-307.
29
•bn Ebî Ya‘lâ, el-Ahkâmu’s-sultâniyye (nˆr. Muhammed Hâmid el-F~kî), Beyrut 1421/2000, s. 132; •bn Kudâme, elMu7nî, Beyrut 1412/1992, VII, 320; Behûtî, Ke..âfu’l-k%nâ‘, Mekke 1394, II, 325.
30
•bn Ebî Ya‘lâ, el-Ahkâmu’s-sultâniyye (nˆr. Muhammed Hâmid el-F~kî), Beyrut 1421/2000, s. 132.
31
•bnü’l-‘Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân (nˆr. Ali M. el-Bicâvî), Beyrut1407/1987, II, 962; Derdîr, e.->erhu’s-sa7îr (nˆr.
Mustafa Kemal Vasfî), Kahire, ts. (Dâru’l-Ma‘ârif), I, 660; Sâvî, Hâ.iye alâ’.->erhi’s-sa7îr, I, 660.
32
‹evkânî, Neylü’l-evtâr, Kahire 1357/1938, IV, 166-167.
28

olu turmu , sabit nassa raEmen maslahat gerektirmesi halinde hükmün deEi ebileceEi fikrine bir mesned k l nm t r.
Öncelikle u konunun üzerinde durmak gerekir ki müellefe-i kulûb sadece
kalbi @slama s nd r lmak istenen tek bir kategoriye hasredilmi insanlar grubunu
ifade eden bir kavram deEildir. Söz gelimi Hanefî fukahâs müellefe-i kulûb’u üç
kategoride ele almaktad r:
ler.

1-Kalbi slâm’a s nd r lmak ve Müslüman olmas na te vik amac güdülen2-2erri/belas defedilmek istenenler.

3-Müslüman olduEu halde Müslümanl E nda zaaf bulunup da slam’a iyice
s nd r larak Müslümanl kta sebat etmesi arzulananlar.33
Hanbelîler de müellefe-i kulûbu mü’minlerden ve kâfirlerden olmak üzere
iki gruba ay r r. Bunlar, toplumunun ileri gelenleri ve sözü dinlenenlerdir. Kâfirler
de iki gruptur:
1-Müslüman olmas umulan ve bu yöndeki niyeti güçlendirilmek istenenler.
2-2errinden çekinilip de verilen ihsanlar sebebiyle kendisinin ve onunla
beraber diEerlerinin de belas n n önüne geçilmesi umulanlard r. Bunlara ihsanda
bulunulduEunda slam’ överler ve slam’ n güzel bir din olduEunu söylerler,
verilmediEinde de tersini yaparlar.
Mü’minler de dört gruptur:
1-Müslümanlar n ileri gelenlerinden olup da kendilerine yap lan yard mdan etkilenen benzer mevkideki insanlar n da Müslüman olmas na vesile olacak
kimseler.
2-Kavminin ileri gelenlerinden olup da sözü dinlenen ki iler. Bunlara
imanlar n n kuvvetlenmesi ve cihad konusunda samimi davranmalar için verilir.
3-S n r boylar nda ya ay p da dü man n Müslümanlara yapacaE hücuma
ilk anda göEüs gerecek olanlar.
4-Zekat vermek istemeyenlerin zekat vermesini saElayacak olanlar.34
Bu kategorik izahlar içinde Hz. Ömer’in kendilerini kovduEu kimselerin
“Müellefe-i kulûb kategorisine girenlerden bu yolla *erri defedilmek istenenler
ya da herhangi bir sebeple Müslümanlar n kendilerine ihtiyaç duyduklar için
zekattan pay verilenler oldu u ve o dönemde de kendilerine ihtiyaç kalmad
için müellefe-i kulûb kapsam d * na ç kt klar için zekat paylar kesilenler oldu33
Bk. Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, •stanbul 1334-35, III, 123; •bnü’l-‘Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân (nˆr. Ali M. el-Bicâvî),
Beyrut1407/1987, II, 962; Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, II, 45; •bnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II,
200; •bn Nüceym, el-Bahru’r-râik, Kahire 1313, II, 419; •bn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Kahire 1272-1324, II, 60.
34
•bn Kudâme, el-Mu7nî, Beyrut 1412/1992, VII, 320-321; Behûtî, Ke..âfu’l-k%nâ‘, Mekke 1394, II, 325.
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u” anla lmaktad r. Kâsânî (ö.587/1191) ve Kurlânî’nin (ö.767/1367) naklettiEine göre Hz. Peygamber’in bu fondan zekat verdiEi kimseler güç-kuvvet sahibi
kabilelerin reisliEi gibi bir statüye sahip olan nüfuzlu kimselerdi ve bunlar n içinde gerçekten Müslüman olanlar, görünü te Müslüman olanlar, münaf klar ve
kafirler/mü rikler vard .35 Mesela bu kabile reisleri bu güçleri ve nüfuzlar sebebiyle bizzat Müslümanlar için tehlike arzedebilecekleri gibi kendi kavimleri içinde
hak dini seçmi Müslümanlara da eziyet etme gücüne sahiptiler. Asl nda bu da
olmu tur ve örnekleri de hemen hemen herkesin malumudur. Hz. Ömer’in kendilerine söylediEi; “Bu gün Allah @slâm azîz (yüce/üstün) k ld ve size ihtiyaç
b rakmad (Müslümanlar sizden yakas n kurtard ). @slamda sebat ederseniz ne
alâ aksi takdirde aram zda k l çlar konu*ur” sözünden kendilerine verilen zekatla
bu amac n güdüldüEü anla lmaktad r. Buna göre iddia edilenin aksine Hz.
Ömer’in tavr âyetin tatbiki yönünde olmu:tur. Çünkü art k onlar
Müslümanlar n güçlenmesi sebebiyle zararl olabilme özelliklerini
yitirmi:ler dolay s yla ayetin kapsam d : na ç km :lard r. EEer bu vas flar n kaybetmelerine raEmen onlara zekat verilmeye devam edilseydi ayete
muhalefet edilmi olurdu. Bu noktadan bak ld E nda Hz. Ömer’in tavr n n esas
sebebi de budur.
Gerçekten isimleri zikredilen bu gruptaki ah slar n özelliEi de bunu teyit
etmektedir. Nitekim Hz. Ömer’in kendilerine söylediEi sözden sonra Hz. Ebû
Bekir’e gelerek “Halîfe sen misin Ömer mi?” eklinde ki fitneyi ate leme temayüllerinden de bu durum ortaya ç kmaktad r. Hz. Ebû Bekir “@sterse Ömer’dir”
susturucu cevab yla fitne ate ini tutu maya f rsat bulamadan orac kta söndürmü , onlar da oradan uzakla m lard r.36 Bu da ortaya koymaktad r ki bu olaydan sonra onlar bir ey yapamayacak duruma gelmi ler ve boyun eEmek zorunda kalm lard r. Böylece zekattan bir pay vermeye gerek kalmaks z n erleri ortadan kald r lm olduEundan kendilerine bu tahsisattan bir ödeme yap lmam t r.
Kurlânî’nin (ö.767/1367) ifadesiyle erlerinin ortadan kalkm olmas na raEmen
önceden olduEu gibi hala kendilerine zekat verilmeye devam edilseydi bu Müslümanlar aç s ndan zillet ve slâm’ küçük dü ürme anlam ta rd .37 Buna göre
Hz. Ömer ne ayetin hükmünü deBi:tirmi:tir, ne de ona muhalif bir i:
yapm :t r. Hz. Ömer’in zekât pay n kesmesini “o gün müellefe-i kulûbtan
kimse kalmad ” eklinde yorumlayanlar n38 görü ü de bu anlay teyit etmektedir. bnü’l-Arabî’nin (ö.543/1148) isabetle belirttiEi gibi slam’ n güçlenmesinden dolay müellefe-i kulûb vasf ndan ç karlar verilmez, bir ba ka zaman ihtiyaç ortaya ç kar verilir.39
Hz. Ömer’in tav r ald E bu ah slar, slam’ seçtikleri ve bu sebeple
müellefe-i kulûb’un ‘iman n kalplerine yerle*mesi için verilenler’ kategorisine
35

Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, II, 44-45; Kurlânî, el-Kifâye (Fethu’l-Kadîr ile), Bulak 1319, II,
202.
36
Serahsî, a.g.e., III, 9; •bnü’l-Hümâm, a.g.e., II, 201.
37
el-Kifâye (Fethu’l-Kadîr ile), Bulak 1319, II, 202.
38
Taberî, Câmi‘u’l-beyân, Beyrut 1420/1999, VI, 400; Cessâs, a.g.e., III, 124.
39
•bnü’l-‘Arabî, a.g.e., II, 966.

dahil olduEu kabul edilse bile o döneme gelinceye kadar bu uygulama bir sonuç
vermemi ise, bu da onlar n art k müellefe-i kulûb olma özelliklerini yitirdikleri
manas na gelir ve hala zekattan pay vermenin bir anlam kalmam demektir. O
zaman bu tür ah slardan baz lar n n bu fonu bir sömürü arac olarak kulland E
ve Hz. Ömer’in de kar tavr na bu zihniyetin sebep olduEu dü ünülebilir.
Buna göre Hz. Ömer’in kendisine gelen ki ilere “müellefe-i kulûb özelliklerini kaybetmeleri sebebiyle bir ba ka ifade ile ayette öngörülen kategorinin d na ç kmalar ndan dolay zekattan pay vermediEi” ortaya ç kmaktad r. F k h usûlü kural yla söylemek gerekirse hüküm illete bina edilir, hükme medâr olan illet
ortadan kalkt için Hz. Ömer bu *ah slar geri çevirmi*tir. Hz. Ömer’in tavr n n
esas sebebi budur. Bu aynen kendisine zekat verilen bir fakirin daha sonra zenginlemesi sebebiyle fakirlik kapsam d na ç kmas ndan dolay art k zekat alabilecek özelliEinin ortadan kalkmas hali gibidir. Bir müddet sonra ayn ekilde
zekata muhtaç olacak ölçüde fakir hale gelirse yine kendisine zekat verilmesi
tabiidir. Böyle bir durumda fakirlerin zekat hissesinin kald r ld E ne kadar iddia
edilebilirse müellefe-i kulûbun hissesinin kald r ld E da ayn ekilde iddia edilebilir.
kinci olarak bu olay her ne kadar Hz. Ömer’e nispet edilse de Hz. Ebû
Bekir döneminde vuku bulmu tur. Halife Hz. Ebû Bekir, ilk anda hemen dü ünememi olsa da Hz. Ömer’in bu tavr n isabetli bulmu tur ki onun önerisini esas
alarak bütünüyle deEil sadece bu ah slara özel olmak üzere zekat kesmi ve
sahabeden de bir itiraz nakledilmemi tir. Karar merciinde olan Hz. Ömer deEil
Hz. Ebû Bekir’dir.
Üçüncü olarak konu ile doErudan alakas olmasa da bir yönüyle onu ilgilendiren bir hususa deEinmek gerekir. Zekat verilecek ya da mali yard mda bulunulacak kimsenin Müslüman olmas halinde artlar bellidir ve bu konuda bir
tart ma olmas zaten dü ünülemez. Müellefe-i kulûbla ilgili hassasiyetin dolay s yla bu tart man n temelinde zekat n bir ibadet olmas münasebetiyle gayrMüslime verilmesinin çeli ki gibi görülmesinin önemli bir rol oynad E n dü ünmek mümkündür. Nitekim az yukar da fukahan n (mesela Hanefîler ve 2âfiîler)
böyle bir hassasiyete sahip olduklar na yer verilmi ti. Oysa Hz. Peygamber’in
Medîne’ye geldiEi y llarda mali yard m n sadece Müslümanlara yap lmas n ,
gayr- Müslimlerin bundan ayr tutulmas n istemesi üzerine “Ey Peygamber!
Onlar hidayete erdirmek senin i*in de ildir. Zira ancak Allah diledi ini hidayete
erdirir. Hay r olarak ne harcamada bulunursan z bu kendi yarar n zad r. Yapaca n z hay rlar ancak Allah’ n r zas n kazanmak için yapmal s n z. Çünkü yapaca n z her iyilik size oldu u gibi geri dönecek ve size asla haks zl k yap lmayacakt r”40 ayeti nazil olmu tur.41 Baz rivayetlerde de Müslümanlar n kendi dinlerinden olmayan muhtaç durumdaki insanlara (mü riklere) mali yard m da bulu40

Bakara (2), 272.
•bn Ebî ‹eybe, el-Musannef (nˆr. M. Abdüsselâm ‹âhîn), Beyrut 1416/1995, II, 401; Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III,
94-95.
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nup bulunmama konusunda tereddütte kalmalar ya da isteksiz davranmalar
üzerine bu ayet inmi tir.42 Bunun yan nda slam alimleri “Allah sizi, din konusunda sizinle sava*mam *, sizi yurtlar n zdan da ç karmam * kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Küphesiz Allah âdil davrananlar
sever”43 ayetinin de gayr- Müslimlere mali yard m te vik ettiEinden hareketle
kendilerine zekat d nda yard mda bulunulabileceEini kabul etmi lerdir. Hatta
baz alimler f t r sadakas ve kefaretlerin kendilerine verilebileceEini, kurban ve
vak ftan yararland r labileceEini hatta bir müslüman n s rf gayr- Müslimlerin
fakirlerine hizmet etmek üzere mal n onlara vakfedebileceEini hükme baElam lard r.44 Neticede infak n bir türü olan bu hizmetler de birer ibadettir.
slam alimlerinin büyük çoEunluEunun tercihi, az yukar da zikredilen ayetlerde sözü edilen mali yard m n zekat d ndakiler olduEu yönünde geli se de45
Hz. Ömer, Tevbe sûresi’nin 60. ayetinde say lan zekat n sarf yerlerinden birinci
s radaki fakiri müslüman n, ikinci s rada yer alan miskin’i de ehl-i kitab n yoksulu olarak tefsir etmi 46 ve ihtiyac ndan dolay kendisine zekattan pay verilen
gayr- Müslim vatanda lardan cizye al nmayacaE n hükme baElam t r.47 Hatta
onun bu ictihad teorik düzeyde kalmam hilafeti döneminde bizzat bunu (miskin=zimmîlerin yoksulu) tatbik etmi tir. Mesela hilafeti döneminde D ma k bölgesindeki Câbiye’ye yapt E gezi esnas nda yolda uErad E baz yerlerde cüzam
hastal E na yakalanm H ristiyanlara rastlam ve onlara zekat gelirlerinden verilmesi ve yiyecek temin edilmesi konusunda ilgililere talimat vermi tir.48
lgili ayetteki zekat hissedarlar ndan miskin’i gayr- Müslim yoksul vatanda lar (zimmîler) eklinde yorumlayan Hz. Ömer’in yine ayn ayette zikredilen
bir ba ka hissedar müellefe-i kulûb özelliEi ta yanlardan esirgemesi dü ünülemez. Çünkü müellefe-i kulûb onun yorumlad E manada miskinlere göre daha
staretejik bir anlam ta maktad r. Kald ki bizzat Hz. Ömer’in kendi hilafeti döneminde müellefe-i kulûb fonunu i leterek zekattan pay verdiEi kimselerin varl E
ihtimal d da deEildir. Mesela Hz. Ömer’in o günkü Arap dünyas n n en güçlü
hicivcilerinden olan ve bütün erdemlere sava açm olan Hutay’e’ye (ö.59/678)
“Müslümanlar hicvetmemesi” kar l E nda 3.000 dirhem gibi hat r say l r bir pay
verdiEi nakledilmektedir49 ki olay n özelliEi dikkate al nd E nda bunun müellefe-i
kulûb fonundan olmas son derece güçlü bir ihtimaldir. ddia edildiEinin aksine
42

Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III, 95; Mâtürîdî, a.g.e., I, 229; Zemahˆerî, el-Ke..âf, Kahire 1366/1947, I, 317.
Mümtahine (60), 8.
Mâtürîdî, a.g.e., I, 229; Zemahˆerî, a.g.e., I, 317; Kâsânî, a.g.e., II, 49; •bn Kayyim el-Cevziyye, Ahkâmu ehli’zzimme, Beyrut 1415/1995, I, 223-224.
45
•slam alimleri, gayr-~ Müslimlere mali yard~m~ öngören ayetlerin, zekat~ da içine alacak ˆekilde umumîlik ifade
etti€ini kabul etseler de Hz. Peygamber’in Muâz b. Cebel’i Yemene’e gönderirken “müslüman%n zengininden al%n%p
fakirine verilmek üzere zekat%n kendilerine farz k%l%nd%7%n%” (Buhârî, “Zekât”, 1, 63; Nesâî, “Zekât”, 1, 46; •bn Mâce,
“Zekât”, 1) bildirmesini isteyen hadisinin bu umumili€i tahsis ederek gayr-~ Müslimleri zekat alabileceklerin d~ˆ~na
ç~kard~€~ görüˆündedirler [mesela bk. Kâsânî, a.g.e., II, 49].Bununla birlikte gayr-~ Müslim vatandaˆlara zekat verilebilece€i görüˆünde olan sahâbîler ve fakihler vard~r.
46
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, Bulâk 1302’den ofset, Beyrut, ts. (Dâru’l-Ma‘rife), s. 126.
47
Ebû Yûsuf, a.g.e., s. 122.
48
Belazürî, Fütûhu’l-büldân (nˆr.Abdullah ve Ömer et-Tabbâ‘), Beyrut 1407/1987, s. 177.
49
Mehmet Erdo€an, !slam Hukukunda Ahkâm’%n De7i.mesi, •stanbul 1990, s. 77; Zülfikar Tüccar, “Hutay’e”, D!A,
XVIII, 424.
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en az ndan prensip olarak Hz. Ömer’in müellefe-i kulûb ödeneEini tamamen
devre d b rakmad E n gösteren baz bilgilere de sahip bulunmaktay z. Mesela
Hz. Ömer, Becîle kabilesinin lideri Cerîr b. ‘Abdillah’a, sava a kat lmalar halinde Sevad’da ele geçirecekleri eylerin dörtte birini vereceEine söz vermi , Celûlâ’
ganimetleri toplan nca da Cerîr bunun dörtte birini istemi ti. Sa‘d bu talebi Hz..
Ömer’e bildirmi , Halife Ömer Sa‘d’a u cevab yazm t : “E er Cerîr ve kavmi
müellefe-i kulûb gibi ücret mukabilinde sava*m * olduklar n kabul ediyor iseler
onlara istediklerini veriniz. E er Allah r zas ve onun verece i ecir kar* l nda
sava*m * iseler onlar müslümand rlar, hak ve yükümlülük olarak Müslümanlara
ne varsa onlara da o vard r.” Bunun üzerine Cerîr: “Mü’minlerin emiri do ru
söyledi ve sözünde durdu, bizim dörtte bire ihtiyac m z yoktur” demi ti. Bu olay
16/637 y l nda vuku bulmu tur.50 Bu ifadelerden ihtiyaç halinde ve artlar n
tahakkuk etmesi durumunda Hz. Ömer’in bu fonu kulland E anla lmaktad r.
Bunun d nda Ömer b. Abdilazîz’in (ö.101/720) bu fondan bir patriEe 1000
(bin) dinar verdiEi bilinmektedir.51
Dördüncü olarak Hz. Ömer’in zekat vermediEi bu ki ilerin zekat alabilecek
konumda olduklar n kabul etsek bile Hz. Ömer’in Tevbe sûresinin 60. ayetinde
say lan sekiz s n f n tamam na ya da daha önce zekat verilmi olanlara tekrar
verme zorunluluEu bulunduEunu söylemek imkan dahilinde deEildir. Bunlardan
ihtiyaca göre bir düzenleme yap l r. Bir kere verilene ikinci sefer verilmeyebilir.
Nitekim ferdî olarak zekat n veren müslüman n yapt E da bu ekildedir. Bir defa
zekat alan n ona sürekli bir hak kazand E n söylemek mümkün deEildir.
Bu konuda bn Ebi’l-‘ zz (ö.792/1389)’in naklettiEi Zührî’nin (ö.124/741)
u görü ü oldukça isabetlidir: “Müellefe-i kulûb’un hissesi bakidir, dü*memi*tir.
Bu gruba zekattan pay verilmesi hükmünün neshedildi ine dair bir *ey de bilmiyorum. Onlardan kurtulmu* olmak/kendilerine ihtiyaç kalmamas onlara ait bir
hükmün kalkmas n gerektirmez. Onlardan yakan n kurtar lmas halinde kendilerine zekat n verilmesine engel olunur. Ne zaman böyle bir ihtiyaç ortaya ç karsa
o zaman tekrar verilir. Zekatta pay bulunan bütün s n flar böyledir. Herhangi bir
dönemde bu gruplardan birisi ortadan kalkarsa o zamana mahsus olmak üzere
zekat verme hükmü de kalkar. Daha sonra böyle bir s n f tekrar do arsa zekat
verme hükmü de tekrar yürürlü e girer.”52
Son dönem slam hukukçular ndan M. Ma‘rûf ed-Devâlîbî (ö. 2004) ile
Nasr Hâmid Ebû Zeyd’in belli ölçüde isabet kaydeden görü lerini de u ekilde
kaydedebiliriz. Devâlîbî diyor ki:
“Hz. Ömer neshedilmemi* sabit nassa ra men zaman n de i*mesine ba l
olarak maslahat n de i mesi sebebiyle bu gruba zekat vermemi tir.
Müslümanlar n güçlenmesinden dolay Hz. Ömer Kur’ân nass yla kendilerine
takdir edilmi bulunan zekat kesmi tir. Bu uygulamas nda Hz. Ömer
50
51
52

Belâzürî, Futûhu’l-büldân (nˆr. Abdullah et-Tabbâ‘-Ömer et-Tabbâ‘), Beyrut 1407/1987, s. 374.
•bn Sa‘d, et-Tabakâtü’l-kübrâ (nˆr. •hsan Abbâs), Beyrut, ts. (Dâru Sâd~r), V, 350.
•bn Ebi’l-‘•zz, et-Tenbîh ‘alâ mü.kilâti’l-Hidâye (nˆr. Abdülhakîm b. Muhammed ‹âkir), Riyad 1424/2003, II, 871.
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Kur’ân nass n iptal veya hükümsüz b rakm * de ildir. O nass n zahirini de il
illetini dikkate alarak böyle bir uygulamaya gitmi*tir. Müellefe-i kulûba zekat
verilmesi zaman n artlar na ba l bir hüküm idi. Çünkü o dönemlerde
böyle bir hükmün uygulamada olmas Müslümanlar n zay f olmalar ndan dolay
onlar n *errini bertaraf etme amac na yönelikti. @slam güçlenince ve onlara zekat
vermeyi gerektiren *artlar de i*ince nass n gerektirdi i hüküm (mûcebâtü’nnass) ve nass n illetini dikkate alma bu ödenekten kendilerine bir pay n verilmesine engel olmu*tur.”53
Nasr Hâmid Ebû Zeyd de öyle demektedir:
“Olaylar sonsuzdur ve sürekli geli*me-de i*me halindedir. Di er taraftan
nasslar, her ne kadar dilin genelleme (ta‘mîm) ve soyutlama (tecrîd) özelli i
sayesinde bütün olaylar kapsayabilse de yine de s n rl d r. Nasslar n yeni hadiseleri kapsayabilmesi için ya nass n bizzat yap s ndaki ya da hitab n n sosyal ba lam nda (es-siyâku’l-ictimâ‘î) yani ini* sebebinde bulunan bir tak m “göstergelere” dayanmas gerekir. Hz. Ömer, zekattan müellefe-i kulûba da bir pay ay ran
nass n hikmet-i te*riini, bizzat nass n yap s ndan de il onun genel ba lam ndan
ç kararak zikri geçen “kalpleri kazanma (te’lîf)” daki hikmetin zay f konumda
bulunan @slâm’ n güçlendirilmesi ile ilgili oldu unu kavrad . @slam’ n güçlenmesi,
Arap yar madas na egemen olmas ve hakimiyetinin bu bölgenin d * na do ru
yay lmas yla birlikte hak etmeyenlere (müellefe-i kulûb) zekattan bir pay verilmesinde bir hikmet kalmam *t r.”54
Son olarak bu konuda Nizâmuddîn Abdülhamîd’in konuyu özetleyen u
isabetli yorumunu ekleyelim. Ona göre nassla sabit olmu bir hükmü
Rasûlullah’ n bile ilga etme yetkisi yoktur ki Hz. Ömer ilga etsin. lgâ, bizzat Allah
taraf ndan gönderilecek yeni bir vahiyle olabilir. Bu durumda önceki nass sonraki ile neshedilmi olur. Müellefe-i kulûba zekat verilmesi, neshin vaki olmad E
nassla sabit olmu muhkem bir hükümdür. Nassla sabit olmu bir hükmü Hz.
Ömer nas l neshedebilir?! Hz. Ömer, müellefe-i kulûb olduklar ve zekat mal nda
haklar n n bulunduEu iddias yla kendisine gelenleri nassa ba kald rarak ya da
onu ilga ederek deEil ince anlay (f kh), basîreti ve nass uygulamas ile reddetmi tir. Çünkü Hz. Ömer, onlar n müellefe-i kulûb olma özelliEini kaybetmeleri
sebebiyle ilgili nass n kendilerine tatbik edilemeyeceEini gördü. Çünkü kalpleri
kazanma (te’lîf), takdiri devlet ba kan n n ictihad na b rak lm belli bir zaman
aral E ile s n rl her türlü olayla ilgili olabilir. Birisinin gönlünü slâm gerçeEine
s nd rmak ve onun öEretilerine te vik etmek, dikkat çekmek; topluluEu içinde
mevki sahibi olan birisinin errini defetmek bunlardand r. Birinci durumda makul bir süre geçtikten sonra, ikinci durumda da slam’ n yay lmas ve güç kazanmas saElanm ise gönlünü kazanma sebepleri ortadan kalkm demektir. Bu
durumda onlarla müellefe-i kulûb vasf örtü mez ve bu fondan zekat alma haklar olamaz. DiEer bir söyleyi le Hz. Ömer Nassla bire bir örtü meyen bir olay
53
54

Devâlîbî, el-Medhal ilâ ‘ilmi usûli’l-f%kh , D~maˆk 1378/1959, s. 302-303.
Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Mefhûmü’n-nass, Beyrut 1996, s. 103-104.
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kar s nda olduEunu gördü. O zaman nas l olur da onlar n zekat isteklerine
olumlu cevap verebilir ve nassa muhalefet edebilirdi?!55
Sonuç olarak söylemek gerekirse Hz. Peygamber’in ve sahabe’nin uygulamalar ndan keza fukahan n kategorik izahlar ndan da anla lacaE üzere zekat
fonundan müellefe-i kulûb’a harcanmak üzere ayr lan tahsisat daha çok siyasi
karakter ta yan özel bir uygulamay çaEr t rmaktad r. Celal Yeniçeri de isabetli
bir ekilde bu noktaya vurguda bulunur.56 Merhum Muhammed Hamîdullah’ n
(ö.2002) da isabetle belirttiEi gibi bu terim Devletin az ya da çok derecede gizlilik
isteyen muamele ve tasarruflar n gerçekle tirebilme imkan veren bir yola i aret
eder. Rasulullah Devlet maliyesinin bu bölümünü, diEer baz harcamalar d nda, ruhi-manevi meselelerle ilgilenmeyen kabile veya a iret liderlerini kendisine
baElamak maksad yla kullan yordu.57 Bu, slam’ n ve Müslümanlar n maslahat
çerçevesinde zengin-fakir, Müslüman-gayr- Müslim ay r m olmaks z n kullan labilecek Devlet ba kan na tan nm bu günkü örtülü ödenek ya da M. Ma‘rûf edDevâlîbî’nin (ö.2004) ifadesiyle bu günkü devletlerin siyasî propaganda amaçl
bütçelerine koyduklar tahsisat kabilinden58 bir harcama kalemi görünümü vermektedir. Nitekim 2âfiî ulemas ndan Kiyâ el-Herrâsî (ö.504/1111)’nin naklettiEi
–görü ün zay f olduEuna delalet edecek “kîle” lafz yla nakletse de- “müellefe-i
kulûb, herhangi bir zamanla kay tl olmaks z n Müslümanlar n menfaatini saBlayacak ya da zarar n kald racak ortamlar n zuhurunda kullan lmak üzere devlet reisinin emrine verilmi: bir fondur”59 eklindeki
görü isabetli gözükmektedir. Bu sebeple Yûsuf el-Karadâvî’nin de isabetle belirttiEi üzere günümüzde bu fonun i letilmesi yoluyla kalpleri slam’a s nd rmak,
yeni Müslüman olanlar n slam’da sabit kalmalar n saElamak, zay flar güçlendirmek, slam’a destekçiler saElamak, yabanc devletlerin errini engellemek
mümkün olabilir. Bu da Müslüman olmayan ülkelerin hükümetlerine maddi
yard mda bulunmak suretiyle Müslümanlar n saf nda yer almalar n temin etmek
eklinde olabileceEi gibi baz topluluk, cemiyet ve kabilelere veya lobilere yard mda bulunarak onlar n Müslüman olmalar na te vik veya Müslümanlarla dayan ma içinde bulunmalar n saElama biçiminde de olabilir. Bunun yan nda
slam’a ve müslümanlara haks z biçimde sald r da bulunanlara kar kitle ileti im
araçlar nda etkin konumda bulunan ki ilere bu fondan vermek suretiyle savunmalar n saElama tarz nda da olabilir. Keza farkl ülkelerde Müslüman olup da
desteEe ihtiyaç duyanlar bu yolla gözetilebilir. Bunun yan nda kilise ve H ristiyan
devletler taraf ndan çok güçlü bir biçimde desteklenen misyoner te kilatlar n n
faaliyetleri kar s nda bu fon oldukça önemli bir fonksiyon icra edebilir.60
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Nizâmuddîn Abdülhamîd, Mefhûmü’l-f%khi’l-!slâmî, Beyrut 1404/1984, s. 26.
Celal Yeniçeri, !slamda Devlet Bütçesi, •stanbul 1984, s. 208.
57
!slam Peygamberi (çev. Salih Tu€), •stanbul 1991, II, 972.
58
el-Medhal ilâ ‘ilmi usûli’l-f%kh, D~maˆk 1378/1959, s. 303.
59
Kiyâ el-Herrâsî, Ahkâmu’l-Kur’ân (nˆr. Musa M. Ali-•zzet At~yye), Beyrut 1424/2004, IV, 49.
60
Bk. Yûsuf el-Karadâvî, F%khu’z-zekât, Kahire 1397/1977, II, 609-610; ayn~ yönde bir yorum için bk. Mehmet
Erdo€an, a.g.e., s. 76-77.
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II- HIRSIZLIK SUÇUNUN CEZASI
K tl k y l nda
Hz. Ömer’in M s r valisi Amr. b. Âs ile yaz :mas :
Hz. Ömer’den M s r valisi Amr b. el-Âs’a (k tl k y l nda): “Yeti in Araplar n imdad na! Yeti in Araplar n imdad na! Bana çuvallar içinde un ta yan bir kervan haz rla
ki önü benim, arkas senin yan nda olsun.”
Amr b. el-Âs: Ba üste, derhal!
Kervan geldikten sonra Hz. Ömer (unu daE t rken):
“Unu yiyin, bo alan çuvallar elbise yap p giyin, yükü boalan deveyi kesin ve etini yiyin, yaE n kat k yap n.”
GörevlendirdiEi kimselere: “Araplar deveyi çok severler, kesmemelerinden korkar m. O sebeple bizzat kesme
i ine nezaret edin.”

Âmu’l-mecâ‘a veya âmu’r-ramâde olarak bilinen k tl k ve açl E n hüküm
sürdüEü y lda Hz.Ömer’in h rs zl k suçu için öngörülen cezay uygulamad E yönünde günümüzde ortaya ç kan baz yorumlar kaydettikten sonra deEerlendirmeye gideceEiz.
A- "DD"ALAR:
1- Merhum Fazlurrahman, “Hz. Ömer’in, *iddetli k tl k zaman nda h rs zlar için öngörülen had cezas n kald rd bilinmektedir”61 eklinde bir iddiada
bulunmaktad r.
2- Hüseyin Atay ise bu olay :u :ekilde yorumlamaktad r: “Hz.
Ömer’den örnek veriyorum ki sorunu temelinden, daha ilk ba*tan kimsenin
itiraz etme imkân olmayan bir aç kl kta ortaya koyal m. Çünkü Hz. Ömer hem
halife, hem ileri gelen bir sahabe, hem büyük müctehid, Müslümanlar n imparatorlu unun temelini atm * âdil bir idâreci ve büyük bir siyaset adam d r.
Kur’ân’da h rs z n elinin kesilmesi hükmüne art getirmi ve h rs z n
elini kesmemi tir. Birçok kimse, Kur’ân’ n baz cezâî hükümleri uygulanacak
diye endi*e ediyorlar. Ben de onlara diyorum ki, âdil olmakta, *eriat , kânunu
uygulamakta ün yapm * Hz. Ömer’in adâleti el kesmek de il, el kesmemekti. Biz
Hz. Ömer’i Kur’ân ve ak l (bilim-olay) terazisine koyuyoruz. Do ru ise do rudur, yanl * ise yanl *. @*te devletimiz, toplumumuz, bireyimiz, hükümetlerimiz bu
ölçüye uyduklar nda hem mutlu bir millet, hem medenî bir millet oluruz. Bir
milletin içinde suç i*leyenleri cezaland rmak için dünya milletleri taraf ndan çok
de i*ik ölçüler al n r ve cezalar verilir. Kur’ân da mutlu, uyumlu, ahlâkl ; hakka,
hukuka, dayal bir insan toplumu istemektedir. Suçlara verdi i cezalar, o suçun
61

Fazlurrahman, Tarih Boyunca !slami Metodoloji Sorunu (çev. Salih Akdemir), Ankara 1995, s. 187.

E

bir daha i*lenmemesini sa lamakt r. Yoksa s rf suçluyu ac tmak olmay p suçu
önlemektir. Kur’an en son ba*vurulacak cezây söylüyor. O cezaya gerek kalmadan, o cezaya gelinceye kadar birçok yollarla o suç önlenebiliyorsa, onlarla
önlenir ve en son a r cezaya gerek kalmaz. Kur’ân’ n felsefesi, o kadar a r bir
cezâ verilmesi gerekiyorsa, onu icra etmeye izin veriyor. Verdi i emir *arta, duruma göre uygulan r, uyarlan r. Müslümanlar da tarihte böyle uygulam *lard .
Asl nda Kur’an’ n cezalar n a r görenler, Kur’ân’ n hiç tasvip etmedi i insanl k
d * i*kenceleri uygulamakta ve uygulanmas na en az ndan göz yummakta, izin
vermekte ve bundan da zevk almakta, sevinmektedirler. Kur’ân bir kimseye
k sas yap lmas na hükmeder, ama ona i*kence ve hakaret edilmesine izin vermez.”62
3- Lübnanl hukukçu merhum Subhî el-Mahmesânî de öyle demektedir: “@slam hukukunda h rs za öngörülen ceza bizzat Kâri‘ taraf ndan belirlenmi* el kesmedir (hadd). Bunun dayana “h rs zl k yapan erkek ve kad n n
elini kesin”63 ayeti ile kavlî ve uygulamal sünnettir. Ancak Hz. Ömer zaruret,
ihtiyaç ve hayat kurtarma dü*üncesinden hareketle açl k y l nda h rs zl k suçunun belirlenmi* olan bu cezas n dü*ürmü*tür. @slam hukukçular n n görü* birli i
de (icmâ‘) bu do rultuda olu*mu*tur.”64 Mahmesânî (ö.1986) bu ifadeleri bn
Kayyim el-Cevziyye’ye (ö.751/1350) dayand rmaktad r.65
4- Sûriye’li hukukçu ve Devlet adam merhûm M. Ma‘rûf edDevâlîbî’nin görü:leri de :öyledir: “Hz. Ömer k tl k ve kurakl k y l nda bizzat Kur’ân- Kerîm’in belirlemi* oldu u h rs zl k suçunun cezas n tatbik etmemi*,
ta‘zir cezas yla yetinmi*tir. Bunun sebebi muhtemelen h rs zlar n bu suçu i*lemek saikiyle de il, zaruret sebebiyle h rs zl a gitmeleridir. En az ndan böyle bir
suçun i*lenmesinde *üphe vard r. Hadiste de belirtildi i üzere *üphe ile had
dü*er.66 Bir ba*ka ifade ile *üpheler san k lehine yorumlan r. Burada da görüldü ü üzere h rs zl ku*atan *artlar n de i*mesi dikkate al narak Kur’ân nass yla
sabit olmu* h rs zl k hükmü de i*tirilmi*tir.67
5- Roger Garaudy de “Hz. Ömer’in halifeli i s ras nda, yönetimin sosyal
adaleti sa layamad k tl k döneminde, el kesme cezas n kald rm *t r”68 eklinde
bir deEerlendirmede bulunmaktad r.
6- Nasr Hâmid Ebû Zeyd’in yorumu da :u :ekildedir: “Hz. Ömer’in
h rs zl k suçu için öngörülen cezan n hikmetine yönelik olarak da (müellefe-i
62

Hüseyin Atay, “Dini Düˆüncede Reformun Yöntemi ve Bir Örnek”, Kelam Ara.t%rmalar%, IV/1 (2006), s. 22-23
(www.kelam.org/dergi/sayi041, eriˆim tarihi: 06.04.2006).
Maide (5), 38.
64
Subhî Mahmesânî, a.g.e., s. 208.
65
!‘lâmu’l-muvakk%‘în, Beyrut, ts. (Dâru’l-Cîl), III, 10-12.
66
Hadlerin ˆüphe ile düˆmesi konusuyla ilgili bk. Ahmedûn Abdülhâlik b. Mufaddal, “Kâidetü der’i’l-hudûd bi’ˆˆübühât ve eserühâ fi’l-f~khi’l-cinâiyyi’l-•slâmî”, Mecelletü’l-Buhûsi’l-f%khiyyeti’l-mu‘âs%ra, VII/27, Riyad 1416/1995,
s. 7-76.
67
Devâlîbî, a.g.e., s. 303-304.
68
Roger Garaudy, “‹eriat Nedir?” (çev. Salih Akdemir), !slâmiyât, I/4, Ankara 1998, s. 22.
63
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kulûb ile) ayn anlay * benimsedi i görülür. Zira o, efendilerinin kendilerini aç
b rakmas sebebiyle h rs zl k yapan iki köleye hadd cezas n uygulamam *, h rs zlar n ayn suçu tekrar i*lemeleri halinde bizzat efendilerine hadd uygulamak
suretiyle cezaland raca *eklinde tehdid etmi*tir.”69
Hz. Ömer’in bu tasarrufunu ve bu uygulama çerçevesinde olu an sahabe
ittifak n âyetin hükmünü neshedecek güçte bir delil olarak görenler de ç km t r.70
B- "DD"ALARIN DEKERLEND"R"LMES"
Konuyu deEerlendirmeye geçmeden önce olay hat rlamak gerekir. Konuyu ilgilendiren ilk olay udur: Hz. Ömer’in hilafeti döneminde açl E n, k tl E n ve
kurakl E n hüküm sürdüEü (a‘vâmu’r-ramâde, mecâ‘a ve’l-kaht) birkaç y l (iki ya
da üç y l yahut be veya alt y l)71 ya anm t r ki buna k tl k/açl k/kurakl k y l
denir. Bu y l ifade etmek üzere kullan lan â‘vâmu’r-ramâde ifadesi yak p kül
eden / kas p kavuran y llar anlam na gelmektedir ki bu isimlendirme açl k ve
k tl E n insanlar üzerinde ne kadar olumsuz tesir meydana getirdiEini ve derin
izler b rakt E n hat rlatmas aç s ndan dikkate deEerdir. Muhtemelen bu y llar n
en iddetlisi hicrî 1772 veya 1873 y l olmal d r. bn Hacer el-Askalânî
(ö.852/1448) hicrî 18. y lda dokuz ay topraEa bir damla bile suyun dü mediEini
ve yaEmursuzluktan topraE n toz haline geldiEini kaydeder.74 Müslümanlar bu
dönemde yaEmur duas na ç km lar hatta Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in amcas
Abbâs’la tevessülde bulunarak dua ettiEi ve pe inden yaEmur yaEd E 75 eklindeki rivayet me hurdur. Keza Hz. Ömer’in bu y llarda zekât ertelediEi de rivayet
edilmektedir.76 O dönemin vahametini Hz. Ömer’in M s r valisi Amr b. el-Âs’a
yazd E u mektup anlatmaktad r:
“Yeti*in Araplar n imdad na! Yeti*in Araplar n imdad na! Bana çuvallar
içinde un ta* yan bir kervan haz rla ki önü benim, arkas senin yan nda olsun.”
Amr b. el-Âs da ona yazd cevabi mektubunda üç defa: ‘Ba* üste derhal’ diyerek mukabelede bulundu ve kervan haz rlay p gönderdi. Hz. Ömer gelen unu
bazen bizzat kendisi bazen da vekalet verdi i ki*iler arac l yla da t yor ve *öyle diyordu: “Unu yiyin, bo*alan çuvallar elbise yap p giyin, yükü bo*alan deveyi
kesin ve etini yiyin, ya n kat k yap n.” Hz. Ömer görevlendirdi i kimselere:

69

Nasr Hâmid Ebû Zeyd, a.g.e., s. 104.
Bk. Bâbertî, el-!nâye (Fethu’l-Kadîr kenar~nda), Bulak 1319, II, 201.
Sahnûn b. Abdisselâm, el-Müdevvenetü’l-kübrâ, Kahire 1324, I, 304; Kurtubî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire
1387/1967, XVIII, 15-16.
72
•bnü’l-•mâd, >ezerâtü’z-zeheb, Beyrut 1399/1979, I, 29.
73
•bn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî (nˆr. M. Fuâd Abdülbâkî ve d€r.), Kahire 1407/1986-87, II, 497.
74
Fethu’l-Bârî, II, 497.
75
•bn Kudâme, el-Mu7nî, Mekke 1412/1992, II, 293.
76
Ebû Ubeyd, el-Emvâl (nˆr. Halil Herrâs), Beyrut1408/1988, s. 464; Nevevî, el-Mecmû‘ (nˆr. Mahmûd Mataracî),
Beyrut 1417/1996, VI, 158.
70
71

“Araplar deveyi çok severler, kesmemelerinden korkar m. O sebeple bizzat
kesme i*ine nezaret edin” diye de talimat vermi*tir.”77
te Hz. Ömer’in h rs zl k suçu için öngörülen cezay uygulamad E iddia
edilen ortam budur. 2u söz de kendisine aittir: “Biz, hurma salk m için ve k tl n hüküm sürdü ü senede h rs zl k için hadd cezas uygulamay z.”78
Bu konuda üzerinde durulan diEer olay da udur:
Hât b b. Ebî Belte‘a’n n köleleri Müzeyne kabilesinden bir adam n devesini çal p kestiler. Olay Hz. Ömer’e intikal edip suç sabit görülünce hadd cezas na
(Mâide 5/ 38) hükmetti. Daha sonra Hât b’ n onlar aç b rakt E n tespit edince
köleleri cezaland rmaktan vazgeçti ve “Allah’a yemin olsun ki e er ben, sizin
onlar çal *t rd n z ve kendilerine yemenin haram k l nm * oldu u *eylerin
helal hale geldi i ölçüde aç b rakt n z bilmemi* olsayd m kesinlikle hadd cezas n uygulard m” dedi ve bu suçu i lemeye sebebiyet veren Hât b’ deEeri 400
dirhem olan deve için 800 dirhem tazminat ödemeye mahkum etti.79
Öncelikle bu ve benzeri olaylarda cezan n uygulanmay suçun unsurlar n n olu mamas sebebiyledir. Bir ba ka ifade ile söyleyecek olursak ilke olarak
zt râr hali veya mücbir sebepler suçun unsurlar n n olu mas n engelleyen olaEanüstü hallerdir. Dolay s yla bu tür özel durumlar n kendilerine mahsus hükümleri vard r. Bu olayda, h rs zl E n zt rar hali sebebiyle meydana geldiEi ve Hz.
Ömer’in de haddi gerektiren artlar n olu mamas sebebiyle cezay müstelzim bir
hal görmediEi ortad r. Asl nda Hz. Ömer’in Amr b. el-Âs’a yazd E mektup her
eyi ortaya koymaktad r.
K tl E n hakim olduEu dönemler ve benzer olaylar Hz. Ömer döneminden
önce Hz. Peygamber zaman nda da ya anm t r ve bu da önemli bir delildir.
Mesela Hz. Ömer dönemiyle örtü en u olay gibi: Abbâd b. 2urahbîl anlat yor:
Açl k ve k tl E n hüküm sürdüEü y l Medîne’ye gittim. Oradaki tarlalardan birisine
girip bir miktar ba ak ald m ve tanelerini ç kararak biraz n yedim, kalan n da
torbama koydum. Derken tarla sahibi ç ka geldi. Beni bu ekilde görünce dövdü
ve beni de soyarak elbiselerimi ald . Ben de bu durumu ikayet etmek üzere
Rasûl-i Ekrem’e gittim ve olay anlatt m. Hz. Peygamber tarla sahibine: “Onu aç
idiyse doyurman, bilgisiz idiyse e itmen gerekmez miydi?!” diye ç k t ve elbiselerimi derhal vermesini emretti. Akabinde de bana bir miktar yiyecek verilmesi
için ilgililere talimat verdi.80
Yine benzer durumlarla kar la an birisi için Hz. Peygamber öyle buyurmaktad r: Sizden biriniz bir davar sürüsüne uErad E nda sahibi varsa izin istesin

77

Sahnûn b. Abdisselâm, a.g.e., I, 287, 304; II, 29.
Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, IX, 140; •bn Kudâme, a.g.e., X, 284.
79
Mâlik, el-Muvatta’, “Akdiye”, 38; •bn Abdirrezzâk, el-Musannef, Beyrut 1390-92/1970-72, X, 238-239; Beyhakî,
es-Sünenü’l-kübrâ (nˆr. M. Abdülkâdir Atâ), Beyrut 1414/1994, VIII, 483; Bâcî, el-Müntekâ, Kahire 1332, VI, 64-65;
•bn Kayyim el-Cevziyye, !‘lâmu’l-muvakk%‘în, III, 11.
80
Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 85; •bn Mâce, “Ticârât”, 67; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 166-167.
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ve sütünden saE p içsin. EEer sahibi görünürde yoksa üç defa seslensin, cevap
verirse izin istesin, aksi takdirde sütü saE p içsin ama yan nda götürmesin.81
Bu durum zaruret haline yorumlanm t r.82
Rivayet tekniEi aç s ndan zay f görünse de Hz. Peygamber’in “Açl n hüküm sürdü ü k tl k y llar nda ba*kas n n mal n alma sebebiyle hadd cezas yoktur”83 hadisi konu ile ilgili ilkelerle uyum arzetmektedir.
Hz. Peygamber ve daha sonra Hz. Ömer zaman nda vuku bulan az yukar da zikredilen me hur olaylardan hareketle fukaha açl k sebebiyle ba ka imkan
bulamad E için karn n doyuracak kadar yiyecek çalm olan kimsenin h rs z
kapsam na girmediEi ve bu sebeple cezaland r lamayacaE hususunda görü
birliEine varm lard r.84 Bunun temelinde de zarûret halinde çaresiz kalan kimseye bu hali giderecek ölçüde haramlar n mübah hale geldiEini bildiren u ayetler
de vard r:
“Allah, size ancak le*, kan, domuz eti ve Allah’tan ba*kas ad na kesileni
haram k ld . Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü
a*maks z n yemek zorunda kal rsa, ona günah yoktur. Küphesiz, Allah çok ba *layand r, çok merhamet edendir.”85
“Kim *iddetli açl k durumunda zorda kal r, günaha meyletmeksizin (haram
etlerden) yerse *üphesiz ki Allah çok ba *lay c d r, çok merhamet edicidir.”86
“Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü a*maks z n kim bunlardan
yeme zorunda kal rsa yiyebilir.” Küphesiz Rabbin çok ba *layand r, çok merhametlidir.”87
Bu ayet ve ayn konuda ki hadislerden hareketle ortaya ç kan zarûretlerin
yasaklanm * olan *eyleri o hali kald racak kadar yla s n rl olmak üzere mübah
k laca ilkesine göre88 açl k veya susuzluk sebebiyle darda kalan ve bu sebeple
ölüm tehlikesi alt nda bulunan ki inin, sahibi ba nda bulunmasa da bu halini
defedecek miktarda ba kas n n mal n alabileceEini savunan slam hukukçular
u hükümleri de öngörürler. Mal sahibi orada ise ona yard mla yükümlüdür.
Ayn artlarda bulunmayan ve onun açl E n gidererek hayat n kurtarabilecek
imkana sahip olanlar n ona yard m zorunluluEu vard r. Aksi takdirde onun ölümüne sebebiyet vermi konumuna dü erler ki bu caiz deEildir. EEer mal sahibi
81

Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 85; Tirmizî, “Büyû‘”, 59.
Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma‘bûd, Medine 1388/1968, VII, 278; •bn Kayyim el-Cevziyye, >erh ‘alâ Süneni Ebî Dâvûd
(Avnu’l-Ma‘bûd ile), VII, 278.
83
Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-‘ummâl (nˆr. Bekrî Hayyânî-Safvet es-Sekkâ), Beyrut 1399/1979, V, 381, nr. 13333:
ayr~ca bk Serahsî, a.g.e., IX, 140.
84
Serahsî, a.g.e., IX, 140; •bn Mâze, el-Muhîtu’l-Burhânî (nˆr. Abdülkerim Sâmî el-Cündî), Beyrut 1424/2004, IV,
513; •bn Kudâme, a.g.e., X, 284; Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn (nˆr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed
Muavvad), Beyrut 1412/1992, VII, 346; ‹irbînî, Mu7ni’l-muhtâc, Kahire 1377/1958, IV, 162.
85
Bakara (2), 173.
86
Mâide (5), 3.
87
En‘âm (6), 145.
88
Bk Mecelle md. 21, 22.
82

direnir ve isteyenin zt rar haline raEmen imkan olduEu halde yard mdan kaç n rsa çaresiz durumda bulunan ah s zor kullanarak ihtiyac n giderecek miktarda
onun mal ndan alabilir, bunun için gerekirse kavga edebilir, mal sahibi ölürse
muztar durumda kalan kimseye tazminat gerekmediEi gibi mal sahibi onu öldürürse ehit olur ve öldüren fiilinden dolay sorumludur (k sas, diyetini/kan bedeli,
kefâret). Çünkü mal sahibinin davran me ru olmayan bir direni tir ve haks zd r. Nitekim Hz. Ömer bir topluluktan su istediEi halde onlar n da vermemesi
sebebiyle susuzluktan ölen ki inin diyetini o topluluEa ödetmi tir.89 Keza kendilerinin ve hayvanlar n n susuzluktan iyice bunald E bir grup insan n kuyudan su
çekebilmek için ip ve kova istediEi diEer bir grubun bunu esirgemesi üzerine Hz.
Ömer: “Silah zoruyla (güç kullanarak) alsayd n z ya!” eklinde tepkisini dile getirmi tir.90
slam ceza hukukunda zt rar halinin suçun olu mas n önleyen bir sebep
olarak kabulü, sadece h rs zl k suçu ile s n rl olmay p diEer fiiller için de geçerli
esasl bir ilke olarak benimsenmi tir. Söz gelimi zinaya zorlanm * ya da zt rar
hali sebebiyle zina etmeye mecbur kalm bir kad n suçsuzdur ve kendisine ceza
tatbik edilemez. Bu konuda slam hukukçular aras nda görü birliEi vard r.91
Nitekim Hz. Peygamber zorla zina edilen bir kad na ceza uygulamam , bu fiili
i leyen erkeEi cezaland rm t r.92
Bu konuda bir ba ka örnek de Hz. Ömer dönemi ile ilgilidir: Kendisine zina ettiEi iddia edilen bir kad n getirildi. Kad n suçunu itiraf etmekle birlikte susuz
kald E için, kendisine suyu bu fiil kar l E nda veren bir çobana boyun eEmek
zorunda kald E n ve bu sebeple zina ettiEini itiraf edince Hz. Ali’ye fikrini sordu.
O da: “onun çaresizlik/zaruret sebebiyle böyle bir fiili i*lemesinden dolay ceza
gerekmedi i görü*ünde oldu unu” söyledi. Bunun üzerine Hz. Ömer bu görü e
kat larak o kad n n ihtiyaç duyduEu eyleri kendisine verdi ve serbest b rakt .93
Sonuç olarak Hz. Ömer’in kurakl k ve k tl E n hüküm sürdüEü y l h rs zl k
suçunun cezas n kald rd E ya da uygulamad E eklindeki yorumlar isabetli olmad E gibi bu tavr yla Hz. Ömer f kh n ilkelerine ters hareket etmi de deEildir.
Ortada h rs zl k suçu yoktur ki Hz. Ömer o insanlar cezaland rs n. slam hukuku,
zt rar halini suçun olu mas n engelleyen bir unsur olarak gördüEü için ortada
cezay gerektiren bir eylem söz konusu deEildir. Bu konuda Hz. Peygamber dö89
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, Kahire, ts.’den ofset Beyrut, ts. (Dâru’l-Ma‘rife), s 97; Yahyâ b. Âdem, Kitâbü’lHarâc (nˆr. Ahmed M. ‹âkir), Kahire 1964’den ofset Beyrut, ts. (Dâru’l-Ma‘rife), s. 111; Serahsî, el-Mebsût, XXIV,
92; •bn Kudâme, el-Mu7nî, XI, 81; •bn Nüceym, el-Bahru’r-râik, Kahire 1311, I, 249; Derdîr, e.->erhu’s-sa7îr, II,
185.
90
Ebû Yûsuf, a.g.e., s. 97; a.mlf., Kitâbü’l-Âsâr (nˆr. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî), Haydarabad 1936, s. 199; Yahyâ b.
Âdem, a.g.e., s. 112.
91
Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, XXIV, 154; Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâi‘, Kahire 1327-28/1910, VII, 181; •bn
Kudâme, el-Mu7nî, Mekke 1412/1992, X, 154; ‹irbînî, Mu7ni’l-muhtâc, Kahire 1377/1958, IV, 307; Remlî,
Nihâyetü’l-muhtâc, Kahire 1389/1969, VII, 125; ‹ebrâmellisî, Hâ.iye ‘alâ’r-Remlî, Kahire 1389/1969, VII, 125;
Derdîr, e.->erhu’s-sa7îr (nˆr. Mustafa Kemal Vasfî), Kahire 1393/1993, IV, 453; Sâvî, Hâ.iye ‘alâ’.->erhi’s-sa7îr
(nˆr. Mustafa Kemal Vasfî), Kahire 1393/1993, IV, 453.
92
Tirmizî, “Hudûd”, 22; •bn Mâce, “Hudûd”, 3; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 318; ayr~ca bk. Buhârî, “•krâh”, 6.
93
Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ (nˆr. M. Abdülkâdir Atâ), Mekke 1414/1994, VIII, 411 (236), nr. 17050; •bn Kudâme,
el-Mu7nî, Mekke 1412/1992, X, 154.
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neminde ortaya ç kan örnekler de konuyu ayd nlat c niteliktedir. Bütün bunlara
raEmen Hz. Ömer bu tür fiil i leyenleri cezaland rsayd esas o zaman adaletsizlik
yapm olurdu. Buna göre Hz. Ömer ne ayeti ask ya alm , ne de Kur’ân’ n öngördüEü bir hükmü kald rm veya dü ürmü tür. O gerekeni yapm t r.
Devâlîbî’nin iddia ettiEi gibi hadd yerine ta‘zîr uygulamas da söz konusu deEildir. Hz. Ömer’in M s r valisi Amr b. el-Âs’a yazd E mektup asl nda her eyi ayd nlatmaktad r. Öyle bir ortamda nas l suç hali ortaya ç kabilir ki?!
III- IRAK-SUR"YE VE MISIR TOPRAKLARI "LE "LG"L" TARTI*MALAR
Hz. Ali’den Hz. Ömer’e:
“Irak ahalisini kendi hallerinde serbest b rak ki onlar Müslümanlar için (güçleri ve gelirleriyle) faydal birer
varl k olsunlar.”
Hz. Ömer ‘den Sevad bölgesi valisi Ebû
Ubeyde b. Cerrâh’a (özetle):
“Müslümanlar n gelecek nesilleri olmasayd
fetholunan her yeri Hz. Peygamber’in Hayber’i bölü türdüEü gibi ben de taksim ederdim.”
Konuyu sahabe ile isti are ettim. Herkes bu konudaki görü ünü ortaya koydu. Benim bu konudaki görüüm Allah’ n kitab na tabidir. Burada kastettiEim fey
hükümlerini düzenleyen Ha r suresinin (59) 6-10. ayetleridir. Buna göre Allah’ n sana fethini lütfettiEi bu topraklar
ahalisinde b rak ve haraca baEla. Çünkü onlar ziraat i lerini de iyi bilirler. Kendilerini de güçleri nisbetinde cizye ile
yükümlü tut. EEer biz bu arazileri al p halk yla beraber
Müslümanlara taksim edecek olursak bizden sonra gelecek
olan Müslüman nesillere bir ey kalmayacakt r. Onlar ne
konu acaklar bir insan ne de emeEinden yaralanacaklar
birisini bulabileceklerdir. Arazileri ile birlikte Müslümanlara
taksim edilen bu insanlar da hayatta olduklar müddetçe
Müslümanlar taraf ndan sömürülmeye devam edilecek, biz
ve bizimle birlikte hayatta olan bu insanlar ölünce bizim
çocuklar m z bu sefer onlar n çocuklar n ayn ekilde sömürmeye devam edecek ve bu kölelik sistemi slam dini
hakim olduEu müddetçe ebediyyen nesilden nesile devam
edip gidecektir. Bu sebeple onlara güçleri nisbetinde cizye
(ve harac) koy. Onlara esir muamelesi yap lmas na engel
ol. Müslümanlar n onlara zulmetmelerine ve zarar vermelerine, helal bir yol olmad kça onlar n mallar n haks z yere
yemelerine mani ol. Onlarla yapt E n anla ma artlar na
uy.”

3

A- "DD"ALAR
Hz. Ömer’in uygulamalar noktas nda deEerlendirmelerden birisi de Sevad
topraklar ile ilgili olarak yap lmaktad r. Bu iddialardan baz lar öyledir:
1Merhum Fazlurrahman konu ile ilgili :u deBerlendirmelerde
bulunur:
“Me*hur bir rivayete göre Irak’taki Sevad topraklar Hz. Ömer idaresindeki Müslümanlarca fethedildi inde, Halife Ömer bu topraklar n ganimet olarak
askerlere da t lmas n reddetmi*tir. Ganimet topraklar n n da t lmas , o
zamanlar n hukuki bir kural idi ve Peygamber taraf ndan da uygulanm t . Hz. Ömer’in bu karar ciddi bir ho nutsuzluk do urdu, zira bu
davran , muhalefete göre Peygamber sünnetinin aç k bir ihlali idi.
Sonunda, Hz. Ömer bir gün halk n kar* s na ç k p, muhaliflerine, bu davran * n
destekleyen bir ayet buldu unu söyler ve 59:10’u okur. Ganimetlerin nas l da t laca n söyleyen di er ayetlerin pe*inden gelen bu ayet, ganimet da t l rken
gelecek nesillerin haklar n n da dü*ünülmesini söylüyordu. Öyle görünüyor ki,
Hz. Ömer *u fikirdeydi: E er topyekün bir ülke topraklar fethe kat lan askerlerin
aileleri aras nda da t l rsa, gelecek nesillere ne kalacakt r?”94
“Yine, ikinci Halife Hz. Ömer (ö. 644) Irak’ fethettikten sonra (sava* atlar n beslemek için) son derece büyük bir himâ ay rmakla kalmay p, ayn zamanda Hz. Peygamber’in Arap yar madas ndaki uygulamas n n tersine, Irak
topraklar n ganimet olarak Müslüman askerler aras nda payla t rmay
reddetmi ; bunun yerine O, bütün bölgeyi -slam toplumu için, gelirleri
üyeleri aras nda payla t r lan bir vak f yapm t r.”95
“@*te bu yüzdendir ki –yani ilk nesil Müslümanlar , bir bütün olarak
Kur’ân’ ya*ayarak geçirdikleri tecrübeler * nda karar verdikleri içindir kimevcut sorunla do rudan ili*kisi olmad kça Kur’ân’dan ayetleri tek tek iktibas
etmezlerdi. Asl nda *ayet varsa, Hz. Peygamber’in hayat ndan somut bir örnek
vermek onlar için daha uygun idi. Bunun d * nda onlar Kur’ân’ n hedefleri konusundaki genel bir anlay *a dayanmakta idiler. Bunun güzel bir örne i, Hz.
Ömer’in Irak’ fethinden sonra bu ülkeyi, Hz. Peygamber’in Arabistan s n rlar dahilindeki genel uygulamas uyar nca askerler aras nda ganimet
olarak da tmay reddetmesidir. Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in kabile
topraklar ile ilgili bu davran n n, art k ülkeler fethinde uygulanamayaca n hissetmi ti. Kar* görü*te olanlardan gelen sürekli bask lar kar* s nda
Hz. Ömer, herhangi bir ayeti delil olarak göstermeyip, sadece Kur’ân’ n sosyal
adaletin ve e*itli in tesisi yönündeki genel talepleri uyar nca tak nm * oldu u

94
95

Allah’%n Elçisi ve Mesaj% (çev. Adil Çiftçi), Ankara 1997, s. 109-110.
!slam Gelene7inde Sa7l%k ve T%p, De7i.im ve Kimlik (çev. A. Bülent Balo€lu-Adil Çiftçi), Ankara 1997, s. 92.
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kendi tavr n desteklemek için, en sonunda 59/Ha*r, 7. ayetini delil olarak gösterdi.”96
2- M. Ma‘rûf ed-Devâlîbî’nin görü:leri de :öyle:
“Zaman n de i*mesine ba l olarak hükümlerin de i*tirilmesi konusuna en
aç k örneklerden birisi de Hz. Ömer’in, nasslar n zahirine tutunarak “sava* ganimetleri, be*te biri beytü’l-mâla ayr ld ktan sonra sava*anlar aras nda taksim
olunur” hükmüne istinaden ordunun, fethettikleri Irak, Kam ve M s r topraklar n n ganimet olarak kendilerine da t lmas isteklerini engelleyen ictihad d r. Hz.
Ömer bu konuyu sahabe ile isti*are etmi*, Hz. Ali, Talha ve Muâz b. Cebel gibi
baz sahâbîler d * nda ço unluk fethedilen arazilerin sava* ganimeti olarak mücahitlere da t lmas görü*ünü savunmu*lard . Uzun tart *malardan sonra Hz.
Ömer, böyle bir uygulaman n devam halinde servetin belli ellerde toplanmas na
vesile olaca ve sonraki neslin bundan mahrum kalmas na zemin haz rlayaca n dikkate alarak fethedilen topraklar harac’a ba lay p sahiplerinde b rakm *t r.
Hz. Ömer’in bu uygulamas nasslar hükümsüz k lmak de il, di er naslar n delaletine de dayanarak kamu yarar n n gere ini yapmakt r. Hz. Peygamber’in ganimet olarak al nan arazileri daha sonrakilere bir *ey b rakmay gözetmeden
Müslümanlar aras nda taksim etmesi o *artlarda bunu gerekli k lan zamana ba l
maslahat sebebiyle idi. Özellikle de Mekke’den yurtlar n ve mallar n b rakarak
ç k p hicret eden sahabilere vermesi maslahat n gere i idi. Hz. Ömer dönemindeki maslahat ise bu tür arazilerin taksim edilmemesini ve sahiplerinde b rak lmas n gerektiriyordu.”97
4- Muhammed Yûsuf Mûsâ Hz. Ömer’in kendi döneminde fethedilen
topraklar sahiplerinin elinde b rak p haraca baElamas n ahkâm n deEi mesi
baElam nda deEerlendirir ve Hz. Ömer’in bu uygulamas nda, zaman n deEi mesine baEl olarak illetlerin, maslahatlar n ve me ru gerçeklerin deEi mesine baEl
olarak hükümlerin de deEi eceEi konusunda büyük bir delil bulunduEunu kaydeder.98
4- Julius Wellhausen futûhât n organizatörü olarak addettiEi Hz.
Ömer’in ganimet ile ilgili uygulamalar n , sava yoluyla fethedilen topraklar be te biri devlet için ayr ld ktan sonra kalan (be te dördü) fethe kat lan askerlerindir
eklindeki Kur’ân hükümlerinin bir kenara b rak lmas olarak deEerlendirir.99
5- Abdülkadir *ener de Enfâl sûresinin 41. ayeti ile Hz. Peygamber’in
Hayber’deki uygulamalar dikkate al nd E nda Hz.Ömer’in fethedilen Sevad
topraklar n sava anlara daE tmas gerektiEini ancak maslahat gereEi topraklar
sahiplerinde b rakarak haraca baElad E n belirttikten sonra buradan u sonuca
96
!slam ve Ça7da.l%k, Fikrî Bir Gelene7in De7i.imi (çev. Alparslan Aç~kgenç-M. Hayri K~rbaˆo€lu), Ankara 1996, s.
90-91.
97
Devâlîbî, a.g.e., s. 305-309.
98
Muhammed Yûsuf Mûsâ, Târîhu’l-f%khi’l-!slâmî, Kahire 1378/1958, 68; a.mlf., el-F%khu’l-!slâmî, s.193.
99
Arap Devleti ve Sukutu (trc. Fikret Iˆ~ltan), Ankara 1963, s. 14-15; ayr~ca bk. Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zaman%nda
Gayr-% Müslimler, •stanbul 1989, s. 28.
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ula maktad r: “-slâm n gaye ve ruhuna uygun olmak art yla, maslahatlar kar s nda kat‘î nasslar tahsis veya tefsir etmek, ak l ve mant a
ayk r bir ey olmad
gibi, fiilen de kötü bir yola sapmak ve bid‘at
ç karmak de ildir.”100
B- GÖRÜ*LER"N DEKERLEND"R"LMES":
Hz. Ömer döneminde Irak, Suriye ve M s r topraklar fethedilmi ve sava a
kat lanlar fethettikleri topraklar n kendilerine daE t lmas n istemi , uzun tart malardan sonra Halife bu topraklar ahalisine b rakarak haraca baElam t r.101 Hz.
Ömer bu uygulamas nda hangi ölçüye göre hareket etmi tir? Tart lan konu
budur.
Tart man n temelinde, anveten (sava yoluyla/güç kullan larak) fethedilen
topraklar n Enfâl Sûresi’nin (8) 41. ayeti uyar nca be te biri ç kar ld ktan sonra
kalan k sm n n gazilere daE t lmas gerektiEi, Hz. Peygamber’in uygulamas n n
da (mesela Hayber’de) bu ekilde olduEu, Hz. Ömer’in ilgili ayet ve Peygamber
uygulamas na raEmen maslahat dü üncesinden hareketle farkl davranarak bu
topraklar sahiplerinde b rakmak suretiyle haraca baElad E n , bunun da nassla
sabit olmu hükümlerin maslahat gerektirmesi halinde deEi ebileceEine bir delil
te kil ettiEi iddias vard r. Sava a kat lan gazilerin taleplerinin de fethettikleri
topraklar n kendilerine daE t lmas yönünde talepte bulunmas ve uzun bir tart ma sürecinin ya anmas n da kendileri aç s ndan kayda deEer bulmaktad rlar.
Konuyla ilgili ayetlere, Hz. Peygamber’in fethedilen topraklardaki uygulamalar na ve sahabe tatbikat ile bu deliller çerçevesinde slam hukuk doktrinindeki tart malara ana hatlar yla yer verdikten sonra102 iddialar deEerlendirmeye
çal acaE z. Kur’ân- Kerîm’in ilgili ayetleri öyledir:
“Ey Muhammed! Sana ganimetleri soruyorlar. De ki: “Ganimetler “Allah’a ve Resûlüne aittir. O halde, e er mü’minler iseniz Allah’a kar* gelmekten
sak n n, aran z düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.”103
“Bilin ki, ganimet olarak ald n z herhangi bir *eyin be*te biri mutlaka Allah’a, Peygamber’e, onun yak nlar na, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir.
E er Allah’a; hak ile bat l n birbirinden ayr ld gün, (yani) iki ordunun (Be-

100

Abdulkadir ‹ener, !slam Hukukunun Kaynaklar%ndan K%yas, !stihsan ve !stislah, Ankara 1981, s. 154-155.
Ebû Yûsuf, a.g.e., s. 23-41; Yahyâ b. Âdem, a.g.e., 41 vd.; Ebû Ubeyd, a.g.e., s. 72-73; Mustafa Fayda, a.g.e., s. 7
vd.; M. Ma‘rûf ed-Devâlîbî, a.g.e., s. 76-81; Muhammed Yûsuf Mûsâ, Târîhu’l-f%khi’l-!slâmî, s. 65-69.
102
Bu konu Emvâl, Harâc ve Ahkâmu’s-sultâniyye kitaplar~ ile f~k~h kitaplar~n~n ilgili bölümlerinde geniˆçe say~labilecek ölçüde ele al~nmaktad~r. Buradaki tart~ˆmalar~n tamam~n~ de€erlendirmek bu çal~ˆman~n konusu olmad~€~ gibi
hacmini de aˆacakt~r. Bu sebeple ilgili eserlere ve hassaten ˆu araˆt~rmalara bak~labilir: Mustafa Fayda, Hz. Ömer
Zaman%nda Gayr-% Müslimler, •stanbul 1989; Muhsin Koçak, !slam Hukukunda Hükümlerin De7i.mesi Aç%s%ndan Hz.
Ömer’in Baz% Uygulamalar%, Samsun 1997, s. 78-46.
103
Enfâl (8), 1.
101
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dir’de) kar* la*t gün kulumuza indirdiklerimize inand ysan z (bunu böyle bilin).
Allah her *eye hakk yla gücü yetendir.”104
“Onlar n mallar ndan Allah’ n, sava* lmaks z n peygamberine kazand rd
mallar için siz, at ya da deve ko*turmu* de ilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini,
diledi i kimselerin üzerine sal p onlara üstün k lar. Allah’ n her *eye hakk yla
gücü yeter. Allah’ n, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden sava* lmaks z n peygamberine kazand rd mallar; Allah’a, peygambere, onun yak nlar na, yetimlere, yoksullara ve yolda kalm *lara aittir. O mallar, içinizden yaln z zenginler aras nda dola*an bir servet (ve güç) haline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmi*tir). Peygamber size ne verdiyse onu al n, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a kar* gelmekten sak n n. Küphesiz, Allah’ n azab çetindir. Bu mallar özellikle, Allah’tan bir lütuf ve ho*nutluk ararken ve Allah’ n dinine ve peygamberine yard m ederken yurtlar ndan ve mallar ndan uzakla*t r lan fakir muhacirlerindir. @*te onlar do ru kimselerin ta kendileridir. Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerle*mi* ve iman da gönüllerine yerle*tirmi*
olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolay içlerinde bir rahats zl k duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onlar kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimrili inden, h rs ndan korunursa, i*te onlar
kurtulu*a erenlerin ta kendileridir.”105
Bu ayetler E nda Hz. Peygamber’in uygulamalar nas l seyretmi tir? Bu
nokta önemlidir. Hz. Peygamber silahla elde edilen Benî Kureyza, Hayber ve
Vâdi’l-Kurâ ganimetlerini Enfâl sûresinin 41. ayeti doErultusunda be te dördünü
sava ç lara, be te birini de ayette zikredilen diEer s n flara olmak üzere daE tm ,
ancak Hayber’in bir k sm 106 ve Vâdi’l-Kurâ arazisi Yahudilere yar c l kla i letmeye verilmi tir. Hz. Ömer’in hilafeti döneminde Hayber Yahudileri bu topraklardan ç kar l rken araziler tekrar hisse sahiplerine daE t lm t r. Benî Nadîr ve
Fedek arazisi bar yoluyla ele geçirildiEinden Ha r suresinin 6-9. ayetlerinin
hükmü uygulanarak Rasûl-i Ekrem’e ait kabul edilmi , o da elde edilen gelirleri
yolcular n, Ha imoEullar n n fakirlerinin ihtiyaçlar ve devletin savunma giderleri
için harcam t r. Öte yandan Mekke, - slam alimlerinin çoEunluEuna göre- kuvvet kullan larak fethedilmi fakat Hz. Peygamber Mekkeliler’in mallar na ne ganimet (8/41) ne de fey (59/6-9) hükümlerini uygulam t r.107
Kur’ân hükümleri ve Hz. Peygamber’in uygulamalar ile sahabe tatbikat n n doktrindeki yans malar da u ekilde olmu tur. Hanefîler fethedilen topraklarda nihai karar n devlet ba kan na ait olduEunu bir ba ka ifadeyle Hz. Peygamber’in bu alandaki uygulamalar n n bir devlet ba*kanl tasarrufu olduEunu
savunurlar. Buna göre Devlet ba kan sava yoluyla fethedilen topraklara dilerse
Enfâl suresinin 41. ayetini uygulayarak belirlenen yerlere harcanmak üzere be te
birini ald ktan sonra kalan n sava a kat lanlara daE t r, dilerse eski sahiplerinde
104

Enfâl (8), 41.
Haˆr (59), 6-9.
Ebû Ubeyd, a.g.e., s. 71.
107
Mehmet Erkal, “Ganimet”, D!A, XIII, •stanbul 1996, s. 352.
105
106
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b rakarak haraca baElar. Birinci durumda toprak, ö*ür; ikinci durumda harac
arazisi olur. Mâlikîler ilke olarak sava la al nan topraklar n fey hükümlerine tabi
olduEunu ve taksim edilemeyeceEini, mülkiyeti devlete ait olmak üzere tasarruf
hakk n n fertlere devredilebileceEini savunurlarken 2âfiîler ganimet hükümlerinin
uygulanmas na taraftard rlar. 2afiîler Sevâd topraklar n n sava la fethedilmesine
raEmen daE t lmay p haraca baElanmas n gazilerin r zas n n al nmas na baElar.
Fetih sonras Mekke’deki uygulamay da Mekke’nin sava yoluyla deEil Ebû
Süfyân’la yap lan bar antla mas sonucu teslim al nmas yla izah ederler. Hanbelîler de ise Mâlikîler ve 2âfiîler’in tercihi doErultusunda iki farkl görü vard r.
Ancak u kadar na i aret etmek gerekir ki doktrindeki tart ma bu olmakla birlikte sava la elde edilen topraklar daima fey hükümlerine tabi k l narak ganimet
hukuku d nda tutulmu ve sava anlara daE t lma yoluna gidilmemi , uygulama
bu doErultuda geli mi tir.108
GörüldüEü üzere slam hukuk ekollerinin Hz. Ömer’in uygulamas ile ilgili
deEerlendirmelerinde nassa raEmen bir tasarruf üzerinde durulmamakta, bu
anlay n nass merkezli metodik dü ünceye dayand E izah edilmeye çal lmaktad r. Bu sebeple Hz. Ömer’in tatbikat nda Kur’ân ve Sünnete ayk r bir durum
söz konusu olmad E gibi az önceki yorumlar da göz önünde bulundurulduEunda, maslahat gerektirmesi halinde nassla sabit olmu (her türlü) ahkâm n deEi mesine zemin te kil edecek bir husus da gözükmemektedir. Bunun yan nda Hz.
Ömer’in çok önemli bir konuda sünnetten ayr ld E iddias nda bulunmak da109
bu aç dan bak ld E nda isabetli deEildir.
Sevad topraklar n n statüsünün belirlenmesi hususunda bölge valisi Ebû
Ubeyde b. Cerrâh’ n sorusuna cevaben Halife’nin yazd E mektup konuyu ayd nlatacak özelliktedir. Asl nda fethedilen topraklar n daE t lmas konusunda ilk
tart ma bölge valisi Ebû Ubeyde b. Cerrâh’la ya anm , sava ç lar bu topraklar n ahalisi ile birlikte kendilerine daE t lmas n istemi , vali buna kar ç km ve
durumu Halife’ye yazm t r. Hz. Ömer, ûrâ heyeti ile konuyu isti are edip tart m ve sonuçta Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Talha, Muaz b. Cebel ve Abdullah b.
Ömer gibi sahâbîlerin110 görü leri doErultusunda bu topraklar n daE t lmay p fey
hükümlerine tabi k l nmas karar na varm , vali Ebû Ubeyde’ye yazd E mektupta bu sonucu (özetle) u ekilde iletmi tir: “Konuyu sahabe ile isti are ettim. Herkes bu konudaki görü ünü ortaya koydu. Benim bu konudaki görü üm Allah’ n kitab na tabidir” dedikten sonra mektubuna fey hükümlerini düzenleyen Ha r suresinin (59) 6-8. ayetlerini kaydetti ve bunlar n ilk muhâcirler olduEunu söyledi. Ard ndan ayn surenin 9. ayetini yazarak orada bahsedilenlerin de
Ensâr olduEunu belirtti. Akabinde de ‘Bunlar n arkas ndan gelenler’ eklinde
devam eden 10. ayeti dercederek orada kastolunan n da Hz. Âdem’in çocuklar /bütün insanlar olduEunu ifade etti ve ekledi: “Allah, kendilerinden sonra k yamete kadar gelecekleri bu fey’e ortak k lm t r. O zaman Allah’ n sana fethini
108
109
110

Mustafa Fayda, “Fey”, D!A, XII, 512; Mehmet Erkal, “Ganimet”, D!A, XIII, 352.
Fazlurrahmân, Tarih Boyunca !slami Metodoloji Sorunu, s. 187.
Ebû Yûsuf, a.g.e., s. 25.
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lütfettiEi bu topraklar ahalisinde b rak ve haraca baEla. Çünkü onlar ziraat i lerini de iyi bilirler. Kendilerini de güçleri nisbetinde cizye ile yükümlü tut. EEer biz
bu arazileri al p halk yla beraber Müslümanlara taksim edecek olursak bizden
sonra gelecek olan Müslüman nesillere bir ey kalmayacakt r. Onlar ne konu acaklar bir insan ne de emeEinden yararlanacaklar birisini bulabileceklerdir.
Arazileri ile birlikte Müslümanlara taksim edilen bu insanlar da hayatta olduklar
müddetçe Müslümanlar taraf ndan sömürülmeye devam edilecek, biz ve bizimle
birlikte hayatta olan bu insanlar ölünce bizim çocuklar m z bu sefer onlar n çocuklar n ayn ekilde sömürmeye devam edecek ve bu kölelik sistemi slam dini
hakim olduEu müddetçe ebediyyen nesilden nesile devam edip gidecektir. Bu
sebeple onlara güçleri nisbetinde cizye (ve harac) koy. Onlara esir muamelesi
yap lmas na engel ol. Müslümanlar n onlara zulmetmelerine ve zarar vermelerine, helal bir yol olmad kça onlar n mallar n haks z yere yemelerine mani ol.
Onlarla yapt E n anla ma artlar na uy.”111
Bizzat Hz.Ömer’in kendi ifadeleri de Hanefîler’in konu ile ilgili yorumlar n n daha tutarl olduEunu ortaya koymaktad r. Çünkü ganimet (8/1, 41) ve fey
(59/6-10) ayetleri (li’r-rasûl ifadesindeki lam aidiyet ifade eder) bu konudaki
tasarrufun Devlet ba kan s fat yla Hz. Peygamber’e ait olduEuna delalet eder.
Hanefîlerin bu yöndeki tercihinde Hz. Peygamber’in ilgili ayetler yönündeki
uygulamalar etkili olmu tur. Rasûl-i Ekrem tasarruflar nda sadece bir Peygamber olarak deEil farkl konumlarda hareket etmi tir. Bunlardan birisi de devlet
ba kanl E tasarrufudur. O zaman tasarruflar da bulunduEu konuma göre deEerlendirilmelidir.112 Buna göre Devlet ba kan , Hz. Peygamber’in sava la fethedilen Benî Kureyza, Hayber’in bir k sm ve Vâdi’l-Kurâ’da tatbik ettiEi ganimet
hukukunu uygulayabileceEi gibi bar yoluyla elde edilen Benî Nadîr, Fedek
arazisinde yapt E ekliyle fey hükümlerini esas alabilir ya da 2âfiîlerin görü ünün aksine büyük çoEunluEun tercihine göre silahla fethedilen Mekke uygulamas nda olduEu gibi hiçbir eye el sürmeden sahiplerine de b rakabilir. Hz.
Ömer Sevad topraklar hususunda bunlar içerisinde fey hükümlerini tercih etmi tir. Çünkü o artlarda kendi yetkisi dahilinde olan bir konuda maslahat bunu
gerektiriyordu. Bu anlay n tabii neticesi olarak anla lan ey u olmal d r. Hz.
Ömer’e itiraz edenler onun Kur’ân ve sünnete muhalif bir tutum içinde oldu u
için kar* durmu* de illerdir. Aksine kendisine ait olan takdir yetkisini ganimet
hükümleri çerçevesinde kullanarak kendileri lehinde inisiyatif göstermesini istemi*lerdir. Nitekim Cessâs’ n (ö.370/980) da belirttiEi gibi sahabe fethedilen bu
topraklar konusunda ihtilafa dü tükten sonra görü lerinden vazgeçmi ler ve Hz.
Ömer’in fikri üzerinde birle mi lerdir. Bu da göstermektedir ki sava a kat lanlar,
Devlet ba kan o yönde karar vermedikçe fethettikleri arazilere hak kazanamazlar. EEer gerçekten fethedilen topraklarla ilgili bu yetki Devlet ba kan na ait deEil
de sava a kat lanlar n mülkü olmas noktas nda kendileri için sabit bir hak olmu
111

Ebû Yûsuf, a.g.e., s. 140-141; ayr~ca bk. Belâzürî, a.g.e., s. 371 vd.
Konu ile ilgili özellikle bk. Karâfî, el-!hkâm fî temyîzi'l-fetâvâ ‘ani'l-ahkâm ve tasarrufâti'l-kâdî ve’l-imâm (nˆr.
Ebû Bekir Abdürrâz~k), Kahire 1989; a.mlf., el-Furûk, Kahire 1347, I, 205-209; •bn Âˆûr, a.g.e., s. 27-39.
112

olsayd bundan asla vazgeçmezler ve Hz. Ömer’in istidlal ettiEi ayetler konusunda onunla tart rlard .113 Zaten az yukar da da yer verildiEi üzere bu topraklara
ganimet hükümlerinin uygulanmas na ilk kar
ç kan bölge valisi Ebû
Ubeyde’dir. Bu da fethedilen topraklarda sava ç lar n hakk n n sabit olmad E n
gösteren önemli bir delil olarak kabul edilebilir.
Hanefî fakihi Cessâs meselenin hem ganimet (8/1, 41) hem de fey (59/69) hükümlerini düzenleyen ayetlerle birlikte ele al nmas gerektiEini belirttikten
sonra isabetli bir yakla mla konuyu u ekilde özetler. Buna göre sava la fethedilen yerlerde arazi d nda elde edilen mallarda ganimet ahkâm , arazilerde ise
fey hükümleri cari olup Devlet reisi duruma göre dilerse ganimet hükümlerini
uygular ve be te birini ç kt ktan sonra sava anlara daE t r, dilerse fey hükümlerini
tatbik eder ve sahiplerinde b rakarak haraca baElar. Bu ayetlerde Hz. Peygamberin isminin zikredilmi olmas uygun gördüEü ekilde tasarrufta bulunmak
üzere yetkinin kendisine ait olduEunu göstermektedir. Irak topraklar konusunda
Hz. Ömer “O mallar, içinizden yaln z zenginler aras nda dola*an bir servet (ve
güç) haline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmi*tir)”114 ayetinden hareketle
topraklar daE tmas halinde bunun zenginler aras nda dönüp dola an bir
güç/servet olacaE n ve “onlardan sonra gelenler”115 ayetinin kendilerine hak
tan d E sonrakilere de bir ey kalmayacaE n dü ünerek topraklar haraca baElay p eski sahiplerinde b rakt ve bütün Müslümanlar için bir irad kaydetti. Sahabe
de buna muvafakat etti.116 Nitekim Ebû Yûsuf da bizzat Hz. Ömer’in dilinden
ayn dü ünceyi tescil eder ki buna az önce yer verildi.117
Sonuç olarak söylemek gerekirse Fethedilen topraklarla ilgili olarak Halife
Hz. Ömer’in nasslara ayk r olarak hareket ettiEi ya da nassa raEmen maslahat
gereEi farkl hükümler uygulad E n , buradan hareketle de sübûtu ve delâleti kat‘î
de olsa maslahat gerektirmesi halinde hükümlerin deEi ebileceEini söylemek
mümkün gözükmemektedir. Konuyla ilgili ara t rmas nda Muhsin Koçak’ n vard E sonuçta kaydettiEi gibi Hz. Ömer’in zaman nda fethedilen topraklar hakk ndaki uygulamalar n n, Kur’ân ve Sünnetle sabit bir hükmün zamanla deEi ebileceEine delil olarak kullan lmas imkan dahilinde olmasa gerektir.118
Son olarak burada una da i aret etmek gerekir ki Sevad topraklar ile ilgili
uygulamas nda Hz. Ömer’in maslahata göre hareket ettiEini inkar etmek mümkün deEildir. Nitekim kendi ifadelerinde de bu vard r. Emvâl ve Harâc kitaplar n n ilgili bölümlerinde anlat ld E üzere bu topraklar sava ç lara daE t lsayd toprak aEalar ortaya ç kacak, ahalinin kölelik statüsü nesilden nesile devam edecek, daha sonra gelenlere bir ey kalmayacak k saca sosyal adalet, ekonomik
dengeler ve ileriki y llarda güvenliEin temini aç s ndan iddetli bir s k nt meyda113

Ahkâmu’l-Kur’ân, •stanbul 1335-38, III, 431.
Haˆr (59), 7.
115
Haˆr (59), 10.
116
Ahkâmu’l-Kur’ân, III, 430.
117
Kitâbü’l-Harâc, s. 35, 141-141.
118
!slam Hukukunda Hükümlerin De7i.mesi Aç%s%ndan Hz. Ömer’in Baz% Uygulamalar%, 44.
114
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na gelecekti. Fakat bu nassla çat an bir maslahat durumunu yans tan bir husus
deEildir. Çe itli alternatifler içinde toplumun yarar na olabilecek en uygun çözümü bulma yetkisine dayanarak hareket etmedir. K saca söylemek gerekirse uygun maslahat bulma görevini veren nasslar n kendisidir. Devlet ba kanl E tasarrufunun anlam da budur.
IV- ÜÇ TALAK MESELES"
Hz. Ömer Üç talak konusunu getirdiBi :ûrâ
meclisindeki üyelere:
“ nsanlar teennî ile haraket etmeleri gereken talak
konusunda aceleci davranmak suretiyle kendi kendilerini
daraltt lar. 2u yapt klar n kendileri için geçerli k lal m (da
cezalar n çeksinler). Ne dersiniz?”

A- "DD"ALAR
Hz. Ömer’in uygulamalar noktas nda deEerlendirmelerden birisi de üç talakla ilgili tercihidir. Bu iddialardan baz lar öyledir:
1-

Hüseyin Atay konu ile ilgili :u deBerlendirmelerde bulunur:

“…Gene Hz. Ömer’den bu sefer yanl * olan bir içtihad n da zikretmek iyi
olur. Bir cümlede üç kelimesini kullanarak kar s n bir kalemde, bir daha evlenemeyecek *ekilde tek bir cümle ile bo*amay uygulamas da yanl *t . Nitekim
baz mezhepler bu uygulamay Kur’ân gibi nass kabul edip, uygulamaya bin dört
yüz y l sonra devam etmeleri de tam anlam ile saçma ve hatal d r. Bunu @bn
Teymiye bile reddetmi*ti. Ancak âlimlere, topluma devlet dü*ünme yasa koymu*tu. Bu yüzden dü*üncesizlik yayg n ve hâkimdi. Kitaplar mda, makalelerimde bu konuda gere i kadar aç klamalar ve örnekler oldu u için, Kur’ân’a samimiyetle inananlara Kur’an’ n ça r s n duyurmak istiyorum. Kur’an’ n ça r s
*udur: Dü*ün! Dü*ünmek, söylenenin, nakledilenin, duyulan n, duyurulan n
do ru olup olmad n ara*t rmak ve hepsinin sonunda bir kimsenin etkisi ve
telkini alt nda kalmadan, daha önceki fikirlerine uyup uymad na bakmadan,
sadece, ara*t rmalarla elde etti i bilgilerle ba*ba*a kalarak hükmünü ve karar n
vermektir. @slâm dünyas bin yüz y ld r, böyle bir dü*ünceye yönelmedi i ve
bunu beceremedi i için bugün bin dört yüz y l sonra, dünya milletlerinin en
gerisinde kalanlarla beraber olma durumuna dü*mü*tür. Bunlar, Kur’ân’ n dü*ünmeyenlere verdi i niteliklerden bir ikisidir. O halde bunlardan kurtulup insan
olmak ve Allah’ n sorumlu kulu olmak için Kur’ân’ n ça r s na uy!. Dü*ün!..Dü*ünmek, ba*kas n n söyledi ini tekrarlamak olmay p ona ters, ayk r bir
fikir, söylem ve deyim ortaya koyabilmektir. Söylenenin yanl * veya do rulu unu tartmak, onun girdisini, ç kt s n anlamaya çal *makt r. Bu örnekleri tarihî olay
olarak verirken çok kimse san yor ki, bir tarihi olay anlat l yor, hepsi o kadar.
Do rusu durum, san ld gibi de ildir. Nitekim Kur’ân da gerçekleri hep olaylarda uygulayarak anlat yor. Anlamak isteyen, onun neyi anlatmak istedi ini

anl yor. Anlamak istemeyene göre tarihte herhangi bir olay olmu*, geçip gitmi*,
i* bitmi*tir. Onun içindir ki anlat landan bir fayda, bilgi ve anlay * elde edilemiyor. Biz de tarihteki olaylar anlat yoruz. Onlardan ders al ns n, ayn ve benzeri
olaylar ona göre zaman m za en uygun olacak *ekilde düzeltelim.
Hz. Ömer’in kocan n kar s n bo*amas hususunda verdi i hüküm
Kur’ân’a da tersti. Kendisi âyeti toplumun, insan n yarar na yorumlad , ancak
yanl * yorumlam *t . O yanl * yorumlamaya dayanan hüküm, zaman nda ne
derece yararl oldu u bilgisine sahip de iliz. Ancak bin dört yüz y l sonra günümüzde Anadolu’da dine, *eriata, ahlâka, ayk r , z t eylemlere sebep oluyor ki,
rezaletler ba*a bela, insanlar n haysiyetini a*a lamaktan ba*ka bir i*e yaram yor. @*te bu yüzden Hz. Ömer’in bo*anma ile ilgili ictihâd hemen kald r lmal d r.
Bu uygulama, dine sokulan büyük yanl *lardan birisidir. Bütün yaz lar m zda
aç klama a çal *t m z gerçek din hükümlerinin dayana Kur’ân ve sa lam
hadislerle, onlar do ru anlayan ‘muhakkik’ âlimlerin sözleridir. Bir ictihad n,
verilen bir hükmün do rulu unu anlamak, onun Kur’ân’a uyup uymad yan nda olaya en uygun-hem ahlâk, hem ak l, hem bilim yönünden çözüm getiriyorsa, o hüküm do ru bir hüküm ve onu anlama do ru bir anlama olur. Hz.
Ömer’den örnek veriyorum ki sorunu temelinden, daha ilk ba*tan kimsenin
itiraz etme imkân olmayan bir aç kl kta ortaya koyal m. Çünkü Hz. Ömer hem
halife, hem ileri gelen bir sahabe, hem büyük müctehid, Müslümanlar n imparatorlu unun temelini atm * âdil bir idâreci ve büyük bir siyaset adam d r.”119
2- Yunus Vehbi Yavuz da :öyle demektedir:
“Hz. Ömer’in istihsan tarz ndaki ictihadlar na örneklerden biri de Aile hukukunda bo*anma ile ilgili olarak yapt de i*ikliktir. Gerek Hz. Peygamber
dönemi, gerek Hz. Ebû Bekir dönemi ve gerekse Hz. Ömer’in halifeli inin ilk
dönemlerinde bo*ama iki türlü gerçekle*iyordu. Bunlardan biri kesin bo*ama
*ekli idi ki, bunun dönü*ü yoktu. Di eri ise, gerekti inde taraflara dönü* imkan
veren bo*ama *ekli idi… Hz. Ömer toplumda ortaya ç kan zaruretler sebebiyle
Aile hukukunun bo*ama ile ilgili bu maddesinde tadilat yaparak ona *u *ekli
verdi: “Bundan sonra bir kimse, bir celsede kar s n kesinlikle üç defa bo*ayabilir.” @*te bu tadilattan sonra bo*ama i*i bu *ekilde yürütülmü*tür. Hz. Ömer’in
yapt bu tadila, devlet yetkisine dayan yordu. Herhangi bir ferdin böyle bir
tasarrufta bulunmas na ve bunu uygulama alan na koymas na imkan yoktur.
Devletin verdi i te ri yetkisini kullanarak Hz. Ömer’in ç kard
bu
kanun, asl nda Kitap ve Sünnete ters dü mektedir. Fakat Hz. Ömer, bunu zaruret esas na dayand rm *t r. Dolay s yla bu ictihad zaruret esas na dayal
bir istihsand r.”120
3- M. Ma‘rûf ed-Devâlîbî de Hz. Ömer’in ayn anda üç bo amay geçerli k lmas n zaman n deEi mesine baEl olarak hükümlerin deEi ebileceEini
119

Hüseyin Atay, “Dini Düˆüncede Reformun Yöntemi ve Bir Örnek”, Kelam Ara.t%rmalar%, IV/1 (2006), s. 20-21
(www.kelam.org/dergi/sayi041, eriˆim tarihi: 06.04.2006).
Yunus Vehbi Yavuz, “Hanefî Müctehidlerinde •stihsan Metodu”, UÜ!FD, I/1, Bursa 1986, s. 90-91.
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teyit eden uygulamalar ndan sayar ve unu ekler: Ayn anda üç bo ama Hz.
Peygamber devrinde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliEi s ras nda ve Hz. Ömer’in hilafetinin ilk iki y l nda bir talak olarak kabul ediliyordu. Hz. Ömer, bu tür davrananlar n Allah’ n kendilerine geni lik gösterdiEi bir konuda kendi kendilerini baElad klar n dikkate alarak sahabe ile isti are ettikten sonra ayn anda üç bo amay
üç kabul etmi tir. Bu, zamana baEl bir maslahat sebebiyle hükmün deEi eceEini
göstermektedir.121
B- GÖRÜ*LER"N DEKERLEND"R"LMES"
Üzerinde durulan olay udur: slam öncesi Arap toplumunda talak n bir s n r yoktu. Bir adam kar s n dilediEi kadar bo ay p tekrar ona dönebiliyordu.
Talak yetkisi kocaya ait olduEu gibi bo ad ktan sonra ona dönebilmesi için e inin r zas n almaya gerek yoktu. Bundan en fazla zarar görenler kötü niyetli kocalar olan kad nlard . Çünkü kocan n ayn anda on kad n bir nikah alt nda
toplayabilmesi ve s n rs z cariye edinebilmesi kocan n baz han mlar na bu yolla
haks zl k/zulüm yapmas na sebep olabiliyordu. Koca bo ad E e ine, iddetini
doldurmas na az bir zaman kala dönüp tekrar bo uyor ve iddetini yeniden uzat yordu. Bu yönteme tekrar tekrar ba vurularak kad n n bir ba kas yla evlenmesi
engellendiEi gibi kocas yla da normal bir aile hayat sürmesine f rsat tan nm yordu.122 Nitekim ayn yola ba vuran Ensâr’dan bir adama kar s : “Aile hayat m z
normal bir düzene girmeyecekse benim yakam b rak!” deyince kocas n n: “Vallâhi seni alaca m ne de b rakaca m” eklindeki cevab üzerine123 talakla ilgili
hükümleri düzenleyen, bo amay disiplin alt na alan ve s n rs z olan bo amay
üçle s n rland ran ayetler nazil oldu.124
Kur’ân- Kerîm, mü’minlerden, e lerini bo amaya ancak son çare olarak
ba vurmalar n istediEi gibi125 bunun da üç talak hakk n n bir defada kullan larak
yap lmamas na126 i aret eder.127 Çünkü ayet, talak ikidir deEil “iki defad r” buyurmaktad r.128 Bu sebeple bo amada ana ilke bir temizlik dönemi içinde bir
bo aman n yap lmas d r. Ancak ayn anda üç bo ama yap lm sa durum ne
olacakt r? Böyle bir bo ama Hz. Peygamber devrinde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliEi
s ras nda ve Hz. Ömer’in hilafetinin ilk iki y l nda bir talak olarak kabul ediliyordu. Fakat Hz. Ömer, insanlar n teennî ile hareket etmeleri gerekirken aceleci bir
biçimde bu tür bir bo amayla Allah’ n kendilerine gösterdiEi geni liEe ayk r ekilde kendi kendilerini daraltt klar n dikkate alarak konuyu ura heyetine getirdi
ve “insanlar kendilerini ba lad klar yla ba lay c k lsak (ayn anda üç bo*amay
121

Devâlîbî, a.g.e., s. 309-311.
bk. •bn Kesîr, Tefsîr (nˆr. M. •brahim el-Bennâ v.d€r.), Kahire 1390/1971, I, 399; M. Reˆîd R~zâ, Tefsîru’l-Menâr,
Kahire 1353-54, II, 381; ‹elebî, Ta‘lîlü’l-ahkâm, Beyrut 1401/1981, s. 57; •bn Âˆûr, Makâs%dü’.->erî‘ati’l-!slâmiyye,
Tunus 1985, s. 113.
123
•bn Kesîr, a.g.e., I, 399; M. Reˆîd R~zâ, a.g.e., II, 381.
124
Bakara (2), 229-230.
125
Nisâ (4), 34-35.
126
Bakara (2), 229.
127
Mehmet Erdo€an, !slam Hukukunda Ahkam%n De7i.mesi, •stanbul 1990, s. 185.
128
Bakara (2), 229.
122
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geçerli saysak) ne dersiniz?” diye isti arede bulundu. Sahabe de bunu uygun
bulunca hüküm bu ekilde tatbik edilmeye ba land .129
Doktrinde ayn anda üç bo aman n bir bo ama veya üç bo ama eklinde
gerçekle eceEi ya da kad n n zifafa girilmi olup olmamas na göre bir veya üç
olarak tahakkuk edeceEi veyahut da bid‘î bo ama olduEu için talak n hiç vaki
olmayacaE yönünde farkl görü ler bulunsa da Hanefîler, Mâlikîler, 2âfiîler ve
Hanbelîlerdeki mezhep görü ü ayn anda üç bo aman n üç talak olarak vaki
olacaE eklindedir.130
Biz, konumuzu doErudan ilgilendirmediEi için az önceki görü lerin delillerine, kar t görü ü savunanlar n birbirleri ile yapt klar münaka alara yer vermeyeceEiz. Biz sadece, Hz. Peygamber devri ile Hz. Ebû Bekir’in hilafeti döneminde ve Hz. Ömer’in hilafetinin ilk iki y l nda ayn anda ika edilen üç talak bir boama say l rken bu dönemden sonra niçin üç say ld E n anlamaya çal acaE z.
Kanaatimizce Hz. Ömer’in ura heyetiyle isti areden sonra onlar n
muvafakat yla ald E bu karar n, ‘nassla sabit olmu* bir hükmün maslahat gere i
de i*tirilerek yeni bir hüküm vazedilmesi’ eklinde deEerlendirilmesi isabetli bir
yakla m olarak gözükmemektedir. Bize öyle geliyor ki Hz. Ömer, insanlar n
Kur’ân- Kerîm’in ilgili ayetleri ve Hz. Peygamber’in sünneti çerçevesinde belirlenmi bulunan bo ama prosedürünün d na ç karak e lerini bir talakla bo ayabilecekleri halde aceleci davranarak üç talak ayn anda ika etme al kanl E kazanmas ve bunun da yayg nla mas üzerine geçici cezâî bir tedbir olarak
ayn anda üç bo amay üç olarak öngörmek istemi , ura heyeti de bunu isabetli
bulmu tur. Hz. Ömer’in ûrâ heyetine getirdiEi esnada söylediEi sözler buna
delalet etmektedir. Buna göre ayn anda üç bo*amay üç kabul etmek delilden
hareketle ula* lan hukuki anlamdaki nihai sonuç de il, amaç insanlar Kur’ân ve
sünnetin öngördü ü bo*ama prosedürüne uymaya zorlamakt r. Yani esas amaç
aslî hükmü korumak ve böyle bir müeyyide ile bunu saElamakt r. Buna göre
ayn anda üç bo amay üç kabul etmek slam hukukunun yasama organ na tan m olduEu ta‘zîr cezas kapsam nda öngörülebilecek geçici bir zecrî
tedbir mahiyetinde olmal d r. Çünkü kaynaklar m zda Hz. Ömer’in ayn anda
üç bo amay suç sayd E ve bu yola ba vuranlar da dayakla cezaland rd E yönünde bilgiler mevcuttur.131 bn Hacer el-Askalânî (ö.852/1448) bu rivayetin
senedinin sahih olduEuna vurguda bulunur.132 Muhtemelen Hz. Ömer bu ekilde
kar s n bo ayana Hz. Peygamber’in: “Ben aran zdayken Allâh’ n kitab yla m
eklinde tepki ifade eden hadisinden hareket etmi tir.134 Bir
oynan yor”133
129
Müslim, “Talâk”, 15-17; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 314; •bn Kayyim el-Cevziyye, !‘lâmu’l-muvakk%‘în,
Beyrut,ts. (Dâru’l-Cîl), III, 30 vd.; ‹evkânî, Neylü’l-evtâr, Kahire 1297, VI, 230; Mahmûd ‹eltût-Ali Sâyis,
Mukârenetü’l-mezâhib, Kahire1373/1953, s. 84.
130
Bu görüˆ ve tart~ˆmalar için klasik kaynaklar d~ˆ~nda bk. Mahmûd ‹eltût-Ali Sâyis, a.g.e., s. 80-89; Muhsin Koçak,
a.g.e., s. 59-97; M. Ebû Zehre, el-Ahvâlü’.-.ahsiyye, Kahire 1377/1957, s. 304-309.
131
Sa‘îd b. Mansûr, es-Sünen (nˆr. Habîburrahmân el-A‘zamî), Beyrut 1405/1985, I, 264, nr. 1073; Tahâvî, >erhu
Me‘âni’l-âsâr (nˆr: Muhammed Zührî en-Neccâr), Beyrut 1399/1978, III, 59; San‘ânî, Sübülü’s-selâm (nˆr. Muhammed Abdülazîz el-Hûlî), Beyrut 1379/1959, III, 173; •bn Hacer el-Askalânî, a.g.e., IX, 362.
132
Fethu’l-Bârî, IX, 362.
133
Nesâî, “Talâk”, 6.
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müddet sonra dayak cezas n n yeterli gelmemesi sebebiyle de böyle bir tedbire
ba vurmu olmas kuvvetle muhtemeldir. EEer dayak cezas ile birlikte ayn anda
üç bo amay üç saym olsayd bu ilave tedbire gerek duymazd .
Hz. Ömer’in geçici bir tedbir olarak öngördüEü ve bu yönü dikkate al nmadan sabit bir hüküm olarak kabul edilerek yürürlükte tutulan ayn anda üç
bo aman n üç kabul edilmesi, insanlar n hareket alan n son derece k s tlad E ve
kocas n n bo ad E kar s na dönü imkan n ortadan kald rd E için bir müddet
sonra Allah ve Rasûlünün lanetlediEi135 hüllecilik mefsedetini ortaya ç karm t r.
Bu sebeple böyle bir hükmün bu yönünü dikkate alan bn Teymiyye
(ö.728/1327) ve bn Kayyim el-Cevziyye (ö.751/1350) gibi baz alimler Hz. Peygamber dönemindeki aslî hükme dönmek gerektiEini savunmu lar ve günümüz
ara t rmac lar ndan bir k sm da bu görü ü tercih etmi lerdir.136 Bizim de tercihimiz olan bu yakla m n derinliEine tahlili ayr bir ara t rma konusu olduEundan
detaylara girmeyeceEiz.
Bu konudaki Hz. Ömer’in tavr n ve sözünü dikkatli bir ekilde incelediEimizde onun nassla sabit olmu bir hükmü maslahat dü üncesiyle deEi tirmesinin
söz konusu olmad E n söylemek mümkündür. Hz. Ömer, en hassas olunmas
gereken bir noktada insanlar n ciddiyetsizliklerini, Kur’ân ve sünnetin öngördüEü esaslar çerçevesinin d na ç karak kendilerine tan nan geni liEi daraltmalar n
ve bunun da yayg nl k kazanmaya ba lamas n müeyyide gerektiren bir eylem
olarak görmü , bunu da kendisine tan nan cezaland rma yetkisini kullanarak
(ta‘zîr) böyle bir sonuca tabi tutmu tur. Çünkü slam hukukunun iki temel kaynaE Kur’ân ve Sünnet hem evlilik öncesi (evleneceklerin birbirine denkliEi, görü me, daha yak ndan tan ma f rsat veren ni anl l k, velinin i in içinde olmas
vb.) hem de evlilik sürecinde öngördüEü tedbirlerle (Nisâ’, 4/34-35; Bakara,
2/226-227 vb.) ailenin mutluluk ve kal c l k esas üzerine kurulmas n benimsediEini ortaya koymu tur. Ancak evlilik hayat n n taraflardan birisi ya da her ikisi
için de çekilmez hale gelmesi durumunda da evlilik birliEinin sona ermesine izin
vermi tir. EvliliEin bo ama ile son bulmas halinde bile aradaki sorunlar n çözülüp tekrar aile birliEini kurtarma ihtimaline kar l k bo ama süreci dönü imkan
verecek biçimde kademeli olarak üç talak eklinde belirlenmi , evliliEin devam na her an imkan saElamas aç s ndan da bo anm kad n n bekleme süresi
(iddet) içerinde kocas n n evinde oturmas n (süknâ hakk ) öngörmü tür. Böylece aile birliEinin devam na bir ans tan nm hem de te vik edilmi tir. Bu sebeple
birinci ve ikinci bo amalardan sonra kad n n iddeti içinde yeni bir nikaha gerek
kalmadan evlilik birliEinin devam saElanabilmektedir ki buna literatürde ric‘î
talak denilmektedir. Böyle bir durumda aile birliEi yeniden tesis edilmemi se bile
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birinci ve ikinci bo amalardan sonraki iddet bitimlerinde yeni bir nikah akdiyle
bunu temin imkan mevcuttur. Buna da literatürde küçük bâin talak denir. Bütün bu esaslar hiçe sayarak üstelik Allah’ n hiç sevmediEi halde ihtiyaçtan dolay
izin verdiEi talaka137 hem de üçünü birden kullanarak sudan sebeplerle gitmek
en az ndan bir sayg s zl kt r. Bundan dolay Kur’ân ve sünnetin çizdiEi s n rlar
a an, Hz. Peygamber’in ifadesiyle Allâh’ n kitab yla oynayan, bu yolla kendisine, e ine ve aile çevresine haks zl k eden kimsenin akl n ba na almas ve bunun
da ba kalar na ibret olmas için sonuçta da böyle bir eylemi önlemek amac yla
Hz. Ömer geçici bir tedbir olarak ayn anda üç bo amay üç kabul etmi tir ki bu
yolla bo aman n asli prosedürüne göre yap lmas n temin etmeyi amaçlam t r.
Sonuç
Kur’ân hükümlerinin deEi mesine daha çok sosyolojik ve antropolojik aç dan yakla an modernist/tarihselci ak m n temel iddias hükümlerin dönemin
toplumsal artlar na baEl olarak geldiEi, bu artlar ve ortam n deEi mesiyle hükümlerin de deEi mesinin zaruri olduEudur. Hükümlerin deEi imi ile ilgili alan n
oldukça geni leten bu ak m n en temel hareket noktas Hz. Ömer’in baz uygulamalar d r. Bu çal mada, iddialar n temellendirilmesi aç s ndan en fazla referans verilen dört örnek üzerinden konu incelenmeye çal lm ve u sonuca
ula lm t r: Baz bilim adamlar n n iddia ettiklerinin aksine Hz. Ömer’in maslahat gerektirdiEi için nasslardan baE ms z uygulamalarda bulunmas ve nasslar n
öngördüEü baz hükümleri deEi tirmesi ya da ask ya almas söz konusu deEildir.
DiEer bir ifade ile Hz. Ömer nasslar n öngördükleri hükümlere raEmen bir ba ka
hüküm vazetmi deEildir. Daha aç k ekilde söylemek gerekirse “Hz. Ömer
müellefe-i kulûba zekat vermedi” veya “zekat kesti” demek hatal d r. Çünkü Hz.
Ömer’in bu yöndeki tavr na muhatap olanlar müellefe-i kulûb deEildi. Yani onlar bu özelliklerini kaybetmi lerdi. DiEer bir ifade ile deEi en müellefe-i kulûba
zekat verme hükmü deEil, bu vas fla zekat alanlar n bu özelliEidir. Zekat verilen
bir fakirin zenginle mesinden sonra zekat alamamas n n sebebi ne ise müellefe-i
kulûb olarak zekat al rken sonra kesilen kimsenin durumu da ayn d r. Hz.
Ömer’in yapt E da budur.
“Hz. Ömer h rs zl k suçu için öngörülen hadd cezas n uygulamad ya da
yürürlükten kald rd ” demek hatal d r. Çünkü o insanlar n eylemi, h rs zl k suçunu olu turmuyordu. Bir ba ka ifade ile onlar h rs z deEildi. Hukuk diliyle söylemek gerekirse onlar n eyleminde suç unsuru yoktu.
“Sevad topraklar n nasslar n öngörüsüne ra men maslahat sebebiyle sava*a kat lanlara da tmad ” demek hatal d r. Çünkü bu konudaki yetki devlet
ba kan s fat yla kendisine aittir.
“Ayn anda üç bo*amay nasslar n aç k hükmü bulundu u halde üç sayd ”
demek hatal d r. Bu konudaki sözü gayet aç kt r ve konuyu ayd nlatmaktad r.
Hz. Ömer, insanlar n Kur’ân- Kerîm’in ilgili ayetleri ve Hz. Peygamber’in sünne137
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ti çerçevesinde belirlenmi bulunan bo ama prosedürünün d na ç karak e lerini
bir talakla bo ayabilecekleri halde aceleci davranarak üç talak ayn anda ika
etme al kanl E kazanmas ve bunun da yayg nla mas üzerine geçici cezâî bir
tedbir olarak ayn anda üç bo amay üç olarak öngörmü tür. Hz. Ömer’in ûrâ
heyetine getirdiEi esnada söylediEi sözler buna delalet etmektedir. Buna göre
ayn anda üç bo amay üç kabul etmek delilden hareketle ula lan hukuki anlamdaki nihai sonuç deEil, amaç insanlar Kur’ân ve sünnetin öngördüEü bo ama prosedürüne uymaya zorlamakt r. Yani esas amaç aslî hükmü korumak ve
böyle bir müeyyide ile bunu saElamakt r. Buna göre ayn anda üç bo amay üç
kabul etmek slam hukukunun yasama organ na tan m olduEu ta‘zîr cezas
kapsam nda öngörülebilecek geçici bir zecrî tedbir mahiyetindedir. Çünkü kaynaklar m zda Hz. Ömer’in ayn anda üç bo amay suç sayd E ve bu yola
ba vuranlar da dayakla cezaland rd E yönünde bilgiler mevcuttur. Bir önceki
a amada tatbik ettiEi bu cezan n beklenen neticeyi vermemesinden dolay böyle
bir müeyyide öngörmü olmas kuvvetle muhtemeldir.

