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İN"SAN HAliLARI İLE İLGİLİ isLAMi PRENSiPLER IŞIGINDA 
RUHARİ'NİN SAHİI~·İNDEI{İ BAZI BAB BAŞLlKLARININ 

FIKHİ GÖRÜŞLER:E R:IUKAl::"-ESESİ 

Doç. Dr. Salalıaddin POLAT,., 

İnsan Jıq,klarının hukukun temel prensiplerinden biri olarak 
kabul edilmeGi son asırlarda mümkün olabilmişken, islam dininin 
bu konuda inkılab sayılabilecek prensipler getirmiş olduğuna şa
hit olmaktayız. Fakat islami nasların bazı dönemlerde devrin şa.rt
lan ve zihniyetille göre yorumlandığı da bir gerçektir. Nasların 

her devrin şartıanna uyacak ve cevap verebilecek esnekliğe sahip 
c:duğu fıkhi bir prensip olarak kabul edilmekle birlikte, zamanla 
değişebilecek hüküınlerle değişmez prensipierin neler olduğunun 
tesbitinde farklı anlayışlar olagelmiştir. Bu yüzden naslar üzerin
deki bazı yorumlar zamanla eskiıneğe ve değişmeye mahkfımken 
bazıları uzun asırlar boyu geçerliliğini koruyabilmiştir. Bu ikin
ci gruptakiler, zamanın şartlarını ve değer hükümlerini a,şarak, 
naslardaki alemşumuı ve zamanlarüstü prensipleri yakalayibilen 
yorumlardır. 

Biz burada Buhari'nin eşitlik ve hürriyetle ilgili bazı konular
daki yorumlarının, ona yakın devirlerde yaşamış olan mezhep 
imamlarının görüşleriyle mukayesesini yapınağa çalışacağız. Bu 
arada ilgili ayet ve hadisleri zikrederek o l\:onudaki islami hüküm
leri ortaya koyacağız. Şunu hemen belirtelim ki gayemiz bir ali-

-mi metlıedip diğerini karalamak veya bilinin ileri görüşlü olup 
diğerinin çevrenin ve şartların mahküınu olduğunu ortaya koy
mak değildir.- Gayemiz sadece farklı yorumları islamın genel ilke
lerine arzetmektir. 

( ') Erciyes Üniversiteı;i ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Buhari'nin ilgili konulardaki görüş ve yorumlanın «el-Ça

rrıiu's-sahilı» ismli eserindeki konu başlıklanndan ve bu ba§lıklar 
altında zikrettiği ayet ve hadislerden çıkarmaktayız. Buhari · bu 
kitabın sahih hadisleri .d.erlemek gayesiyle telif etmiş olmakla· be
raber «bab» denilen bölüm başlıldannda kullandığı ifade· şekilleri, 
her konu başlığı altında zikrettiği ayet ve hadisler ile bunlar ara
sındaki mantıki örgü onun görüşlerini aksettiren :ıınsurlardır. 

Onun eserinin bu özel1iğı ötedenberi dikkatleri çekmiş, «Buhari
'nin fıkhı konu başlıklarındadırıı sözü meşhur olmuştur (1). Şu 
var ki onun konu başilkiarında kullandığı iladelerin delaleti ba
zan değişik ihtiınallere mitsait olduğundan her konudaki görüşü
nü net olarak tesbit etmek mümkün olmamaktadır. Aynca iıer 

konu başlığı da kendi görüşünü yansıtma gayesi gütmez. Bu yüz
den nmayyen bir konudaki görüşünün ne olduğu konusunda 
alinilerin farklı istinbatlanna raslanmaktadır. Buhari'nin kita
bından kendi fikirlerini ÇJkarmağa çalışır.ken, onun bir fıkıh ki
tabı olmayıp hadis kitabJ olduğunu hatırdan çıkarmadan· değer
lendirmeler yapmak gerekmektedir. 

EVLİLİJKTE EŞLER ARASINDA DENKLİK (KEFAET) 

Buhari'nin eşitlik anlayışım, fıkhi bir problem olan ve evlilik 
adaylarının birbirler1ne denkliği ınanasma gelen «kefaetıı konu
sunu ele alış tarzında bulmaktayız. Onun bu konudaki fikirlerini 
bab başlığı ve muhtevasından oldukça net bir şekilde tesbit ede
bilınekteyiz. 

Tarihin bilebildiğimz devirlerinden itibaren toplumlarda ge
nellikle soy, sosyal statü, zenginlik, fiziki meziyetler, meslek v.s. 
gibi hzelliklerden kaynaklanan üstünlük anlayışlan hakinı ol
muştur. Aemavi dinle!in en önemli gayeleırinden birisi insanların 
Allah'a kulluk anlayışı altında eşit statüde oldukları fikrini yer
leşti~·mektir. Bazı insanların doğuştan veya sosyal statü icabı di
ğerlerinden üstün olduğu temeline dayanan bütpn ayınıncı zihni
yetierin gayesi, insanın insana tahakkümünü meşrülaştırmaktır. 
Hak dinler iBe Allah'tan başkasına kulluk etmeme esasına istinad 
eder .Bu yüzden peygamberlerin en büyük hasımlan toplumları
nui ınütehakkim güçleri olmuşt-cır. Tevhid mücadelesini insanla
rın eşitliği fikrini yerleştirme mücadelesi olarak değerlendirmek 
hatalı olmasa gerektir. İslam öncesi cahiliye arapları arasında, 

1. İbnu Hacer el-Askalam, Heydü's-sari · mukaddimetu fetlu'l-ba.ri, Mısır 
1301, ll. . 

126 



üstün ve üstün olmayan insan anlayışı en katı şekliyle hakimdl. 
İslamiyetın yapıınş olduğu en büyÜk inkılab bu çEşit üstünlük an
layışını yıkmış olmasıdır. Bir ayet-i kerimede: «Ey iman edenler, 
sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Ta.nışasınız diy~ millet ve 
kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz takva bakımın

dan en üstün olanımzdıt.» (2). Görüldüğü-gibi ayette, Allah'a kul
luk diye kısaca izah edebileceğirrıJ.z takva dışında hiçbir üntünlük 
unsurunun muteber olmadığı ifade edilmektedir. Takvada üstü.ı·ı 

olan insan diğerlerinden üstündür. Çünki insanın yaratılış gayesi 
kulluktur. Zühri'nin {125/742) rivayetine göre bu ayet, Hz. Pey
gamber'in, kan alma (hacamat) mesleğiyle geçinen bir köle ile 
ensann Benıl Beyda kabilesinden bir kızı evlendinnek istemesine_ 
karşı kızın ailesinin, «biz kızlarımızı köleleri ... nıJ.zle mi evlendirece
ğiz?;ı diye itiraz etmeleri üzerine innıJ.ş (3). ve insanların doğuş-

- tan eşit .olduğu hükmünü getirmiştir. 

Ba.~ka bir ay'ette de: «Eğer mü'min iseniz· en üstün olanlar 
sizlersinizıı ( 4) buyu.rulur. 

Hz. Peygamber ise: «Arabın arap olmayana, ,beyazın zenciy6 
takva. dışında bir i..l5tfuılüğü yoktur.» {5) buyurarak konuya daba 
fazla açıldık getirmiştir. 

Başka bir hadis-i şerifde ise: <<Kadın; malı, soyu, güzelliği ve 
dindFJ.rlı~rı için nilmhlanır. Sen dindar olam terelli et.» {6) buyu. 
rulmuştur. Bu hadis bir taraftan insanları değerlendirirken tak
vanın csas alınmas1 gerektiğini ifade ederken, öte yandan konu
muz olan eş tercihlııde de aynı özelliğin esas alınmasını, takva 
·dışındaki eş tercihi unsurlarınm ön plana almmama;sını tavsiye 
etmektedir. Bu konudald başka bir hadis de şöyledir: «Dinini ve
ya ahlakını beğendiğüliz birisi kızlaı'ımz veya kadınlarınızla ev
lımmek isterse kabul P.din. Böyle yapmazsamz yeryüzünde fitne 
ve çok yaygın bir fe~ad meydana gelir.» (7). 

Rasulullah sadece bu sözlü -tavsiyeler le yetinmeyip 
arasındaki eşraf anlayışını bizzat kendi tatbikatlanyla 

2. Hucurat : 13. 

araplar 
yıkarak 

3. Tehanevi Zafer Ahmed U sman!, · İ'laü's-sünen, Kara'çi, tsz., 11/77-8. 
4. Al-i İmran : 139. 
5. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/411. 
6. Buhar!, Nikah, 15 (6/123) .. 
7. Tirmizi, nikah, 3. İ. Mace, nikab, 46. 
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ünımetine fiili örnek olmak istemiştir. Zeyneb bintu Cahş'ı kendi 
azadlı kölesi Zeyd b. ·Ha.rise ile; Fatıma bintu Kays'ı adıgeçen Zey
din oğlu. olan Üsame ile: evlendiİınşitir. Köle ve köle çocuğuyüı ev
lendirilen her iki kadın da Kureyş'in eşrafınclandır. Sahabe de ay
m sünneti tatbik etrni§, Abdurrahman b. Avf, kızkardeşini azad
lı bir köle olan J?ilaJ ile; Bedir gazilerinden Ebf! Huzeyfe b. Utbe, 
Kardeşi Velid'in kızım Ensardan bir kadımn kölesi olan Salim ile 
~vlendirmiştir (8). Ehl-i beyte mensup pek çok kadın arap olma
yan erkelkerle evlenmek suretiyle, eledeleri olan Hz. Peygamberin 
sünnetini devam ettirmişlerdir (9). Halbuki ileriele göreceğimiz gi
bi, arap bir kadının arap olmayan erkeğe denk olmadığım savu
nan görüşler mevcuttur. Nitekim bazı islam devletlerinde Rasulul
lah'ın soyundan gelenlerin kütükleri tutulup, seyyide ve şerifelerin 
aynı soydan gelmeyenlerle evlenmemeleıi sağlanmıştır. Osmanlı
lardaki Nakibü'l-eşraf'lık müessesesinin görevlerinden birisi de. 
bu idi. 

İslamiyetin eşitlik hakkındaki bu ölçülerine, hz. Peygambe
rin yukarıda zikreclilen talimat ve tatbikatlarina rağmen bazı 

fukahs. evlenecek eşler arasında soy,-sosyal statü ve zenginlik gibi 
açılardan denkliği şart koşmuşlarclır. Toplumlardaki gayri isla
mi anlayışların fıkha yansımasının tipik bir örneği olan kefaet 
Şartına mesnecl bulabilmek için, ileriele görüleceği gibi uydurma 
hadislerden bile medet ı.unulmuştur. Kefaet konrumndaki İnezhep
lerLrı görüşleıini ilgili kaynaklardan (10) kısaca özetlerneğe baş

lamadan önce şunu belirtelim ki kefaet erkekte aramr, kadında 

değil. Yani: erkek, ileride sayacağıınız · kef9"et unsurları açısından 
kendisinden aşağı olan bir kadınla evlenel;>ilirki:m, kadın kendisin
den aşağı olan -erkekle evlenemez. ·Bunun sebebi şudur: Kadın 

8. Kani.ici Sıddık b. Hasan er·Ravdatü'n-Nediyye şerhu'd-düreci'l-behiyye, 

Kahire, tsz. (I-II), 2/7. krş: Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkam, 
Neyhl'l-Entar, Mısır, tsz. (l·VII), 6/145; Zafer Ahmed et-tehfmevi, a.g.e., 
11/78. 

9. Bti kadınların ve evlendikleri kişilerin isimleri için bkz : Kanuci, a.g.e., 
2/9-10. 

10. Kefaet konusunda fukahanm görüşlerine dair geniş bilgi için bkz :. Şa
fii, Ümm, Beyrut-1393/1973 (I-VII); 5/15; İbnu Kudame, el-muğni, Mısır-
1967, 7 /33-39; Kasanl. Bedayiu's-Sanayi', Beyrut-1394/1974 (I-VII), 2/317-
322; Fetevay-ı Hinciiye, Beyrut-1400/1980 (I-VI), 1/290-4; Malik b. Enes, 
el-Müdevvenetü'l-Kübra, Mısır-1323 (I-VI), 2/170; Nevevi, Ebu Zekeriyya 
Muhyiddin b. Şeref, ei-Mecmu, Daru'l-Fikr, tsz. (1-19) 16/178-189; İbnu 
Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, İsuanbul-1985, 2/13-4; Ebu Zehra, Muhadarat 
fi akdi'z-Zevac ve aşaruh, Kahire-tsz, 185-198; Şevkam, Neylij_'l~Evtar, 
6/144-7. 
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kendinden üstün erkekle evlenince onun ailesine ve soyuna katılır 
ve şeref kazamr: Fakat aynı durum erkek için sözkonusu değildir. 
Çünki erkek evlendiği kadının soyıma iritisab etmediğinden, şeref
li bir kadınla evlenmekle şeref kazanmaz. 

Hanefi imamların kendi aralanndaki ihtilaflardan sarfına

zar edersek kabul ettikleri kefaet unsurlanmn altı maddede özet
lenebileceğini görürüz. Bunlar: Soy, müslümanlık, mal, takva, 
hürriyet ve meıSlektir. Bulüğ çağına ulaşmış olan bir kadın hane
filere göre kendi iradesiyle evlEmebilir. Velisinin rızası şart değil
elir. Fakat kadının evlenı-ı1ek istediği erkek bu altı yönden kendi
sine denk ise bal1settiğimiz evlenme hürriyetine sahiptir. Denk 
değilse kadının velisi hu evliliğe engel olabilir. Böyle bir evlilik fa
siddir. Kadının ve:lisi kendi sosyal statülerine denk olmayan bir 
erkeğin kendilerine akraba olmasını engelleme hakkına sahiptir. 
Fakat bu denklik evlendikten sonra bozulursa nikah feBhedilemez. 
!.>enk zannedilerek evlenildikten sonra denkliğin bulunmadığı an
laşılırsa nikah feshedilebilir. Diğer mezheplere gÜre evlilikte- kadı
nın velisinin izni şart olduğundan dolay-ı .kefaet şartının fonksiyo
nu olmadığı düşünülebilirse de bu noktada. kefaet velayetü'l-icbar 
aç1sından nehemmiyetlidir. Velayetü'l-icbar, velilerin kadınlan rı
zaları olmaksızın evlendirebilmeleri yetkisidir. Velayetü'l.:icbarı 

kabul eden mezheplere göre de veli, kadını denk olmayan birisiyle 
evlendiremez. 

Kefaet unsurlarını ayn ayn incelemek yerinde olacaktır: 
1- SOY : Bütün hanefi imamlarına göre arap olmayan ara

ba denk değildir. Kureyşli olmayan bir arap da Kureyşliye denk 
değildir (ll). Bu konudaki en önemli de~eri, Rasulullah'a isnad 
edilen şu hadistir: «Oymak oymak Kmeyşliler birbirinin dengi
dir. Kabile kabile· araplar birbirinin dengidir. Mevali (arap olma
yanlar) birbirinin dengidir.ıı (12). Bu hadisin değişik varyantıa
rı da mevcuttur. Fakat bu mealdeki bütün hadislerin uydurma ol
duğunu savunan pek çok alim mevcuttur. (13). 

11. Şeyb~'ıni Ebu Abdiilah uhammed d. Hasen, el-Camiu's-Sağir (Leknevi
nin en Nafiu'l-Kebir isimli şerhi ile birlikte) Karaçi, tsz, 140-1. 

12. Serahsi, Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed;. el-Mebsut, 5/23-6; Zeylei, Ebu 
Muhammed Abdullah b. Yusuf, Nasbu'r-Raye fi tahrici ehadisi'l-Hidaye, 
Beynıt-1393j1973 (I-IV) 3/197-8 de' hadisin bütün tarikierinin zayıf oldu
ğu belirtilmektedir. Krş : Şevkam, a.g.e., 6/146; Kureyş'in üstünlüğünü 

ifade eden diğer hadisler için bkz: Nevevi, el-Mecmu', 16/182. 
13. İbnu Hıbban, el-Mecriıhin, Haleb-1976, 2/124; Zehebi, Ebu Abdillah Şem

süddin, Mizanü'l-İ'tidal, Mısır-1963 (I-IV) 3/241; İbnu Hacer, Fetlıu'l-Bari, 
Mısır-1319-1329, 9/104; Şevkam, el-Fevaidu'l-Mecmfı.a, Mısır-tsz., 124; Ka
nud, a.g.e., 2/6-7. 
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Bu arada İmam Ebu Yusuf'un kefaete getirdiği bir istisn~ya 
'dikkat çekmeden geçemeyeceğiz. Ona göre ilim en büyük şeref un
surudur. Bu yüzden arap olmayan alim bir erkek, arabın en şe
refli kabilesi sayılan Kureyş'in Haşir.ai kolundan bir kadına denk
tir. Bu gör~ün ilk balru]ta ilme büyük bir paye tamdığı -zamiedi
lebilir. Halbuki durtın1 böyle değildir. Çünki alim bir erkek aliine · 
bir kadına denk olabilir denilseydi bu ilmin en üstün şeref unsu
ru sayıldığı nalamma gelirdi. Halbuki burada ilim, sadece arap 
olmayam arabın seviyesine çıkaran bir unsur olmaktan pteye 
geçmemektedir. · 

2- İSLAM : Kefa.etteki müslümanlık şartı, evlilik adayları
nın soyu için sözkonusudur. Çünki müslüman bir kadımn müslü
man olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Evlilik adayları
nın müslümanlığı kfiı.et konlliıunu ilgilendirmez. Kefaet konu'sun
daki müslümanlık şartımn anlamı şudur : Kişinin Boyundaki müs
lümanların sayısının karşı tarafın soyundaki müslümanların sa
yısına denk olması demektir. Mesela kendisi müslüman fakat ba-

, bası müslüman olmayan bir kişi, hem kendisi hem de babası müs
lüman olan. bir kişiye denk değildir. Soydaki mÜBlüman kişilerin 

sayısı arttıkça üstünlük artmaktadır. Ebu Yusuf ise, kişinin ·ba
basının müslüman olmasım k€faet için yeterli görür. Bu şartın 

arap olmayanlar ·için sözkonusu olması da dikkat çekicidir. Çün
ki arap olmayanlar soyla. değil sadece mi.t'3lürnanlık veya hürri
yetle övünebileceklerinden, bu konularda denklik sadece arap ol
mayanlarda aramr. Bu yüzden babası kafir olan arap bir erkek, 
babası ve dedeleri müslüman olan arab bir kadına denktir. Hal
buki bu durumda, taraflar arap olmasalardı birbirlerine denk ol
mayacaklardı. (14). 

3- HÜRRİYET Bu da Badece arap o~mayalüar için geçer
li bir şarttır. Gayıimüslim araplar .ya· müslüman olmak veya öldü
rilirnek Glurumunda olduklarından, ·onların köle yapılması caiz 
değildir. Bu yüzden hürriyet onlarıri ayrılmaz parçasıdır. Böyle 
olunca araplar için hürriyet şartı anlamsızdır (15). Buna göre 
azad)ı bir köle veya babası köle olan bir kişi, hür bir kişiye denk 
değildir. Azadlı köle, hiç köle olmamış kişiye denk değildir. Hatta 
h~mefilere göre eşraftan bir kişinin vela yonünden akrabası olan 

14. Fetevat-ı Hindiye, 1/291. Bu şartın mevaliye tahsisi, araplarm islamiyet
ten önce de arap olmayanlardan üstün olduklan şeklin'deki zihniyetın 
izlerini taşımaktadır. 

15. Serahsi, mebsut, 10/118; Fetevay-ı Hindiye, 1/291. 
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bir kişi, eşraftan olmayan birinin vela yönünden akraba.Sı olan 
kişiye denk değildir. (1.5a) Babası aiadlı olan erkek babası aslen 
hür olan kadına denk değildir. 

4- MAL : Erkeğin evleneceği kadının mehrini verecek ve ge
çimini temin edebilecek kazanca veya mal varlığına sahip olma
sıdır. Buna mal denkliği denir. Bir de servette denklik vardır ki 
·iki tarafın mal varlığının derik olmasıdİr. Bazı hanefi imamlar 
_zenginlikte denkliği şart koşarlarken, diğer bazılan bunu denk
lik şartı kabul etmemektedir. 

5- DİNDARLIK : Dindar ve salih bir babanın. kızı olan din
_dar ve saliha bir kadın, fasık bir erkeğin dengi değildir. Ama ken
disi veya baba.Bı fasık olan bir kadın, fasık bir erkeğin dengidir. · 
Ebu Hanife bu şarta itibar etmez. 

. 6- MESLEK : Kadının babasının mesleği damad· adayının 

mesleğfne denk olmalıdır. Damad adayının mesleği kadını.n mes
leğinden daha hakir ise o erkek o kadına denk değildir. İmam 
_azam bunu da kefaet şartı saymaz. Çünki mesleklerin şerefi iti
baridir. 

Zenginlik, dindarlık ve mesleği kefaet unslıru saymayanlar 
bu üç özelÜğin daimi olmayıp gelip geçici olduğunu gözönüne alır
lar. 

Şafiilere göre mal dışında kalan diğer beş konuda denklik ara
mr. Onlar aynca bazı kusurlardan uzak olmayı da kefaet unsu.: 
ru sayarlar. Şafiilerle hanGfilerin müşterek oldukları şartlarda 

aralarında teferruata taalluk eden ihtilaflar mevcuttur. Mesela 
şafiiler hürriyet- konusunda daha katı davranarak, üçüricü dedesi 
köle olan birini, dördüncü dedesi köle olan birinin dengi saymaz
lat. 

Hanbeli mezhebinin görüşü hakkında iki rivayet mevcuttur: 
Bir rivayete göre kusursuzluk dışındaki şartlarda şafiilerle müş

. terektirler. Diğer rivayete göre ise takva ve soy dışında denkliğe 

itibar etmezler. 

imam Malik'e göre ise bütün müslümanlar birbirinin dengi

ısa: Kasam, a.g.e., 2/319. 
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dir. Başka- şeye nibar edilmez. Me validen olan bir erkek Kurey§li 
pir kadına denktir. (16). 

Zeydiye ve İmamiyye mensuplan ise sadece soy ve takvayı 
kefeat unsuru kabul ederler-. 

Hanefilerin kefa.etle ilgili daha fazla şart ileri sürrrıüş olma
ları, kadının velisinin izni olmaksızın evlenebileceğini benimserne
lerinden kaynaklanmış olsa gerektir. Kadına mutlak bir evlenme 
hürriyoti vermelerinin kı;ı,rşılığında, velinin kefaet konusundaki 
yetkilerini genişletmek suretiyle denge sağlamak istemiş olmalı-

. dırlar. Diğer mezheplere göre ise kadın velisinin izni olmaksızın 

zaten evlenemez. 

Kef3,et konusunda İmam Buhari İmam Malik ile aynı görüş
tedir. Yani evlenecek eşierin sadece din açısından denk olmaları
nı kafi görür. Buhari Sahih'inde bu konuyu işlerken <·.Denklik din
dedir» §eklinde başlık atmış (18) ve bu hükmü ayetle de destekle
mek için başlığın hemen altına şu ayeti koymuştur : <<İnsanı su
dan yaratıp soy ve akrabalık veren Allah'dır.ıı (19) O, bu ayeti zik
retmekle insanların yaratıldığı maddenin aynı olduğuna dikkat 
çekmekte, soy farklılığı ve akrabalıkların insanın kendi meziyeti 
olmayıp Allah tarafındap takdir edildiğini, bu yüzden onlarla 
öVünmenin mümkün olmadığmı anlatmak istemektedir. 

Daha sonra Buhari, Bedir savaşı gazilerinden büyük sahabi 
Ebu Huzeyfe b. Utbe'nin, kardeşinin kızı Hind b. Velid'i azadlı kü
le Salim ile evlendirdiğini zikrederek sahabenin. soy ve hüniyet
te denklik aramadığmı ima etmektedir. Peşinden nikah konusu 
ile hiçbir aliikası bulunmayan, hacc ile ilgili bir hadis zikretmek
tedir. Bu h'l,disin ni],{ah konusuyla, özellikle· de kefaet konusuyla 
ne alakası olabilir ·diye araştırdığımızda hadisteki olayın kahra-' 

... manlarından Dubaa b. Zübeyr' e dikkat çekmek istendiğLni tesbit et-~
mekteyiz. Bu soylu kadın, soy bakımından kendisine denk olmayan 
Mikdad b. Esved'le evli idi. Bu ınesele Sahih'in şarihlerinin de dik-

16. İbnu'l-Arabi Ebu Bekr Muhammed b. Abdillah, Ahkfunu'l-kur'an, Kahi
re-1967 (I-IV) 3/1466, 1528, 4/1714; Ayni, EbU Muhammed Mahmud b. Ab
med, Umdetu'l-Kari Şerhu Sahlhl'l~Buhari, tsta:nbuı, tsz. (I-XI) 9/377; 
Kastallfuıi, İrşadü s-sari, Mlsır-1305-7, 8/l9. 

17. Ebu Zehra, a.g.e., 175-8. 
18. Buhari, Nikah, 15 (6/123) . 

. 19. Furkan : 54. 
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katini çekmiştir. Sah'h şarihi Muhammed el-Keşı:niri, Buhari'nin 
bu hadisi hacc bölümünde değil de nikah bölümünde zikretmesl
nin. onun e§siz tasarruflanndan (yorumlanndan ) olduğunu söy
ler. (20) Buhari daha sonra kadının dört şey için nikablandığını, 
bunlardan dindarlığın tercih sebebi olmasını ifade eden hadisi 
zikrettikten sonra bölümü şu· hadisle bitirir. «Bir gün Hz. Pey
gamber'in yanından· bir adam geçer. Yanındakilere, bu adam hak
kında ne dersiniz diye sorar. Hangi kadınla evlenmek isteBe evle ... 

l 

nir, şefaatcı olsa kabul edilir, konuşunca dinlenir diye cevap verir-
ler. Bir müddet sonra faltir bir müslüman oradan geçer. Bunun 
hakkında he dersiniz? diye sorar. İstediği kadınİ vermezler, şefa
atci olsa dinlemezler derler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: Bu 
ıZat önceki adam gibilerin yeryüzü dolusundan hayırlıdır buyu-

, ı ~· : ; 1 ; ~ 
;rur. , : · 1 : ; ; , ; ~ . LLl __ il · i ı.i.i.;i- i 

; ı: Li.:;~~-~ 
Görüldüğü gibi Buhari kefaet kavramına çok farklı bir şekil-

de yakla§makta, takvf. çlışında hiçbir unsura itibar etmemekLe
dir. Bu, islamın özüiıe uygun bir anlayıştır. İnsanlar arasında tak
va dışında ijstünlük unsuru kabul etmeyen islami anlayışta soy, 
mal, hürriyet ve 5osyal statü farklılıklan sadece toplumda ·adalet 
ve nizamı ayakta tutacak sosyal bir hiyerarşidir. Bu üs
tünlük ise şahıslarla mukayyet değil göreve münhasırdır. 

Dünya nimetlerinin adil bir şekilde paylaşımı açısından bütün In
sanlar e§ittir, insanda aslolan hürriyettir. İleride ele alacağımız 
üzere islam, köleliğe çok sistemli bir ş~kilde cephe almıştır. Mala 
gelince, zenginler arasında dolaşan bir imtiyaz vasıtası değil (20a) 
mümkün oldukça geniş kitlelere dağılan bir değişim aracı olma
lıdır. Başkalanna tahakküm için değil, sosyal 'düzenin ayakta dur
ması için kullanılmalıdır. Meslekler ise toplum halinde yaşamak 
zorunluğunun gerektirdiği bir işbölümünden ibarettir. Bu açıdan 
her meıSlek eşdeğerdir. Şu halde bu unsurlar aÇısından denk olma
yan kişilerin evlenmesine engel olunmasının islami ilkeler açısın
dan izahını yapmak mümkün değildir. 

Fukahanın kefaet konusrindaki görüşlerinin hangi gerekçe
lere dayandığını incelemek yerinde olacaktır : 

özellikle Erneviierin devlet politikası haline getirdiği arap 
ırkçılığı bütün islam alemini etkilemiş, asr-ı saadet ve dört halife 

20. Keşİniıi, Feyzu'l-Bari, 4/275. 
20a. Haşr : 59. 
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döneminde islam potasında eriyen soy ve kabile ile övünme gele
neği yeniden hortlamıştır. Arap olmayanlar mevali (köleler) diye 
anıınıağa ba§la{lmlŞtır. Abbasilerin diğer ırklara özellikle türkle
re karşı gösterdikleri tolerans fazla bir şey deği§tirmemiştir. Mez-·. 
heplerin kuruluşu, Erneviierin son dönemleri ile Abbasilerin ilk 
yıllarına raslar. O devirlerdeki islam toplumunda tıon derece et
kili olan ırkçılık zihniyetinin etkisiyle, soy ve sosyal statü bakı

mından denk· olmayan kişilerin evliliklerinin birçok sosyal prob-
1emlere yolaçması kaçınılmazdı. Fertlerin zihniyeti değişmedikçe 
islami ilkelere uygun ideal hükümlerin ı;ıygulamaya aktarılması 

çok zordu. Sanıyoruz ki fukaha, devlet himayesindeki ırkçılıkla 

mücadele gücüne sahip olamadıklarından toplumun değer yargı
larına uygun aile müessesesi teşkjlini daha gerçekçi bulmuş ol
malıdırlar. Fakat ulemaya düşen ve onlardan beklenen toplum:an 
bütün değer yargılannı. benimsernek değil lıSlah etmek, ümeranın 
politika1arını onaylamak değil onlara hakkı söylemekti. Kaldı ki 
belli bir dönem için böyle gayri islami telakkiler ehven-i ş·er ola
rak kabul edilse bile değişmez fıkhi prensipler haline dönü~me

meliydi. 

Akla gelebilecek diğer bir ihtimal ele, farklı soy ve sosyal sta
tüdeki eşierin k-Qltür farklılıklarından dolayı uyum s·ağlayamaya
caklarının düşünülmüş olabileceğidir. İslam ülkelerinin sınırları-. 
nın çok kısa bir süre içerisinde genişlemesi .Ye çok farklı kültür 
çevrelerine- mensup unsurların bir aray gelmi§ olması bu proble
min ehemmiyetini daha da artırmış olabilir. Halbuki bu farklı 

kültürlerin iBlami prensipler potasında yeniden şekillenerek, nü
anslarda farklılık olsa bile, bir kültür bütünlüğüne ulruıması için 
gayret gösterilmesi daha yerinde olurdu. Evliliklerde takva dışın
da kefaet unsurlarına itibar edilmeseydi ilk zamanlarda bazı prob
lemler ortaya çıkardl ama bu evlilikler müşterek bir i~lami kültü
rün ortaya çıkm.asında çok öne:rrıJi bir rol oynardı. Kefaet anlayı
şı ilk bakışta kültür uyumunun sağlanması gibi görünürken, ger
çekte kültür farklılıklarının devamına yolaçmıştır . 

... 
Geniş planda arabı, dar planda Kureyş ve H:lşimileri üstün 

soy kabıli eden anlayışta Hz. Peygambere karşı duyulan engin Bay
g:ının rolü de düşünülebilir. Fakat bu da kefaet anlayışnıı haklı 

gormeıniz için yeterli değildir. Bizzat Hz. Peygamberin, akrabala
nnı kölelerle evlendirdiğinden yukarıda bahsetmi§tik. Asr-ı . saa
det ve dört halife döneminde Rasulluh'ın soyuna böyle bir imti:-
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·yaz tarunmaniİ§tır. Hatta ırkçı Emevi dÖneminde bile ehl-i beyt
- ten pek çok kadın arap olmayan erkeklerle evlenmiştir. 

Mal, ı:sosyal sta~ü ve hiirriyet gibi geçici veitibari unsurların, 
kalıcı olması gereken aile yuvasına temel teşkil etmesi ve uygun 
değildir. 

Bu konuda son olarak şunu belirtelim ki, uzlaşması imkan
sız ihtilaflar· içinde bocalayan cahiliye araplanın yirmi sene gibi 
kısa bir zamanda potasında. birleştiren islamın, tak.vadan başka 

üstünlük kabul etmeyen eşitlik anlayışının, ailedeki eşleri kayna..ş-
• . r . . 

tırmada niçin yeterli görülmediğini anlamak zordur. 

KADlNLARlN RIZALARI OLMAKSIZIN 
·EVLENDİRİLMELERİ (VELAYETÜ'L İCBAR) 

İnsan haklar~ açısından ele alacağımız diğer bir konu velile
pn, velayetleri altınaaki kişileri rızalan olmaksızın evlendirip ev
lendiremeyecekleri meselesidir. Bu konu fıkıh literatüründe «ve-. 
~_ayetü'l-icbar» terimiyle ifade edilir. Velinin, velayeti altındaki ki
şiyi evliliğe zorlaması manasını ifade eder. 

Erkek olsun kız olıSun buluğa ermemiş küçük çocuklar ve ak~ 
lE"n kusurlu (kasır) kişiler kendi adiarına hukuki tasarruflarda 

. bulunamazlar. Velilerin bunlar adına hukUki tasarrufta bulun
ması genel anlamıyla velayettir. Dolayısıyla bunlann evlilik akid
lerini de ancak velileri yapabilirler. Bu konuda islam hukuk ekal
leri arasında görüş birliği mevcuttur. 

Velayet müessesesinin evliliği ilgilimdiren ba§ka bir yam da-
·ha vardır ki o da akıle ·ve baliğa olan kadınlarm .evliliğinde veli 
unsurunun fonksiyonunun ne olduğudur. Hanefi mezhebine gö
re baliğa bir kadın, dengi (küfüvv) olan birisiyle, velisinin izni 
olmaksızın evlenebilir. Diğer mezheplere göre ise veli, nikahın sılı
hatının şartıdır. Yani kadın, velisinin nzasl111İl hilafına eş seçi
mi yapamadığı gibi, velisinin rızasım alsa bile re'sen nikah akdi 
yapamaz. Nikahı ·onun adına velisinin yapması gerekir. Bu anla
mıyla nikahta velayet sadece· kadınlar içindir. Akıl ve baliğ erkek
lerin nil{ahmda velayet hiçbir mezhebe göre sözkonusu değildir. 

Yukarıda ·bahsedilen meseleler velinin nikah akdindeki rıza 
ve iradesiyle ilgilidir. Velayetin bir de kadının. rızasını ilgilendi-
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ren· yönü vardır. Ye.ni velayeti, nikahın şartı kabu1 eden mezhep
lere göre evlilik için hem imdinın hem de velisinin mÜ§terek rıza-: 
larının mevcudiyeti mi gereklidir, yoksa velisi kadını rızası olınak
sızın-küfüvV olmak şartıyla-istediği ki§i ile evlendirebilir mi? İşte 
icbar velayeti denilen mesele bu sorunun cevabı ile alakalıdır. 

,. t1?ftt~~~~J.-~: ~._.-:-- :: · .. 
Ha..rıefiler nikahtaki velayeti de diğer hukUki tasarruflarda-

. ki velayet gibi mütülaa ettik! erinden, icbar velayetini sadece akıl 
ve baliğ olmayanlara hasretmi§lerdir. Yani hanefilere göre icbar 
velayetinin meti küçüklük (sığar) tür. Bu açıdan erkek ve kız ço
cuk arasmda fark yoktur. Bu durumda hanefilere göre baliğa ka
dın kbar velayetine t~bi değildir, kendi hür iradesiyle istediği ki
~i- ile re'sen nikahlanabilir. 

Evzai, Sevri, Ebu Ubeyd, Ebu Sevr ve İbnu'l-Münzir de aym 
görüşü benimsemi§le;rdir. 

Şafii, Malik ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbei icbar vela
yetinin illeti olarak baktreliği kabul ederler. Bunlara göre bikr-i 
b31iğa (buluğa ermi§ bakire) icbar velayeti altında~. Dolayısıy
la rızaları alınmaksızın veıneri tarafından evlendirilebilirler. Fa
kat bu1uğdan önce bekaretini kaybedenler için icbar velayeti yok
tur. 

Dul kadın üzerinde icbar velayeti olmayacağında bütün mez
hepler mütteflktirler. 

Velayetü'l-icbar taraftarlarının Kur'andan delilleri, bazı 

ayetlerde (21) nikah akdinin velilere nisbet edilmiŞ olmasıdır. 
Sünnetten delilleri ise velinin izni olmaksızın yapılan nikahın ba
tıl olduğunu ifade eden hadislerdir (22). Ayrıca «Du1 kadın ken
di nefsi konUıSunda velisinden daha fazla hak sahibidir.ıı · (23) ha- . 
disinden §öyle bir istidlalde bu1unurlar: Bu hadiste kadınlar iki 
kısma ayrılmış ve du1un müstakillen evlenıne hakkı olduğu belir- · 
tilmi§tir. Bundan baktre'nin bu hakka ısahip olmadığı sonucu çı
kar. Bu görüşün sahipleri, «Du1 emri alınmadıkça, baktre izni 

21. Bakara : 221, 232, 237, Nisa : 2S, Nı1r : 32, Mümtelııne : 10. . 
22. Tirmizi, nikah, 14, İbn Mace, nikaıı; ıs, Darirni, nikah, ll, Muvatta, ni

kah, S, Müsned, 6/66. 
23. Müslim, nik.ili, 66-8, E. Davud, nik.ili, 2S, Tirmizi, nikah, 17, Dari.rni, ni

kalı, 13, Muvatta, nikah, 4, Müsned, 1/219, 242, 274. 

136 



~ınmadıkça evlendirilemezıı (24) hadisindeki, bakiTenin iznının 
alınınasım ifade eden ibarenin müstehablık ifade ettiğini belirtir
ler. Aynca bakiTenin erkekleri tarnmadığından dolayı yanlış de
ğerlendirme· ve tercL.'ller yapacağı, velilerin tercihlerinin daha isa
betli olacağı fikrini savunurlar. 

İcbar velayetini kabul etmeyenler ise karşı grubun delil aldı
ğı ayetlerdeki hi ta bın iddia edildiği gibi velilere ait olmasımn ke-. 
sin olmayıp, bütün müslümanların muhatab olmasımn muthe
mel olduğunu ifade ederler. <cKadınlan boşadığınızda ve iddetleri 
dolduğunda, aralarında maruf bir şekilde anlaştıkları takdirde 
(yeni) eşlerle nikahlanmalarına engel olmayın.>> (25) · ayetinde
ki hitabın da velilere değil, adıgeçen kadınların eski kocalarına 

ait olduğunu savunurlar. Karşı grubun delil olarak kullandığı ha
dislerin ise sıhhat yonünden tereddütler taşıdığını ileri sürerler. 
Yukanda zikredilen, duluıı emrinin, baltirenin izninin alınması

nın gerektiğini ifade eden haoJsten dulını da, bılkirenin de rızaları 
olmaksızın evlendirilemiyecekleri hükmünü çıkanrlar. BakiTenin 
icbar velayeti altında olmadığını benimseyenlerin en kuvvetli ele
liileri bizce şudur: Buluğa eren kızın malı üzerinde velisinin ta
saıTuf hakkı yokken, nefsi üzerinde bu tasarruf hakkımn bulun
duğunun ·kabul edilmesi nasıl düşünülebilir? Görüldüğü gibi bu 
soru islam hukukundaki genel velayet anlayışı ile icbar velayeti 
arasında ortaya çıkan çelişkiye dikkatleri çekmektedir. 

Fukahanın icbar velayeti konusundaki görüşlerinin tafsilatı
m ilgili kaynaklara havale ederek (26) ~öylece özetledikten sonra 
Buhari"nin bu konudaki görüşlerini tesbite geçebiliriz: 

· Buhari'nin, nikahın sıhlıatinde veliyi şart. o~arak görüp gör
mediğini kesin olarak tesbit etmek mümkün olmamaktadır. Ko-

24. Bı.ıhar!, nikah, 41, Müslim, nika.Iı, 64-8, E. Davud, nikah, 23-5, Tirmizi, ni
kah, 18, Nesai, nikah, 31, İ. Mace, nikah, ll, Darimi, nikah, 13. 

25. Bakara : 232. . 
26. Bkz : Şaffi, Ümm, 5/17-19; İbnu Kudame, a.g.e., 7 /40-51; İbn Rüşd, a.g.e., 

4-7; Remll, Muhammed b. Ebi'l-Abbil.s, Nihayetu'l-Muhtac ila şerhı'l-min
hfıc, Mısır-1386/1967, 6/228 v.d.; Ayni, a.g.e., 9/414-4; Şevkfıııl, a.g.e., 6/136-
140; Ebu Zehra, a.g.e., 153-178; Kasfıııl, a.g.e., 2/315-6; Fetevay-ı Hindiye, 
1/287-90; Ma.Iik b. Enes, el-Müdevvene, 2/55; Nevev!, el-Mecmü', 16/165-
72; Kanud, a.g.e., 2/5; Muhammed Yusuf Musa, Alıkamu Ahvali'ş-Şab

siyye fi'l-Fıkhi'l-İzlil.ml, Mısır-1379/1958, 147-159; M.K. Masud, The Sour
ces of The Maliki Doctrine of İcbar, İslamıc, Studies, Vol: 24, 1985, Nr: 
2,. p. 215-253. 
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nuyla ilgili bab ba§lığı. «V elisiz nikah olmayacağı görüşünde olan
larla ilgili babıı. şeklindedir. Burada «V elisiz nikah yokturıı ipare
sini hadis olarak değil, bab ba§lığı olarak zikreder. Daha sonra 
Bakara: 232, 221 Nur: 32 ayetlerini zikreder. Bu ayetler nikahta 
veliyi şart koşanların delil olarak aldıkları ayetlerdir. Ba§lığın al
tında zikrettiği hadisler de velinin nikahta şart olduğuna dair 
doğrudan ve net bir ifade ta§ımamaktadırlar. (27). 

Halbuki Buhari'nin icbar velayeti konusundaki bab başlıkla
rı oldukca nettrr. Kitabu'n-nikah'ın 41. babı su sekildedir: «Baba 

.:) ' • .::. ..:0 

ve diğerleri bakire veya dul kadını rızaları olmadıkça nikahla-
ma.z.ıı Bu başlık altmda Ebu · Hüreyre'nin rivayet ettiği şu hadisi 
nakleder: «Rasulullah buyurdu: Dul emri alınmadıkça, bakire i~
ni alınmadıkça nikahlanınaz. Sahabe: Ey Allah'ın Rasulu bakiı·e
nin izni nasıldır? diye sqrdular. Susmaısıdır, cevabını· verdi. Hz. 
Aişe, Ey Allah'ın Rasulu, bakire utamr, deyince: Onun rızası sus
masıdır diye cevap verdi. 

· Bir sonraki babın ba§lığı ise şu şekildedir: «Bir kişi kızını zor
la evlendirirse yapnuş olduğu nikah merduddur.ıı Bu başlığın altın
da, Hansa isiinli dul bir kadımn, babası Hızarn tarafından zor.,. 
la evlenditildiğini Hz. Peygamber'e şikayet etmesi üzerine, nika
hın merdud olduğıinurı Rasulullah tarafından ifade· edildiğini be
lirte:çı hadisi kaydeder. Bu hadiste her ne kadar kadımn dul oldu
ğu belirtiliyorsa da Buhari bab başlığına dul kaydım kciymamıştır. 
(28). Nitekim bazı hadis kaynaklarında Ra:Sulullah'ın a.s. z.oTla 
evlendirilen bakire bir kızı, nikahı feshedip etmemekte muhay
yer bıraktığım ifade eden hadisler de mevcuttur. (29). 

Görüldüğü üzere bab ba§lıklan ve muhtevalarından, Buha
rinin icbar velayetini benimsemediği açık bir şekilde anlaşılmak
tadır. 

Kanaatımızca icbar velayetinin en kayda değer delili, erkek
leri tamyamıyan baltire kızların eş tercihinde hata yapabilecekle
ri, büyükler.in bu konuda daha isabetli ve tecrü'Qeli oldukları hu
susudur. Müslüman toplumlarda kadın erkek ilişkileririm sınırlı 
olduğu düşünülünce bu gerekçe daha da önem kazanmaktadır. 

27. Buhari, nikah, 36. 
28. Buharl, nikah, 42. 
29. Darakutn1, Ali b. Ömer, Sünen, Kahire, 1386-1966 (I-IV), 3/233-6. 
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Fakat bu durum kadının malı üzerinde hür tasarruf hakkını ka
bul ederken, zatı hakkında tasarruf hakkının olmaması gibi bir 
ç~lişkiye dü.şürecek şPkiıde sonuca bağlannıamalıdır. Velinin iz
ninin şart koşulması, kızın izninin alınmasına engel değildir. Her 
ikisLrıin de nzasının tetabuku en uygun çözüm yolu olabilir. Bu
hari'nin de böyle bir çözfune ulaştığını kabul etmemiz hatalı . ol
maz sanırız. Dulun emrinin bakirenin izninin alınacağım ifade 
eden hadis de, velilerin ve evlilik adayı kadımn müştereken karar 
vermeleri gerektiğini ihsas ettirmektedir .. 

KÖLELİK 

Buhari'nin insan hakları ile ilgili· göıü§lerinden bir kısmını 
kölelik ile ilgili bazı meseleleri ele alı§ tarzından çıkarabiliyoruz. 

;Bilindiği gibi islam hukuku köleliğe dair çok teferruatlı hükümle~ 
ri ifade etmektedir. Bu hükümlere sathi birnazarla bakanların, 

islamiyetın köleliği meşrülaçtırdığı şeklinde bir intiba edinmeleri 
mümkündür. Halbuki köleliği ilk defa bir müessese olarak ortaya 
çıkaran islamiyet değildir. Köleliğin kökleri tarihin d~rinlikleri

p.e uzanır. İslamiyetın doğduğu çağlarda kölelik, o günün toplum
larının ayrılmaz parÇası haline gelmişti. İslamiyetın diğer sosyal 
ınkılab ve ıslahatlannda olduğu gibi, kölelik müessesesinin kaldı
rılmasında da tedrici bir yol izlediğine şahit olmaktayız. Bu du
rum sosyal değişikierin çok uzuri zamana muhtaç olmasından 

kaynaklanır. Bu yüzden kölelik tamamen ortadan kalkıncaya ka
dar bazı düzenlemeleri gerekli kılmıştır. O günki sosyal değerler 

ve toplum yapısı, köleliğin sosyal bir müessese olması üzerinde şe
killenmişti. Köleliğin zecri bir şekilde aniden . kaldırılması bir ta
kım ictimai sancılara yolaçacaktı. Aynca köleler hazırlıksız ola
rak ani bir şekilde hürriyete kavuştuklannda bazı sosyal uyum
suzluklarla karşı karşıya geleceklerdi. İslamiyet köleliği tek taraf
lı olarak kaldırdığı takdirde o günün savaç gelenekiert yönünden 
dezavantajlı duruma düşecekti. Çüiıki genelde köleliğin kayna
ğı savaş esirleriydi. Müslümanlar saVflŞ esirlerini ya öldürmek ve
ya serbest bırakmak durumunda olacaklardı: Esirlerin öldürül
mesi geçici olarak meşru görülmüş olsa bile sürekli bir uygulama 
olamazdı. Esirler serbest bırakılsa, müslümanlar · esir edilip köle
leştirilirken, düşmanlanndan aldıklan esirleri Gerbest bırakarak 

aleyhlerine olan bir durumu sürdürmüş olacaklardı. Bu durum 
müslümanların insan gücünü kendi elleriyle düşman lehine çe
virmek olurdu. Bu sebeplerle islamiyet getirdiği hükümlerle uzun 
vadede köleliğin tabii bir şekilde kalkmaısm hedeflemiş, kesin ya-
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saklar getirmernek suretiyle de müslümanlar ta;rafından icabında 
kullanılabilecek bir avantajdan onlan mahrum bırakınanııştır. 

İslaıniyetin kölelik konusunda yaptığı inkilab iki maddede 
özetlenebilir: ı- Kölelerin hüniyete kavuşmalarını sağlayan dü
zenlemeler. 2- Kölelere insanca muamele edilmesi prensibi. Bi
rinci madde köleliğin tedrici bir şekilde kaldırılması, ikinci mad
de ise bu süre zarfında insanca yaşamalarını hedeflemektedir. 

Kur'an-ı kerlın «Ey İnsanlanı diye başlayan ve bütün insan
IaraJ hitabeden bir ayette <<P.Jlah katında en üstün~nüz, takva ba
kımından en üstün olanınızchrıı (30) buyurulmak_ suretiyle, köle
lerin insan sayılmad1ğı bir çağda insanların eşitliği ilkesini geti
riyordu. Başka bir ayette de kölelere ihsan emredilmektedir. (31) 

. Hz. Peygamber de hadislerinde ısrarla kölelere iyi muamele · 
edilmesini emretrniştir. Mesela: «Köleleriniz kardeşlerinizdir. Al
lah onlan emrinize vermiştir. Kardeşi elinin altında olanlar, on
lara yedikler]nden yedimin, giydiklerinden giydirsinler. Onlara 
güç yetireıniyecekleri işleri yaptırınayın. Şayet yaptİracak olursa.
mz yardımcı olunıı (32). Bu hadisde kölelerin kardeş olduğu ifade 
edilerek, kardeşçe muamele edilmesi ve köle sahibinin hayat stan
dartıarına benzer· imkanlar sağlanınası e:ınrediliyor. Başka bir 
hadiste kölelerin de yemek sofrasına oturtulması emredilirken 
(33) bir diğerinde onlara kölem veya cariyem şeklinde değil, oğ
lum, kızım gibi ifadelerle hitabedilmesi tavsiye ediliyor (34). Yi
ne bir hadiste: «Kölesinden yiyecek esirgemek kişiye günah ola
rak kıHidirıı huyurulmuştur (35). Şu hadis ise biJ taraftan kölele
re iyi muamele edilmesinin ne kadar eheın_miyetle · emredildiğüıi 
ifade P.derken, diğer taraftan uzun vadede köleliğin kaldırılması
nın hedeflendiğln göstermektedir: «Dostunı Cebrail, kölelere ıyı 

muamele edilmesi konusunda o kadar tavsiyelerde bulundu ki ne
redeyse bundan sonra insanların köle edilmelerine imkan kalına
yaeağım zannettim.ıı (36). 

Hz. Peygamber vefatma sebeb olan son haftalığında. dünya-

30. Hucurat ~ 13. 
31. Nisa : 36. 
32. Buhari, Itk, ıs (3/123). 
33. Buhan, nk, (ıs (3/125). 
34. Buhari, Itk, 17 (3/124). 
35. Ayni, a.g.e., 6/234. 
36. Ffıruk en-Nebhfuı, Nizamu'l-Hulrnı fi'l-İslam, Kuveyt-1974, 221. 
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d.ı:m göç etmeden önce ümmetine yaptığı son tavsiyeler meya.nın
da, namaza çok dikkat etmelerini· ve kölelere iyi muamele etme
lerin zikretmiştir. (37) Son vasiyetinde bile kölelere iyi muamele
nin yer alınış olması çok dikkat çekicidir. 

Kölelerin tedricen hürriyete kavuşmalarını hedefleyen isla
mi hükümleri de kısaca şu şekilde özetleyebiliriz : 

1- Ayet (38) ve hadislerde köle azad etmek ısrarla teşvik 
edilmiştir. Bazı hadislerde kıymetli olan kölenin azad edilmesinin 
daha sevap olduğu belirtilmiş, azadedilen k~lelerin her uzvu mu
kabilinde sahibinin aynı uzvunun ceheruıem ateşinden kurtulaca
ğı ifade edilmiştir (39). Başka bir hadiste ise cariyesine güzel bir 
terbiye ve eğitim sağladıktan eonra azadedip onunla evlenen kişi
nin iki kat sevap kazanacağı ifade edilerek, evin cariyesinin evin 
ham mı olmasına teşvik edilmiştir ( 40) . 

2-'- Bazı suçların cezası ve bazı günahların keffareti olarak 
köle ı:ı.zadedilmesi şart koşulmuştur. (41). 

3- Kitabet denHen müessese, kölenin efendisiyle anlaşnıa 

yapıp çalışarak para kazanması ve· bu parayla kendi bedelini efen
disine ödeyerek hürriyete kavuşmasına imkan sağlanuştır. 

4- Bir kişi kölesini, ölümünden sonra hür olması §artıyla 
azad edebilir. Buna tedbir denir. 

5- Efendi6inden çocuğu 

efendisinin ölümüyle otomatik 
rascılara intikal etmez. 

olan earlyeler (ümmü'l-veled)' 
olarak hürriyetine kavuşur, mi-

6- Ayette zekat gelirleripin sarfedileceği yerler sayılırken 

«ve fi'r-rikab» tabiri geçer. (42) Yani zekat gelirlerinden bir kıs
mı devlet eliyle kölelerin hfuriyete kavuşturulmalan için harca
nacaktır. 

37. Ayni. a.g.e., 6/234. 
38. Bkz : Beled : 13. 
39. Mesela bkz : Buhar!, Itk, 1,2. 
40. Buhari, Itk, 12 (6/120-1.). 
41. .Bkz : Nisa : 92, Millde : 89, Mücadele : 3. 
42. Bakara : 177. 
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7- Bir hadis-i şerifde, güneş tutulması esnasında köle aza
dedilmesi emredilmcktedir ( 43). Bu da köle azadı için tabii hadi- .. 
selerin bile vesile kılınınasım göstermesi açısından ilgi çekicidir. 

8- Köle'sine kötü muamele eden veya dövenin, bu günahına 
keffaret olarak kölesini azad etmesi gerektiğini üade eden pek 
çok lJ.Adi!'3 mevcuttur. 

Bazı yazarlar 19. asra kadar, islamiyet dışında hiçbir dinin 
veya. fikir sisteminin köleliğe karşı tavır almadiğını kaydetmekte• 
dirler (45). 

İslamiyetin köleliğe karşı tavrını böylece özetledikten sonra 
Buhari'nin külelikle ilgili_ bazı konulardaki görüşlerini,diğer alim-

, lerin görüşleriyle ı:nukayese etmeğe çalışalım: , 

a) KÖLENİN MÜLKİYET HAKKI: 

Bu konuya fıkıhta, kölelerin zekat ve fıtra verip vermeye
cekleri konusu işienirken temas edilmektedir. Bu konudaki farklı 
görüşlerin temelinde kölenin bir mal mı, yoksa rrı.üstakil bir şahsi
yet .mi olduğu ihtilafı yatmaktadır. Başka bir ifade ile kölenin 
·maJının hakiki sahibi köle midir, yoksa efendisi midir? Kölenin 
mülkiyet hakkı kabul edilse bile, bu tam bir mülkiye:t midir? Kö
lenin malının asıl sahibinin efendisi olduğu noktaBından hareket 
edenler, köbnin m::ı.tmm zekatını efendisinin vermesi gerekeceği-, 
ni ::ıöylerler. Ne kölenin, ne de efendisinin bu mal üzerinde tam 
bir . mülkiyete sahip· olmadığ· görüş:Pnde olanlar kölenin malına 
zekat dü.şmeyeceğini bellrtirler. Kölenin malındaki tasartuf hak
kını, hür kişinin malın_daki tasarruf hakkı gibi mütalaa edenler, 
kölenin zekatını bizzat kendisi vermesi gerektiğini üade ederler 
(46) Kölenin fıtır sadakası verip vermeyeceğinde de benzr ihtilaf 
mevcuttur (47). 

İmam Buhari, köleye de fıtır sadak.ası düşeceği ş~klinde bab 
başlığı atıp, aşağıda bu mealde hadisler zikretmektedir ( 48). Bu 

43. Buhari, Itk, 3 (3/117). 
44. Müslim, İman, 29-31, 35. Müsned, 2/45, 61. 
45. Fariık en-Nebhan, a.g.e., 221. 
46. İQn Rüşd, a.g.e., 1/226. 
47. a.g.e., 1/254 .. 
48. Buhari, zekat, 71 (2/138), 77 (2/139). Ayrıca bkz : Keşmiri, a.g.e., 3/58. 
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durum onun, ·kölelerin mallan üzerinde h ür ler gibi tasarruf hak~ 
!rnıa sahip olduğu görüşünü benirr:ısediğini gösterir. 

b) ZEKAT MALIYLA KÖLE AZADEDİLMESİ 

Zekatın sarf yerlerini sayan ayetteki «ve fi'r-rikab» ibaresi
nin yorumunda alimler _arasında ihtilaflar mevcuttur. Şafii ve 
Ebu Hanife bu ifadeyi ınükatebler olarak yoruınlaınaktadırlar. 

Yani onlara göre zekat malından sadece efendileriyle mükatebe 
anlaşması yapmış olan kölelere yardım yapılabilir. İmam Malik 
ve· Ahmed ise devlet başkanının zekat malından köle satınalıp 

azadedeceği şeklinde yorumlarlar ( 49). 

Müslüman esirlerin: fidyeleıinin verilerek esaretten, dolayı

sıyla kölelikten kurtanlınaeı için zekat malından sarfiyat yapıla
bileceği de belirtilmiştir (50). 

Buhari ise konu ile alakalı ola:r~ açtığı babın başlığında İb
nu Abbas'ın, ((Zekat ınalıyla köle ( satınalınıp) . azadedileceğiıı şek~ 
lindeki görüşünü zikretıniş; daya sonra da .Hasan (el-Basri'nin), 
«Kişinin köle olan babasını zekat ınalıyla satınalıp azadetınesi 

caizdir» şeklindeki fetvasını nakletmiştir (51) Buhari'nin bu gö
rüşleri bab başlığı yapınasından, onun da aynı görüşleıi benirr:ıse
diği sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Zekat ınalıyla sadece ınükateblere yardım edilebileceğini sar 
vunanlar; «Ayetin ifadesine· göre zekat ınalının bizzat köleye ve
rilmesi gerekir. Zekat malı ile köle satınalırup azadedilince ze
kat malı köleye değil efendisine verilmiş olmaktadır, bu da aye• 
tin· rUhuna aykırıdır,» derler. Bunun sonucu köle hürriyete ka
vuşmuş olsa bile, ::~ekat malından mülkiyet yoluyla istifade ·. ede
memektedir noktasından hareket ederler. Bu gruptaki alimiere 
göre zekatta teınlik esastır. Aksi görüşte olan alimler ise, kuran
da «rakaben kelimEsi geçe nher yerde bu kavramdan maksad köle 
azadedilınesidir, şu halde zekat ayetinde ·de zekatın köle azadedil
ınesinde kullanılması eınredilmiştir derler (52). 

49. İbn Rüşd, a.g.e., 1/252, Sayis Muhammed Ali, Tefsiru ayati'l-ahkam, 
lvlısır-1373/1953, 3/39. 

50. Muhammed Haınidullah, İslamda Devlet İdaresi, İstanbul-1963, 172. 
51. Bulıari, Zekat, 49 (2/128). 
52. Sayis, a.g.e., 3/39. 
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İbnu'l-Arabi de, «Allah bundan mükatebleri kastedseydi ri
kab terimi yerine mükateb terimini kullanırdı. Ayetteki ifadeden 
maksad köle satınalınıp azadedilmesidir. Aslında mükatebler 
ayetteki «ğarimin: borçlulanı kısmına girerp demektedir (53) .. 

İbnul'-Arabi zekat malıyla ınfulüınan esirleriı_ı fidyelerinin 
de verilebileceğini benimser ve şöyle bir kıyas yapar: «Müslüman 
bir köleyi müslüman efendisinin kölesi olmaktan kurtarmak caiz 
hatta ibadet olunca, müslüman esiri müslüman olmayan bm:ı;iin 
esiri dolayısıyla kölesi olmaktan kurtarmak daha evladır.» (54). 

c) KÖLENİN lVIÜKATEBE İSTEGİNİ KABuL 
. ETME MECBURİYETİ . . , 

Bir köle çalı§ip para kazanarak kendi bedelini ödeyip hürri
yetine kavuşmak isteğiyle efendisine başvurursa, efendisi onun 
bu iıSteğini kabul etmek ınecburiyetinde midir? 

Bir ayet-i kerimede: «Sağ ellerinizin sahip olduğu köleler,· 
sizden mükatebe talebinde bulunduklarında onlar için hayır görü
yorsamz mükatebe yapın ve Allah'ın size verdiği mallardan onla-· 
ra verin.» (35) buyurulmaktadır. 

Ata, Amr b. Dinar, Dahhak, İbnu Sirin ve zahiriler ayetteki 
(lmükatebe yapın» enn·inin vucub için olduğunu benimserler. Fu
kahamn cumhuru ise bu emrin nedb ve istihbab ifade ettiği görü
şündedirler. Cumhur bu konuda, kölenin mal olduğu noktasından 
hareket ederek, kişi malmda rızası dışında bir tasarrufa zorlana
maz, köle nasıl efendisini kendisini satması için zorlayamazsa-ki 
bunda icma, vardır - mükatebe talebini kabul etmesi için de zorla
yaınaz, derler (56). 

İmam Buhari sahihinde bu konuyu işlerken yukandaki ayeti 
konu başlığı yaptıktan sonra, Ata'nın, m~katebe talebini kabul et
menin efendiye vacip olduğu şeklindeki fetvasını zikretmekte, pe
sinden şu hadisi nakletmektedir: · «Sirin isimli köle, efendisi Enes 

53. İbnu'l-Arabi, a.g.e., 2/967-8. 
54. a.e., 8/968. 
55. Nf:ır : 33. 
56. İbn Rüşd, a.g.e., 2/313-4; es-Sayis, g.e., 3/174. Cumhurun delilleri ile mu

halliflerine ·verdikleri cevaplar hakkında geniş bilgi için bkz : Tehanevi, · 
a.g.e., 16/228-32; Ayni, a.g.e., 6/244-6. 
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r.a. dım mükatebe talebinde bulunmuş, istediğinin kabul edilme
mesi üzerine durumu Hz ömer'e şikayet etıni§tir. Hz. Ömer Enes'e 
kölesinin bu isteğini kabul etmesini emretıni§, kabul etmemekte 
direnınesi üzerine Hz. Enes'i kırbaçlatrnış ve yukandaki ayeti oku
mU§tur (57). Bütün bunlar Bul1ari'nin, kölenin mükatebe isteğini 
kabul etmenin vucübu görüşünü benimsediğini göstermektedir. 

d) TABİİ OLAYLAR VESİLESİYLE KÖLE AZADI : 
Daha önce, güneş tutulunca köle azadetmeyi emreden hadisi 

zikretıni§tik. Buhari -<sahihinde bu hadisi, «Babu ma yüstehabbu 
mine'l-ataka fi'l-kusılf ve'l-ayat» şeklindeld ba-§lığın altında zik
retmektedir (58). Bu başlığın altında Esma bintu Ebi Bekr'den 
.nakledilen hadis, «Raqulullah güneş tutulmasında köle azadedil
ınesini eınrettiı; şeklindedir. Hadisin metninde sadece güneş tu
tulması geçmektedir. Başlıktaki «ayat» kelimesi Biıhari'nin ila
'vesidir. Ayat kelimesinin Kur'an-ı kerimdeki manalanın gözönü
ne alırsak «Allah'ın yüceliğini gösteren i§aretlerıı olarak tereeme 
edebiliriz. Güneş tutulması gibi tabii hadiseler de ayettir. Buhari 
hadisdeki güneş tutulmasının haBr için olmayıp bir örnek· olduğu 
noktasından hareket ederek başlığa «ve'l-ayet» lafzını eklerrıi§, 

böylece Allah'ın azametine delalet eden bütün önemli tabii hadi
selerde -köle azadedilmesinin müstehab olacağı sonucuna ulaşmış
tır. İnsan Allah'ın ayetleri olan tabii hadiseler karşısında, ünSi
yetten kaynaklanan ilgisiz ve vurdumduymaz bir tavır takınına
malı~ bu ayetlerin insana kulluğunu hatırlattığı..nı dü.§ünerek 
kulluğa uygun arneller i§lemelidir. Kulluğun gereği mahviyet ve . . 

tevazudur. Herşeyiiı malikinin Allah olduğunu unutmamaktır. 

İnsanın insana kul köle olması, temelde kulluk esprisine aykrıdır . 
. Ayetler vesileBiyle köle azadı en güzel kulluk ifadesidir. 

Buhari'nin mezkür kadisten böyle bir sonuç çıkarması hem 
islamiyetin her vesile ile köle azMm! teşvik etmesi gayesine uy
gun, hem Allah'ın, bazı tabii hadiselerle insanları ikaz etmesi kar
şısında (59) iyi anıeller işiemek suretiyle onu:ıi ramnetine sığın

ınayı teşvik açısından dikkat çekicidir. Nitekim Diğer bazı hadis
lerde güneş tutuLması esnasında dua, tövbe ve i6tiğfar edilmesi, 
namaz kılınması, sadaka verilmesi emredilmektedir (60). 

57. Buhari, Mükateb, 1 (3/126). 
58. Buhari, Itk, 3 (3/117). 
59. Güneş tutulması gibi tabii hadiselerin Allah tarafından ikaz olduğunu 

ifade eden hadis için bkz : Buhari, kusfıf, 6 (2/26). 
60. Bu konudaki hadisler için konularına göre tasnif edilmiş hadis -kitapla

rının küsfıf bölümlerine bakılmalıdır. 
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d) «ÜMMÜ'L-VELED» İN HÜRRİYETİ : 

Efendisinden çocuğu olan cariyeye ümmü'l-veled ismi verilir. 
Ümmül'-veledin satıŞının caiz olup olmadığında alimler arasında 
ihtlaf mevcuttur (61). Dört mezhep imarnından hiçbirisinin, üm
mü'l-veledin satışını caiz görmediklerinin belirtilmiş olmasına 

rağmen (62), asr-ı saadette, Hz. Ebu Bekr döneminde ve Hz. 
Ömer'in halifeliğinin ilk yarısında ümmü'l-veledin satışının cari 
olduğ uşeklinde rivayetler mevcuttur (63). 

Buhari, ümmü'l-veled ile ilgili bab başlığında Ebu Hüreyre
den nakledilen «Cı3.riyenlıı efendisini doğurması kıyamet alarnet · 
lerindendir» hadi6ini zikretmektedir (64) .. 

Bu hadiste ümmü'l-veledin satışının caiz olup olmadığına 

dajr doğrudan hüküm mevcut değildir. O, bu hadisi ümmü'l-veled 
başlığına koymakla hadise yorum getirmiş olmakta, carıyenin 

efendisini doğurmasıyla, ümü'l-veled konusu arasında irtibat kur
maktadır .. Cariyenin efendisrü doğurmasının riasıl olacağına dair 
farklı yorumlar olmakla birlikte, konumuzu ilgilendiren yorum 
şu şekildedir: Ahir zamanda fıkhi konularda cahillik artacak, 
ümmü'l-veled cariyelerin alınıp satılması yaygınlaşacak. Bunla
rın elden ele dolaşması sonucu bilmeden kendi çocuklan tarafın
dan cariye olarak Ratmalırup kullanılacaktır (65). Ayni bu konu
da diyor ki : rcBuhari kıyamet alametlerine dair bu hadisi, üın

mü'l-veled konusunda başlık yapmakla ümmü'l-vel~din satışını 

caiz görmediğini ifade etmek :iBteıniştir» (66). 

Her ne kadar Nevevi, bir şeyin kıyamet alameti olmasının, o 
şeyin ·haram olmasını gerektirıneyeceğini, nitekim yüksek bina
lar yapılmasJ da kıyamet alanietleri arasında zikredilmesille rağ
men haram olmadığın ifade etınekteyse de, onun bu itirazı üm
mü'l-veledin satışın1n caiz olmadığının bu hadisten çıkarılarnıya
caği açısındandır. Yoksa Buharinin bu konudaki görüşünün ne 
olduğunun tesbiti açısından değildir (67). 

61. Bu konudaki farklı görüşler için bkz : Ayni, a.g.e., 6/217, 219-220. 
62. Bkz : Keşrniıi, a.g.e., 3/357. 
63. Ayni, a.g.e., 6/217. 
64. Buhari, ltk, 8 (3/120). 
65. Ayni, a.g.e., 6/218. 
66. Aynı yer. 
67. Aynı yer. 
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SONUÇ 

.. Geniş bir hadis kültürü ve derin bir ilmi anlayışla kitabını şe
kiııenc.liien, konu başlıkları ve konulan işleyiş tarzıyla o konudaki 
·görüşlerini ustaca ortaya koyan İmam Buhlı.ri, asırlar boyti değe
rini yitirmeyen yorumlar . getirmiştir, Geçmişteki büyük alimie
rin çoğunda olduğu gibi sadece tek branşın sınirlan içerisinde kal
mamış, ·başta fıkıh olmak üzere· zamanının temel ilimlerinde vu
kuf sahibi olduğunu isbatlamıştır. Kendi ifadesinden anladığırm
za göre, hadis nakletıneğe ba.şladığı onaltı yaşlarında bütün rey 
kitaplarını okumuştu (68). Sahibinin en önemli özelliği, bir taraf
tan en mevsıik hadisleri bir araya toplarken, dİğer taraftan buiı
ların yorumlarını klasik hadis tasnif sistemi· içerisinde verebiimiş 
olmasıdır. Böylece hadis ve fıkhı sentezlerniştir. ça.ğqaşlan onun, 
zamanının en alim ve fakihi olduğunu itiraf etmişdir (69). 

68. İbnu Hacer, Hedyü's-Sari, 479, 489. 
69. A.e. 483-4. 
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