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ÖNSÖZ 

Beşeri bir kurum olan köleliğin temeli eski dönemlere dayanır. Tevrat 

metinlerinden Hammurabi kanunlarına; ilkçağda medeniyetin beşiği sayılan Roma 

İmparatorluğu’ndan 19. yüzyılın ortalarına kadar, her dönemde ve hemen her 

toplumda kölelilik müessesesine rastlamak mümkündür. 

Allah’ın yemin ederek, en güzel şekilde yarattığını söylediği insan, yine 

Allah’ın ifadesiyle, hayvanlardan daha aşağı seviyelere inmesine sebep olacak 

davranışları yapmaktan çekinmemiştir. İnsan ırkının tarih boyunca yapmış olduğu 

kötülüklerin –belki de– en çirkini; insan neslinin kendi hemcinsini her türlü haktan 

mahrum edecek şekilde ortaya koyduğu kölelik müessesesidir. İslam coğrafyasında 

da köleliğin kabul edilmiş ve 19. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiş olması, 

İslam’ın köleliğe yaklaşımı hakkında yeterince bilgi sahibi olunamaması sebebiyle 

İslam dini, başta oryantalistler olmak üzere, bazı çevreler tarafından eleştirilmiştir. 

Köleliğin tarihin başlangıcından bu yana gelişimini ve İslam’ın bu konudaki 

tutumunu inceleyen Türkçe bir eserin olmaması bu konudaki eksikliği göz önüne 

sermektedir. Biz, böyle bir çalışma ile bu eksikliği giderme adına küçük de olsa bir 

adım atmış olmak istedik. 

İslam hukuku, hür insanların kaçırılarak veya borçlandırılarak köle 

yapılmasını kesinlikle yasaklar. Sadece savaş esirlerinin, fidye verilmesi, mübadele 

edilmesi gibi anlaşma yollarını kabul etmemeleri halinde, köleleştirilmesine izin 

verir; fakat bunu emretmez. Aksine bu yöntemi başvurulacak son çare olarak görür. 

İslam dininin köleliğe yaklaşımına getirilen çağdaş yorumları konu ettiğimiz 

çalışmamız; giriş ile dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışma sırasında kullanılan 

kaynaklar, kullanıldıkları ilk yerlerde tam künyeleriyle verilmiştir. Daha sonraki 

kullanımlarda ise kaynaklar, kısa adlarıyla belirtilmiştir. Ansiklopedi ve sözlük 

künyeleri de aynı şekilde ilk yerlerde verilmiştir. Daha sonraki kullanılışlarında ise 

atıflar, kaynak isimleri kısaltılarak belirtilmiştir. Bu kitapların tam künyeleri 

kaynakçada ayrıca verilmiştir. 

Çalışmamızın giriş bölümünde, tarihin başlangıcından 19. yüzyıl ortalarına 

kadar çeşitli toplumların kölelik konusuna yaklaşımlarını incelemeye çalıştık. 
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Çalışmamızın birinci bölümünde, ilahi dinlerin ve kutsal kitapların köleliğe 

bakışını incelemeye çalıştık. İslam dininin köleliğe bakış açısını anlayabilmek için Hz. 

Muhammed’in köleler konusunda söylemiş olduğu hadisler ışığında uygulamalarına 

yer veredik. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, İslam hukukunun, kölelerin hukuki statüleri, 

inanç konusundaki durumları, ibadet ve dini mükellefiyetleri, aile hukuku, muamelat 

ve ceza hukuku konularındaki kurallarını incelemeye çalıştık. 

Arap Yarımadası’nda İslam’dan önce var olan kölelik uygulamalarını 

açıklayarak başladığımız üçüncü bölümde esas olarak, Hz. Peygamber’in ve raşit 

halifelerin kölelik konusundaki uygulamalarını ve klasik dönem müfessirlerinin 

kölelikle ilgili ayetlere getirdikleri yorumları açıklamaya çalıştık. 

Çalışmamızın temelini oluşturan dördüncü bölümde, modern (çağdaş) 

dönemde tefsir ilmine yön veren değerli aydınların kölelikle ilgili yorumlarına yer 

verdik. Dünyanın sonuna kadar tüm zaman ve mekanlarda geçerli din olan 

İslamiyet’in ve kutsal kitabı Kur’an’ın ışığında günümüzde köleliğin nasıl 

değerlendirilmesi gerektiğini, yakın dönemde yaşamış ve yaşamakta olan alimlerin 

değerlendirmeleriyle, yakalamaya çalıştık. 

Bana, bu konu üzerinde çalışmam için yön veren, tavsiyeleriyle çalışmamı 

tamamlamamı sağlayan ve bu çalışmada büyük katkıları bulunan hocam, Sayın Prof. 

Dr. Mehmet PAÇACI’ya teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Cahit GÜNGÖR 



GİRİŞ 

1) Araştırmanın Konusu 

Araştırmamızın esas konusu, çağdaş dönemde tefsircilerin “İslam’da kölelik” 

konusuyla ilgili yorumlarıdır. Ancak meseleyi daha iyi anlamak ve İslam’a karşı 

yapılan bazı suçlamalara (köleliğin kalktığı bir dönemde İslam’ın köleliği mübah 

gördüğü, köleliği İslam’ın ortaya koyduğu gibi) cevap verebilmek amacıyla köleliğin 

tarihi gelişimini de inceleme gereği duyduk. Bu sebeple; 

1) İnsanlar niçin köleleştirilmiştir? 

2) Köle ticareti ile ilgili bilgiler nelerdir? 

3) Eski dönemlerde kölelik yaygın olduğu halde insanlar ne zaman ve niçin 

köleliği kaldırmışlardır? 

4) Tarihte köleliğin uygulanmadığı bir ülke, millet, ırk veya din var mıydı? 

5) Müsteşriklerin iddialarına göre İslam, köleliği mübah görmüş, hatta 

köleliği İslamiyet ortaya koymuştur. Öyle ise Kur’an’ın ve Hz. 

Muhammed’in kölelik konusundaki uygulamaları nasıldı? 

6) Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlar’dan sonra kölelik ile ilgili ayetler 

nasıl yorumlanmıştır? 

7) İslam hukuku kölelik ile ilgili ne diyor? Kölelere nasıl davranmayı 

emrediyor? 

8) Son olarak da çalışmamızın ana konusu olan, çağdaş İslam alimleri 

köleliği ve Kur’an-ı Kerim’deki kölelik konusunu nasıl yorumluyorlar? 

sorularına cevap aradık. Yukarıda belirttiğimiz sekiz madde çerçevesinde elde 

ettiğimiz bilgiler ve yaptığımız değerlendirmeler çalışmamızın kapsamını ortaya 

çıkarmıştır. 

En az insanlık tarihi kadar geçmişi bulunan kölelik müessesesi, bir insanın 

başka birinin malı olması, onun sahipliği altında bulunması veya daha geniş 

anlamıyla; bir insanın bütün varlığı ile başka bir insanın tasarrufunda bulunması diye 

tanımlanabilir. Çünkü, çok eski devirler de dahil olmak üzere toplumların gelenek, 

görenek, yasa ve törelerine baktığımızda köle, hiçbir mülkiyet hakkı söz konusu 

olmayan, taşınabilir mal sayılmakta ve köle denilince her türlü hak ve özgürlükten 



 2 

yoksun bırakılan insanlar akla gelmektedir. Köleler, eski çağlarda makineleşmenin 

olmadığı dönemlerde, insanların her türlü ihtiyacını (ev işleri, tarlada çalışma, 

hayvanlara bakma,…) karşılamak üzere yabancı ülkelerden getirilen –gerek 

savaşlardan esir alma yolu ile olsun, gerekse zorla getirilsin– ve hürriyetleri 

ellerinden alınan, istenildiği gibi alınıp satılabilen ve taşınabilir mal olarak kabul 

edilen kimselerdir.1 

Kölelik bugünkü uygarlık anlayışında her ne kadar insanlık için ahlaki açıdan 

geri bir davranış sayılıyorsa da, kölelik ortaya çıkmadan önceki dönemlerin 

uygulamalarına bakıldığında ve o dönemin medeniyet tarihi göz önüne alındığında, 

köleliğin, tarih zinciri içerisinde uygarlığa doğru atılmış bir adım olduğunu görüyoruz. 

Çünkü, tarih boyunca klanlar ve kabileler arasındaki mücadeleler hiç bitmemiştir. İşte 

bu dönemlerde insanlar farklı ırktan veya farklı milletten olan bireyleri, savaşlarda esir 

olarak aldıklarında veya zorla kaçırdıklarında  öldürüyorlardı. O dönemlerde kölelik, 

insanların akıllarına bile gelmemiştir. Daha sonraki uygulamalarda ise, savaşı galip 

olarak bitiren toplumun ağır işlerinde, savaşta yenilen toplumun bireyleri çalıştırılmaya 

başlanmıştır. Bu durumun, insanların insafsızca öldürülmesinden daha ahlaki bir 

davranış olarak değerlendirilmesinde, bir sakınca görmüyoruz. Üstelik bir toplumda 

ağır işleri köle sınıfı üstlenince, diğer sınıflarda zaman açısından bir rahatlama 

olmuştur. Boş zamanlardan faydalanan hürlerin bir çok yenilik (Coğrafi Keşifler, 

Rönesans, Reform…) yapmaları, mümkün oldu.2  

Köleliğin başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu müessesenin, 

kabilelerin göçebe hayattan yerleşik hayata (tarım hayatına) geçilmesiyle başladığı 

tahmin edilmektedir. Özellikle sürülerin güdülmesi ve toprakların işlenmesi için geniş 

toprakları ellerinde bulunduran zenginler, kölelerin emeğine ihtiyaç duymuşlardır. 

Zamanla geniş toprakların parçalara bölünmesinin daha ekonomik olduğu anlaşılınca 

köleliliğin yaygınlaştığı görüldü. Tarım ve hayvancılık yanında ticaret ve madencilik 

gibi alanlarda da köleler kullanılmıştır. Kadın kölelerden, cinsel tatmin ve çocuk 

                                                 
1 Ana Britannica, “Kölelik md.si,” Ana Yayıncılık, İstanbul, 1989, XIII/575.  
2 Hayat Ansiklopedisi, “Kölelik md.si,” Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş., İstanbul, 1936, IV/2049. 
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edinmek için uzun süre yaralanıldı. Kısaca ağır ve iğrenç işlerden basit işlere kadar, 

tarih boyunca, dünyanın ağır yükü kölelere yüklendi.3 

Tarihte ilk toplumlarda kuvvet ortaya çıkınca zayıflar da doğdu, böylece bu 

müessese zaman içinde oluştu. Köleliğin iki önemli özelliği olduğu görülmektedir: 

Gizli kalışı ve ekonomik-sosyal bir realite oluşu. Köleliğe karşı muhalefet, tarihte pek 

fazla görülmemektedir. Bu evrensel kuruma karşı Batı’da ilk muhalefet, 

XVIII.yüzyıldan sonra başladı(anti kölelik hareketi). Eski ve ortaçağ ekonomisinin kilit 

taşı olarak kabul edilen kölelik için ünlü düşünür Aristo, “mekik, kendiliğinden havada 

uçup dokuma işini yapmadıkça, ustanın kalfaya, efendinin köleye ihtiyacı olacaktır.” 

demiştir. Batı’da kölelik üzerinde yeterince durulduğu söylenemez.4 

Eski toplumlarda, kölelik müessesesinin ortaya çıkmasının en önemli sebebi; 

herhangi bir ülkedeki halkın, kendilerini diğer ülkelerde yaşayan insanlardan üstün 

görmeleridir. Bundan dolayı, savaşlarda esir olarak alınan insanları da o toprağın bir 

parçası olarak görmüşlerdir. Onları da toprakları ile birlikte kendi malları gibi kabul  

etmeleri, o devirde bir gelenek olarak kabul edilmiştir.5 Tarih boyunca gerek 

savaşlardan kaynaklanan gerekse ülkelerinden zorla kaçırılan köleler için, insanlar, 

“neden öldürelim ki, köle olsunlar” diyerek bu müesseseyi oluşturmuşlardır. XVIII. 

yüzyılın ortalarına kadar insanlık, bu kurumu benimsemiştir. Eski çağın köleliğini ne 

Romalılar ne de Yunanlar bulmuş değildir. İslam geldiğinde de dünyada vahşi kölelik 

mevcuttu. Bu, ekonomik ve sosyal bir kurumdu; kimsenin de aklına bu kurumu 

kaldırmak gelmiyordu. 

2) Kölelik Sebepleri 

Eski çağlarda kölelik sebepleri çoktu. Roma, Yunan, İran, Hind, Çin, v.s. 

ülkelerde toplumdan topluma değişmekle birlikte genel olarak görülen kölelik 

sebepleri şöyleydi: 

                                                 
3 MALAY, Hasan, Çağlar Boyu Kölelik, (Eski Yunan ve Roma), Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990, 
s. 88-122.  
4 UMUR, Ziya, Roma Hukuku, Umumi Mefhumlar-Hakların Himayesi, İstanbul, 1967, s. 39-40. 
5 Hayat Ansiklopedisi, “a.g. md. ,” IV/2049. 
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a) Savaşlarda köle edinme isteği: Kölenin gücüne ihtiyaç artınca, insanlar 

köle yapmak için seferler düzenlemeye başladılar. Böylece insan, arz aracı haline 

geldi. Bu durum XIX. yüzyıla kadar sürdü. 

b) Suç işleyen kişinin köleleştirilerek mağdura teslim edilmesi: Cezalandırma 

yetkisinin ele geçirilmesiyle, suçlular devletin veya bazı kişilerin kölesi olmaya 

başladı. Siyasi muhalefet sebebiyle mecburen köle yapılanlar da vardı. Atina’da 

ihanet ve hakaret suçları; Roma’da idamlık suçlar, kölelik sebebiydi.6 Yakup 

peygamberin hukukuna göre, hırsız yakalandığında, çaldığı malın karşılığında, mal 

sahibine, bir sene köle olarak hizmet ettirilirdi.7 

c) Ganimet edinme isteği sebebiyle yapılan savaşlar sonucunda ele geçirilen 

esirlerin köle yapılması: Makinalaşma öncesinde kölelerin büyük bir ekonomik 

önemi vardı. Büyük topraklar elde edildikten sonra, esirler zorla çalıştırılarak büyük 

oranda rant elde edilir, kendilerine de hiç ücret ödenmezdi.8  

d) Aristokrat sınıfa hizmet edecek insana duyulan ihtiyaç. 

e) Terkedilmiş insanların köleleştirilmesi: Terkedilmiş, kimsesiz insanlar 

bulununca köle statüsüne sokulurdu. Kur’an’da bununla ilgili örnek vardır.9 

f) Borcu olup da ödeyemeyen ve aciz duruma düşen kimselerin 

köleleştirilmesi: Bu, Solon’un Yunan kanunlarında da vardır. Bu durumda borçlu 

köle, ölmekle de borcundan kurtulamıyor, kölenin ailesinin alacaklıya hizmeti 

sürdürmesi gerekiyordu.10 

g) Köle olan ana-babadan doğan veya köle anneden doğan çocuk da köle 

sayılırdı. Doğan çocuk ana-babasının efendisine aitti ve buna doğumla oluşan kölelik 

denilirdi.11 

                                                 
6 AKGÜNDÜZ, Ahmet, Umumi Hukuk Tarihi Ders Notları, Mimoza Yayınları, Konya, 1991, s. 34.  
7 12/Yusuf /75. 
8 SARICIK, Murat, Batılı Kölelik Anlayışı Karşısında Osmanlı’da Kölelik, Cariyelik ve Harem, 
Isparta, 1999, s. 14.  
9 12/Yusuf /20. 
10 Ana Britannica, “a.g.md.” XIII/574. 
11 Meydan Larousse, “Köle md.si,” İstanbul, 1981, VII/532. 
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h) Ticaret amacıyla kölelik. Bu tür kölelik, Amerika’da XIX. yüzyılda zirveye 

çıkmıştı.12 

ı) Korsanlık veya haydutluk yoluyla olduğu gibi, tarihte, mahkeme kararıyla 

kölelik statüsüne sokulan insanlar da vardır.13 

i) Yoksulluk sebebiyle, kişinin kendisini, çocuklarını ve diğer yakınlarını 

satması. Bazı Thiciranlar çocuklarını satardı. Özellikle bazı Güney Amerika Ülkeleri, 

Çin ve Güneydoğu Asya’da, köleler azat olduktan sonra da bırakılmazdı. Hususen kız 

çocukları, gençlikleri sömürüldükten sonra, zenginler tarafından evlat edinilir, az bir 

ücret karşılığı çocuklarına dadı tutulurdu. Bu uygulama XX. yüzyıla kadar sürmüştür.14  

j) Askerlik görevinden bile bile kaçmak.15 

3) Tarih Boyunca Çeşitli Toplumlarda Kölelik Müessesesi 

a) Eski Hint Hukukunda Kölelik  

Eski Hindistan denildiği zaman akla Brahman kanunları gelir. Brahman 

kanunlarına göre insanlar iki gruba ayrılırlardı. Birincisi, hizmet edilenler, İkincisi, 

hizmete mecbur olanlar. Hizmete mecbur olan şahıslar da iki kategoride 

toplanmışlardır;  

a) Hizmetkarlar 

b) Köleler 

Temiz işlerde hizmetkarlar görev yapmaktadır; pis ve aşağılık işlerde ise 

köleler çalışmaktadır. Eski Hint dininde kast sistemi, son derece geniş ve sağlam 

olarak kurulmuştur. Kastın en alt derecesinde bulunan Sudralar ve kastın dışında 

kalan Paryalar, köle olarak kabul edilmekteydi.16 

                                                 
12 Ana Britannica, “a.g.md.,” XIII/575; ÜÇOK, Coşkun/Ahmet, MUMCU, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 
1987, 6. B. , s. 78-79; KARADENİZ, Özcan, Roma Hukuku, AÜHF Yayınları, s.135. 
13 MALAY, s. 18-29. 
14 Ana Britannica,  “a.g.md.,” XIII/575. 
15 UMUR, s. 132-135. 
16 Rehber Ansiklopedisi, (Heyet), “Köle md.si,” İstanbul, 1993, XII/213. 
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b) Eski Çin Hukukunda Kölelik 

Çinliler de köleliği kabul etmişlerdi. Çin hukukunda da insanlar asiller, 

(Zegedan) ve köylüler diye iki kısımdı. Köleler de köylüler arasında yer alırdı. Fakat 

diğer medeniyetlerden farklı olarak, Çinliler’de köle sayısı azdı. Çünkü Çin hukuk 

sistemine göre Çinli köle olamazdı. Zira her Çinli bir sipe (aşirete, kabileye) 

mensuptu. Köleler esirlik yoluyla başka milletlerden elde edilebiliyor ve kölelere iyi 

muamele ediliyordu. M.S. I. yüzyılda çıkartılan bir kanunla, İmparator Wrong Mang, 

insanların ancak devletin kölesi olabileceklerini, hususi şahısların köle 

edinemeyeceklerini karara bağlamıştır.17 Kölelerin iyi muameleye tabi tutulmaları 

için M.S. 35 yılında Çin imparatoru olan Kovançon şu emri çıkartmıştır: “İnsan gök 

ve yerde bulunan mahlukatın en şereflisidir. Kim ki, kölesini katl ederse, suçunu 

gizlemek için bir yol bulamaz. Kim ki kölesini ateş ile dağlarsa kanun üzerine 

muhakeme olunur ve ateşle dağlanan köle azat edilmiş olur.”18 

c) Mısır’da Kölelik 

Mısır’da köleliğin en temel kaynağı savaşlardı. Önceleri savaşlarda elde 

edilen esirler öldürülürken, sonradan önce esir kadınlar, sonra da erkekler köle 

edilmeye başlandı. Esirlerin tamamı önceleri Firavun’a aitti. Köleler Mısır’da iş 

yapmak için kullanılan bir alet gibi görülüyorlardı. Bunun yanında büyüklük, 

gösteriş, seyir ve süs eşyası olarak kullanıldığı, dolayısıyla hükümdarların 

saraylarında köleler bulunduğu gibi, askeri ve mülkü erkanın evlerinde de bu manada 

kölelerin yer aldığı belirtilmektedir. 

Mısır’da kölelerin en ufak bir medeni (sivil) hakları yoktu. Köleler 

efendilerini (Firavun’ları) “ilah” olarak tanırlar, bunlara (Firavun’lara) ibadet 

ederlerdi. Kölelerin okuma ve yazmaları yasaktı; bu iş sadece seçkin kimselerin 

hakkıydı. Bu sınırların dışına çıkmaya çalışanlar ölüme varan cezalara 

çarptırılıyorlardı. Dünyanın yedi harikasından biri olan Ehramlar (Piramitler), 

kölelerin gücüyle yapılmıştı. Ehramlar’ın ve ilk Mısırlı yöneticilerin (Firavunlar) 

günümüzde mevcut heykelleri ve diğer buluntular, Mısır’da köleliğin yüksek boyutu 

                                                 
17 OKANDAN, Recai, Umumi Hukuk Dersleri, İstanbul, 1951,  s. 30. 
18 BEĞ, Ahmet Şefik, Er-Rıkku Fil-İslam, (Ter. Ahmet Zeki), İstanbul, 1314, s. 15-16. 
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hakkında bilgi vermektedir. Bunlardan anlaşılmaktadır ki, Eski Mısır’da köleler; iş 

yapmak, efendilerinin bir dediğini iki etmemek, için savaşta bir güç olarak veya 

kadın köleler zevk aleti olarak kullanılmışlardı. 

Mısır’da kölelere tarihin eski devirlerinde kötü muamele edilirdi. Daha 

sonraları kölelere yaşama hakkı tanındı. “Bir köleyi katledenin cezası idamdır” 

hükmü hukuk  prensipleri arasında yer aldı.19 

d) Mezopotamya Medeniyetleri’nde Kölelik 

Sümerler’in kanunlarına baktığımızda da köleler ile ilgili hükümler bulmak 

mümkündür. Sümerler’e göre, köleliğin birinci sebebi savaşlardı. Savaşlarda esir 

alınan insanlar, tapınaklarda, saraylarda ve zengin olan insanların evlerinde köle 

olarak istihdam edilmişlerdi. 

Sümerliler ve Sümer Medeniyeti, köleleri mal olarak kabul etmişlerdi. Ancak 

Sümerler’de kölelere, Mısır ve Yunan  Medeniyetleri’nde olduğu kadar sert 

davranılmıyordu. Kölelerin mülk edinme hakkı vardı. Kölelerin evlenmesi meşru 

sayılmıştır. Köle bir anadan doğan çocuğun, babası hür ise babalarına tabii idiler. Bu, 

Sümer hukuk sisteminin en önemli özelliklerinden biridir. 

Kölelere bütün bu haklar tanınmasına rağmen, köleler her çeşit kötü 

muameleye karşı korumasızdırlar. Örneğin, bir hürü öldüren diğer bir hür para 

cezasına çarptırılırken, hürü öldüren kölelere, göze göz, dişe diş, yani kısas cezası 

tatbik edilmekteydi.  

Sümer hukukunda görülen enteresan bir durum da köleler ile ilgili hususi 

kanunların bulunması ve bazı kralların kölelik müessesesini kaldırmak için bazı 

teşebbüslerde bulunmuş olmasıdır. Kral Urgakine (M.Ö. 2350) bunlardan biridir.20 

Akadlar, kölelik müessesesinin geçerli olduğu bir medeniyetti. En önemli 

kölelik sebebi ise, borçtu. Sosyal hayatları diğer medeniyetlerden farklı değildi. 

                                                 
19 ENGİN, Nihat, Osmanlı Devleti’nde Kölelik, (Basılmamış Doktora Tezi), MÜSBE, İstanbul, 1992, s. 12. 
20 OKANDAN, s. 114. 
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Örneğin, bir hürün işlemiş olduğu suçun cezasını kölesi çekiyordu. Aynı şekilde 

efendi bir kişiyi öldürürse, efendinin yerine köle öldürülüyordu.21 

Babiller’de Hammurabi kanunları geçerliydi. Bu kanunlar, insanları Amelu 

(üst sınıf), Mushkinu (orta sınıf) ve köleler olarak üç sınıfa ayırmıştır. Köle ithali ve 

savaş esirliği, köleliğin birinci dereceden kaynaklarıydı. Daha sonraları bunlara borç, 

işsizlik gibi başka sebepler de ilave edilmiştir. Babil asıllı köleler dışarıya 

çıkarılmıyordu. Ayrıca bir hürü kaçırarak köle yapmaya çalışanlar ölüm cezası ile 

cezalandırılıyordu. Ana-babalar çocuklarını parasızlık yüzünden köle olarak 

satabilme yetkisine sahiptiler. Evli kadının kocasına karşı itaatsizliği ve 

sadakatsizliği de kölelik sebepleri arasında yer alıyordu. Köleler ile ilgili çok önemli 

hukuki düzenlemeler de vardı. Kanuna göre, köleler mal kabul edilmekte ve açık 

pazarlarda alınıp satılmakta idiler. Efendi, kölesini borcuna karşılık rehin olarak  

verebilmekte veya satabilmekteydi. 

Köleler ile ilgili cezai hükümler de enteresandı. Bir kölenin ölümüne sebep 

olan şahıs, efendiye başka bir köle vermekle cezasını çekmiş sayılıyordu. Bir hüre 

saldıran ya da efendilerine karşı çıkan ya da onu inkar eden kölenin kulağı kesilirdi. 

Kaçak köleler ile alakalı cezalar da çok şiddetliydi. 

Babil hukukunda kölelik, bir kast sistemi şeklinde değildi. Hürler de köle 

statüsüne düşebilirlerdi. Köleler birbirleriyle evlenebilirlerdi. Efendileri, kadın köleleri 

yani cariyeleri odalık olarak kullanabilirlerdi. Ayrıca köle kadından çocuk sahibi olan 

hür, erkek çocukları tanıyabilirdi ve böylece kadını da hür hale getirebilirdi. 22 

Asurlular’da insanlar, hürler ve köleler olmak üzere iki sınıfa ayrılıyordu. 

Asurlular tarihi incelendiği zaman görülecektir ki, eski asırlarda bunlarda da kölelik 

pek yaygın ve saraylar ile köşkler cariyeler ve köleler ile dolu idi. 

Asurlular’ın köleler ile ilgili hükümlerini kanunlardan ziyade, mukavelelerden 

öğreniyoruz. Eşya olarak kabul edilen kölelerin, cezai hükümleri hürlerin ceza 

hükümlerine göre çok şiddetliydi. Mesela, bedeni bir ceza sadece kölelere tatbik 

edilmekteydi. Hürlerin para cezası vererek kurtulduğu aynı suçlardan dolayı, köleler, 
                                                 
21 YILDIRIM, Recep, Ön Asya Tarihi ve Uygarlıkları, İzmir, 1996, s. 47.  
22 ABADAN, Yavuz, Hukuk Başlangıcı ve Tarihi, İstanbul, 1943, s. 115. 
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bedeni cezaya çarptırılıyorlardı. Büyücülük yapan hür insanın para cezası vermesi 

istenirken, kölelerin bu suçtan dolayı katledilmeleri hükme bağlanıyordu.23 

e) Eski Yunan Medeniyeti’nde Kölelik 

Bütün eski toplumlarda görülen kölelik, Eski Yunanistan’da da vardı. 

Köleliğin meşru olduğu bir zemin üzerine kurulu Atina Site Devleti’nde köle 

pazarları da vardı. Eski Yunan’da, köle azadı nadiren gerçekleşen olaylar 

arasındaydı. Ne köle, ne de azatlı köleler vatandaş sayılırdı. Yunan ve Roma’da, 

kölenin mal (res) olduğu kabul edilirdi. Roma’da, suç işleyen köle, zarar görene 

“şahsen” sorumlu idi.  Ama Yunan’da efendisi kölenin  zararını öderdi. 

Antik Yunan’da, Atina, Corinth ve ticaretle uğraşan diğer site devletlerde, 

satılık birçok köle vardı. Bu kölelerin çoğunluğu Yunanlı olmayan ırklardandı. 

Yunanlılar kendilerinden olmayana “barbar” diyorlarmış. İflas eden borçlular, kredi 

verenler tarafından köle yapılırlardı. Bu durum, M.Ö. VI. yüzyılda Solon tarafından 

Atina’da yasaklandı. Bu yasak, Roma’da IV. yüzyılda yürürlüğe girecektir. Ayrıca 

Yunanistan’da bazı çocuklar sokağa terk  edilir, bu çocuklar daha sonra köle 

edinilirdi. Bu durum, M.S. VI. yüzyılda kimsesiz çocukların hür olduğunu söyleyen 

Iustinianus’a kadar sürdü.  

Yunanistan ve Roma’da, düzene karşı suç işleyenler, maden ve taş 

ocaklarında köle olarak çalıştırılırdı. Fethedilen bir şehirde, şehrin bütün insanları 

köle statüsüne konulurdu.24 

Yunan ve Roma kökenli hemen bütün filozoflar ve hukukçular, köleliği kabul 

etmiştir. Aristo ve Platon, Yunan olmayanlara “barbar” yani “Yunanın kölesi olmaya 

elverişli” dir, demişlerdir. Oysa Yunanlılar’a yazıyı bile Fenikeliler öğretmiştir.25  

Yunanlılar’a göre köleler, birbirinden farklı iki gruba ayrılırlar; birinci grup 

fethedilen memleketlerin sakinleridir ki, bunlar arazilerine bağlı mütemmim cüz 

(tamamlayıcı parça) gibi kabul edilirler. Bunlara yabancılar da denirdi. Avrupa’da 

                                                 
23 OKANDAN, s. 115. 
24 Ana Britannica , “a.g.md. ,” XX / 631. 
25 HAMİDULLAH, Muhammed, İslam’da Devlet İdaresi, (Çev. Hamdi Aktaş), Beyan Yayınları, 
İstanbul, 1998, s. 43. 
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uzun asırlar uygulanan feodalite rejiminin ilham kaynağı bu anlayıştır. İkinci grup 

ise, diğer kölelerdi. Bu ikinci grup üzerinde efendilerin mutlak bir hakimiyet hakları 

mevcuttur. Kölelik; doğum, fakirlik, savaş, borç, korsanlık ve ailesi tarafından 

satılmak gibi sebeplere dayanıyordu. Sebeplerin sınırı yoktu. 

Yunanistan’da hemen her hürün birkaç kölesi vardı. Kölelerin kısmi-ı azami 

ikinci grup köleydi. Peloponnes savaşlarından önce Atina’da 75.000 köle vardı. 

Bunlar, toprak ve ev işlerinin yanında katiplik, hocalık, doktorluk gibi yüksek işlerde 

de çalışırlardı. Hatta tacirlik bile yaparlardı.26 

Atina’daki, zanaatkar kölelerin sayısı azdır. Bu köleler, hak ve  borç 

edinebilirlerdi. Satılırken de bu hak ve borçlarıyla birlikte satılıyorlardı.Atina’daki 

bazı köleler de şehir temizliği gibi işlerde kullanılırlardı.27 

Yunan Medeniyeti’nde köleliğin sona erdiği durumlar da vardır. Gerçekten 

sahibi dilerse resmen kölesinin azat olduğunu ilan edebilirdi. Vasiyetname yoluyla, 

bir mabede satılmak veya hibe edilmek suretiyle veya şehir meclisinin emriyle de 

azat edilebilirlerdi. 

Yunanistan’da köle satışı ve köle pazarları, M.Ö. 500 – 150 tarihleri arasında 

ortaya çıktı. Atina’da her ayın ilk günü köle pazarları kurulurdu. Köleler çıplak 

olarak bir kürsüye çıkarılır ve satışa arz edilirdi. Çünkü kadın kölelerle yani 

cariyelerle efendilerinin cinsi münasebet hakları da vardı. Yunan sahilleri tarih boyu, 

köle ticaretinin yapıldığı en önemli merkezlerden olmuştur.28 

f) Roma’da ve Roma Hukukunda Kölelik 

Tarihte, insanları köle eden ilk milletin Romalılar olduğu söylenir. Roma’da 

kölelik, ticaret ve ziraatın temel direği sayılırdı. Sosyal kurumların tabii hukukuna en 

aykırı olanı, meşru olmadığı en geç kabul edileni sayılan kölelik, ilk çağın büyük 

devletlerinden Roma İmparatorluğu’nda da vardı ve köleliğin en büyük kaynağı 

savaştı. Diğer insanlara hükmetme arzusu, onları kullanmak, onlardan kişisel yarar 

edinme, refah halinde yaşama isteği, kadınları köle statüsüne sokarak onlardan 

                                                 
26 AKGÜNDÜZ, Ahmet, İslam Hukukunda Kölelik-Cariyelik Müessesesi ve Osmanlı’da Harem, 
Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2000,  s. 83. 
27 Ana Britannica , “a.g.md. ,” XX / 631. 
28 MALAY, s. 26 - 27. 
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yararlanma arzusu, insanları savaşa sevk ediyordu. . İlk zamanlarda kölelerin durumu 

oldukça iyi idi. Köle, ailenin bir ferdi sayılır, baba hakimiyeti altında bulunan hür 

insanlardan farklı sayılmazdı. Eski zamanlarda Roma’da her türlü iş, hürlerden 

meydana gelen işçiler tarafından görülüyordu. Tarihin başlangıcında büyük bir şöhret 

kazanan Romalılar, yeni memleketler istila edip zenginleştikçe, hem hürlerin 

çalışmasını zül telakki etmişler ve hem de çok köle sahibi olmayı zenginlik alameti 

saymaya başlamışlardır. Roma’da insanlar hür (liber) ve köle (servus) olarak ikiye 

ayrılmıştır. Roma’da şahsın hukuku şu madde ile başlar: “Şahsın hukukunda yapılan 

en esaslı taksim, insanların hür ve köle oluşlarına dair olanıdır.”29 

Roma şehri, kölelerle dolunca, dinleri, dilleri ve gelenekleri Romalılar’dan 

farklı olan insanlara karşı, soğuk davranılır oldu. Şehir hayatının gelişmesiyle iki tip 

köle ortaya çıktı. 

I- Toprak köleliği (Colonus): Asıl efendi şehirde yaşarken, köydeki araziyi 

bir kahyanın idare ettiği, kölelerin toprakla birlikte alınıp satıldığı kölelik.30 

II- Diğer Köleler: Bunlar şehirde, efendilerinin yanında rahatça yaşarlardı. 

M.Ö. II. yüzyıldan sonra, Romalılar zevk ve eğlenceye düşkün olunca, kölelik de 

giderek, kısmen bir zevk aracına dönüştü.31 

Roma hukukunda köleler, mal ve eşya olarak kabul edilirler. Bu sebeple de 

kadın ve erkek kölelerin kurdukları ortak hayat, evlilik olarak kabul edilmez. Daha 

sonra Hristiyanlık’ın tesiri ile bu rezalete son verilmeye çalışılmış ise de, bu sertlik 

tamamen izale edilememiştir. Köleler, malik de olamazlardı ve hiçbir şahsi hakka 

sahip değillerdi. Köleler, hukuken hak ehliyetine sahip değillerdi. Efendileri ile 

arasındaki münasebet hakimiyet esasına dayandığı için, bunların haklarına efendileri 

sahip oluyordu. Efendi, kölesine zarar verebilirdi ve bu haksız fiil sayılmazdı. Çünkü 

efendinin kölesinin üzerinde, onu öldürmeye varan sınırsız bir hakimiyet hakkı var 

                                                 
29 SEYMEN, Ferit, Türk Medeni Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 
1988, II/7. 
30 Toprak Köleliği hakkında geniş bilgi için bkz. MALAY, s. 86 - 144 . 
31 KARADENİZ, s. 131 - 132. 
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idi. İmparator Costantinus zamanında (M.S. 306-337) bile, efendinin, kölesini 

cezalandırırken ölümüne sebep olması, adam öldürme suçu sayılmıyordu.32 

İşte bu çaresiz insanlar böyle çeşitli işkencelere ve felaketlere maruz kala kala 

sonunda kanun koyucuların merhamet ve şefkatlerini celp etmişlerdir. Bu ağır 

işkenceli halleri kısmen ortadan kaldıracak hukuki düzenlemeleri yapma ihtiyacını 

hissetmişler ve konu ile alakalı ilk kanun Praetor hukukunda tedvin edilmiştir. Bu 

kanunla kölelerin yırtıcı hayvanlar ile pençeleşmeleri yasaklanmış ise de, şayet bir 

köle bu gibi bir cezaya müstahak olursa hakim tarafından muvafakat edilmek şartıyla 

icrasına da müsaade edilmiştir. 33 

Roma Hukukunda Kölelik Nedenleri: Roma hukukuna göre, köleliği kısaca 

2 grupta özetleyebiliriz; 

a) Doğuştan Gelen Kölelik: “Roma’da gerek köleler arasındaki gerekse 

köleler ile özgür kişiler arasındaki birleşmeler hukuki bakımdan geçerli evlilikler 

olarak görülmüyordu. Bu nedenle bu birleşmeden doğan çocuklar, babanın değil 

ananın özgürlük durumunu kazanıyorlardı.” Klasik hukuk döneminde, kadının 

doğum anındaki statüsü önem taşıyordu. Sonraları, gebelik anındaki bir anlık hür 

olma statüsü, çocuğun hür olmasına yeterli sayılırdı.34 

b) Hürriyetin Kaybedilmesiyle Meydana Gelen Kölelik: Bu kölelik çeşidi 

değişik şekillerde meydana geliyordu; 

1) Savaş esirliği bunların başında gelmekteydi. Köleliğin esas kaynağı da 

buydu. Roma’nın çok güçlü olduğu dönemlerde, savaş sırasında yakalanan savaşçılar 

ve düşman halkın tamamı ganimet olarak alınıyordu. Esir, komutanın emriyle açık 

arttırma ile satılıyordu. Çok kolay yolla elde edilen bu kölelere çok zalimce 

davranılıyordu. 

2) Ağır cezalara çarptırılma neticesinde, hürriyetin kaybedilmesi de önemli 

bir sebepti. Çarptırıldığı cezanın kölesi olan bu kişilere “Servus Poenae” denilirdi. 

                                                 
32 KARADENİZ, s. 135 - 136 . 
33 UMUR, s. 364. 
34 MALAY, s. 122 - 125.  
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3) Borçlarını ödeyemeyenler belirli şartlar altında köle olurlardı. Borcunu 

ödeyemeyen kişi, XII. Levha Kanunu’na göre, dava sonucunda (İudicatus) edildiği 

ve Praetor önünde ikrar(confessus) ettiği borcunu ödemezse, alacaklı ona Praetor 

önünde el koyabilirdi. Alacaklı dilerse, borçluyu  öldürür, dilerse köle olarak 

satabilirdi. Bu satışın, Roma Devleti’nin sınırı olan  Tiber Nehri’nin öte yakasında 

yapılması gerekiyordu.  

4) Askerlik görevinden bile bile kaçanlar da ceza olarak köle statüsüne 

getirilirlerdi. 

5) Aile babası tarafından hür iradeyle bazı evlatlar köle olarak 

satılabiliyorlardı. Herhangi bir aile babası hakimiyeti altındaki hür bir kişiyi Tiber 

Nehri’nin karşı kıyısında köle olarak satabiliyordu. 

6) 20 yaşını geçmiş hür bir Romalı kendisini köle olarak satabilirdi.  

7) Klasik sonrası dönemde, azatlı bir kölenin eski efendisine nankörlük 

etmesi halinde, yeniden eski efendi (patronus)sinin kölesi olacağı kuralı kondu. Bu 

kaide, Iustinianus zamanında onaylandı.35 

Roma hukukundaki kölelik sebepleri bunlarla sınırlı değildi. İnsanlar çok 

değişik sebeplerle hürriyetlerini kaybedebilirlerdi. 

Roma hukuku, efendiye, köle üzerinde mutlak hakimiyet tanımıştı; efendi 

öldürebilirdi, işkence edebilirdi. Kölenin şikayet etme hakkı olamazdı.Dava hakkı 

yoktu. Roma hukuku nazarında köle, eşya sayılırdı; kölenin hiçbir hakkı yoktu.36 

Köleliğin Sona Ermesi: Roma hukukuna göre köleliğin sona ermesi de 

mümkündü. Bunlar kısaca; 

a) Efendinin hukuki bir muamele ile kölesinin hürriyetini kazandırması. 

b) Değnekle azat etme (Magistra önünde hayali bir hürriyet davasıyla, köleyi 

hürriyetine kavuşturmak demektir) 

                                                 
35 KARADENİZ, s. 133-134.  
36 HAMİDULLAH, Devlet İdaresi, s. 57. 
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c) Sayım yolu ile azat etme (Kölenin efendisinin izni ile kendisini beş yılda 

bir yapılan nüfus sayımında hürler listesine kaydettirmesi demektir) 

d) Vasiyetname ile efendinin kölesini şartlı veya şartsız azat etmesi  

e) Hristiyanlık’tan sonra din adamları huzurunda veya kilisede köle azat etme. 

f) Dostlar arasında azat etme. 

g) Mektupla azat etme. 

h) Sofrada azat etme.(Efendi kölesini sofraya çağırırsa, bu kölesini azat 

ettiğini göstermekteydi.Çünkü, bir köle efendisi ile birlikte yemek yiyemezdi.)    

Azat edilen köleler ikinci dereceden vatandaş sayılıyorlardı. Yani azat 

edilmek, köleler üzerindeki bütün sınırlamaları ortadan kaldırmıyordu.37 

g) Eski Türk Medeniyetleri’nde Kölelik 

Türkler’in ve Moğollar’ın ataları olarak kabul edilen Hun Devleti’nde (M.Ö. 

220 - M.S. 553) kölelik ve cariyelik müessesesi vardı. Ancak bu, şahıs köleliğinden 

ziyade, bir kabile köleliği idi. Hun hükümdarı demek olan Şan Yu vefat edince, 

yakınları ve cariyelerinden birçoğu ona eşlik ederdi. Bunlardan da Şan-Yu’nun asıl 

karılarından başka, cariyelerinin de bulunduğunu anlıyoruz. Savaşta alınan esirlerin 

mülkiyeti, bunları elde edene verilirdi. Hun Devleti’nde de savaşta mağlup olan 

kavimler ve çocuklarının köle olarak alındığına rastlıyoruz. Bütün bunlarla birlikte,  

Hunlar’da kölelik yaygın değildi.38 

Göktürkler’de köleliğin yaygın olmadığı bilinmektedir. Ancak insanlar 

arasında  köle ve hür ayrımı mevcuttur. Divan beylerinin cariyelerinin olması 

yanında kitabelerde sık sık geçen “Tigin” kelimesi de köle demektir. “Alp Tigin” 

terimi yiğit köle için, “Kutluğ Tigin” terimi ise uğurlu köle için kullanılmıştır. 

Göktürk (Tu-Kiyu) Devleti’nde de savaşta mağlup olan kavimler ve çocuklarının 

köle olarak alındığına rastlıyoruz.39 

Uygurlar’da kölelik müessesesinin varlığını ve kölelik müessesesi ile ilgili 

bilgileri, köleler ile ilgili mahkeme kararlarından öğreniyoruz. Zira bu belgeler arasında 
                                                 
37 KARADENİZ, s. 144. 
38 ÜÇOK, Coşkun/ Ahmet, MUMCU, s. 16. 
39 CİN, Halil/Gül Bülbül AKYILMAZ, Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak Feodalite ve 
Osmanlı Düzeni, Konya, 1995, I/48-58. 
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kölelik, köle satımı ve köle azadı ile alakalı olanlar vardır. Uygurlar köleye; karabaş, 

kul, kütay oğlan (erkek köle), küng, eşçi karabaş (kadın köle) derlerdi. Köle sahibinin 

köleler üzerinde mutlak hakları vardır. Köleye miras bırakabilir ve onu satabilirdi. Köle 

ancak, efendisinin izni ile evlenebilirdi, mahkemeye müracaat hakkı vardı.40 

h) Eski Arap Medeniyeti’nde Kölelik 

Eski Arap Medeniyeti’nde de kölelik vardı. Köleliğin sebepleri arasında 

savaştan kaynaklanan kölelik kadar, doğum, borçluluk ve şahsın kendisini satarak 

köle olması gibi haller mevcuttu. İslamiyet öncesi Arap cemiyetinde “herkes herkes 

ile savaş halindeydi”.41 

Araplar’da köle azat etmek, hayırlı insanlar için Allah’a yaklaşmak olarak 

telakki olunurdu. Cahiliye devri Arapları’nda köle tüccarı Abdullah bin Cüdan, yaşı 

ilerledikçe köle azat ediyordu. İmam Müslim, Hakim bin Hizam’dan naklen şöyle bir 

hadiseyi nakletmektedir: “Bir gün Hz. Peygamber’e: Ey Allah’ın Peygamberi! Ben 

cahiliye devrinde köle azat etmek kabilinden bazı ibadet sayılabilecek işler yaptım. 

Ne buyurursunuz? Cevabında Hz. Peygamber: Sen eskiden yaptığın hayırlarla 

Müslüman oldun buyurdu.”42 Buradan da anlaşılacağı gibi cahiliye devrinde bu tür 

uygulamalar mevcuttu. 

Mükatebe akdi, cahiliyede de vardı. Cahiliye de, köleyi satın alan , boynuna 

bir ip takıp götürürdü. Harp esiri köle, fidye verilinceye kadar kakülü kesilirdi. Köle 

satın alarak başkasına hediye etmek adetti. Köle, mirasçıya intikal ederdi. Cezası, 

hüre verilen cezanın yarısıydı. Ebu Leheb, As b. Hişam’ı, kumar borcu sebebiyle 

köle yaparak devesini güttürmüştü. Cariyenin çocuğu zeki ise, nesebini tanırlardı. 

Ümmülveledin satışı caizdi. Velası kendisinde kalmak üzere, kişi kölesini satabilirdi. 

Cahiliye devri Arapları’nda, köleler arasında normal nikah akdi aranmazdı. 

Çoğalmaları isteniyorsa, hayvanlar arası çoğalmalar örnek alınırdı. Bir hür ile hür 

olmayan arasında evlilik mümkün olamazdı. Aksi halde, idama kadar giden cezalar 

                                                 
40 ÜÇOK, / MUMCU, s. 29 - 33. 
41 HAMİDULLAH,  Devlet İdaresi, s. 45; İslam Ansiklopedisi, “Abid md.si,” MEB, İstanbul, 1950,  
I/110–111; Ana Britannica, “ag.md.,” VIII/575. 
42 DAVUTOĞLU, Ahmet,  Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Yayınları, İstanbul, 1977, 
I/458-463. 
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vardı. Cahiliye devrinde köle, evlat edinilirdi; İslam hukuku, bunu kaldırdı. Zeyd b. 

Harise, Hz. Peygamber’in evlatlığı idi. Bu durum, “Onları babalarının ismiyle 

çağırın” ayetiyle, kaldırıldı. 

Araplar’da kölelik kurumlaşmıştı. Köleliğin kaynakları: 

1) Savaş,  

2) Adam öldürme ve zina gibi ağır suçlar,  

3) Borçluluk, 

4) Aile babasının çocuklarını satması gibi durumlardı.   

Araplar da, Rum ve Fars komşuları gibi, savaş esirlerine insanlıktan uzak bir 

şekilde davranırlardı. Arabistan’da, Afrika zenci asıllı (Bilal-ı Habeşi gibi), Rum 

asıllı, İran asıllı (Selman-ı Farisî gibi) ve Arap asıllı köleler (Zeyd b. Haris gibi) vardı. 

İnsanlık ve acıma kavramları gerçek anlamda ilk İslam hukuku ile belirdi. Ama bunun 

yanında, Mekke’de, insan haklarıyla ilgilenen bir dernek de vardı (Hılfu-l füdûl = 

Fadıllar Cemiyeti; şövalyelik). Haksızlığa uğrayan herhangi bir kişiye, sonuna kadar 

yardım etmeye yemin eden,  bunun için çalışan bir birlik. Araplar’da köle, sayılan bu 

kısıtlı durumuna rağmen, sadece mal değildi, yaşadığı ailenin sosyal ve dini 

faaliyetlerine de katılırdı.43 

ı) Fransa’da Kölelik 

Fransa’da Ortaçağ’ın hukuk sembolü olarak bilinen  ve 400 maddeden ibaret 

bulunan Loi Saligue Kanunu, kölelerle ilgili zulmün zirvesini teşkil ediyordu. Bu 

Kanun, evvela hürler ile köleler arasına ciddi engeller koymuştu. Bu iki sınıf 

arasında evlenmeyi kesinlikle yasakladığı gibi, “Ahaliden birisi, köle bir kadın ile 

evlenirse, kendisi de köle olur” hükmü ile bu yasağını perçinlemişti. 1300’lü yıllarda 

köleler ve kadınların idarecilikle uzaktan yakından ilgileri olmadığı hususu iyice 

temel devlet kanunları arasına girdi.44 Ortaçağ’dan sonraki asırlarda Fransa’da 

kölelik denince, o dönemde bütün Avrupa ülkelerinde bir yüz karası olarak tatbik 

edilen “Karalar Kanunu” akla gelmelidir. Zira bütün Fransız müstemlekelerinde 

                                                 
43 ENGİN, Nihat/ Vecdi, AKYÜZ, “Asr-ı Saadet’te Kölelik ve Cariyelik,” Bütün Yönleriyle Asr-ı 
Saadette İslam , (Ed.: Vecdi AKYÜZ), Beyan Yayınları, İstanbul, 1995, I/393-394. 
44 BEĞ, Ahmet Şefik, s. 28. 
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bulunan esirler, köleler ve bunların azatlıları hakkında tatbik edilmek üzere 17 Mart 

1685 tarihinde tanzim olunan Karalar Kanunu, tashih edilmiş ve tadil edilmiş olma-

sına rağmen, insanın tüylerini ürperten hükümlerle doludur.45 

Bu kanunla, esir ve köle sahiplerine bir kısım ödevler de yüklendiği iddia 

edilmesine rağmen, asıl uygulanan yine, kölelerle ilgili şiddet ve cinayet hü-

kümleriydi. Mesela, bu kanun gereği, zenciler, eğer cüz’i bir kabahatle efendilerine 

veyahut hürlere tecavüz eder veyahut en küçük bir hırsızlık suçunu işlerlerse, idam 

veya en azından darp gibi bedenî ceza ile cezalandırılırlardı. Efendilerinden kaçan 

köleler hakkında esas alınan cezalar ise, dehşet verici vaziyettedir. Şöyle ki; bunların 

birinci ve ikinci defalardaki cezaları kulak kesmek ve kızdırılmış demirle alınlarını 

dağlamaktır. Üçüncüsünde, idam ediliyordu.46 

Fransız hukukunda dikkati çeken bir başka madde; “Kölelerin 

Hıristiyanlaştırılması, aksi halde keyfi cezalara çarptırılması” meselesiydi. 

“Avrupa’da XV. asra kadar devam eden kölelik, bu asırdan sonra hızını 

kaybetmeye başlamış ise de, tamamen kaldırılması için asıl fikri hareket XVIII. 

yüzyılda başlamıştır. Montesque (1689-1755) ve Voltaire (1694-1778) gibi 

mütefekkirler köleliğin kaldırılmasına insanlığı davet ederken, Adam Smith ve 

Guyot gibi iktisatçılar da, bunları desteklemişlerdi. 1789 Fransız ihtilalinden sonra, 

ihtilal Meclisi 1791 tarihli kanunla köleliği kaldırmışsa da, 1802 tarihinde Napolyon 

tekrar meşrulaştırmıştır.”47 

1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi, 1. maddesinde 

“İnsanlar hür doğar ve hür yaşar” demekle birlikte, köleliği kaldırmadı. 1815 tarihli 

Viyana Kongresi’inde “Köle Ticareti”nin kaldırılması, sadece ilke olarak 

benimsendi. İngiltere, kölelik ticaretini 1807’de, köleliği 1838’de; Fransa 1848’de; 

ABD 1861-1864 iç savaşı sonrasında 1865 tarihinde kaldırdı.48 Görüldüğü gibi Batı 

hukuk sistemi, köleliği kaldırarak işe başlamamıştır. Avrupa’da köle pazarlarının 

kaldırılması 1846 yılında oldu; 1885 tarihli Berlin Antlaşması ile kölelik “resmen” 
                                                 
45 ÖZTUNA, Yılmaz, Büyük Osmanlı Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994, VIII/504-506; Büyük 
Ansiklopedi, İstanbul, 1990, IX/3299. 
46 AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri, İstanbul, 1992, IV/ 374-378. 
47 AKGÜNDÜZ,Umumi Hukuk Tarihi, s. 35-36. 
48 Meydan Larousse, “a.g.md. ,” VII/532.  
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kaldırıldı.49 Bu şekilde köleliğin kaldırılmasının altında yatan gerçek sebep, kölenin 

yemek-elbise istemesi, hasta olması, sürekli masraf açmasıydı. Oysa bir makine 200 

kölenin yaptığı işi yapıyordu. Batı hukuku, köle kullanımını, ekonomik gerekçelerle, 

dünyadan kaldırdı. Çünkü köle, makineye göre pahalı bir üreticiydi.  

i) İngiltere’de Kölelik 

Ortaçağ Anglo-Sakson hukukunda kölelik, diğer milletlerde olduğu gibi 

acımasız ve zalimce idi. İngilizler köleleri iki kısma ayırmışlardı; 

Birinci; menkul gibi kabul edilen köleler. Bunların satılması ve bağışlanması caiz idi. 

İkincisi ise; gayr-ı menkul gibi kabul edilen ve feodalite nizamının gereği 

olarak ziraatla meşgul olduklarından, araziye bağımlı köleler idi.50  

Kölelik XIX. yüzyıla kadar İngiliz hukuku tarafından teşvik ediliyordu. 

Kraliçe Elizabeth (1558 - 1603) bizzat köle ticareti yapıyordu. Bir seferinde 47.146 

köleyi Afrika’dan bir gemi ile getirtmişti. İngiltere’deki Kararlar Kanunu da 

Fransa’dakinden farksızdı. Bu kanunda da, efendisine karşı gelen kölenin cezasının 

idam olduğu hükme bağlanıyor ve kaçan  köleler öldürülerek cezalandırılıyordu.51 

Görünürde köle ticareti, 1807’de kaldırıldı. Ancak Afrika’nın eli olmadan, 

ekonomimiz gelişmez diyenlerin sözü ağır bastı.52 Brezilya’ya bu tarihten sonra da 

1848’de 60.000 köle ve 1849 tarihinde 54.000 köle getirilmişti. Halbuki, İngiltere’de, 

köleliğin ilgası 1833 tarihinden itibaren başlamıştır, hatta bu tarihlerde Osmanlı 

Devleti’ne köleliğin ilgası için baskılar yapılmıştır. Köleliğin resmen kaldırılışı ise, 

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 4. maddesi ile olmuştur. 

j) Amerika’da Kölelik 

Amerika’da kölelik dediğimiz zaman, insanların öncelikle ikiye ayrıldığı 

görülmektedir. Bunlardan birincisi, Amerika Kıtası’nın asıl sahipleri olan 

                                                 
49 ARMAĞAN, Servet, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, TDV Yayınları, Ankara, 1987, 
s.52; Ana Britannica,  “a.g.md.,” VIII/ 575. 
50 BEĞ, Ahmet Şefik, s. 30. 
51 ARMAĞAN, s. 59. Büyük Ansiklopedi, IX/3299. 
52 Meydan Larousse, “a.g. md.,” VII/532;  Ana Britannica, “a.g.md.,” VIII/ 575,UMUR, a.g.e. , s. 40. 
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Kızılderililer, ikincisi ise XVI.yüzyıldan sonra Amerika’ya getirilen Afrikalı 

zencilerdir.  

1) Kızılderililer 

Amerika Kıtası’nın gerçek sahipleri olan kırmızı derililer sürülerek, 

Avrupa’dan gelenler sahillerden başlamak üzere, buraya iskan ediliyordu. Kı-

zılderililer, doğudan batıya doğru, itile kakıla sürülüyordu.53 Bu insanlar, köle bile 

edilmeyip öldürülmüşlerdi. Kabile kabile öldürmeler senelerce devam etti. Antil 

kabileleri son çocuklara kadar yok oldular. Beyazlar bu bedbahtları içkiye alıştırdılar. 

Aralarına salgın hastalıklar soktular. Kırmızılarla (Kızılderililer) avlandılar.54 

Amerika Kıtası’nın Avrupalılar tarafından keşfedilmesinden, 1890 yılındaki 

Wounded Knee olayına kadar geçen 400 yılda savaşların, açlığın ve Avrupalılar’ın 

katliamlarla yok ettiği Kızılderili sayısının elli milyonu bulduğu belirtiliyor. Berkley 

Üniversitesi Profesörü Russell Thornton’a göre, ABD kurulduğunda beş milyonun 

üzerinde Kızılderili bulunuyordu. Geçen 400 yıldan bu yana 20 neslin soykırıma 

uğradığı hesaplandığında, katledilen Kızılderili sayısının elli milyon olduğu 

anlaşılıyor. Buna göre Kızılderili kabilelerinin % 66’sı yok edilmiştir. Lakota Times 

gazetesinden Bostonlu araştırmacı Patrick Cudmore, böylesine bir soykırımın cihan 

tarihinde görülmediğini belirtiyor. Profesör Thorton’a göre, tüm Batı’da (Avrupa ve 

Amerika’da) soykırıma uğrayan Kızılderili sayısı yüzlerce milyondur. Sioux kabilesi 

1876 yılında ABD ordusunu yenince, 1890 yılında bu kabilenin silahsız kadın ve 

çocukları dahil hepsi öldürüldü.55 Soykırımın 500. yılı 1992 senesinde kutlandığında, 

Kızılderililer; “Colomb ile birlikte, kıtamıza, zorbalık, hastalık ve kölelik geldi. 

Colomb gelmeden önce bizim evlerimiz ve hükümetimiz vardı” diyerek “Beyaz 

adam gelir ve biz ölürüz” atasözünü söylerler.56 

1492 yılında Avrupa’dan yapılan göçler sonucu yerleşilen Amerika Kıtası’nın 

asıl sahipleri olan Kızılderililer’in çok büyük bir kısmı soykırıma uğratılmış, yok 

edilmiştir.57 Los Angeles’teki toplantıda ABD hükümetiyle yapılan anlaşmalarla 

                                                 
53 MISIROĞLU, Kadir, Amerika’da Zenci Müslüman Hareketi, İstanbul, 1967, s.40. 
54 ATAY, Falih Rıfkı, Gezerek Gördüklerim, Devlet Kitapları 100 Temel Eser, İstanbul, 1970, s. 273-274. 
55 Milliyet, 04/01/1992. 
56 Milliyet, 04/01/1992. 
57 Ana Britannica, “a.g.md.,” VIII/574; Büyük Ansiklopedi,VIII/3106-3110. 
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koruma altına alınan Kızılderili haklarının, bugün Washington tarafından 

çiğnendiğini iddia eden Kızılderililer, bu anlaşmalarda vaad edilen sağlık, eğitim ve 

sosyal yardım hizmetlerinin yerine getirilmediğini öne sürerek, anlaşma 

hükümlerinin uygulanmasını, evsiz Kızılderililer’in sorunlarının ele alınmasını ve 

kutsal mezarlarının korunmasını istediler.58 1830 tarihli Kızılderili Sürgün Kanunu, 

1887’de çıkarılan Genel Taksim Kanunu, 1932 tarihli Dawes Kanunu gibi kanunlarla 

yıllar yılı en sinsi ve açık usullerle Kızılderililer’in topraklarına el konulmuştu.59 

Amerika kıtasında çıkan gazetelerde köle satışları ilan suretiyle 

yapılmaktaydı. Rio de Ja-neiro’da bugün de çıkan Commerio Gazetesi’nin 5 Eylül 

1868 tarihli nüshasındaki köle ilanı şöyleydi: “Dikiş ve ütü bilir, 14 yaşında, genç bir 

zenci kızı satılıktır. Çay verebilir. Mükemmel bir oda hizmetçisidir”. Aynı gazete, 6 

Eylül 1868: “Güzel, sevimli, zarif ve namuslu bir Kreol satılıktır”. Aynı gazete, 9 

Eylül 1868: “Para ihtiyacı sebebiyle, zenci kadını satılıktır”. Aynı tarihli: “Zarif ve 

güzel bir melez satılıktır. 20 yaşında, tecrübe için ariyet de verilebilir”.60 

Anti-kölelik hareketi ilk kez Kuzey Amerika kolonilerinde başladı. 13 eski 

Koloni 4 Temmuz 1776 tarihli Bağımsızlık Bildirisi’nde, köleliğin kaldırılması için; 

“Bütün insanlar eşit olarak yaratılmıştır, mutluluğunu koruma, hürriyet ve yaşama 

hakkı gibi vazgeçilemeyen haklar insana Allah tarafından bağışlanmıştır” şeklinde 

açıklamalar yaptılar. Bu anti-kölelik hareketini bazı İngiliz delegeleri ile Güney 

eyalettekiler ret ettiler. Jefferson, Madison ve Hamilton, Washington’da yapılan 

anayasa toplantısında, köleliğin kaldırılmasında ısrar ediyorlardı. Kuzey eyaletler, 

1787 ile 1804 yılları arasında  köleliği kaldırırken, Güney Eyaletleri, sosyo-ekonomik 

şartlara, İncil’e ve Karl Marks’ın görüşlerine dayanarak köleliği savunuyorlardı.61  

2) Zenciler 

Siyah Afrika zencilerinin tüccarlığı, toprakların işlenmesinde duyulan ihtiyaç 

sebebiyle, XVI. yüzyılda başlamıştır. Kırmızıların öldürülmesi, siyahların da 

                                                 
58 Milliyet, 04/01/1992. 
59 BAŞARAN, Fatih, “Amerika’nın Mazlum Sahipleri Kızılderililer- Toprak İçin Bir Irk Kurutuldu,” 
Zaman, 25/10/1992.  
60 ÖZTUNA, Büyük Osmanlı Tarihi, VIII/507-508. 
61 Ana Britannica, “a.g.md.,” VIII/575. 
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köleleştirilmesi gerekiyordu. Afrika’ya seferler yaparak, ömürlerinde hiç silah 

görmeyen siyah derili insanları, ateşli silahlarla kuşatıp kıstırarak gemilere doldurup 

Amerika’ya taşıyan İngiliz, Portekiz, İspanyol, Alman ve diğer Batılılar, özel esir 

depoları kurmuşlardı. 1697 yılında Portekiz devleti, bu ticareti bizzat yapmaya 

başladı. Büyük gemisi olan devletler, birbiriyle rekabete girişmişti. İngiltere, 200 yıl 

bu esir ticaretini tekelinde bulundurmuştur.62  Bir keresinde Afrika’dan alınan 

300.000 esirden ancak 180.000 tanesi hayatta kalmıştı. Zenciler, hayvanlar gibi, 

gemilere gelişi güzel yığılırdı. Güneşe, yağmura, her şeye karşı en basit koruma 

tertiplerinden yoksun idiler. Bu bir çeşit esirlik idmanı idi. İsyanlara karşı durmak 

için prangalar, havasız ambarlar… Bütün eziyetlerden sonra, bazen ihracat 

iskelesinde üçte biri ölmüş ya da  kokmuş olurdu. Brezilya’da zenciler çiftçilere 

dağıtılır, efendisi derhal bir kızgın demirle esirinin etine damgasını basardı. 1848 

yılına kadar Amerika’ya taşınan siyah esir sayısı, dört milyonu aşmıştı. Brezilya’ya 

1848 yılında 60.000 zenci köle, 1849 yılında 54.000 zenci köle getirilmişti. Zamanla 

bu sayı düştü.63 

Amerika’ya XVI. yüzyıldan sonra getirilen Afrikalı kölelerin canı ve cismi, 

kafası ve kolu, her şeyi efendisinin malı idi. Zenciler, Güney’de de, Kuzey’de olduğu 

gibi, her türlü haklardan mahrum idiler. Mesela bir gün, çalışkan bir zenci, Rio de 

Janerio’da bir kahve tüccarına satıldı. .Yeni efendisi korkunç bir zalimdi. Zenci 

başkasına satılmak için günlerce yalvardı, yakardı ve her defasında efendisinden 

kırbaçla cevap aldı. Bir gün o kadar dayak yedi ki efendisine hücum etti. Zenciyi 

mahkemeye verdiler. Muhakeme, avukat ve hakimler arasında geçti. Son günü 

zenciye bir diyeceği olup olmadığını sordular. Afrika’nın bedbaht çocuğu şu cevabı 

verdi: “Tavuklar arasında darının ne diyeceği olabilir?” Bir kara esirin, efendisinden 

alacağı en büyük öç, kendisini asarak, efendisini birkaç altın zarara sokmaktan 

ibaretti. Zenciler satılık, kiralık alelade çarşı metaı idiler.64 

Buraya kadar yapılan araştırmalardan anlaşılıyor ki, tarihin başlangıcından 

itibaren köleliği, fiilen ve fikren kabul etmeyen millet ve devlet yok gibidir. Bunun 

yanında günümüzde köleliğin bittiğini kesin bir şekilde söylemek de imkansızdır. 

                                                 
62 ATAY, 286-287. 
63 Ana Britannica , “a.g.md.,” VIII/ 575; Meydan Larousse, “a.g.md. ,” VII/532; UMUR, a.g.e., s. 40-41. 
64 Ana Britannica , VIII/ 575; ATAY, s.283-288. 
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1789 yılında Fransa’nın İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nin 1. 

maddesinde “İnsan hür doğar ve hür yaşar” ibaresine rağmen köleliği kaldıramadığı 

ilmi gerçeklerle görülmüş oldu. “1815 tarihli Viyana Kongresi ile köle ticareti 

yasaklanmasına rağmen, köle ticaretinin devam ettiğini arşivlerden öğreniyoruz”.65 

1865’te, Amerika’da köleliğin ilga edildiği ilan edilmesine rağmen, hala 

Amerika’daki siyahların köle muamelesi gördükleri günümüz gazetelerinin haberleri 

arasındadır.Bütün bunların ötesinde, köleliğin kaldırılmasının asıl nedeninin, insani 

değil, ekonomik olduğunu görüyoruz. Çünkü köleler gibi çalışan makineler, canlı ve 

masraflı olan kölelere ihtiyaç bırakmıyordu.  

Sonuçta şu noktalara dikkat etmek gerekiyor; 

Birincisi, insanoğlunun ve milletlerin yaşadığı devirler göz önüne alınmadan, 

tarihteki olaylar hakkında doğru çıkarımlar elde edilemez. Örneğin, eski devirlerde 

bu insanlar, yaşayan köle, cariye denen isimler altında biliniyordu. Ama bugün aynı 

işleri yapan insanlar yok mu? 

Avrupa’da, Asya’da, Amerika’da velhasıl dünyanın her yerinde hizmetçilik 

yapan insanlara yapılanlar biliniyor, basın ve yayın organlarından takip ediliyor. 

Fakat ısrarla İslam ve Müslümanlar dile getiriliyor. Bir Müslüman, yanında 

çalıştırdığı kişinin tam ücretini veriyor, hak ve hukukuna dikkat ediyorsa; İslam, 

bugünkü uygulamalardan daha üstün olarak, onlara en iyi şekilde davranılmasını 

emrediyorsa, bunun karşılaştırılmasını insanlığın takdirine bırakıyoruz. 

İkincisi, bugün çok modern hukuk devleti dediğimiz, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’ni yayınlayan dünya devletlerinin yaptıkları ortadadır. Örnek olarak, 

Fransa’nın Cezayir’e uyguladıklarının ve bütün Hıristiyan dünyasının Bosna’daki 

uygulamalarının, insanların kölelik devrindeki uygulamalarından farkı yoktur. Tarihin 

ilkçağlarından itibaren (avcılıktan, çobancılık aşamasına geçirilirken) ortaya çıkan 

kölelik sisteminde köle, önceleri efendisinin sürülerine bakıyor ve ev halkından biri 
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sayılıyordu.66 Sanayi devriminden sonraki makineleşme dönemi kölelere olan ihtiyacı 

ortadan kaldırdığı için insanlar da kölelik müessesesini kaldırma gereği duydular. 

Köleliği kaldırdıkları iddiasıyla övünenlerin İslam’ın hükümlerine bir kez 

daha bakmaları ve bugün diğer milletlere karşı sergiledikleri uygulamaları 

değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. 

4) Araştırmanın Yöntemi 

‘Çağdaş Tefsirde Kölelik Yorumu’ konulu tezimizde: 

Veri Toplama Tekniklerimiz: Tarihin ilk devirlerinden itibaren köleliğin var 

olageldiği söylenmektedir. 19. yüzyıldan itibaren bu konuya ilginin arttığını 

görüyoruz. Biz yaptığımız bu çalışmada 19. yüzyıldan sonra yapılmış olan 

çalışmaların yanı sıra bu konu ile ilgili bilgi veren tüm eserlerden faydalandık. İlk 

olarak ilkçağlarda yaşamış olan değişik toplum ve devletlerde mevcut olan kölelik 

anlayışını ortaya koyan ve günümüzdeki kölelik anlayışını daha iyi anlamamıza 

yardımcı olan eserler toplanmıştır. Tabi ki kutsal kitapların köleler ve kölelik ile ilgili 

hükümleri de göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmamızın temelini, İslam dininin 

köleliğe bakışı oluşturduğundan Kur’an-ı Kerim’deki kölelik ayetleri ve ilk dönem 

tefsircilerinin bu ayetlerden neler anladığı çalışmamızın önemli bir bölümünü 

oluşturduğu için, bu –ilk dönem- kaynaklar detaylıca incelenmiştir. 

Kölelik anlayışı zamana ve toplumlara göre farklılık arz edebilmektedir. Bunun 

için de çağdaş tefsircilerin kölelik yorumları, günümüzdeki kölelik tartışmalarının daha 

kolay sonuca gidebilmesi için büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu bölümde çağdaş 

tefsircilerin kölelik ile ilgili yorumları geniş bir şekilde yer almıştır. 

Yukarıda belirttiğimiz sınırlar dahilinde eserlerin tamamına ulaşılabilmesi 

için kütüphane kataloglarını taradık, yine bibliyografik mahiyetteki eserlere 

ulaşmaya çalıştık. Bunun yanında üniversitelerde konu ile ilgili yapılmış olan 

çalışmalar, tezler ile çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makaleler de tespit edilerek 

çalışmamızda bunlardan da faydalanılmıştır. 
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Toplanan bu kaynaklar, çalışma planında belirttiğimiz bölümler çerçevesinde 

tasnif edilerek kullanılmıştır. İlk olarak toplanan kaynakların fişlenmesi yapılmıştır. 

Tasnif ve fişleme işleminden sonra araştırma ile ilgili notlar alınmıştır. Notların 

tasnifi ve bir silsile içinde sıralanması ile çalışmamızın ana başlıkları net bir şekilde 

ortaya çıkmıştır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

İLAHİ DİNLERDE VE KUTSAL KİTAPLARINDA KÖLELİK MÜESSESESİ 

A) Yahudilik’te ve Tevrat’ta Kölelik Müessesesi: 

Yahudiler tarih boyunca, birkaç asır hariç, devamlı olarak esir kalmışlardır. 

Böyle bir durumda Yahudiler’in köleliğe müsaade etmemesi gerekirken, bu durumun 

aksini görüyoruz. Bu hususta Kitab-ı Mukaddes’e başvurmadan önce, şunu 

belirtmekte yarar var; İsrailoğulları’nın ceddi olan Yakup peygamberin şeriatında 

esirlik mevcuttu.1 Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf ile ilgili pasajlardan o dönemde 

hırsızlık eden ve yakalanan hırsızın, malını çaldığı kimsenin kölesi haline 

getirildiğini2 anlıyoruz. 

İbranice’de köle mefhumu “eved” kelimesi ile ifade edilir. Çoğulu “avadim” 

olan bu kelime, “çalışmak” manasına gelen “bd” kelime fiilinden türemiştir3. 

Yahudilik’te Rab, intikamcıdır; din de milliyetçidir. Uluslararası ilişkilerde 

kısas prensibi vardır. Diğer milletler Yahudiler’in kölesidir. Çünkü Rab, Yahudiler’i 

üstün yaratmıştır; onlar tüm milletlerin üzerindedir; “seçilmiş millettir.” Bu sebeple 

Yahudiler, savaşta acımasızdır; düşman onlar için mubahtır; erkekler öldürülür, kadın 

ve çocuklar köle edilir, evleri yakılır. Barışları sahtedir; çünkü kendileri ile diğer 

milletler arasında eşitlik yoktur.4 Bu dinin Peygamberi Hz.Musa, Mısır’da Firavun’un 

sarayında büyümüştü. Zamanın Firavun’u, İsrailoğulları’ndan erkek olarak doğan 

çocukların öldürülmesini, sağ bırakılmamasını emretmişti. Akdeniz’deki, kölelik 

ticaretinde Yahudiler, Venedikliler ve Cenevizliler önemli bir yer işgal etmiştir.5 

Önceki bütün toplumlarda mevcut olan köleliği Yahudilik de kabul etmiştir. 

Mevcut Tevrat’ta dönemin anlayış ve uygulamalarını yansıtan bazı pasajlar vardır; 

Hz. Nuh’un üç oğlundan Ham’ın işlediği günah sebebiyle, oğlu Kenan’ın Ham’ın 

kardeşleri Sam ve Yafes’e kul olarak cezalandırıldığından6 bahsedilir. Tevrat’ta yer 

alan ifadelere göre, kişinin borcuna karşılık kendisini köle olarak satması7 

                                                 
1 CEVDET, Ahmet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Türk Neşriyat Yurdu, İstanbul, 1962,  I/25. 
2 12/Yusuf /75. 
3 ENGİN, Nihat, Osmanlı Devleti’nde Kölelik, s. 22. 
4 Kitab-ı Mukaddes, İstanbul, 1967, “Ahd-i Atik,” “Tensiye,” 20. Bölüm, s.311-312. 
5 İslam Ansiklopedisi, “Köle Md.si,” TDV. Yayınları, Ankara, 2002, XXVI/237-238. 
6 Kitab-ı Mukaddes,”Tekvin,” 9/20-29. 
7 Kitab-ı Mukaddes, “Levliler,” 25/39. 
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mümkündür. Ayrıca alacaklılar borçlarını ödemeden ölen kimsenin başka malı yoksa, 

çocuklarını köle olarak alabilirler.8 Bir kimse öz kızını da köle olarak satabilir.9 

Yakalanan hırsız, malını çaldığı kimsenin kölesi haline getirilir.10 

Tevrat’ta köle azadıyla ilgili herhangi bir ibare yoktur.11 Sadece bir yerde; 

“ağır borca girmiş olan bir Yahudi’nin borçlarını ödemek gayesiyle kendi kendini 

satmasından ve onun altı hizmet yılından sonra yedinci yılda serbest kalacağından12 

bahsedilmektedir. Bir de köle, efendisi tarafından kölenin gözünün kör edilmesi veya 

dişinin kırılması halinde ve efendisine para ödeyerek de hürriyetine kavuşabilir.13 

Diğer bütün milletlerde olduğu gibi, İbraniler’de de kölelik vardı. Köleliğin 

sebeplerini üç maddede14 toplayabiliriz: 

1) Satın alma. 

2) Borçlarını ödeyememe. 

3) Sefalet. 

İbraniler’de köleler menşei itibariyle ikiye ayrılıyordu: 

a) İbrani Köleler 

İbrani hukukunda kölelerin genellikle yabancı asıllı olmalarına dikkat 

edilmiş, bütün Yahudiler’in kardeş oldukları devlet büyüklerince belirtilerek, 

İbraniler’in birbirlerine köle olmaları engellenmiş ve istisnai durumlarda köle 

olabilecekleri haller ve sebepler sınırlandırılmıştır. Bu köleler borç veya fakirlik 

sebebiyle kendini satan insanlardır. İbrani kölelerin azat edilmesine dair bazı 

kolaylıklar vardır. Şöyle sıralayabiliriz; 

1) İbrani asıllı bir kölenin sahibi, Filistin’e sonradan yerleşmiş bir yabancı ise 

(aslen İbrani değilse), köle kendini satın alabilir ya da bir yakını kendisini hürriyetine 

                                                 
8 Kitab-ı Mukaddes, “II. Krallar,” 4/1-7. 
9 Kitab-ı Mukaddes, “Çıkış,” 21/7. 
10 Kitab-ı Mukaddes, “Tekvin,” 44/10; Krş. Kur’an-ı Kerim, 12/Yusuf /75.  
11 ENGİN, Nihat/ Vecdi, AKYÜZ, “Asrı Saadette Kölelik ve Cariyelik,” I/505. 
12 Kitab-ı Mukaddes, “Çıkış,” 21/2-6. 
13 Kitab-ı Mukaddes, “Çıkış,” 21/26. 
14 SARICIK, Kölelik, Cariyelik ve Harem, s. 78; Meydan Larousse, “a.g.md. ,” VII/532; FENDOĞLU, 
Hasan Tahsin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Kölelik ve Cariyelik, Beyan Yayınları, İstanbul, 1996, s. 73. 
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kavuşturtabilirdi. Yahudiler kardeş olduğu için, İbraniler’in başkalarına köle 

olmasını engellemişlerdir. Bir Yahudi’nin başka bir Yahudi’yi köle yapmasını da 

uygun görmemişlerdir.15 

2) İbrani bir köle, İbrani olan efendisine altı yıl hizmet ettikten sonra serbest 

bırakılmalı ve ona cömertçe ihsanda bulunulmalıdır. Eğer Yahudi köle hür olmayı 

kabul etmeyip, efendisinin hizmetinde kalmayı arzu ederse, o zaman efendisi onun 

kulağını biz denilen kunduracı iğnesiyle deler ve bu yolla köle efendisine ebediyen 

bağımlı hale gelir. Kendi aileleri tarafından satılan kız çocukları için de aynı kurallar 

geçerliydi.16 Altı yıl hizmetten sonra Yahudi kölelerin serbest bırakılmasıyla ilgili 

kanunlar pratikte uygulanamamıştır. Kral Zedekiah, halkla bir anlaşma yaparak her 

adamın yedinci yılın sonunda kölelerini serbest bırakma hususunu kanun haline 

getirdiyse de, halktan hemen hemen hiç kimse kölesini azat etmemiştir.17 

3) İbrani bir köle, altı yıl İbrani efendisine hizmet edip, yedinci yılında azat 

edilmezse, kölelerin her 50 yılda bir gelen yubil yılında azat edilmesi Tevrat’ın 

emirleri arasındadır.18 

Bugün elimizde bulunan Tevrat’ın özellikle İbrani asıllı kölelere getirdiği 

kolaylığı açıkça görmekteyiz. Fakat Yahudiler, köleleri Yahudi olan ve olmayanlar 

şeklinde ikiye ayırarak, İbrani olmayanlara çok sert davranıp, ağır yaptırımlar 

uygulamışlardır. 

b) Yabancı Köleler  

Bu tür kölelere hiçbir zaman özgürlük imkanı vermemişlerdir. Bu tip köleler, 

devamlı olarak İbraniler’in köleleri olmaya devam edeceklerdir. 

Tevrat’ın Levliler bölümünde, yabancı uyruklu köleler için şu ifadeler yer 

alır: “Kulların (kölelerin) ve cariyelerin etrafınızda olan taifelerden olsun. Kulları ve 

                                                 
15 Kitab-ı Mukaddes, “Levliler,” 25/39, 47-55; “Çıkış,” 21/25; AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı’da 
Harem, s. 81;  ATEŞ, Ali Osman, Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, İstanbul, 1996, s. 404.  
16 Kitab-ı Mukaddes, “Levliler,” 25/39 ; “Çıkış,” 21/2 ; Tensiye, 15/12,14 ; ATEŞ,  a.g.e., s. 405; ENGİN, 
Nihat, Osmanlı Devleti’nde Kölelik, s. 22; AKGÜNDÜZ, Umumi Hukuk Tarihi, s.190; BEĞ, Ahmet 
Şefik, s.17. 
17 ENGİN, Nihat, a.g.e., s. 24. 
18 Kitab-ı Mukaddes, “Levliler,” 25/39, s. 126; “Çıkış,” 21/2 ; Tensiye, 15/12,14 ; AKGÜNDÜZ, 
Ahmet, Osmanlı’da Harem, s. 82; ATEŞ, a.g.e., s. 405; ENGİN, Nihat, a.g.e., s. 22; SARICIK,  s. 76.  
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cariyeleri onlardan satın alabilirsiniz. Hem dahi yanınızda misafir olan gariplerin 

evladından, gerek onlardan, gerek diyarınızda tevlid ettikleri ve yanınızda olan 

kabilelerden, kendi mülkünüz olmak üzere satın alabilirsiniz. Hem onlar daima 

kulunuz olup, sizden evladınıza miras mülkü olmak üzere terk edersiniz; fakat 

kardeşlerinize, İsrailoğulları’na, birbirinize sertlikle efendilik etmeyeceksiniz.19 

Tevrat’a göre savaş esirleri de aynı statüde köle yapılmalıdır.20 

Burada İbrani olmayan milletlerden köle edinilmesine müsaade edilmesinin 

yanında, teşvik vardır. İbraniler’in yanında olan misafirlerden, yolcuların 

evlatlarından ve onların çocuklarından veya diğer kabilelerden mülkleri olmak üzere, 

köle edinebileceklerinden, satın alma yoluyla elde edilecek kölelerin ebedi olarak köle 

olduklarından, bu köleleri çocuklarına miras bırakabileceklerinden bahsedilmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte İbrani hukukunda kölelerin, dönemin diğer 

milletlerine göre birçok haklara sahip olduğunu belirtelim. Kısaca bu hakları 

özetleyecek olursak; 

-Köleler, sahiplerinin ev halkından biri sayılıp, imtiyaz kullanabilirler. Kutsal 

tatil günleri ve resmi tatil günlerini korumadan mesuldürler. Altı gün çalıştırılıp bir 

gün dinlendirilmelidirler. Kölelere günah çıkarttırılmalıdır. Köleler kendilerine çok 

acı veren bir yara olduğunda salıverilmelidir. Şayet efendisi onun gözünü oymuş 

veya dişini sökmüşse bu organlar sebebiyle onu serbest bırakmalıdır.21 Köleler 

evlenebilir. Hatta bir köle efendisinin kızı ile de evlenebilir.22 Fakat kölelerin mülk 

edinmesi şiddetle yasaklanmıştır. Kölelerini hür bir kadınla evlendiren, başının 

üstüne bir muska koyan, cemiyet huzurunda kanunlardan üç mısra okumasını 

kölesine teklif eden veya kölesine hürlerin yaptığı işi yapmasını teklif emreden, 

köleyi azat etmiş olur.23  

                                                 
19 Kitab-ı Mukaddes, “Levliler,” 25/44-46, s. 126; TURNAGİL, Ahmet Reşit, İslamiyet ve Milletler 
Hukuku, İstanbul, 1972, s. 200-202. 
20 Kitab-ı Mukaddes, “Sayılar”, 31/26, s. 169. 
21 ENGİN,  Nihat, Osmanlı Devleti’nde Kölelik., s. 23; SARICIK, s. 77; AKGÜNDÜZ,  Ahmet, 
Osmanlı’da Harem, s. 82. 
22 Rehber Ansiklopedi, XII/214;  SARICIK,  s. 77;   
23 SARICIK, s. 82. 
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Sonuçta, Yahudilik’te, ilahi vahye dayanması sebebiyle –Kur’an-ı Kerim’e 

göre tahrif edilmiş24 olmasına rağmen– aynı dönemde yaşamış olan milletlere göre 

kölelere daha iyi davranılmıştır. Tevrat’tan alınan şu hüküm bunun en net örneğidir; 

“Köleye ceza müstahak olursa, bu konuda hüküm sadece ve sadece hakimden sadır 

olmalıdır.”25 Diğer milletlerde olduğu gibi, sahiplerinin köleler üzerinde sınırsız 

hakları ve keyfi uygulamaları yoktu. 

B) Hristiyanlık’ta ve İncil’de Kölelik Müessesesi 

Hristiyanlık ve Hristiyanlık’ın kutsal kitapları olan dört kitapta (Matta, 

Markos, Luka ve Yuhanna) savaş esirleri ve kölelik ile ilgili kurallar yoktur. Daha 

çok gönül temizliğinin ön plana çıktığı görülmektedir. İncil’de: “Bir yüzünü vurana, 

diğer yüzünü çevir.”26 der. Yine İncil’e göre Hz.İsa şöyle der: “Ben barış için değil 

kılıç için geldim, ben yeryüzünde harp ateşini yakmaya geldim.”27 Kiliseye göre 

haçlı seferleri meşrudur. Hatta hepimiz biliyoruz ki, haçlı seferlerinin 

düzenlenmesinde en büyük pay kilisenindir. 15 Temmuz 1099 günü Hıristiyanlar 

Kudüs’ü ele geçirince, yetmiş bin Müslüman’ı kılıçtan geçirdiler. İhtiyar, kadın ve 

çocuklara acımadılar. Bu insan mezbahası üç gün sürmüştür.28 

İncil’de bütün insanların birbirini kardeş bilmesi gerektiğinin belirtilmesine 

rağmen, köleliğin yasaklanmamış olması ilginçtir. Yahudilik gibi, Hrıstiyanlık da 

köleliği kabul etmiştir. Mevcut olan İnciller, Tevrat’ın biraz önce anlatmaya 

çalıştığımız hükümlerini olduğu gibi kabul etmiştir. Hz. İsa: “Ben Tevrat’ı 

değiştirmek için değil, tamamlamak için gönderildim.” diyordu. Hz. İsa, köleliği 

reddetmedi, köleliğe sınır koymadı, köleliği azaltmadı. Bugünkü mevcut İnciller’de 

de köleliğin kaldırılması hususunda hiçbir kural yoktur.29 Hz. İsa kölelik meselesi ile 

ilgili bir şey söylemediği gibi, havarileri de kesin ve net bir şey söylememişlerdir. 

Ancak köleliğin haram olduğunu iddia eden hiçbir Hristiyan devlet ve millet de 

olmamıştır. Gerek Katolik kilisesi gerekse diğer kiliseler köleliği vakıa olarak kabul 

etmişler ve kendi dindaşlarını bile köle etmekte sakınca görmemişlerdir.30 

                                                 
24 7/Ara’f /93.   
25 Kitab-ı Mukaddes, “II.Kitap,” 20/21; “Huruç,” 21, 23, 26, 12; “Tensiye,”16.  
26 Kitab-ı Mukaddes, “Matta İncili,” Bölüm V. 
27 Kitab-ı Mukaddes, “Matta İncili,” Bölüm X. 
28 AMİR, Abdullatif, Ahkamu’l-Esra ve’s-Sebaya fi’l-Hurubi’l-İslamiyye, Darü’l-Kitabi’l-Mısri ve 
Darü’l-Kitabi’l-Lübnani, 1406/1986, s. 43-44. 
29 İslam Ansiklopedisi, TDV, “Köle md.si,” XXVII/237; Meydan Larousse, “a.g.md. ,” VII/532.  
30 İslam Ansiklopedisi , “a.g.md.,” XXVI/237; AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı’da Harem, s. 107.  
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Hz. İsa’nın havarilerinden Pavlos’un Efesliler’e gönderdiği bir mektupta 

şöyle dediği nakledilmektedir: “Ey Köleler! Hz. İsa’ya itaat ettiğiniz gibi, 

efendilerinize de itaat ediniz… Köle, efendisine boyun eğmelidir, her şeyde hoşnut 

etmelidir, itiraz etmemelidir.”31 Yine Pavlos’un Tito Matus’a yazdığı bir mektupta, 

“Köleler, efendilerine gayet saygılı olmalıdırlar. Onlara hizmette kusur 

yapmamalıdırlar. Zira bu İsa’nın öğüdüdür.”32 dediği nakledilmiştir. 

Bütün bunlar Hristiyanlık’ın köleliği kabul ettiğinin göstergesidir. 

Hristiyanlık, kölenin efendisine davranış şeklini dahi belirlemiştir. 

Havarilerden sonra gelen ruhani liderler de havarilerin izinde yollarına devam 

etmişler ve köleliği meşru görmüşlerdir. Bunlardan İzidoros şöyle demektedir: 

“Efendin seni azat etmek istese bile, senin esir kalmanı tavsiye nasihat ederim. 

Çünkü bu suretle hem semadaki hem de yerdeki efendilerine hizmet etmiş 

olacağından hesap gününde az  hesap verirsin.”33 

Hıristiyan filozof Saint Thomas d’Aguino: “Kölelik, Hz. Adem’in ilk 

günahının kaçınılmaz sonucudur. Tabiat bazı insanları, köle olmaları için tahsis 

eylemiştir.”34 diyerek köleliğe karşı bir hareket içerisinde yer almamıştır. Diğer 

Hristiyan filozoflar da karşıt görüş belirtmemişlerdir. Onlara göre kölelik, insan 

fıtratına uygundur, bazı insanlar köle olarak yaratılmıştır. Roma Katolik kilisesi, 

köleliğin geçerli bir kurum olduğunu tanıdı. Diğer Hristiyan kiliselerinin tutumu da 

Roma Katolik kilisesinden farklı olmamıştır. Angilkan ve Luther kiliseleri de 

Rönesans ve Reform yıllarında köleliğe izin vermiştir.35 Ortaçağ boyunca, 

Avrupa’da, şehvet sebebiyle savaş, korsanlık, borç, kumar, ticaret, servet edinmek, 

iktisadi menfaat gibi sebeplerle kölelik yaygındır. Bütün bunlar, 20. yüzyıla kadar 

Avrupa’da ve Amerika’da kölelere ve Kızılderililer’e yapılanları açıklamaktadır. 

Şunu belirtmekte fayda var; Hristiyanlık’ın zamanla Avrupa’da kölelere daha 

yumuşak davranılması konusunda olumlu etki yaptığı da gerçektir. Ama aynı etki 

Amerika’da görülmez.36 

                                                 
31 İncil, VI. Bölüm; Rehber Ansiklopedisi , “Köle md.si,” XII/214; AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanl’da 
Harem, s.107. 
32 Rehber Ansiklopedisi , “a.g. md.,” XXII/214. 
33 İncil, VI. Bölüm; BEĞ, Ahmet Şefik, s. 39 vd.  
34 İslam Ansiklopedisi, TDV, “a.g.md.,” XXVI/237. 
35 Ana Britannica, “a.g.md. ,” XIII/575.  
36 İslam Ansiklopedisi, TDV, “a.g.md.,” XXVI/237 . 
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Kur’an-ı Kerim, bugün elimizde bulunan İncil’in de Tevrat gibi tahrif edilmiş 

olduğunu belirtir.37 Yoksa her iki kitabın da köleliği reddetmemesi düşünülemez. 

Çünkü kölelik vahyin özü ile bağdaşmaz. Ama insanların bu iki kitap (Tevrat ve 

İncil)tan kölelik ile ilgili hükümleri çıkarmaları söz konusu olabilir. 

C) İslamiyet’te Kölelik Müessesesi 

İslamiyet’te ibadet sadece Allah’a yapılır, bütün insanlar Allah’ın yaratmış 

olduğu varlıklardır, bir ana ve babadan yaratılmışlardır ve birbirlerine üstünlükleri 

yoktur. Allah katındaki üstünlüğün sadece takva38 ile olduğu bildirilmiştir. Böylece 

İslam, kölelik müessesesine farklı bir veçhe kazandırmıştır. İslam dininin yayılmasını 

amaçlayan savaşlardaki esirler dışında köle ve cariye edinilmesini yasaklamıştır. 

Köle ve cariyelere adalet ve merhamet sınırları içinde iş yaptırılması istenmiş, bunun 

yanında efendilerine de onlarla ilgili birtakım sorumluluklar yüklenmiştir.  

İslam dini de Yahudilik ve Hrıstiyanlık’ta olduğu gibi kölelik müessesesini 

tanımıştır. Ancak gerek Tevrat’ta gerekse İncil’de kölelerin azat edilmeleri hakkında 

bir tek kelime bile sarf edilmezken, Kur’an-ı Kerim’de köleleri konu alan ayetlerin 

birçoğu onların azat edilmeleri39 ile ilgilidir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de, efendilerin 

cariyelerle olan ilişkilerin haram edilmediğini,40 cariyelerle hür kişilerin de 

evlenebileceğini,41 cariyelerin sahipleri tarafından fuhşa zorlanamayacaklarını,42 

kölelere iyi muamele edilmesi gerektiğini,43 kendi bedelini ödeyip hürriyetine 

kavuşmak isteyenlere izin verilip, yardım edilmesini,44 köle ve cariyelerin efendilerinin 

odalarına giriş ve çıkışlarda uymaları gereken davranış kurallarını,45 eş seçiminde 

mümin bir erkek ve kadın için, mümin bir cariye ve kölenin, -hür bile olsa- putperest 

bir kadın ve erkekten daha hayırlı olduğunu,46 belirten ayetler de mevcuttur. 

İslam, almış olduğu dini ve hukuki tedbirler ile köleliği fiilen kaldırmıştır. 

Yalnız, bütün dünyada köleliğin yaygın olduğu bir dönemde, hatta savaşlarda esir 

                                                 
37 2/Bakara/75, 79; 5/Maide/116-117. 
38 49/Hucurat /13. 
39 2/Bakara/177; 4/Nisa /92; 5/Maide /89; 9/Tevbe /60; 58/Mücadele /3; 90/Beled /13. 
40 4/Nisa /3, 24, 36. 
41 4/Nisa /25. 
42 24/Nur /33. 
43 4/Nisa /36. 
44 24/Nur /33. 
45 24/Nur /58. 
46 2/Bakara /221. 
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alınan Müslümanlar’ın köleleştirildiği bir zamanda, tek taraflı bir tasarruf ile, “ben 

köleliği kaldırdım” demesinin pratikte bir değeri olmazdı. Bunun için İslam, köleliği 

tedrici olarak kaldırma yolunu tutmuştur. 

İslam’ın köleliği tarihi şartları içerisinde mevcut kölelerin toptan azat 

edilmeleri gibi, radikal bir karar almamasında, hem toplumsal bir tepkiye hem de 

ekonomik ve sosyal bunalımlara neden olacak olması yatmaktadır. Köleliği yasak 

eden bir hüküm daha çok o günün sosyal ve ekonomik şartları nedeniyle, 

gelmemiştir.47 Aslında o günün şartlarında idari açıdan da böyle bir kararın yanlışlığı 

ile ilgili şunları söyleyebiliriz; 

1) Her şeyden önce köleliğin ortadan kaldırılması, toplumda sert bir kırılmaya 

neden olurdu. O dönemde toplumun en önemli organlarından biri de kölelerdi. Üretim 

ve hizmet sektörü de köle emeğine bağlıydı.48 Kölelerin toptan özgürleştirilmeleri, 

üretim ve hizmet sektöründe büyük boşluklar meydana getirecekti. 

2) Kölelerin hepsinin hürriyetlerine kavuşturulmaları, sayısal olarak da 

toplumun önemli bir kesimini oluşturan kölelerin, alışmış oldukları himayeden 

yoksun olmaları demek olurdu. Böyle olunca da, bu durum toplumda büyük bir 

işsizler, aç ve sefiller sınıfının ortaya çıkmasına neden olurdu.49 

3) Kölelerin hürriyetlerine kavuşturulmaları fert ve toplum açısından da 

sakıncalıydı. 50 Köle sahipleri kölelerin hemen hepsinin bir anda kendi statülerine 

yükseltildiklerini gördüklerinde, yıllardır kemikleşmiş olan telakkilerini değiştiremeyip, 

daha sert tepkiler verebilirlerdi. 

4) Köleler açısından da bu durum çok farklı olmazdı. Onlar da efendilerinden 

gelen emirleri yapmaya alışık oldukları için, toptan azat edilmelerinde boşluğa 

düşecekler ve toplumun sırtında bir yük olacaklardı.51  

                                                 
47 RAHMAN, Fazlur, Allah’ın Elçisi ve Mesajı,  (Çev.: Adil ÇİFTÇİ), Ankara Okulu Yayınları, 
Ankara, 1997, s. 49. 
48 PARLA, Jale, Efendilik, Şarkiyatçılık, Kölelik, İletişim Yayınları, İstanbul, 1955, s. 20. 
49 KUTUP, Muhammed, İslam’ın Etrafındaki Şüpheler, (Çev.: Ali ÖZEK), Tuğra Neşriyat, İstanbul, 
1982, s. 49-50. 
50 AKTAN, Hamza, “Hz. Peygamber Döneminde Kölelik Olgusu ve İnsan Özgürlüğüne Kur’ani 
Yaklaşım,” Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 2001, S. 16, s. 70-71. 
51 KUTUP, Seyyid, Fi’zılal-il–Kur’an, (Çev.: M.Emin SARAÇ, İ.Hakkı ŞENGÜLER, Bekir 
KARLIĞA), Birleşik Yayıncılık, İstanbul, t.y., I/333. 
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5) Mevcut kölelerin toptan azat edilmeleri ekonomik ve idari bakımdan da 

imkansızdı. Çünkü, köle sahipleri köle alım satımının meşru olduğu dönemlerde 

yüksek bedeller ödeyerek kölelere sahip olmuşlardı.52 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı İslamiyet, köleliği bir anda kaldırmamış, 

ancak köleliğin zamanla ortadan kalkmasına yönelik tedbirler almıştır. Bu tedbirler 

hem Kur’an-ı Kerim tarafından hem de Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından alınmıştır. 

Bu konudaki tedbirleri ayrı ayrı inceleyelim. 

1) Ku’ran-ı Kerim’in Aldığı Tedbirler 

a) Mevcut Köleleri Hürriyetlerine Kavuşturmakla İlgili Aldığı Tedbirler: 

I) Kur’an’da Zorunlu Köle Azadı 

Kur’an bazı suçlar için kefaret olarak köle azat etme zorunluluğu getirmiştir. 

Böylece kişi bir taraftan işlediği bir suç için Allah’ın affına vesile olur ümidiyle köle 

azat etmekte, zihninde köle azadı bir ibadet niteliği kazanmakta, diğer taraftan 

köleler bu vesileyle hürriyetlerine kavuşma fırsatı bulmaktadırlar. Kefaret olarak 

köle azat etmeyi gerektiren suçlar isim isim belirlenmiştir. Bunlar; hataen adam 

öldürme, zıhar yapma, yemin bozmadır. 

- Hataen Adam Öldürme 

Hataen adam öldüren bir kimsenin öldürdüğü kişinin mirasçılarına diyet 

ödeme borcu dışında kefaret olarak ayrıca bir köle azat etmesi gerektiği Kur’an’da 

mealen şöyle ifade edilmiştir: “Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini 

öldürmeye hakkı olamaz. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse mümin bir  köle azat 

etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir.”53 Kur’an’ın 

nazil olduğu dönemin şartlarında sıklıkla karşılaşılacak bir durum olan hataen işlenen 

bir cinayet bir kölenin azat edilmesi fırsatının doğması demekti. 

- Kocanın Karısına Zıhar Yapması 

Cahiliye örfüne göre karısına öfkelenen bir koca boşamak amacıyla, bundan 

böyle bana haramsın anlamında, “sen bana anamın sırtı gibisin.” der, bu klişeleşmiş 

                                                 
52 WAFİ, Ali Abdulvahap, “İslamiyet’e Göre Kölelik,” (Çev.: Kemal IŞIK), Ankara Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1962, IX/207.  
53 4/Nisa /92. 
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cümle ile karısını boşamış olurdu. Bu klişe cümlede sırt anlamında “zahr” kelimesi 

kullanıldığı için bu tür boşamaya zıhar adı verilmiştir. Cahiliye örfünde boşama kabul 

edilen bu gelenek zıhar ayetiyle değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre, zıhar artık 

boşama değil, ancak kocanın karısıyla zevci ilişkide bulunmamak üzere yaptığı bir 

yemin olarak kabul edilmiştir. Koca, zıhar yaptığına pişman olmuşsa yemininden 

vazgeçme durumuna düşmüş olduğundan yemin kefareti olarak bir köle azat etmesi 

gerektiği, ilgili ayette şu mealle açıklanmaktadır: “Eşlerine zıhar yaparak onlardan 

ayrılmaya kalkan, sonra da söylediklerinden dönenlerin eşleriyle zevci ilişkide 

bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir, işte size emredilen budur. Allah 

yaptığınız her şeyden haberdardır.”54 Burada kölenin mümin olması şartı 

aranmamaktadır. Azat edilecek kölenin kadın, erkek, müslim, gayr-i müslim, yetişkin 

veya çocuk olmasının bir önemi yoktur. Zıhar, Arap geleneğinde sıklıkla karşılaşılan 

bir alışkanlık olduğundan bu yolla pek çok köle için azat edilme şansı doğmaktaydı. 

- Yemin Kefareti 

Kişinin herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak için yemin ettiği sıklıkla 

görülen bir durumdur. Kişi herhangi bir konuda yemin ettiği halde yemininin 

gereğini yerine getirmeyecek olursa, Allah adını kullanarak ant içtiği ve andını 

yerine getiremediği için kefaret ödemek ve kefaret olarak bir köle azat etmek 

zorunda olduğu Kur’an’da şu mealde ifade edilmiştir: “Allah sizi kasıtsız olarak 

yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ama bilerek yaptığınız yeminlerden 

dolayı sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız onun kefareti ev halkınıza 

yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden on fakiri doyurmak yahut on fakiri 

giydirmek veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır.”55 

Her toplumda, yemin edip yemininin gereğini yerine getiremeyen insanların 

oranı küçümsenmeyecek ölçüdedir. Ayette sıralama on fakiri doyurmak, on fakiri 

giydirmek ve bir köle azat etmek olarak görülüyorsa da kişinin mali gücüne göre teklifin 

ağırdan hafife doğru olması mantık gereğidir. Köle azat etme imkanı olan kişinin daha 

hafif alternatifleri tercih edebilmesi mümkün değildir. Köle azadı konusunda ekonomik 

gücü yeterli olan kişiler üzerinde idari yaptırım da söz konusu olabilir.  

                                                 
54 58/Mücadele/3. 
55 5/Maide /89. 
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II) Kur’an’da İradi Köle Azadı 

Kefaret olarak zorunlu köle azadı müessesesiyle, mevcut kölelerin 

hürriyetlerine kavuşturulmalarına, müminleri Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak üzere 

köle azadına özendiren ayetler de eklenmiştir. Söz konusu ayetler inananların 

tümünü köle azadına teşvik ederek müesseseye büyük bir boyut kazandırmıştır. Bu 

konuda Kur’an’da iki ayet mevcuttur. Ayetlerden biri şu mealdedir: “Takva kıble için 

yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirmeniz değildir. Lakin takva Allah’a, 

ahiret gününe, meleklere, kitaplara iman eden, sevdiği malını Allah’ı hoşnut etmek 

için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere veren ve köle 

azat etmek için harcayanın takvasıdır.” 56 

Bu ayetin kıblenin Mescid-i Aksa’dan, Mescid-i Haram’a çevrilmesini Hz. 

Peygamber’in keyfi tercihlerine göre din uyduran sahte bir peygamber olduğu 

iddiasının kanıtı olarak ileri süren Yahudiler’e bir cevap olarak indiği ileri sürülür.57 

Namazda kıble için insanların yönünü doğuya veya batıya çevirmelerinin özle ilgili 

olmadığı, bunun sadece bir şekil şartı olduğu, özün şekilden daha önemli olduğu, özün 

ise başta Allah’a iman ve sayılan diğer inançlar ve salih ameller yanında Allah’ın 

hoşnutluğunu kazanmak için köle azat etmek olduğu ifade edilir. Yani köle azadı bir 

şekil şartı değildir. Dinin özünü oluşturan salih amellerin önemlilerinden biridir. 

İradi köle azadı kapsamında müminleri köle azadına teşvik eden diğer ayet ise 

şu mealdedir: “Biz o inkarcı insana hayıf ve feryatlarını göstermedik mi? Fakat o sarp 

yokuşu aşmaya çalışmadı. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş bir köleyi 

hürriyetine kavuşturmaktır.”58 Bu ayette köle azadı sarp yokuş olarak nitelenmektedir. 

Yani köle azadı, mal varlığından önemli bir çıktı nedeni olacağından, herkesin göze 

alamayacağı, Allah katında önemli ve makbul bir ibadet olarak tanımlanmakta, 

Allah’ın hoşnutluğu için güç olanı başarma konusunda müminler yarışa ve rekabete 

davet edilmektedirler.  

III) Kur’an’da, Köle Azadında Finans Kaynağı Olarak Zekat Fonu  

Mevcut kölelerin hürriyete kavuşturulmasında, zekat fonundan ayrılacak 

payla devletin de köle azadına katılması gerektiği Kur’an’da açık bir ifadeyle 
                                                 
56 2/Bakara /177. 
57 ELMALILI, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (Sad.: Doç.Dr. İsmail KARAÇAM, vd.), Azim 
Dağıtım, İstanbul, 1992, I/491. 
58 90/Beled /10-15. 
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belirtilmiştir. Konuyla ilgili Kur’an hükmü mealen şöyledir: “Zekatlar sadece fakire, 

düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalbi Islam’a ısındırılacak olanlara, 

kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış 

yolcu ve gariplere mahsustur.” 59 

Kur’an’ın nazil olduğu Rasulullah döneminde zekat, Hz. Peygamber’in 

görevlendirdiği zekat memurları tarafından toplanırdı. Tüm zekat gelirleri ayrı bir 

fonda birikirdi. Bu uygulamanın Hz. Osman’ın hilafeti döneminde altın ve gümüş gibi 

matrahı ancak mükellefin beyanına göre belirlenebilecek malların zekatının fukaraya 

bizzat mükelleflerce ödenmesi kararının verilmesiyle değiştirildiği kaydedilmiştir.60 

Medine’de bulunan Selman-ı Farisi, uzun birtakım maceralardan sonra, 

İslamiyet’ten önce bazı Arap kabilelerine esir düşmüş ve sonunda Medine’de 

Yahudiler’e köle olarak satılmıştı. H. 4. yılda Hz. Muhammed’in huzuruna çıktı ve 

Müslüman olduğunu bildirdi ve kendisinden azat edilmesini istedi. Selman’ın 

Yahudi efendisi, sadece bir miktar altın para değil, aynı zamanda, onun diktiği hurma 

ağaçlarından olması şartıyla bir miktar da hurma karşılığında azat edilmesini kabul 

etti. Selman’ın bu ücretinin ödenebilmesi için, Benu Suleym kabilesinin altın 

madenlerinden gelen zekat vergisi kullanılmış ve bir yıl geçmeden de taze hurma 

fidanları şart koşulan meyveyi de vermiştir. Selman, bundan sonra Hz. Peygamber’in 

en yakın arkadaşlarından biri olmuştur.61 

Hz.Peygamber’in uygulamasına göre zekat sandığı önemli bir meblağın 

biriktiği bir sosyal yardım fonuydu. Dolayısıyla bu fonun iyi kullanılması halinde 

pek çok kölenin devlet eliyle hürriyetine kavuşturulması mümkün olabilirdi. 

IV) Azatlık Sözleşmesi (Mükatebe Akdi) 

Mükatebe veya kitabet akdi denen azatlık sözleşmesi, köle ile efendisi 

arasında yapılan ve belirli bir bedel karşılığında köleyi hürriyetine kavuşturan akittir. 

Mükatebe sözleşmesini yapan köleye de mükatep köle denir. Mükatebe akdini de 

bizzat Kur’an-ı Kerim mealen şu ayetiyle emretmiştir; “Köle ve cariyelerinizden 

                                                 
59 9/Tevbe /60. 
60 YAVUZ,Yunus Vehbi, İslam’da Zekat Müessesesi,  On Üçüncü Baskı, İstanbul, 1977, s.420. 
61 HAMİDULLAH, Muhammed, İslam Peygamberi, (Çev.: Prof.Dr. Salih TUĞ), I-II, İrfan Yayınları, 
İstanbul, 1995, I/414. 
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sizinle mükatebe akdi yapmak isteyenlerle, eğer onlar hakkında hayırlı olacağına 

kani iseniz, onlar ile mükatebe yapınız ve bedellerini ödemelerinde  yardımcı olmak 

gayesiyle, Allah’ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz.”62 Bu ayetten 

hareket eden İslam hukukçularına göre, mükatebe talebinde bulunan köleler için 

böyle bir akdi yapmak, köle için bir hak, efendi için ise bir görevdir ve köle bu 

durumda efendisinin emrinden çıkar fakat mülkiyeti devam eder.63  

Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız bölümde kölesiz bir toplum oluşturmak 

üzere Kur’an’da ortaya konan geçiş sürecinin bir boyutuna değinmiş olduk. Bu da 

mevcut kölelerin birer ikişer azat edilmesi suretiyle köle emeğine şartlanmış bir 

toplumdan kölesiz bir topluma yumuşak bir geçişi sağlama planıdır. 

b) Mevcut Kölelere Yeni Köleler İlave Edilmemesi  

Kur’an-ı Kerim kölesiz bir topluma geçiş sürecinde, sadece mevcut kölelerin 

tasfiyesiyle hedefe ulaşamazdı. Köle sınıfına yeni üyelerin eklenmemesi de 

gerekiyordu. Kölesiz toplum oluşturma projesinden söz edebilmek için hür insanların 

köleleştirilmesine müsaade edilmemeliydi. Kur’an’ı bu açıdan incelediğimizde hür 

insanların köleleştirilmesine izin veren bir ayetin bulunmadığını görüyoruz. Biz 

burada Kur’an’da köleliğe açıkça izin veren bir ayet aradığımız için izinden 

bahsediyor değiliz. Bizim amacımız, mevcut ayetler ışığında Kur’an’da köleliğin 

tasvip edilen bir müessese olmadığına işaret etmektir.  

Klasik fıkıh anlayışına göre devlet başkanının harp esirleri hakkında alternatif 

kararlar verebileceği, bu kararların, öldürülme, esir mübadelesi, bedelli salıverme, 

bedelsiz salıverme ya da köleleştirme şeklinde olabileceği görüşü tekrarlanagelmiştir. 

Oysa ki Kur’an’da harp esirlerinin devlet başkanınca uygun görüldüğü 

takdirde köle yapılabileceğine dair bir ayet mevcut olmadığı gibi aksini ifade eden, 

yani harp esirlerinin köle yapılamayacağını belirten ayet mevcuttur, ilgili ayette 

mealen şöyle buyurulmaktadır: “İnkarcılarla savaş meydanında karşılaştığınız zaman 

                                                 
62 24/Nur /33. 
63 BİLMEN, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı İslamiyye ve Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Basım ve 
Yayınevi, İstanbul, 1968, IV/48 vd. 
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boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince esir alıp bağı sıkı tutun. Savaş 

sona erince onları ya bir bedel alarak veya karşılıksız olarak salıverirsiniz.”64 

Ayette açıkça görüldüğü üzere savaş esirlerine uygulanacak Kur’an’ın hükmü 

er veya geç serbest bırakmadır. Serbest bırakma ön şartı olarak bir bedel alınması 

günün politikasına uygun düşüyorsa bir bedel alınarak bırakılır. Savaş esirleriyle 

ilgili kararlar günün koşullarına göre şekillenen politikalarla belirlenecektir. Bedelsiz 

salıverilmesi daha uygun görünüyorsa karşılıksız serbest bırakılır. Kur’an’daki 

kölelerle ilgili ayetlerin mevcut kölelerin haklarında ve statülerinde yapılması 

öngörülen düzeltmelerle ilgili olduğu dikkate alındığında hür kişilerin köle 

yapılmalarına cevaz veren, bir başka ifadeyle mevcut kölelere yenilerinin 

eklenmesini mümkün kılan bir ayet gösterilemez. 

2) Mevcut Kölelere Sünnette Zorunlu Köle Azadı 

- Oruç Kefareti 

Mevcut kölelerin hürriyetlerine kavuşturulmasında, Hz. Peygamber tarafından 

da bir ekleme yapıldığını  görüyoruz. Ebu Hüreyre’den yapılan ve Nesei dışında 

Kütüb-i Sitte’de kaydedilen rivayete göre Ramazan orucunu mazeretsiz olarak 

bozmuş olan bir kişiye Hz. Peygamber bir köle azat etmesi gerektiğini söylemiştir.65 

Yukarıda adı geçen suçu işleyenlere kefaret olarak teklif edilebilecek 

yükümlülükler için sayısız alternatifler mevcut iken bunlar arasından köle azadının 

seçilmiş olması oldukça anlamlıdır. Kefaret olarak köle azadının seçilmiş olması 

mevcut kölelerin hürriyetlerine kavuşturulmasına verilen önemin göstergesidir. 

3) Hz. Peygamber’in Uygulamalarında  Köle Azadı  

a) Çocuk Annesi Cariye (Ümmü’l-Veled) 

Hz. Peygamber’in bu konudaki hadis-i şerifi şöyledir; “Şayet, bir cariyenin 

efendisinden bir çocuğu dünyaya gelecek olursa, bu efendi onu önceden azat 

etmemiş bile olsa, onun ölümüyle o kadın kendiliğinden azatlı (hür) olur.”66 Nitekim, 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mariye isimli cariyesinden, İbrahim adındaki oğlu 
                                                 
64 47/Muhammed /4. 
65 Buhar-i, “Savm,” 29, 31; “Keffaratü’l Eyman,” 3, 4; Müslim, “Sıyam,” 81; Ebu Davud, “Savm,” 
37; Tirmizi, “Savm,” 28. 
66 HANBEL, b. Ahmet, Müsned, I-IV, İstanbul, 1992, I/317. 
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doğunca, “Onu (Mariye) çocuğu azat etti.” demiştir. Mariye, Mısır hükümdarı 

Mukavkıs’ın göndermiş olduğu cariyelerden biridir.67 

b) Sadaka Olarak Köle Azadı 

Kur’an’da köle azat etmenin en iyi sadaka olduğu belirtilir.68 İyliğin yolu 

olarak da köle azadı69 sayılır . 

Temim kabilesine yapılan askeri sefer sırasında Hz. Ayşe, Rasullullah’a: “Bir 

Arap’ı kölelikten azat etmeyi adamıştım” deyince, Hz. Peygamber (s.a.s.)’de ona, “İşte 

Temimliler! Yakında gelecekler; istediğin herhangi birini azat edebilirsin.” Nitekim, 

Hz. Ayşe, savaşta ele geçirilenler Medine’ye gelince, bu azat işini gerçekleştirmiştir.70 

Rasullullah (s.a.s.), sahip olduğu bütün erkek köleleri azat etmiştir. Ayrıca o, 

cariye olarak emri altına almadığı, kendine düşen bütün kadın köleleri de azat etmiştir.71 

İbn-i Sa’d’ın belirttiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayı geldiğinde 

elinde ne kadar esir varsa, sadaka ve iyilik olarak hepsine hürriyetlerini iade ederdi.72 

c) Güneş ve Ay Tutulmalarında Köle Azadı 

Hz. Peygamber, güneş ve ay tutulmaları gerçekleştiğinde köle azat edilmesini 

tavsiye etmiştir.73 

d) Ölüme Bağlı Azat (Tebir) 

Efendi, ölümünden sonra yürürlüğe girmesi üzerine kölesini azat edebilir. Buna 

tedbir, köleye mudebber denir. Nitekim Hz. Peygamber de bu durumu onaylamıştır.74 

                                                 
67 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, I/316; II/691. 
68 90/Beled /11-13. 
69 2/Bakara /177. 
70 HAMİDULLAH, a.g.e., I/392. 
71 HAMİDULLAH, a.g.e. I/66-67; 277; II/694. 
72 HAMİDULLAH, a.g.e. II/693. 
73 Buhari, “Itk,” 49/3,4. 
74 ENGİN, Nihat/Vecdi AKYÜZ, a.g.e.,  I/507. 
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e) Satın Alınarak Azat 

Hz. Peygamber (s.a.s), Benu Mustalik savaşı ganimetlerinin bölüşülmesinden 

sonra, mağlup düşen kabile başkanının kızını değerini ödemek suretiyle satın almış, 

sonra onu azat edip evlenmiştir.75  

Habeş necaşisinin tahta veliahtlık hakkına sahip oğullarından köle statüsünde 

olan biri, Hz. Ali ile kardeşlik bağı kurmuş, Hz. Ali de Mekke’de iken onu satın alıp 

azat etmiştir.76 

f) Ortaklığın İzalesi İle Azat 

Hz. Peygamber, köledeki hissesini azat edenin, öteki ortaklarının paylarını 

ödemeye yetecek mali güce sahipse, onlara bu paylarını ödeyip kölenin azat 

edileceğini, malı yoksa kendi hissesindeki azadın geçerli olduğunu belirmiştir.77 

g) İslam Ülkesine Sığınıp Müslüman Olmayla Gelen Azat 

Hz. Peygamber’in kalbinde, kölelerin hürriyetlerine kavuşmaları o kadar 

önemli yer tutardı ki, kölelerin, efendilerinden kaçar ve Müslüman olur, İslam 

ülkesine gelirse, derhal hür olacaklarını ilan etmiştir. Hayber savaşı sırasında Hayberli 

bir Yahudi köle olan Esved, çobanlık ettiği efendisinin koyun ve keçi sürüsüyle 

birlikte gelmiştir.78 Taif’te soğuk savaş taktiği olarak yapılan bu ilan sonucunda 

seksen kadar köle bu davete icabet etmiştir. Bu köleler şehir içinde çatışma çıkarmak 

istemişlerse de, Rasullullah, sayılarının azlığını göz önüne alarak onlara engel olmuş 

ve sadece Müslüman ordusunun saflarına katılmakla yetinmelerini tembihlemiştir.79 

h) Efendisinin Kölesini Dövmesi Halinde Kölenin Azat Edilmesi 

İslam dininde kölelere iyi davranılmasının Kur’an-ı Kerim’in hükmü 

olduğunu daha önce belirtmiştik. Hz. Peygamber Kur’an’ın bu emrini biraz daha 

ileriye götürerek şöyle buyurmuştur; “ Her kim kölesine tokat atar veya onu döverse 

                                                 
75 HAMİDULLAH,  İslam Peygamberi, I/243. 
76 HAMİDULLAH, a.g.e. I/303. 
77 Buhari, “Itk,” 49/7; Müslim, “Itk,” 20/1; Malik, Muvatta, “Itk,” 38/1. 
78 HAMİDULLAH, İslam’da Devlet İdaresi, s. 160. 
79 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, I/493. 
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onun kefareti o köleyi azat etmesidir.”80 Hz. Peygamber’in bu hadisi, sadece teoride 

değil, uygulamalarda da yerini bulmuştur; “Rasullullah devrinde bir hizmetçimiz 

vardı. Birisi onu tokatladı. Bu Rasullullah’ın kulağına gidince, Peygamber “onu azat 

edin” buyurdular.81 

Kölelik kurumunun Kur’an’daki düzenleniş tarzı uhrevi, manevi değerlerle 

dünyevi değerlerin değişimi sistemine oturtulmuştur. Kölelerin hürriyetini sağlamak 

için kefaret, sadaka imkanları tanınmış ve hürriyetini satın alma yolu açılmıştır. 

Kanuna karşı saygının bir diğer yolu da, kanunu koyanların ve uygulayanların 

herkesten önce uygulamasıdır. Hz. Peygamber (s.a.s) bu konuda ümmetine en güzel 

şekilde örnek olmuştur. 

İslam köleye bir taraftan her türlü haklar ve imkanlar tanırken, diğer taraftan 

da kölelerin bir çok vesileyle azat edilmelerini tavsiye ve teşvik etmiştir. İslam’ın bir 

din ve hukuk sistemi olarak, kölelik karşısındaki tutumu şöyle formüllendirilmiştir; “ 

Kölelik yolu alabildiğine dar, hürriyet yolu alabildiğine geniştir; insanlığa yaradan 

tarafından armağan edilen kölelik değil, azat ve hürriyettir; İslam köleliğin kurucusu 

değil, kaldırıcısıdır.”82 

                                                 
80 DAVUTOĞLU, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, VII/254. 
81 DAVUTOĞLU, aynı yer. 
82 ENGİN, Nihat/Vecdi, AKYÜZ, a.g.e. , I/511. 



İKİNCİ BÖLÜM 

İSLAM HUKUKUNDA KÖLELİK MÜESSESESİ 

İSLÂM'IN KÖLELİK MÜESSESESİNE BAKIŞI 

İslâm, tebliğinin ilk yıllarından itibaren insanın insana kulluğuna karşı mücâdele 

etmiştir. Bu tevhit dini, insanların cins, renk, makam, vb. ayrımları ile oluşturdukları 

sınıfsal yapıyı temelinden sarstı. İslâm tarihinde siyah bir Habeşli olan Bilal'in konumu, 

Hz. Peygamber'in köle ve köle çocuğu olan Zeyd ve oğlu Üsâme'yi birçok Arap ileri 

gelenlerinin, muhâcir ve ensârın görev yaptıkları ordulara komutan tâyin etmesi, beşerî 

sistemlerde görülmeyecek bir durum ve büyük bir devrimdir. Özellikle İslâm'ın 

Mekke'de yayılma dönemlerinde Müslüman oldukları için ezâ ve işkence gören 

Müslüman köleleri Hz. Ebû Bekir'in satın aldığını ve hürriyetlerine kavuşturduğunu 

biliyoruz. Bu açıdan değerlendirildiğinde her türlü fikirsel, sosyal, siyasal 

bağımlılığa/tutsaklığa karşı çıkan ve bu uğurda yanına köleleri de alan bir sistemin, 

kölelikten rahatsız olacağı ve bu müessese ile mücâdele edeceği mantıksal bir 

zorunluluktur. Ancak, niçin İslâm'ın köleliği bir kalemde silip atmadığı, hazır bulduğu 

köleliği kaldırmaya yönelik çabalarının yanında, köleleştirme yolunu tamamen ve birden 

kapatmadığı yolunda da sorular yöneltilmektedir. Onlar, Batı ülkeleri ve Amerika'da 

yayınlanan bildirgelerle köleliğin bir hamlede kaldırıldığını örnek göstermektedirler. 

Ancak, unutulmamalıdır ki, bu kaldırış, görüntüden öteye gidememiştir.  

İslâmiyet, ekonomik hayatın bütün yönleriyle kölelik sistemine dayandığı ve 

kölelerin o asırda ekonominin buharı ve enerji kaynağı kabul edilebileceği bir çağda 

doğmuştu.1 Bunlara bir de tarihî ve psikolojik sebepleri eklediğimizde köleliğin 

kaldırılmasının tek bir hükümle gerçekleşemeyeceği sonucuna varmamız zor olmaz. 

İşte İslâm, birçok hükmün haram kılınması konusunda Müslümanlar’ın hazır 

hale gelmesine kadar tedricî bir yöntem izlediği gibi, mevcut köleliğin 

kaldırılmasında da Batı’daki uygulamaların aksine, aynı yöntemi izlemiştir. 

Bu bağlamda gerek Kur’an’da, gerekse sünnette yer alan şer’i hükümler ve 

İslam’ın ilk yüzyıllarındaki uygulamaları etrafında oluşan hukuki düşünceler 

sonucunda İslam hukuku da köleliği sosyal bir gerçeklik olarak ele almıştır. 

                                                 
1 PARLA, Jale, a.g.e. , s. 25. 
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İslam hukuku, İslamiyet’in köleliği kaldırmak için, atmış olduğu köklü 

adımları da ihmal etmeden, kölelerin tabi olacağı hukuk hükümlerini de ayrıntılı bir 

şekilde belirtmiştir. 

1) Köleliğin Kaynağı: 

İslam dini yaradılış itibari ile hür doğan insanların vicdan, söz ve hareket 

hürriyetlerini de zaruri bir hak olarak kabul eder. İslam’a göre, hürriyet her insanın tabi ve 

dokunulmaz hakkıdır.2 İşte bu sebeple İslam, hür insanların köleleştirilmesini hiçbir 

zaman tasvip etmemiştir. Bu konuda Hz. Peygamber; “Hür bir insanı köle yapıp satan 

kimsenin, kıyamete kadar hasmının Allah olduğunu”3 belirtmiştir. 

Kölelik, İslam dini geldiğinde tüm dehşetiyle devam eden sosyo-ekonomik, siyasi 

ve kültürel bir olaydı. İslam hukukunda esas itibariyle  köleliğin kaynağı iki4 tanedir. 

a) Savaş Esirleri 

b) Köleden Doğmuş Olmak 

A) Savaş Esirleri: 

Her zaman köleleştirilecek diye bir kural yoktur. Daha çok İslam devletinin 

alacağı karara bağlıdır. Esir almakla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de iki ayet vardır. 

I) “O halde (savaşta) inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. 

Nihayet onlara iyice vurup sindirince, bağı sıkıca bağlayın(esir alın). Savaş sona 

erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin.”5  

II) Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün belini kırıncaya) kadar, hiçbir 

peygambere esirleri bulunması yaraşmaz…”6 

Savaş esirlerinin kaderinin İslam devletinin alacağı karara bağlı olduğunu 

belirtmiştik. İslam devleti, esirler hakkında şu kararları alabilir: 

                                                 
2 AZZAM, Abdurrahman Paşa, Ebedi Risalet, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1961, s. 126. 
3 Buhari, “Büyü,” 106 ; “İcare,” 10. 
4 İslam Ansiklopedisi , TDV, “a.g.md.,”  XXVI/239. 
5 47/Muhammed /4. 
6 8/Enfal /67. 
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a) Esirlerin Boyunlarının Vurulması: 

Şartlara bağlı olarak teslim olan esirlere, teslim şartlarının hükümleri tatbik edilir. 

Kayıtsız şartsız olan teslimlerde, sadece savaş çerçevesi dahilinde yapılan hareketlerden 

dolayı esir, ölüm cezasına çarptırılamaz. Hz. Peygamber’in ashabı arasında, savaş 

esirlerinin öldürülmemesi üzerine icma vardır.7 Savaş dışı eylemlerinden dolayı, yapmış 

oldukları davranışlara göre şüphesiz cezalandırılabilirler. İmam Ebu Yusuf’a göre, bir 

esir yalnızca İslam’ın çıkarı doğrultusunda öldürülebilir. Buna rağmen, esirlerin 

öldürülmesini hoş karşılamayan birçok otoritenin görüşlerine de yer verilir.8  

Hz. Peygamber döneminde birçok savaş yapılmış ve bir çok esir alınmasına 

rağmen bunlardan çok azı öldürülmüştür. Öldürme son çare olarak gündeme gelmiş, 

buna aşırılıkların önlenmesi için başvurulmuştur. Bedir savaşında alınan esirler, İslam 

dinini ve Müslümanlar’ı yok etmek için savaşan müşriklerdi. Esir olarak 

Müslümanlar’ın ellerine düştüklerinde ise, hiç birine kötü muamele yapılmamıştır. Hatta 

Müslümanlar bunlarla yiyeceklerini bile paylaşmışlardır. Bedir esirlerinden sadece Nadr 

b. el-Haris ve Ukbe b. Ebu Muayt, Hz. Peygamber ve Müslümanlar’a zulümde ileri 

gittikleri için öldürülmüşlerdir.9 Uhud savaşında da esir edilen Ebu İzzet el-Cemhi, daha 

önce Bedir savaşında da esir edilmiştir, beş çocuğu olduğunu söyleyerek af dilemiş ve 

Hz. Peygamber de Müslümanlar aleyhine hiçbir düşmana yardım etmemek koşulu ile 

serbest bırakmıştır. Savaşa zorla çıkarıldığını söyleyerek tekrar af dilediyse de, “Mü’min 

bir delikten iki defa ısırılmaz” diyerek boynunu vurdurmuştur.10 

Kısaca özetleyecek olursak; İslam’da savaş esirlerinin öldürülmesi, çok zaruri 

durumlarda ve İslam devletinin çok önemli çıkarları gündemde olduğu zaman 

uygulanabilir. Yoksa özel suçu olmayan savaş esirleri öldürülmemiştir. 

                                                 
7 HAMİDULLAH, Muhammed, Devlet İdaresi, s. 175. 
8 HAMİDULLAH, a.g.e. , s. 265.  
9 İBN KESİR, İmaduddin Ebu’l-Fida b. Ömer, Ehadis-i Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Daru’l Marife, 
Beyrut, 1987, XIII/7293. 
10 İBN KESİR, el-Bidaye ve’n-Nihaye, (Çev.: Ahmet KESKİN), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1994, 
III/280; DERVEZE, İzzet, Et-Tefsiru’l-Hadis, Ekin Yayınevi, İstanbul, 1988, V/377-378; ELMALILI, 
a.g.e., VII/127-129.  
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b) Savaş Esirlerinin Köleleştirilmesi: 

Kur’an-ı Kerim incelendiği zaman herkesin görebileceği gibi, insanların 

köleleştirilmesine doğrudan doğruya izin veren hiçbir ayet yoktur. Kur’an-ı 

Kerim’deki ayetler daha çok mevcut olan kölelerin durumlarını düzeltme ve köleliği 

tedrici olarak kaldırma amacı gütmektedir. Kur’an-ı Kerim bir hayat kitabı olması 

sebebiyle, köleleri de dikkate almış ve onlara yapılacak olan muameleler konusunda 

insanlığa yol göstermiştir. 

Müslüman olan bir esir, esir olduktan sonra Müslüman olmuşsa, bunun 

öldürülmesi yasaktır, ama köle statüsüne konulması çoğunluğa göre caizdir. Esir 

edilmezden önce Müslüman olanın ise köle yapılması kesinlikle yasaktır. Ama esir 

edildikten sonra Müslüman olursa, çoğunluğa göre “Müslüman köle” sayılır. Bazı 

şartları yerine getirmekle de hürriyetini elde etmiş olur.11 Müslüman olmayan erkek 

savaş esirleri, ulu’l-emr tarafından köle haline getirilebilir fakat bunun için iki şart 

söz konusudur: Birincisi, esirin esaret anında gayr-i müslim olmasıdır. İkincisi ise, 

köle haline gelmesi için devlet reisinin veya yetkili kıldığı makamın köle statüsüne 

geçirme kararı bulunmasıdır.12  

Meşru bir savaş sonucunda alınan esirler için ulu’l-emre verilen köleleştirme 

yetkisi konusunda Kur’an’da ayet yoktur, sadece Hz. Peygamber’in uygulamaları 

vardır.Hz. Peygamber’in uygulamalarında buna az da olsa örnek vardır. Kendilerinin 

tayin ettiği hakem kararı ile, Beni Kureyza Yahudileri’nin erkek ve çocuklarının 

köleleştirilip savaş ganimeti olarak dağıtıldığı kaynaklarda geçmektedir.13 Yalnız 

burada alınan hakem kararının Yahudi şeriatı dikkate alınarak, bu şeriata uygun 

olarak verildiği gözden kaçırılmamalıdır. 

Hz. Ebu Bekir döneminde de savaş esirlerinin köle statüsüne geçirildiğini ve 

askerler arasında ganimet olarak dağıtıldığını bildiren eserler vardır. Özellikle 

                                                 
11 BİLMEN, Hukuki İslam iye ve Islahatı Fıkhiyye, II/429.  
12 BİLMEN, aynı yer; GÖLPINARLI, Abdulbaki, Sosyal Açıdan İslam Tarihi ve İslam’ın İlk Devri, İz 
Yayıncılık, İstanbul, 1980, s. 465. 
13 HAMİDULLAH,  Devlet İdaresi , s. 266.   



 46 

halifeliği sırasında Ridde savaşlarında elde edilen Arap esirleri bile köleleştirmiştir.14 

Tabi ki böyle bir durumda onların tekrar serbest bırakılması düşünülemezdi. 

Sonuç olarak, İslamiyet köleliği en aza indirmek için çok mücadele etmiş; 

fakat tamamıyla kaldıramamıştır. Savaş esirlerinin köleleştirilmesi her zaman 

zorunlu, uygulanması gerekli olan bir emir olmadığı gibi, böyle bir kural da yoktur. 

Ama herhangi bir ordu komutanın esirleri köleleştirme veya esirlere yukarıda 

saydığımız seçeneklerden birini uygulama hakkının olduğunu belirtmek zorundayız. 

Kur’an-ı Kerim’in esirlerle ilgili hükümleri15 esirlerin durumlarına göre hareket 

etmek gerektiğini belirtiyor. İslam’da kölenin ifade ettiği mana ve onun hakları, diğer 

dinlerde ve milletlerde ifade ettiği mana ile aynı değildir. Bir Müslüman’ın kölesi 

yeme, içme, giyinme gibi hususlarda efendisiyle eşit haklara sahiptir.  

c) Fidye: 

Ku’an-ı Kerim, savaş esirlerinin fidye karşılığı serbest bırakılmalarını 

hukukileştirmiştir.16 Esirlerin fidye ve tazminat yoluyla hürriyetlerine kavuşturulması 

konusunda Hz. Peygamber dönemine ait bir çok örnek vardır. Örneğin Bedir 

savaşında okuma ve yazma bilen esirlerin belirli bir sayıda Müslüman’a okuma ve 

yazma öğreterek serbest bırakıldıklarını17 görüyoruz. Bundan başka yine “Bedir 

savaşında alınan esirler özgürlüklerine kavuşmak için 4 biner dirhemlik18 fidye 

ödemişlerdir. Fidye olarak bazen altın veya gümüş para alınması istenmiş bazen de, 

mızrak ve cephanelik gibi savaş gereçleri fidye ve tazminat olarak kabul edilmiştir.19 

Bunun bir örneğini yine Bedir savaşı sonunda görüyoruz; fidye verecek gücü 

olmayan Rebia b. Derrac’tan çok az bir şey, Hz. Peygamber’in silah tüccarı olan 

yeğeni Nevfel b. Haris’ten 1000 mızrak alınmıştır.20 Hz. Ömer de yüz bin esiri 

serbest bırakması karşılığında Malatya’yı Bizanslılar’dan almıştır.21 Ayrıca Amr b. 

As, İskenderiye’nin fethinden sonra, Berka halkıyla üç bin dinar cizye üzerine 

                                                 
14 İslam Ansiklopedisi , TDV, “a.g.md.,”  XXVI/ 239. 
15 8/Enfal /67 ; 47/Muhammed /4. 
16 47/Muhammed /4. 
17 DERVEZE, a.g.e., V/379. 
18 HİZMETLİ, Sabri, İslam Tarihi (İlk Dönem), Özkan Matbaacılık, 4. B., Ankara, 2001, s. 313. 
19 HAMİDULLAH,  Devlet İdaresi, s. 270. 
20 İslam Ansiklopedisi , TDV, “Esir md.si,” XI/383. 
21 HAMİDULLAH, a.g.e. , s. 178. 
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anlaşma yapmıştır.22 Bedir esirleri arasında bulunan Hz. Peygamber’in amcası 

Abbas’ın fidyesini Müslümanlar Peygamber’in amcası olduğu için almak 

istememişler, bunun üzerine Hz. Peygamber “bir dirhem bile bırakmadan alınmasını” 

istemiş ve Abbas yüz altın fidye alınarak serbest bırakılmıştır.23 

d) Esirlerin Değişimi: 

Fidyenin özel bir türü olan esir değişimi konusunda Hz. Peygamber’in 

hayatında birçok örnek vardır. Bu esir değişimi bazen bire bir bazen de bire karşılık 

birçok kişinin serbest bırakılması şeklinde meydana gelmiştir. Bedir savaşından 

sonra Ebu Sufyan oğlu Amr esir edilmişti. Fakat umre için Mekke’de bulunan Sa’d 

b. Numan Mekkeliler tarafından alıkonulunca durum Hz. Peygamber’e intikal etmiş 

ve Sa’d karşılığında Amr serbest bırakılmıştır.24 

e) Savaş Esirlerinin Karşılıksız Serbest Bırakılması: 

Düşmanlıklar sona erdiği zaman Kur’an bu yolu tavsiye eder.25  Mekke’nin 

fethinden sonra Huneyn Gazvesi’nde çok sayıda esir alınmıştı. Ancak savaşın 

ardından Havazin kabilesinden bir elçi gelerek İslamiyet’i benimsediklerini ifade 

ederek, esirlerin bağışlanmasını istemişlerdi. Fakat esirler ganimet olarak gaziler 

arasında paylaştırılmış  ve sahiplerinin tasarrufları altına girmişti Hz. Peygamber 

kendisiyle Abdülmuttalip oğullarına ait esirleri serbest bıraktığını ilan etmiş, bunun 

üzerine diğer Müslümanlar da kendi paylarına düşen esirleri salıvermişlerdir.26 

Resulullah, Bedir savaşından sonra malı olmayan ve akrabaları fidye için gelmeyen 

esirleri serbest bırakmıştır.27 

B) Köle’den Doğmuş Olmak: 

İslam hukukuna göre köleliğin ikinci kaynağını da bir köleden doğmuş olmak 

oluşturur. Bu da az önce açıkladığımız maddenin doğal sonucudur. 

                                                 
22 FAYDA, Mustafa, Hz. Ömer Zamanında Gayri Müslimler, İstanbul, 1989, s. 163. 
23 DERVEZE, a.g.e., V/378-379. 
24 İslam Ansiklopedisi , TDV, “a.g. md.si,” XI/383; DERVEZE, a.g.e., V/379-380  
25 47/Muhammed /4. 
26 İslam Ansiklopedisi , TDV. “a.g.md.si,” XI/384. 
27 DERVEZE, a.g.e., V/380-381. 



 48 

İslam hukukunda köle esas itibariyle annenin statüsüne bağlıdır. Hür bir baba 

ile, köle bir anneden doğan çocuk köle kabul edilir. Bu kölenin mülkiyeti, çocuğun 

annesinin efendisine aittir. Bir cariyenin efendisinden olan çocuğu hürdür. Köle baba 

ile hür anneden doğan çocuk genel hükme göre hürdür. 28 

İslam hukukunda köleliğin, yukarıda belirttiğimiz iki kaynak dışında, başka 

bir kaynağı yoktur. 

2) Kölenin Hukuki Statüsü 

İslam hukukunda köle mülkiyete, hukuki işlemlere konu olması bakımından 

“eşya” (mütekavvim mal) olarak kabul edilmişse de, hukukun diğer dalları 

bakımından köle eşya değil, şahıstır.29 

Bunun için inanç, ibadet ve muameleler bakımından ehliyeti kısıtlıdır. Her 

türlü durumda hür kimselerden farklı bir statüde kendine özgü bir varlıktır. İslami 

emir ve yasaklara muhatap olması bakımından, bir kölenin hak ve sorumluluklarını 

şöyle özetleyebiliriz: 

A) İnanç Hürriyeti, İbadet ve Dini Mükellefiyetler Konusunda Köleler 

a) İnanç Hürriyeti: 

Bir Müslüman’ın yanında ve mülkiyetinde olan köle ve cariyenin inanç 

özgürlüğü vardır. Gayr-i müslim olarak kalabileceği gibi, İslam’a girmesi ve İslami 

akideye sahip olması da onun en doğal hakkıdır. Efendisinin onu hiçbir şekilde 

zorlamaya hakkı yoktur. Çünkü iman bir kalp işidir ve herhangi bir zorlama 

karşısında inanmış görünmek, kişiyi münafık durumuna düşürür. Bu durum da çoğu 

zaman, karşı taraf için, kişinin geçek yüzüyle görünmesinden daha zararlıdır. 

İşte yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı  Kur’an-ı Kerim’de de Hz. 

Peygamber’in sünnetinde de kölenin inanç özgürlüğünün sınırlandırılmasına dair 

herhangi bir kural yoktur. 

                                                 
28 İslam Ansiklopedisi , TDV, “Köle md.si,” XXVI/239. 
29 İslam Ansiklopedisi , TDV, “a.g. md.,” XXVI/239. 
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b) İbadet ve Dini Mükellefiyetler: 

Bütün insanları yoktan var eden Yüce Allah (c.c.) bu dünya düzenini kendisine 

kulluk etmemiz için yaratmıştır: “Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye 

yarattım.”30 ayetinde de bunu açıkça ifade etmiştir. Yani bütün cinler ve insanlar Yüce 

Allah’ı tanıyıp, O’na ibadet etmekle yükümlüdürler. Bu ayet-i kerimede erkek-kadın, 

çocuk-yetişkin, hür-köle ayırımına gidilmeden  herkes kastedilmiştir. Yani herkesin 

Yüce Allah’a karşı mesuliyetleri ve yerine getirmeleri gereken ibadetleri vardır. 

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in bildirdiği yükümlülüklerden köleler de 

sorumludur. Bazı istisnalar haricinde farzlarda kölelerle hürler arasında fark yoktur. 

Tabi ki, bu hükümler İslamiyet’i kabul etmiş olan köleler için geçerlidir. Gayr-ı 

müslim olan köleler öncelikle İslamiyet’i kabul etmekle mükelleftirler. 

İslamiyet, ibadet ve bunlara karşılık olarak verilecek sevaplar açısından, 

kölelerle hürleri eşit tutmuştur. Müslüman köle, mali yönü bulunmayan ferdi nitelikteki 

ibadet ve dini mükellefiyetler açısından esas itibariyle hür kimse gibidir. Gayr-ı müslim 

köleler için, hiçbir ibadet mükellefiyetleri yoktur. Onlar öncelikle Allah’a iman 

etmelidirler. Ancak bu imandan sonra, onlar ibadetlerle yükümlü hale geleceklerdir. 

İmanı olmayan kimselerin davranışlarının, ibadet açısından hiçbir değeri yoktur. 

Müslüman olan köleler, diğer Müslümanlar gibi, dinin direği olan beş vakit 

namazla mükelleftirler. Ancak onlara kolaylık olarak, Cuma ve bayram namazları ile 

mükellef tutulmamışlardır.31  Bu konuda mezheplerin görüşleri farklıdır. Malikiler, 

kölelerin bayram namazlarını efendilerinden izinsiz olarak kılabileceklerini savunurlar. 

Ama cumhur-u ulema kölelere Cuma namazlarının farz olmadığı hususunda hem 

fikirdirler.32 Köleler farz-ı kifaye olan Cuma namazını da kılabilirler.33  

Müslüman olan köleler farz olan “Ramazan Orucu”nu tutmakla mükelleftirler. 

Nafile olan oruçları tutup tutmamakta ise, efendilerinin iznine bağlıdırlar.34 

                                                 
30 51/Zariyat /56. 
31 ZUHAYLİ, Vehbe, Fıkhu’l-İslami ve Edilletüh, Dımeşk, 1989, II/227; KANDEMİR, Yaşar, Yaşanmış 
Örnekleriyle İslam Ahlakı, Nesil Yayınları, İstanbul, 1993, s. 141. 
32 ZUHAYLİ, II/454. 
33 ZUHAYLİ, III/56. 
34 ZUHAYLİ, III/161. 
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Köleler , mali bir ibadet olan zekat ibadetiyle mükellef değillerdir. Çünkü 

kendilerinin zekat ve sadakaya ihtiyaçları vardır. Onlara zekat ve sadaka verilmesi 

için Kur’an-ı Kerim’de ayetler vardır.35 

Hac konusuna gelince, İslam dini köleyi hac ibadeti ile mükellef tutmamıştır. 

Bütün mezhepler kölenin hac ibadeti ile mükellef tutulmadığına dair ittifak 

halindedirler.36 Çünkü hac ibadeti de, zekat ibadeti gibi, mali bir ibadettir. Hiçbir mal 

varlığına sahip olmayan kölelerin, bu ibadetlerle mükellef tutulmaları onlara zulüm 

olurdu. Bu ibadetler açısından hürlerle aynı sorumlulukları taşımazlar. 

Yine maddi külfeti gerektiren “Kurban kesme” ibadetinden muaf 

tutulmuşlardır. Onların üzerine kurban kesmek vacip değildir.37 

Müdebber, ümmü veledde olsalar, köle ve cariyeler efendilerinden izinsiz 

nafile ibadet yapamazlar. Efendilerinin hizmet ettirme hakkı nafile ibadetten önce 

gelir.38 Efendisinden izinsiz nafile namaz kılma, nafile oruç tutma, vb. ibadetler 

köleler için cumhur-u ulema tarafından doğru karşılanmamıştır.   

Sonuç olarak, köleler mali yükümlülüğü olan ibadetlerden sorumlu 

tutulmamışlardır. Bedeni bir ibadet sayılan fakat, maddi gücü de gerektiren cihatla 

köleler sorumlu değillerdir.39 Dikkat edildiği zaman anlaşılacaktır ki, ibadet 

konusunda kölelere birçok kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca gayr-i müslim olan 

kölelere hiçbir baskı yapılmamıştır, onlar da kendi dinlerinin gerektirdiği ibadetleri 

yapmaları hususunda  serbest bırakılmışlardır. Avrupalılar’ın yaptığı gibi kölelere 

dinlerini değiştirme hususunda40 herhangi bir baskı yapılmamıştır. Bugün, geçmişte 

İslam’ın merkezliğini yapmış olan bir çok şehirde hemen her dine mensup ibadet 

yerlerinin hala canlılığını sürdürmesi bunun bir kanıtıdır. 

                                                 
35 2/Bakara /177; 9/Tevbe /60. 
36 ZUHAYLİ, III/416. 
37 BİLMEN, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Basım ve Yayınevi, İstanbul, 1951, s. 490. 
38 ABİDİN, Alauddin, el-Hediyyetü’l-Ala’iyye, İstanbul, 1965, s. 141.   
39 ZUHAYLİ, VI/418; İslam Ansiklopedisi, TDV, “a.g.md.,” XXVI/239. 
40 HAMİDULLAH, Devlet İdaresi , s. 177. 
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B) Aile Hukuku Konusunda Köleler: 

Roma hukukunda kölelerin evlilikleri hukuki bir değere sahip olmadığından 

evlilikle ilgili diğer hususlarının da hukuki bir değeri yoktur.41 İslamiyet bu konuda 

da büyük yenilikler getirmiştir. Öncelikle onların insan olduklarını kabul etmiştir ve 

kölelerin de fıtri ihtiyaçlarına yer vermiştir. Onların evlenme (nikah), boşanma 

(talak) ve nafaka gibi… bazı faaliyetlerini hukuken tanımış ve onlarla ilgili hükümler 

getirmiştir. Bu konularda, esir olmaları nedeniyle bazı haklardan mahrumdurlar ve 

hürlerden farklı bir konumdadırlar. Kölelerle ilgili bu hususlar fıkıh kitaplarında ayrı 

ayrı konular olarak işlenmiştir. 

a) Nikah (Evlenme) Konusunda Köle: 

İslam dini, kölelerin de birer insan olduklarını kabul etmiş ve her insan gibi 

onların da fıtri ihtiyaçlarının giderilmesi, bu konularda harama düşülmesi sonucunda 

toplumda fuhşiyatın yayılmasının önlenebilmesi için Müslümanlar’a onların 

evlendirilmelerini tavsiye eder. Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyuruyor: “İçinizden bekarları, köleleriniz ve cariyelerinizden elverişli olanlarını 

evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah lütfu ile onları zenginleştirir. Allah lütfu  bol 

olandır, bilendir.”42 Kur’an-ı Kerim bu ayeti ile köle ve cariyelere evlenme hakkı 

tanıyarak, köleyi evinin efendisi, cariyeyi de evinin hanımı yapmıştır. Böylelikle 

cahiliye döneminde ve Roma’da olanın aksine İslamiyet, köle ve cariyelerin hayasız 

insanlar tarafından vahşice sömürülmelerine müsaade etmemiştir. Nikah bağı ile 

cariyeye bir saygınlık kazandırmıştır. Roma ve cahiliye dönemlerinde ise, evlilikten 

mahrum bırakılan bu kadınların insanlık onur ve haysiyetleri hiçe sayılıyordu. Öyle 

ki, “Bir kadın üzerinde baba, çocukları ve arkadaşları ve kendini tatmin etmek 

isteyen her şahıs hiçbir kural ve kaide ve nizama bağlı olmadan şehvetlerini tatmin 

ediyorlardı.”43 İslam nikah bağından önce cariyeyi sadece efendisine, nikahtan sonra 

da sadece kocasına helal kılmıştır. 

Yukarıdaki ayet-i kerimede Allah Teala evlenmek isteyen köle ve cariyelere 

engel olunmamasını istemektedir. Hatta efendilerinin onlara, evlenmeleri hususunda 

                                                 
41 KUTUP, Muhammed, s. 52. 
42 24/Nur /32. 
43 KUTUP, Muhammed, s. 72. 
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yardımcı olmalarını tavsiye etmiştir. Bu düsturu ile İslamiyet, ihmal yüzünden 

toplumun ahlaken fenalığa düşmesini baştan engellemiştir. Çünkü nikah, toplumu 

ifsat eden ve nesli bozan zina gibi büyük bir kötülüğün önüne geçmektedir. Bu 

kötülüğün kalkmasına yardımcı olanlara elbette karşılıkları verilecektir. 

“Ayette hürler için değil de, köleler için salah (elverişlilik) kaydının 

zikredilmesi bir hikmete mebnidir. Burada salah’ın manası ahlaki salah ile birlikte, 

nikaha ve nikahın hukukunu yerine getirebilmeye kölenin kabiliyetli ve elverişli 

olmasıdır.”44 Bu konuda efendilerinin nikaha engel olarak mali yeterliliği ileri 

sürmelerini de Yüce Allah (c.c.) mazeret olarak kabul etmiyor. “…Şayet onlar 

fakirlerse, Allah onları fazlından zengin kılar….” buyurarak köleler için nikah 

yollarını açmış oluyor. 

İslamiyet’te hiçbir zaman sosyal tabakalar, faklı hak ve imtiyazlara sahip olan 

zümre ve kişiler yoktur. Herkes eşittir. Bunun için hür olan erkeklerle, köle kadınlar 

(cariyeler) evlenebilir. Bu evliliğin de hukuki bir yapısı vardır.  Cariyelerle de hür olan 

erkekler de evlenebilir. Bunun en açık ifadesi Kur’an-ı Kerim’dedir: “ Sizden hür 

mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, ellerindeki mümin cariyelerden 

alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilir. Birbirinizdensiniz ve aynı soydansınız.  

Onlarla zinadan kaçmaları, iffetli olmaları ve gizli dost tutmamış olmaları halinde, 

velilerinin izni ile evlenin ve örfe uygun bir şekilde mehirlerini verin. Evlendiklerinde 

zina edecek olurlarsa, onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısını verin. …”45 

“Birbirinizdensiniz ve aynı soydansınız”  ifadeleri hür olsun, köle olsun herkesin insan 

olarak yaradılışta eşit olduğunu açıkça gösterir. Bu ayet, cariyelerle bırakın kölelerin 

evliliğini, hür olan kimselerin de evlenmelerinin caiz olduğuna işaret etmektedir. 

Kölelerin evliliği konusunda birbirinden faklı üç durum söz konusudur: 

a) Erkek hür, kadın köle (cariye) olabilir: Hür olan kimse kendi cariyesi 

olmamak şartıyla, köle bir kadın (cariye) ile evlenebilir. Bu  konuda delil de yine 

Kur’an-ı Kerim’dir; “ İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz 

bile putperest bir kadından, imanlı bir cariye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe 

                                                 
44 ELMALILI, VI/19.  
45 4/Nisa /25. 
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putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir 

kişiden, inanmış bir köle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, 

izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye 

ayetlerini insanlara böyle açıklar.”46 Bu durumda cariyenin efendisinden izin alması 

ve eşinin de makul bir mehir ödemesi gerekir.47  

b) Erkek Köle, Kadın Hür Olabilir: Hür kadın kendi rızası ile, köle ile 

evlenebilir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur: “…İman etmedikçe putperest 

erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden, 

inanmış bir köle daha iyidir. …”48 Yalnız bunun feshi kabil olmayan (lazım), bir 

evlilik olabilmesi için, kadının ailesinin buna denklik (kefaet) noktasında itiraz 

etmemiş olması gerekir. Böyle bir evlilikten doğan çocuklar hürdür. Koca satın 

alınma, hibe, miras, v.b…. gibi yollarla karısının mülkiyetine girerse nikah 

feshedilir. Zira nikah ile mülkiyet aynı kişide birleşemez. Böyle bir durumda kocanın 

azat edilmesi ve nikahın yenilenmesi gerekir.49 

c) Erkek de Kadın da Köle Olabilir: Bu kimselerin aynı veya farklı 

efendilerin köleleri olması önemli değildir. Böyle bir nikahta önemli olan, 

efendilerinin izninin olup olmamasıdır. Böyle bir evlilikte efendilerinin mutlaka 

izinlerinin olması gerekir.  Çünkü bir hadis-i şeriflerinde Hz. Peygamber şöyle 

buyurur: “ Hangi köle efendisinden izinsiz olarak evlenirse zinakardır.”50 Bu 

evlilikten doğacak çocuklar efendilerine aittir.51 

Evlilik konusunda köle için birtakım sınırlamalar da vardır. Hanefiler, Şafiiler 

ve Hambeliler; erkek köle, ister hür kadın ile isterse cariye ile evli olsun, yalnız iki 

kadın ile evlenebilir derlerken, İmam Malik ise, bu konuda köleyi hür gibi kabul 

etmiş ve onun da dört kadınla evlenebileceğini savunmuştur.52 

                                                 
46 2/Bakara /221. 
47 BİLMEN, Hukuku  İslamiyye ve Islahat-ı Fıkhıyye Kamusu,  II/63. 
48 2/Bakara /221. 
49 İslam Ansiklopedisi , TDV,  “a.g.md.,” XXVI/240 . 
50 Tirmizi, “Nikah,” 32. 
51 BİLMEN, II/64. 
52 İslam Ansiklopedisi , TDV , “a.g.md.,” XXVI/240. 



 54 

Bu nikah sistemi ile İslam, hem toplumu zinadan korumuş, hem de köle ve 

cariyelere insanlık onuruna yakışır bir mevkii vermiştir. Onları evlerinin efendisi ve 

evlerinin hanımı olma şerefi ile şereflendirmiştir. 

b) Talak (Boşanma) Konusunda Köle: 

Talak; evlilik olayının sona erdirilmesi, eşlerin birbirinden ayrılması halidir. 

Hür insanlarda olduğu gibi, bazen kölelerde de geçimsizlik meydana gelip, evliliğin 

devamı imkansız hale gelebilir. Bu gibi durumlarda İslamiyet, köleye talak hakkını 

da vermiştir. Böylelikle eşler arasındaki huzursuzluk giderilmiş olur. Kölelerin bu 

tasarrufları da İslam hukuku açısından hukuki bir yere ve öneme sahiptir. 

Hanefiler’e göre cariyenin iki talakı vardır, yani iki defa boşanabilirler. Üçüncü 

talak hür kadınlar içindir. Kocası ister hür, ister köle olsun durum değişmez. Hanefiler 

erkeğin hür veya köle olması haline itibar etmezler. Kocası hür bile olsa, cariyenin 

talakı ikidir. Delilleri ise Kur’an-ı Kerim’in şu ayetidir: “ Ey Peygamber! Kadınları 

boşayacağınızda, onların iddetlerini gözeterek boşayın ve sayın. ….”53 Bu ayete göre 

Hanefiler şöyle derler: “ Yani onları iddetlerinin temizlik durumuna göre boşayın. Buna 

göre, talaklar da kur’u54  adedincedir. İddet konusunda temizlik sayısı hürlerin üç, 

cariyeler için ikidir. Talakların sayısı konusunda erkeğin durumuna itibar edilmez.”55  

Diğer üç mezhep ise,  talak konusunda kadının değil erkeğin durumuna itibar 

etmişlerdir. Yani kocası hür ise, üç talak hakkına sahiptir. Bir cariyeyi boşamak 

isteyen hür kimse cariyeye üç talak verecektir. Koca köle statüsünde biri ise, iki talak 

hakkına sahiptir. Yani hür bir kadınla evli olup onu boşamak isteyen erkek köle, iki 

talak verecektir.56 

Köle ve cariyelerin boşanmaları ile ilgili olan şu hadisler de, onların talakları 

hakkındaki hükümlerin temelini teşkil etmektedir: 

                                                 
53 65/Talak /1. 
54 İddet: Vefat veya talaktan sonra, kadının Şer’an beklemesi gereken muayyen vakittir. 
Kur’u: Kadının ay hali ve temizlik halini ifade eder. İki manaya da gelir. Hanefiler, Kuru’u kadının 
adetli olduğu ay hali manasında alırlar. Şafii ve Malikiler ise, temizlik manasında alırlar. Kadının 
adetten kesildiği temiz hali. 
55 MEVSILİ, Abdullah b. Mahmud, El-İhtiyar li Ta’lilil  Muhtar, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1987, III/123. 
56 MEVSILİ, Aynı yer. 
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Hz.Aişe (r.a.)’den, Rasullullah (s.a.s.)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

“Cariyenin boşanması iki boşanma, kur’u (iddeti)da iki hayızdan ibarettir.”57 Başka bir 

hadis de İbn-i Ömer (r.a.)’den rivayet edilmiştir: “Cariyenin talakı iki defa, iddeti de 

iki hayızdır.”58 

c) Nafaka Konusunda Köleler: 

Kölelerin bedellerini ödemelerine yardımcı olmak ve hayati olan ihtiyaçlarını, 

nafakalarını temin etmek amacıyla harcama yapmak Kur’an-ı Kerim’de “iyilik” 

olarak nitelendirilmiştir. Yüce Allah (c.c.) bu hususta şöyle buyuruyor: 

“İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o 

kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere 

inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 

dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma 

yaptığı zaman, sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 

sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır.” 59 

Ayet-i kerimede, köleler uğrunda mal vermenin, onların nafakaları için  

harcama yapmanın, boşu boşuna yapılmış bir masraf değil, Allah katında gerçek 

iyilik ve ibadet olduğu açıkça ifade ediliyor. 

Savaşta alınan esirler köle olmalarına karar verilip, sahiplerine dağıtıldığında, 

onların bütün masrafları, hayatiyet taşıyan harcamaları, efendilerine ait olur. Bu, 

kölenin hakkıdır. İslamiyet kölelerin bu haklarını garanti altına almıştır. Cahiliye ve 

Roma dönemindeki uygulamaların tam zıddına, nafaka konusunda köleler güvence 

altındadırlar. Cahiliye ve Roma dönemlerinde, efendilerle kölelerin aynı yemeği 

yemeleri, aynı sofraya oturmaları ve aynı yiyecekleri paylaşmaları imkansızdı. Ama 

İslamiyet, bu ayrıcalığı ortadan kaldırmıştır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) söyle 

buyurmuştur: 

“Onlar (köleler ve cariyeler) sizin kardeşinizdir. Allah onları sizin elleriniz 

(yani tasarruflarınız) altına koymuştur. Artık yediğinizden onlara da yediriniz. 
                                                 
57 Ebu Davud, “Talak,” 15. 
58 DAVUTOĞLU, Selamet Yolları, III/441. 
59 2/Bakara /177. 
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Giydiğinizden onlara da giydiriniz ve güçlerini aşan işleri onlara teklif etmeyiniz, 

(yüklemeyiniz.) Şayet (güç yetiremeyecekleri işleri yüklerseniz) onlara şahsen veya 

başkaları ile yardım ediniz.”60 “Onlar sizin kardeşinizdir.” ifadesiyle, kölelere öz 

kardeşlere yapılan muamele ve ikramın aynısının yapılması tavsiye edilmektedir. 

Kölenin nafakası için ideal olan –sünnet olan- miktar, efendinin yediğinden yemesi ve 

giydiğinden giymesidir. Zaruret halinde ise, efendi yine de kölenin gerek yemek 

ihtiyacını gerekse giyinme ihtiyacını karşılamak zorundadır. Çünkü Hz. Peygamber’in 

şu sözleri kölelerin nafaka konusuna açıklık getirmektedir: 

“Kölenin yiyeceği ve giyeceği hakkıdır. Gücünün yetmeyeceği iş de 

kendisine yüklenmez.”61 

Yukarıdaki hadis-i şeriflerde yiyecek ve giyecek mutlak manada 

zikredilmiştir. Fıkıh kitaplarına göre; sahibi, köleye yediğinin aynısını yedirmek ve 

giydiğinin aynısını giydirmek zorunda değildir. Bu sünnet olan, tavsiye edilen 

uygulamadır. Ama zaruret olan, kölenin hayatiyetinin devalılığını sağlayacak olan 

nafaka, efendisinin üzerine vaciptir. Bu nafakayı efendisi vermezse, kölenin 

efendisini şikayet etme hakkı vardır. Kölenin efendisi vacip olan bu nafakayı vermesi 

için zorlanır. Efendilerinin nafakalarını vermemeleri sebebi ile köleler sefil duruma 

düşerlerse, hakim kararı ile, köleler başka birine satılırlar. Ümmül Veled ve 

müdebber gibi satılmayan cinsten ise, kölelerin evlendirilme durumları varsa 

evlendirilirler yoksa da serbest bırakılırlar.62 

Yukarıda da görüldüğü gibi, İslam toplumunda köleler sahipsiz değillerdir. 

Onların da yaşama hakkı ve yaşamlarını devam ettirecek nafakayı temin etme hakkı 

vardır. Bu hak İslam devletinin güvencesi altındadır. Terbiye etmek maksadıyla 

kölenin vacip olan nafakasını vermeyip, onları kimse ölüme terk edemez. 

C) Muamelat Konusunda Köleler: 

İnsanlar arasındaki karşılıklı bütün ilişkiler ve alış-verişler, karşılıklı hak ve 

sorumluluklar, yüklenilen bütün işlemler muamelat konusuna girer. Bu hususta da 

                                                 
60 İbn-i Mace, “Edep,” 33. 
61 Müslim, “İman,” 41. 
62 BİLMEN,  Hukuku  İslamiyye ve Islahat-ı Fıkhıyye Kamusu,  s.509. 
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köleler ile hürlerin ehliyetleri açısından bazı farklılıklar vardır. Temelde ehliyet 

eksikliğinden kaynaklanan bu farlılıklara “ehliyet”in tanımını yaptıktan sonra geçmeyi 

daha uygun buluyoruz. 

a) Ehliyet: 

Kelime anlamı olarak, “ layık ve yeterli” olmaktır. Istılahi anlamı ise, şahsın 

borçlanma ve borçlanmaya karşı selahiyetli olmasıdır. Yani “Şahısın başkasına ait 

olan birtakım hakları kabul, ikrar ve kendi lehinde bir kısım hakların sabit olmasına 

ve bunları bizzat tasarruf yapabilmeye elverişli bulunmasıdır.”63 

Ehliyet ikiye ayrılır: 

1) Vücub Ehliyeti 

2) Eda Ehliyeti 

Bu ehliyet tanımları çerçevesinde, köleler hakkındaki farklı uygulamaları 

kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

1) Vucüb Ehliyeti: 

Sırf insan olmak vasfıyla gerçekleşen ehliyettir. Köleler de, insan olmaları 

hasebiyle, vucüb ehliyetine sahiptirler.64 Kişinin lehine ve aleyhine olan birtakım 

hakların sabit olmasını sağlayan ehliyete “vucub ehliyeti” diyoruz. Bu ehliyet köleler 

için de potansiyel halindedir. Kendisine izin verildiğinde veya azat edildiğinde, köle 

bu ehliyet sayesinde borçlanma veya borçlandırma yapabilmektedir. Bu ehliyetin 

köle için sabit olması demek, onun illaki borçlanma ve borçlandırma yapmasını 

gerektirmez. Esaret veya kölelik sebebiyle, kölelerin bu ehliyeti azat oluncaya veya 

kendilerine izin verilinceye kadar saklı tutulmuştur. 

2) Eda Ehliyeti: 

İnsanların vucüb ehliyetleri sayesinde sahip oldukları potansiyel yetkileri 

faaliyete geçiren ehliyettir. “Kişinin kendisi için başkasına karşı ve başkası için de 

                                                 
63 UZUNPOSTALCI, Mustafa, Hukuk ve İslam Hukuku, Konya, 1987, II/134. 
64 UZUNPOSTALCI, s. 135. 
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kendisine karşı hak teşkil edecek, bir kısım tasarruf ve muameleler kurma ehliyetine 

denir.”65 Bu ehliyetin sabit olabilmesi için, insan olmak yeterli değildir. Temyiz 

kudretine de sahip olmak gerekir. Kamil eda ehliyeti ve nakıs eda ehliyeti olarak 

ikiye ayrılan bu ehliyet çeşidinden köleler, kamil eda ehliyetine sahip değillerdir. 

Ancak nakıs eda ehliyetine sahiptirler. Buna göre kölenin faydasına da, zararına da 

olabilecek tasarrufları velisinin (efendisinin) iznine bağlıdır.66 Bu ehliyetin sabit 

olması için insan olmak yeterli değildir. Eğer, efendisi izin verirse onun yaptığı 

işlemler geçerli olur. Eğer izinsiz yapılan bir işlemi efendi sonradan uygun görülürse, 

izin yerine geçer ve yapılan işlem geçerli olur. Uygun görmezse işlem geçersizdir. 

Hukuki işlemlerde, bulunması için efendisi tarafından izin verilen köleye 

“ehliyeti geliştirilmiş kimse” manasında “Me’zun” denir. Bu izin Hanefiler’e ve 

Malikiler’e göre geneldir, kayıt altına alınamaz. Şafiiler’e ve Hambeliler’e göre ise, 

genel olması şart değildir, sınırlı olabilir.67 

Köle insanın ister Müslüman olsun, ister gayr-i müslim olsun, bazı ehliyetlere, 

sahip olamaması veya eksik sahip olması, hürriyetlerine sahip olamadıkları içindir. 

Çünkü kölelik, ehliyetlere arız olan, onlara tam sahip olmayı engelleyen hallerdendir.68 

Üstelik bu hal köleler için geçici bir durumdur. Azat edilince veya herhangi bir sebeple 

hürriyetlerine kavuşunca tekrar tüm ehliyetlere tam olarak sahip olurlar. Çünkü 

ehliyetleri tam olarak kullanmaya engel olan hal (kölelik) ortadan kalkmıştır. 

b) Şahitlik: 

Bir davayı sonuçlandırırken, en büyük etkenlerden birisi de şüphesiz 

şahitliktir. Şahitlik, her dinde ve sistemde vazgeçilmez bir kurumdur. Her sistem 

kendi inanç ve kültür yapılarına göre; sağlıklı hükümler verebilmek için bazı kurallar 

ve şartlar koymuştur. Bu şartlar ve kurallar aynı zamanda o ülkenin hukuk sisteminin 

bir göstergesidir. Belli bir disiplin altına alınmayan, rasgele işletilen şahitlik 

müessesesi, yanlış kararlara ve haksızlıklara yol açacağından toplumda huzurlu bir 

güven ortamının oluşmasını engelleyecektir. Toplumda tam bir güvenlik ve itimat 

                                                 
65 UZUNPOSTALCI, s. 145. 
66 ÇEKER, Orhan, Fıkıh Dersleri, İttifak A.Ş. , Damla Yayıncılık, Konya, 1991, I/106. 
67 İslam Ansiklopedisi, TDV, “a.g.md.si,” XXVI/ 239. 
68 UZUNPOSTALCI, s. 151. 
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temin etmeyi gaye edinen İslam dini de bu hususta bazı şartlar koymuştur. Kölelerin 

şahitliğinin kabul edilip edilmemesi de bu şartlardan birisidir. 

Köle ne efendisine ne de bir başkasına şahitlik edemez. Çünkü şahitlik bir 

nevi velayettir. Kölelerin velayeti olmadığından başkalarına velayet etme hakkına 

sahip değillerdir. Kölenin şahitlik yapamayacağı hususunda Hanefî, Şafii, Malikiler 

ittifak halindedirler.69 Mezheplerin, görüşlerine delil olarak aldıkları ayet-i kerime ise 

şudur: 

“Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş köle ile katımızdan 

kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi 

misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Doğrusu hamd Allah’a mahsustur. Fakat onların 

çoğu (bunu) bilmezler.”70 Ayette köle “hiçbir şeye gücü yetmeyen” olarak 

nitelendirildiğine göre, şahitliği de kabul edilmemiştir. 

Hambeliler ve Zahirililer diğer üç mezhebe muhalefet ederek kölenin 

şahitliğinin kabul edilebileceğini söylemişlerdir. Bu mezheplere göre, şahitliğe dair 

ayetler umum mana ifade eder. Ayrıca köle olmanın şahitliğe engel bir husus 

olduğunu gösteren bir nass da yoktur. Öyle ise, kölenin şahitliği geçerlidir.71 

Nikah şahitliği konusunda, Hanbeliler’in dışında cumhuru oluşturan diğer 

mezhepler kölelerin nikah şahitliğini kabul etmezler. Hambeliler iki kölenin şahitliği 

ile, nikahın geçerli olacağı kanaatindedirler. Enes B. Malik’ten rivayet ettikleri: 

“Adil ve güvenilir olduğu zaman, Nebi (s.a.s.)’nin hadislerinde kabul ediliyor da 

bundan daha az önemli olan durumlarda nasıl kabul edilmez?” sözünü delil olarak 

getiren Hambeliler adil ve güvenilir olduğu zaman, kölenin şahitliğinin kabul 

edileceği görüşündedirler.72 

D) Ceza Hukuku Konusunda Köleler: 

İslam toplumunda yer alan köleler, cezalandırılma hususunda bazı farklı 

hükümlere tabidirler. İşledikleri bazı suçlar konusunda, onları suç işlemeden 

                                                 
69 ZUHAYLİ, VI/563. 
70 16/Nahl /75. 
71 ZUHAYLİ,  VI/563. 
72 ZUHAYLİ,  VII/274. 
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caydırıcı nitelikli olan bu hükümler aynı zamanda onların hak ve sorumluluklarına da 

uygun şekilde düzenlenmiştir. Köleler serbestçe hareket edemediklerinden, İslamiyet 

de onların işlediği suçları, hür irade eksikliğinden dolayı, hürlerle bir tutmamıştır. 

İsledikleri suçlara, hürlere verilen cezadan daha azı verilmiştir. 

a) Had’ler Konusunda Köleler: 

Had: Lügatte men,sınır, derece, aşama manalarına gelir. Istılahta ise, sınırları 

belirlenmiş ceza anlamındadır. Kur’an ve sünnette belirlenmiş cezalar olup, kamu 

haklarını ve Allah’ın haklarını çiğneme durumunda uygulanan cezalardır.73 Bu 

cezalara, zararı bütün beşeriyete dokunan bazı kötü davranışlardan insanları 

sakındırdığı ve engellediği için had cezası adı verilmiştir. 

Dört mezhep imamı da, zina yaptıklarında cariye ve kölelere, zina yapanlar için 

uygulanan had cezasının yarısının uygulanacağı konusunda ittifak halindedirler.74 

Çünkü, Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de köleler hakkında şöyle buyurur: 

“…Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa, onlara hür kadınlara verilen 

cezanın yarısı verilir…”75 

Zina eden erkek ve kadına yüzer değnek vurulmasını emreden ayete76 göre de 

kölelere elli değnek vurulur. Bu aynı zamanda Hz. Peygamber’in hadisi ile sabittir: 

Hz. Aişe (r.a.)’den rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasullullah (s.a.s.) şöyle 

buyurmuştur: “ Cariye zina ettiği zaman onu elli değnekle dövünüz. Sonra onu 

bükülmüş bir ipe bile olsa satınız.”77 

Bu hadis-i şerifte de görüldüğü gibi, zina eden köle ve cariyelere had 

cezasının yarısı tatbik edilir. Bu cezalarda onların ıslah amacı güdüldüğü bellidir. 

İslamiyet, hür iradesiyle günah işleyenlerle, hür iradeleri olmayan kimseleri, adaleti 

gereği, denk tutmamıştır. Eğer denk tutmuş ve hürlerle aynı cezayı vermiş olsaydı, 

elbette bu zulüm olurdu. Müsteşriklerin saldırmaları için bir kapı daha olurdu. 

                                                 
73 ŞAFAK, Ali, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, Ankara, 1992, s. 155. 
74 ZUHAYLİ,  a.g.e. , VII/341. 
75 4/Nisa /25. 
76 24/Nur /2.  
77 İbn-i Mace, “Had,” 34. 
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b) Kısas Konusunda Köleler 

Kısası gerektiren suçlara gelince, bu zaten Kur’an-ı Kerim ile sabittir. Hür bir 

müminin hür bir mümini öldürmesinde, kölenin köleyi kasten öldürmesinde, kadının 

kadını kasten öldürmesinde, öldürülene kısasla katil de öldürülür. Yüce Allah kısasta 

hayat olduğunu belirtiyor.78 Ve kısas hakkında da şöyle buyuruyor: 

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye 

köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası kardeşi (öldürülenin velisi) 

tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldürülen) ona 

(gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabb’inizden hafifletme ve 

rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa, onun için elem bir azap vardır79.” 

Yukarıdaki ayette de belirtildiği gibi, bir kölenin başka bir köleyi öldürmesi 

durumunda kısas uygulanır. Ama köle hür bir insan tarafından öldürülürse nasıl davranılır? 

Bu konuda Rasullullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim kölesini 

öldürürse, bizde onu öldürürüz ve her kim kölesinin bir uzvunu keserse bizde onun 

uzvunu keseriz.”80  

Hanefiler’e göre, bir köleyi öldüren hür kimse de, kısas cezasıyla 

cezalandırılır. Diğer mezhepler ise aralarında eşitlik olmadığı için, böyle durumlarda 

hürlerin kısas edilemeyeceği görüşünü savunurlar.81 

                                                 
78 2/Bakara /179. 
79 2/Bakara /178. 
80 Tirmizi, “Diyet,” 32. 
81 İslam Ansiklopedisi ,TDV, “a.g.md.si,” XXVI/240.  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KLASİK DÖNEM TEFSİRLERİNDE KÖLELİK AYETLERİNE GETİRİLEN 
YORUMLAR 

1) İSLAMİYET’İN GELDİĞİ DÖNEMDE ARAP YARIMADASINDA 

KÖLELİK 

İslamiyet’in ortaya çıktığı sıralarda Arap yarımadasında da, Mekke’de de 

kölelik yaygındı; köleler, hürlerle arası kesin çizgilerle ayrılmış alt bir sosyal sınıf 

oluşturuyordu. Efendinin kölesi üzerindeki mülkiyet hakkı, üçüncü şahıslardan 

gelecek haksız fiillere karşı sınırlı bir güvence sağlasa da efendiye kölesi üzerinde 

mutlak tasarruf yetkisi veriyordu. Efendinin cariyesini fuhşa zorlayarak bu yolla para 

kazanabilmesi, bir ahlaki sapkınlık olmasının yanında, bu yetkinin ve kölelerin insan 

sayılmamasının da ürünüydü.1 

Borcunu ödeyemeyen borçlu kendisini, geçim sıkıntısı içindeki baba 

çocuğunu köle olarak satabilse de cahiliyede köleliğin asıl kaynağını savaş esirleri 

teşkil ediyordu; köle bir anneden doğanlar da köle sayılıyordu. Taberi, Doğu 

Arabistan’da Rebia kabilesi dışındaki kabilelerin ele geçirdikleri esirleri 

köleleştirdiklerini nakletmektedir.2 Bu kölelerin büyük çoğunluğunu Afrikalı 

siyahiler teşkil ediyordu; nitekim Hz. Peygamber’in müezzini Bilal-i Habeşi de 

bunlardan biriydi. Menşeleri kesin olarak bilinmeyen bu köleler ya ele geçirenler 

tarafından satılmış ve el değiştire değiştire Mekke’ye kadar getirilmiş bazı esirler 

yahut kuraklık ve kıtlık gibi sebeplerle aileleri tarafından satılmış çocuklar ya da 

yurtlarından kaçırılmış ve köle olarak satılmış kimselerdi. Arap yarımadasında siyahi 

kölelerin dışında diğer ülkelerden getirilmiş kölelere de rastlanmaktaydı. 

Belazüri’nin kaydettiğine göre İkrime b. Ebû Cehil’in karısı Ümmü Hakim’in ve Ha-

ris b. Kelede es-Sekafi’nin köleleri Rum menşeliydi. Aynı şekilde Ezrak b. Ukbe es-

Sekafi ve Süheyb b. Sinan da Rum menşeli idiler. Salman-ı Farisi İranlı idi; 

kaçırılarak Yahudiler’e satılmış ve İslamiyet’e girmek üzere Medine’ye kadar 

gelmişti. Medine’de hürriyetini elde edebilmesi için Hz. Peygamber kendisine nakdi 

yardımda bulunmuştur. Bu devirde Arap kölelere de rastlanmaktadır. Resûl-i 

Ekrem’in azat ettiği kölesi Zeyd b. Harise bunlardan biridir.3 

                                                 
1 İslam Ansiklopedisi, TDV, “Köle md.si,” XXVI/238. 
2 HAMİDULLAH, Devlet idaresi, s.45. 
3 İslam Ansiklopedisi, TDV, “a.g.md.,” XXVI/238. 
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Savaştan kaynaklanan kölelik kadar, borç ve kişinin kendisini satarak köle 

haline koyması da mümkündü. Araplar köleyi kolay kolay azat etmezlerdi. Esasen, 

İslam öncesinde “herkes, herkesle savaş halindeydi.”4 Araplar’da köle azadı, 

iyiliksever insanlar için Allah’a yaklaşmanın bir ölçüşü sayılırdı. Cahiliye devri 

Arapları’ndan köle tüccarı Abdullah b. Cüdan, yaşlandıkça, köle azat ediyordu. 

Müslim, “Kafirin Müslüman olmazdan önceki amelinin hükmünü Beyanı Babı”nda, 

“...Hakim b. Hizam, haber vermiş ki, kendisi, Rasulullah’a: “Ey Rasulullah, birtakım 

işlere ne buyurursun: Ben cahiliyet devrinde köle azat etmek kabilinden olan bu 

işlerle ibadet yapardım. Bunlarda ecir var mıdır? diye sormuş. Hz. Peygamber, “Sen 

eskiden yaptığın hayırlarla Müslüman oldun.”5 buyurmuşlardır. 

Mükatebe akdi, cahiliyede de vardı. Cahiliyede, köleyi, satın alan, boynuna bir 

ip takip götürürdü. Harp esiri köle, fidye verilinceye kadar kakülü kesilirdi. Köle satın 

alarak başkasına hediye etmek adetti. Köle, mirasçıya intikal ederdi. Cezası, hüre 

verilen cezanın yarısıydı. Ebu Leheb, As b. Hişam’ı, kumar borcu sebebiyle köle 

yaparak devesini güttürmüştü. Cariyenin çocuğu zeki ise, nesebini tanırlardı. Ümmül 

veledin satışı caizdi. Velası kendisinde kalmak üzere, kişi kölesini satabilirdi.6 

Cahiliye devri Arapları’nda, köleler arasında normal nikah akdi aranmazdı. 

Çoğalmaları isteniyorsa, hayvanlar arası çoğalmalar örnek alınırdı. Bir hür ile hür 

olmayan arasında evlilik mümkün olamazdı. Aksi halde, idama kadar giden cezalar 

vardı.7 Araplar’da kölelik kurumlaşmıştı. Köleliğin -yukarıda temas ettiklerimiz 

haricinde- kaynakları: 

1)Savaş,  

2) Adam öldürme ve zina gibi ağır suçlar,  

3) Borçluluk,  

4) Aile babasının çocuklarını satması gibi durumlardı.8  

                                                 
4 HAMİDULLAH, İslam’da Devlet İdaresi, s. 45; İslam Ansiklopedisi, MEB, “Abid md.si,” I/110.   
5 DAVUTOĞLU, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, I/458-460. 
6 ATEŞ, Ali Osman, “Asrı Saadette Dinler ve Gelenekler,” Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslam, 
Beyan Yayınları, İstanbul, 1985, II/262. 
7 ENGİN, Nihat/Vecdi, AKYÜZ, Bütün Yönleriyle Asrı Saadette İslam, I/493. 
8 FENDOĞLU, s. 35. 
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Araplar da, Rum ve Fars komşuları gibi, savaş esirlerine insanlıktan uzak bir 

şekilde davranırlardı. Arabistan’da, Afrika zenci asıllı (Bilal-ı Habeşi gibi), Rum 

asıllı, İran asıllı (Salman-ı Farisi gibi) ve Arap asıllı köleler (Zeyd b. Haris gibi) 

vardı. İnsanlık ve acıma kavramları gerçek anlamda ilk kez İslam hukuku ile belirdi. 

Ama bunun yanında, Mekke’de, insan haklarıyla ilgilenen bir dernek de vardı (Hılfu-

1-fudül=Fadıllar Cemiyeti; şövalyelik). Haksızlığa uğrayan herhangi bir kişiye, 

sonuna kadar yardım etmeye yemin eden ve bunun için çalışan bir birlik. Araplar’da 

köle, sayılan bu kısıtlı durumuna rağmen, sadece mal değildi, yaşadığı ailenin sosyal 

ve dini faaliyetlerine de katılırdı.9 

Bu dönemde geçerli olan köle fiyatları ile ilgili olarak çok ayrıntılı bilgiler 

yoktur. Kaynaklar köle fiyatlarının çok çeşitli olduğunu belirtirler. Ama Buhari 

naklettiği bir hadisinde bir kölenin 800 dirhem,10 bir diğer hadisinde ise 5 

Ukkıye(200dirhem)11 olduğunu belirtmektedir. Kölelerin fiyatları için, yapmış 

olduğu meslek, yaşı ve diğer özellikleri önemli rol oynuyordu.12  

2) HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDA KÖLELİK UYGULAMASI 

Kur’ani tebliğ etmek ve uygulamakla yükümlü olan Hz. Peygamber’in 

Kur’an hükümlerine aykırı davranmış olması mümkün değildir. Nitekim Hz. 

Peygamber’in harp esirleriyle ilgili uygulamaları da şu ayet13 paralelinde olmuştur: 

“İnkarcılarla savaş meydanında karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet 

onları iyice mağlup edince esir alıp bağı sıkı tutun. Savaş sona erince onları ya bir 

bedel alarak veya karşılıksız olarak salıverirsiniz.” Bu paralelde Hz. Peygamber’in 

herhangi bir savaş esirini çok aksi bir durumu olmadıkça köle yaptığına dair bir bilgi 

bizlere intikal etmemiştir. 

Hz.Peygamber’in ne Mekke müşrikleri ve müttefiklerine karşı yaptığı Bedir, 

Uhut, Hendek,  Mekke’nin Fethi, Huneyn savaşları gibi büyük çaplı savaşlarında, ne de 

Ben-i Mustalik Seferi başta olmak üzere irili ufaklı seriyyelerinde alınan esirlerden 

hiçbiri köle yapılmamıştır. Bunların hepsi bir vesileyle serbest bırakılmışlardır. Keza 

Hayber Yahudileri, Medine’nin sakinleri olan  Ben-i Kaynuka, Nadir ve 

                                                 
9 ENGİN, Nihat/Vecdi, AKYÜZ, a.g.e. , I/493. 
10 Buhari, 89/5. 
11 Buhari, 50/1. 
12 DAVUTOĞLU, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, s. 463. 
13 47/Muhammed /4.  
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Kurayzaoğulları14 gibi Yahudi kabilelerle olan savaşların hiçbirinde herhangi bir 

Yahudi esirin köle yapıldığına dair bir nakil mevcut değildir. Özet olarak ifade edecek 

olursak, Hz. Peygamber’in herhangi bir nedenle hür bir kişiyi köle yaptığına dair bir 

bilgiyi tarih kaydetmemiştir. 

Hz.Peygamber’in hayatını incelediğimizde, O’nun hayatında birçok köleden 

bahsedildiğini görürüz. O’nun hayatındaki kölelerin hepsi de daha önceki 

dönemlerde köle edilmiş olan insanlardır. Hz. Peygamber, şimdi göreceğimiz gibi, 

bu kölelerin hepsini azat etmiştir. Bizler bugün kölelik diye bir sistemi ancak, 

okuduğumuz tarih kitaplarından öğrendiğimiz için bu durumu garip 

karşılayabiliyoruz; ama tarih okumalarında bir kural vardır, hiçbir zaman tarihte 

gerçekleşmiş olan hadiseleri günümüzün bakış açısı ile değerlendiremeyiz. İşte, 

çalışmamızın daha önceki bölümlerinde de anlatmaya çalıştığımız gibi, o dönemlerde 

köleler hayatın bir parçası idi.  

Hz. Peygamber köle insanlara nasıl davranmış ve bütün Müslümanlar’a nasıl 

davranmalarını emretmiştir? Şimdi buna değinmek istiyoruz; 

Hz. Peygamber (s.a.s.) doğduğunda evlerinde, ya babasına veya annesine ait 

siyah küçük bir cariye vardı. Adı Bereke bint Sa’lebe’ydi. (Daha sonraları genellikle 

Ümmü Eymen diye çağrılacaktır). Hz. Peygamber (s.a.s.) yaklaşık dört yaşında iken 

süt annesi Halime’nin yanından döndüğünde, annesi yavrusunu alarak siyah küçük 

hizmetçiyle birlikte, kocası Abdullah’ın mezarını ziyaret etmek için Medine’ye 

doğru yola çıktı. (Abdullah, Medine’de vefat etmiş ve orada defnedilmişti). 

Medine’de kısa bir süre kaldıktan sonra Hz. Amine Mekke’ye dönmek istediğinde, 

yolda, Ebva denilen yerde çok ağır bir şekilde hastalandı. Son nefesini orada verdi ve 

o da orada defnedildi. Küçük hizmetçi, çocuğu Mekke’ye getirip dedesi 

Abdulmuttalib’e teslim etti. Çok geçmeden yaşlı dede de vefat etti ve yetim, amcası 

Ebu Talib tarafından himaye altına alındı. Hizmetçi Bereke’nin evlendiği tarih kesin 

olarak bilinmemektedir. Bu evlilik Ubeyd adında bir siyah ile yapılmıştır. Bu 

evlilikten Eymen denilen bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Geleneğe göre, anne 

                                                 
14 Beni Kureyza Yahudileri’nin köleleştirildiğine ait birkaç kaynakta bilgi vardır. Fakat bu köleleştirme 
işleminin de, Beni Kureyzalılar’ın mensubu olduğu  Yahudi Şeriatına göre yapıldığını öğreniyoruz. 
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(Eymen’in annesi anlamında) Ümmü Eymen künyesini almıştır. Her zaman ailenin 

içinde kalmıştır. Hatta dul kaldığı zaman bile.15  

Hz. Peygamber (s.a.s.) 25 yaşında iken Hatice validemiz ile evlenmiştir. 

Eşinin isteği üzerine bir çocuğu köle olarak satın aldı. Zeyd adındaki bu çocuk aslında 

büyük bir Arap kabile reisinin oğluydu. Düşmanları tarafından bir baskında esir 

alınmış ve Mekke’ye götürülerek köle diye satılmıştı. Şimdi kısaca konu dışına 

çıkarak Zeyd’le ilgili şu ilginç olayı nakledelim:’’Zeyd’in talihsiz babası durmadan 

oğlunu arıyordu. Sonunda onun Mekke’de Hz. Muhammed’in evinde olduğunu 

öğrendi. Oraya gitti ve Hz. Peygamber’i gördü. Ona acıklı hikayesini anlattı ve ne 

pahasına olursa olsun oğlunu yeniden satın almak istediğini söyledi. Hz. Peygamber 

(s.a.s.) çok etkilendi ve dedi ki: “Çocuğu almak için başka bir çare var. Bu durumda 

sen hiçbir şey de ödemeyeceksin. Eğer seninle gelmek istiyorsa, hiçbir şey talep 

etmeden seninle birlikte gelmesine müsaade edeceğim.” Hz. Peygamber (s.a.s.), birini 

Zeyd’i, efendisinin çağırdığını haber vermek üzere evine gönderdi. Zeyd koşarak 

geldi. Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisine hitaben: “Bu adamı tanıyor musun?” buyurdu. 

Zeyd: “Evet, o babamdır!” cevabını verdi. Hz. Peygamber (s.a.s.): “O seni aramak ve 

geri almak için gelmiş, ne dersin?” buyurdu. Zeyd: “Efendim, siz bana karşı o kadar 

iyi davrandınız ki, ben babamın evine prens olarak dönmektense sizin yanınızda köle 

olarak kalmayı tercih ederim”16 demiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), bu cevabından o 

kadar çok etkilendi ki, Zeyd’i alıp Ka’be’nin yanına gitti. Onu azat etti ve evlatlık 

olarak aldığını herkesin içinde ilan etti17. Babası, Harise; üzgün; fakat oğlunun 

geleceğinden emin bir şekilde, Kuzey Arabistan’daki evine dönmekten başka bir şey 

yapamadı. Daha sonra O’nu Hz. Peygamber kendi halasının kızı Zeynep b. Cahş’la 

evlendirmiş ancak Zeyd ve Zeynep çifti bu evliliği sürdürememişlerdi.18 

Ümmü Eymen de denilen Bereke dul kalmasına rağmen, hâlâ Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’in evinde kalıyordu. O zaman Hz. Peygamber (s.a.s.) onu evlatlığı Zeyd ile 

                                                 
15 KÖKSAL, M. Asım, İslam Tarihi, (Mekke Devri, I-VII), İrfan Yayınevi, İstanbul, 1969, II/53. 
16 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, I/68; İslam Anayasa Hukuku, s. 245; Allah’ın Elçisi Hz. 
Muhammed, s. 25. 
17 KÖKSAL, a.g.e., II/161-166; HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, I/66-67; İslam Anayasa Hukuku, 
(Çev.: Doç.Dr. Vecdi AKYÜZ), Beyan Yayınları, İstanbul, 1998, s.245-246; Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 
(Çev.: Ülkü Zeynep BABACAN), Beyan Yayınları, İstanbul, 2002, s. 26. 
18 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 225-226. 
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evlendirdi.19 Ümmü Eymen, Zeyd’den Üsame adında bir çocuk dünyaya getirdi. 

Üsame, gerek Hz. Peygamber döneminde –bir çok sahabenin bu duruma itiraz 

etmesine rağmen–, gerekse halifeleri döneminde büyük bir ordu komutanı olarak 

tanındı.20 Rasulullah, Zeyd’in Ümmü Eymen’den olan oğlu Üsame’yi ordu 

komutanlığına getirerek Zeyd ailesine sosyal itibar kazandırmıştır. 

Ümmü Eymen hakkında Hz. Peygamber (s.a.s.)’den şu meşhur hadis rivayet 

edilir: “Ümmü Eymen benim (gerçek) annemden sonra annemdir.” Medine’de Hz. 

Peygamber (s.a.s.) sık sık onu ziyarete giderdi. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vefatından 

sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de ona aynı şekilde davranmışlardır.21 

Ümmü Eymen’in de Zeyd b. Harise’nin de Hz. Peygamber’e derin saygıları 

ve bağlılıkları vardı. Hz. Peygamber İslam öncesi dönemden kendisine intikal eden 

kölelerinden Zeyd ailesi diyebileceğimiz bir aile oluşturmuş ve bu aileyi hür 

kişilerden çok azının ulaşabildiği bir sosyal itibara kavuşturmuştur. Ümmü Eymen’in 

azat edildiğine dair bir kayıt mevcut değilse de Hz. Peygamber’in vefatında bu 

aileden Ümmü Eymen dahil hiç kimse köle statüsünde bulunmuyordu.22 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in büyük müezzini Hz. Bilal de bunlardandı. 

Arapça’yı güzel konuşamıyordu. Müslüman olduğunda, efendisi Ümeyye bin Halef 

onu insanlık dışı işkencelere tabi tuttu. Mesela, Hz. Bilal (r.a.)’in efendisi tarafından, 

elbiseleri çıkarılıyor, Mekke yazının sıcağında kızgın kumlar üzeride yere seriliyor 

ve sıcaktan yanan (kavrulan) vücuduyla işkence çekerken bile kıpırdamasın diye 

göğsünün üzerine bir değirmen taşı konuluyordu.  Hz. Bilal her şeye katlandı. Bu 

işkence, Hz. Ebu Bekir, kendisine acıyıp onu efendisinden satın alarak hürriyetine 

kavuşturuncaya kadar sürdü. Bilal ile ilgili olarak şu çok çarpıcı hadis nakledilir; Hz. 

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ben rüyada Cennette iken, önümde gezen 

birinin ayak seslerini işittim. Bir de baktım ki, sensin ey Bilal.”  Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’in sorması üzerine Hz. Bilal, Medine’de şöyle cevap verdi: “Ben, her abdest 

aldığımda iki rekat namaz kılmaktan başka özel olarak bir salih amel işlemezdim.” O 

zaman Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “İşte, o (cennette gezişin) bu 

                                                 
19 KÖKSAL, a.g.e., II/54. 
20 KÖKSAL, M. Asım, Hz.Muhammed (a.s.) ve İslamiyet, Şamil Yayınları, İstanbul, 1981, XI/8; 
HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 260.  
21 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 246. 
22 AKTAN, Hamza, “a.g.m.,” s.75. 
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yüzdendir.” İbn Hazm, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hayatını anlatan eserinde, Bilal’in 

Hz. Peygamber’in sahabeleri arasında fakih olanlardan sayıldığını, kendisine fetva 

sorulduğunu belirtir. Yine aynı yazar, Hz. Bilal’ın 44 hadis-i şerif rivayet ettiğini 

söyler. Bu hadislerin ravileri arasında sadece tabiiler değil, aynı zamanda, Hz. Ebu 

Bekir, Hz. Ömer...gibi sahabeler bile bulunmaktadır.23  

Hz. Bilal (r.a), Resulullah (s.a.s.) tarafından, günde beş defa namaza çağırmak 

için Medine’deki Mescid-i Nebevi’ye müezzin olarak tayin edilmişti. Çünkü o, dakik 

olmasının yanında çok üstün özel meziyetlere sahipti. O zamanlar, minare olmadığı ve 

tabii olarak hoparlör de bulunmadığı için, Hz. Bilal caminin yakınındaki herhangi bir 

evin damına çıkar ve etkili yüksek sesiyle ezanı okurdu. Ezanın lafızlarını ve okunuş 

biçimini bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) Bilal’e öğretmiştir. Bilal (r.a)’ın boyu da 

uzundu ve aynı zamanda iyi bir askerdi. İslam’i hamiyetinden dolayı, Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’in bütün gazalarına katılmıştır. Kaderin garip cilvesine bakınız ki, eski zalim ve 

gaddar efendisi Ümeyye bin Halef’in Hz. Bilal tarafından öldürülmesi nasip olur. Bu 

da, Hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir savaşında gerçekleşmiştir.24  

Hz. Bilal (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye hicret ettikten sonra, 

Resulullah (s.a.s.)’ın müezzini ve aynı zamanda Hz. Peygamber tarafından kurulmakta 

olan İslam Devleti’nin hazine nazırı, günümüz ifadesiyle Maliye Bakanı olmuştur. 25 

Hz. Bilal (r.a), Resulullah (s.a.s.)’a öylesine bağlıydı ki, onun vefatından 

sonra artık Medine’de yaşamaya tahammül edemedi. Dostu ve sevgilisi Hz. 

Muhammed (s.a.s.)’i kaybettikten sonra Bilal (r.a.), Medine’yi terk etti. Kendisini, 

Bizans’a karşı düzenlenen seferlere katılmaya adadı. Hayatının geri kalan kısmında  

Şam’a yerleşti. Orada vefat edip defnedildi.26 

Günümüzde Müslümanlar arasında Bilal ismine saygı ve değer o kadar 

fazladır ki, bir çok Müslüman, Bilal ismini kendi oğluna koymaktadır. Demek ki 

insanın değeri siyah-beyaz, köle veya asil olmasına göre değil, yaşamış olduğu 

hayatındaki yapmış olduğu işlere göre değer kazanıyor. 

                                                 
23 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 246-249. 
24 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 249. 
25 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 251. 
26 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 247-251. 
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Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hayatında birçok köleden bahsetmek mümkündür. 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hayatını anlatan eserlerde, genellikle “Resülullah (s.a.s.)’in 

Mevlaları” başlığı altında uzun bir liste yer alır. Bu listede sayılan insanlar, onun 

tarafından hürriyete kavuşturulan kölelerdir. Bu sebeple de onun kanuni kardeşleri 

olmuşlardır. Haliyle onlar da Resülullah (s.a.s.)’in bu iyiliğini kendileri için bir şeref 

sayar ve hür oldukları halde onun yanında kalmayı ve faydalı hizmetlerde bulunmayı 

tercih ederlerdi. Bu kölelerden bazıları, babasından kendisine miras kalmışlardı. 

Bazıları ganimetten kendi payına düşmüş esirlerdi. Bir kısmı da, yabancı ülke kralları 

veya etraftaki kabile reisleri tarafından kendisine hediye edilmişlerdi. Bunlar 

içerisinde erkek olanları olduğu gibi kadın olanları da vardı. Hz. Peygamber (s.a.s.) 

hepsini azat etmiştir.27  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Rasulullah peygamberliği döneminde hiçbir 

nedenle hiçbir kimseyi köle yaparak mevcut kölelerin arasına yenilerini katmamıştır. 

Diğer taraftan elindeki köleleri de hür kişiler statüsüne yükselterek mevcut kölelerin 

tasfiyesini kendi mülkiyet alanında gerçekleştirmiştir. Hz. Peygamber bu 

davranışıyla Kur’an’ın ortaya koyduğu kölesiz bir toplum oluşturma projesini o 

günün şartlarında başarıyla uygulamıştır. 

3) DÖRT HALİFE DÖNEMİNDE KÖLELİK 

Halifelerden Hz. Ebu Bekir döneminde yapılan Ridde savaşlarında ve Suriye’nin 

fethinde pek çok esir alınmıştı. Keza Hz. Ömer döneminde fütuhat İran, Anadolu, 

Kafkasya ve Mısır’a uzanmıştı. Fetihlerin Hz. Osman döneminde hız kesmeden devam 

ettiğini biliyoruz. Hz. Ali ise daha ziyade iç isyanları bastırmakla meşgul olmuştu. Dört 

Halife döneminde fethedilen yöre halklarının köleleştirildiğine dair tarihte bir kayıt 

mevcut değildir. Başka bir ifadeyle dört halife de Hz. Peygamber’in sünnetine uygun 

davranmışlar, mevcut kölelere yenilerini ilave etmemişlerdir. Suriye, Irak ve Mısır 

halklarına, kendi mallarının işleticileri, vergi veren hür vatandaşlar statüsü tanınmıştır. 

Böylece Hz. Peygamber’le başlayan kölesiz bir toplum oluşturma süreci dört halifeler 

döneminde yavaşlatılmadan ve saptırılmadan devam ettirilmiştir.28 

                                                 
27 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 241-264. 
28 AKTAN, “a.g.m.,” s. 75-76.  
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4) KLASİK DÖNEM TEFSİRLERİNDE KÖLELİK AYETLERİNE 

GETİRİLEN YORUMLAR 

“İyilik, yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. Fakat iyilik, Allah’a 

ahiret gününe, meleklere, kitaba , peygamberlere iman edenin, sevdiği mallardan 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalana, dilencilere ve köle azat etmeye 

verenin, namazı kılanın, zekatı verenin, söz verdiklerinde sözlerini yerine 

getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve şiddet zamanında da sabredenlerin yaptıklarıdır. 

Bunlar, imanlarında sadık olanlardır. Muttakiler de işte bunlardır.”29 

Taberi: Ayet-i kerimenin nüzul sebebinin; Hristiyan ve Yahudi toplumlarının 

iyiliği doğuya ve batıya yönelmekte görmeleri ve Müslümanlar’a da bu doğrultuda 

baskı yapmaya çalışmaları, olduğunu söyler. Dolayısıyla ona göre ayetin ilk bölümü 

Hristiyan ve Yahudi toplumlarının tutumlarını hedef almaktadır. Daha sonra 

Müslümanlar’a gerçek iyiliğin salih ameller işlemek olduğu, bu iyilikler tek tek 

sayılarak, hatırlatılır. Burada dikkatimizi çeken, bu salih ameller içinde köle azadının da 

belirtilmiş olmasıdır. Et-Taberi bu ayetle, müminlerin Hz. Peygamber ile başlayan ve 

sevabı en fazla olan ameller arasında yer alan köle azadına yönlendirildiğini söylüyor. 

Malını Allah rızası için harcamak isteyen Müslümanlar’a köle azadı gibi bir yol 

gösteren bu ayet, İslam’ın kölelerin azad edilmesine verdiği önemi göstermektedir. 

Taberi, bu açıklamaların ardından Hz. Peygamber’den şu hadis-i şerifi de nakleder: 

“Allah’ın (şu) üç kişiye yardım etmesi üzerine aldığı haktır: Allah yolunda cihad edene, 

borcunu ödemek isteyen köleye, iffetini muhafaza etmek için evlenmek isteyene.”30  

Razi: Razi, ayet-i kerimede geçen “ sevdiği malını ……. köle ve esirlere veren 

…….” cümlesini; “Köleyi azat etme yolunda malını verir.” şeklinde açıklar. Daha 

sonra azat edilecek kölenin nitelikleri ile ilgili olarak alimlerim itilaf ve ittifaklarını 

aktarır. Biz burada azat edilecek köle ile ilgili görüşlere değinmeden Razi’nin de 

İslamiyet’in köle azadına verdiği önem üzerine durduğunu belirterek geçiyoruz.31  

İbn-i Kesir: Ayet-i kerimede geçen “köleler” sözcüğünün “Esirlikten 

kurtulmak üzere sözleşme yapmış; fakat sözleşmenin karşılığını ödeyememiş olan 

                                                 
29 2/Bakara /177. 
30 ET-TABERİ, Ebu Cerir b. Muhammed, Camiu’l Beyan-fi Tevili’l-Kur’an, (Tefsiru’t-Taberi), Daru’l 
Kütübi’l İlmiye, I. B., Beyrut, 1992, I/409-410.  
31 ER-RAZİ, Fahrettin, Et-Tefsirul Kebir (Mefatihu’l Gayb), Daru’l Kütübi’l İlmiye, Beyrut, 
1411/1990, IV/274. 
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köleleri” kapsadığını32 belirtir. Daha sonra Hz. Peygamber’in ve sahabelerin köle 

azadıyla ilgili uygulamalarını uzun uzun anlatır.33 Bunların hepsini almayıp sadece 

Hz. Peygamber’in zengin Müslümanlar’a mallarını köle azadı için harcama 

yapmalarını  emrettiğini belirtmekle yetineceğiz. 

“Ey iman edenler, öldürülenler hakkında kısas size farz kılındı. Hür’e hür, 

köleye köle, kadına kadın kısas yapılır. Fakat kim (Katil) din kardeşi tarafından 

(ölenin velisi tarafından) affedilirse, örfe uymak ve diyeti güzellikle ona ödemek 

gerekir. Bu, Rabb’inizden size bir kolaylık ve rahmettir. Artık bu hükümden sonra 

kim haddi aşarsa, onun için can yakıcı bir azap vardır.”34 

Taberi: Ayette kısas konusu incelenmektedir. Taberi, önce cahiliye 

dönemindeki kısas uygulamalarını anlatır. Cahiliye döneminde kabilelerden birinde 

bir kadın başka bir kabilenin üyesi tarafından öldürüldüğünde, karşılık olarak 

öldürenin kabilesinden bir erkek, bir köle öldürüldüğünde karşılık olarak hür bir 

insan öldürülür; böylece güçlü olan kabilenin güçsüzleri haksızlıkla ezdiği bir düzen 

görülürdü. Taberi, işte bu haksız uygulamanın ortadan kaldırılması için ayet-i 

kerimenin nazil olduğunu; bu ayet ile sadece katilin cezalandırılacağının, cinayetle 

ilgisi bulunmayanlara dokunulmayacağının Allah tarafından hükme bağlandığını 

belirtir.35 Daha sonra insanların kanlarını tam olarak eşit kılmış olan ayet36 ile, Hz. 

Peygamber’in “Müslümanlar’ın kanları eşittir.” mealindeki hadis-i şerifiyle benzer 

mealdeki hadislerine değinir. Bu ayet ve hadislerin deliliyle kısasta cinayeti 

işleyenlerin dışına çıkmamak gerektiğini, kısasın sadece katile tatbik edilebileceğini, 

katilin kadın-erkek, hür veya köle olmasının durumu değiştiremeyeceğini söyler. 

Sonuçta hem Kur’an-ı Kerim hem de hadis-i şerifler Müslümanlar’ın eşit statüde 

olduklarını belirtmektedir37 der. 

Razi: Ayetin sebeb-i nüzulünün Hz. Peygamber’in risaletinden önce var olan 

hükümleri silmek olduğunu belirtir. Taberi’nin yaptığı açıklamaların benzerini Razi 

de yapar. Müslümanlar’ın kanlarının eşit olduğunu, cezanın erkek-kadın, hür-köle 

                                                 
32 İBN-İ KESİR, Kur’ani’l- Azim, III/685.  
33 İBN-İ KESİR, a.g.e., III/685-686. 
34 2/Bakara /178. 
35 ET-TABERİ, I/414-415. 
36 5/Maide /45. 
37 ET-TABERİ, I/415-417. 
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ayrımı yapılmaksızın yalnız katile uygulanacağını söyler. Razi, Taberi’den farklı 

olarak açıklamalarını gramer ve edebiyat kurallarını da açıklayarak yapmıştır.38  

İbn-i Kesir: Ayetin nüzul sebebinin Kureyzaoğulları ile Nadiroğulları 

arasındaki savaşlarda uygulanan diyet ve kısaslar konusundaki tartışmalar olduğunu 

söyler. Bu ayet-i kerime ile Müslümanlar’ın kanlarının eşit olduğunun, dolayısıyla 

kısasın sadece katile uygulanması gerektiğinin açıklandığını belirtir. Taberi ve 

Razi’nin açıklamalarına benzer açıklamalarda bulunur.39 

“İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye, hür olan 

müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Hür olan müşrik kadın hoşunuza gitse bile. 

Müşrik erkekleri de, iman etmedikçe mümin kadınlarla evlendirmeyin. Mümin bir 

köle, hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Müşrik olan erkek hoşuna gitse 

bile. Bu müşrikler insanı ateşe davet ederler. Allah ise izni ile cennete ve mağfirete 

davet eder ve ayetlerini insanlara açıklar. Gerekir ki düşünürler.”40 

Taberi: Ayet-i kerimeyi, Müslüman bir erkek veya kadının evleneceği kişide 

öncelikle Allah’a iman konusuna dikkat etmesi gerektiği, zengin, güzel ve soylu bir 

müşrikten Allah’a iman etmiş bir köle veya cariyenin daha makbul ve Allah katında 

daha hayırlı olduğu şeklinde yorumlar. Daha sonra Abdullah b. Revaha’nın, Hz. 

Peygamber’in tavsiyesiyle, cariyesiyle evliliğine ve sahabeden bazı kimselerin onu 

ayıpladıklarına değinerek, dönemin uygulamalarını anlatır.41 

Razi: Öncelikle iman konusunun Müslümanlar için ne kadar önemli olduğuna 

değinir. Daha sonra, bir mümin ile bir müşriğin güzellik, mal ve asalet yönünden eşit 

olmamalarına rağmen, evlilik için niçin müşrik olanın değil de mümin bir köle veya 

cariyenin tercih edilmesi gerektiğini açıklar. Müfessirimiz bu konudaki 

açıklamalarını Taberi’den bir adım daha ileri görmüş, mümin bir cariyenin niçin 

daha hayırlı olduğunu dil ve edebiyat açısından açıklamıştır. Sonra da köle azadı 

konusunda mezhepler arasındaki görüş farklılıklarına değinir.42  

İbn-i Kesir: Ayetin sebeb-i nüzulünün Abdullah b. Revaha ile cariyesi arasında 

gerçekleşen olay olduğunu belirtir. Bu olay neticesinde Abdullah b.Revaha cariyesiyle 

                                                 
38 ER-RAZİ,  IV/259-293. 
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40 2/Bakara /221. 
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evlenmiş, bu sebeple bazı kimseler tarafından kınanmıştır. Allah-u Teala da bu ayet-i 

kerime ile önemli olanın insanların hür veya cariye olmaları değil iman etmiş olmaları 

olduğunu belirtmiştir. Müfessirimiz bu açıklamalardan sonra iman etmiş kadınlarla 

evlenmenin önemine binaen Hz. Peygamber’in söylediği hadislerden örnekler verir.43  

Müfessirlerimizin yapmış oldukları bu açıklamalar, İslam dininde insana önem 

ve değer kazandıran unsurun Allah’a iman etmek olduğunu, hür veya köle olmanın 

önemli olmadığını gösteriyor. İslamiyet’in gönderildiği dönemde köleleri üzerinde her 

türlü tasarrufa sahip olan insanlar, İslamiyet ile birlikte köle ve cariyelerini evlerinin 

efendileri ve hanımları yaparak, onlara sosyal bir statü kazandırmışlardır. 

“(Harp esiri olarak) sağ ellerinizin malik olduğu kadınlar müstesna olmak 

üzere, diğer kocalı kadınlar(la evlenmeniz de size haram edildi). (Bu haram 

kılmalar), üzerinize Allah’ın farzı olarak (yazılmıştır). Onlardan başkası ise, namuslu 

ve zinaya sapmayarak, mallarınızla ara(yıp nikahla)manız üzere size helal edildi. O 

halde onlardan hangisiyle faydalandıysanız, ücretlerini takdir edildiği şekil üzere 

verin. O metan miktarını tayin ettikten sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz 

şey hakkında size bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla bilendir, mutlak 

hüküm ve hikmet sahibidir”44 

“Sizden, hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, sahip 

olduğunuz mümin cariyelerden evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz, 

birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izniyle ve mehirlerini örfe göre vermek 

suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. 

Evlendikten sonra zina ederlerse o cariyelere, hür kadınlara verilen cezanın yarısı 

vardır. Bu hükümler, içinizden, sıkıntıya düşmekten korkanlaradır. Eğer sabrederseniz 

sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.”45 

Taberi: Müfessirimiz önce, ayet nazil olmadan önceki dönemin 

uygulamalarını anlatır. Hür kimseler bir cariye ile evlendiklerinde onlara mihir 

ödemez, hür kadınlara verdikleri önemi vermezlerdi. Ayette geçen “…..mali gücü 

yeterli olmayıp da hür mümin kadınla evlenme imkanı olmayanlar cariyelerle 
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evlensinler.” ifadesi ile daha önceki uygulamaların aksine, cariyelere bir statü 

kazandırıldığını söyler. Cariyelerin efendilerinden izin alınarak ve uygun bir mehir 

verilerek nikahlanması İslamiyet’in, tüm Müslümanlar’ı yaratılış itibariyle eşit kabul 

ettiğini göstermektedir46 der.  

Daha sonra ayette geçen “feteyetiküm” sözcüğünün “cariyeler” olarak değil 

“genç kızlarınız” şeklinde anlamlandırılması gerektiğini açıklar. “Bagdü küm min 

bagdin” ifadesini de “siz birbirinizdensiniz” şeklinde anlamlandırır. Böylece bütün 

Müslümanlar’ın eşit olduklarını ve cariyelerle evlilikte nikah akdinin geçerli 

olduğunu delillendirir.47 

Razi: Taberi’nin yapmış olduğu açıklamalara benzer açıklamalarda bulunur. 

Daha sonra cariye ile evlilikte, cariyenin azat edilmesinin onun mihri sayılıp 

sayılmayacağı konusunu yorumlar ve Hz. Peygamber’in Hz. Safiyye’yi azat ettiğini 

ve bunu da Safiyye’nin mehri olarak saydığını anlatır.48 Ayetin zaruret olmadığı 

sürece cariye ile evlendirmekten sakındırdığını belirtir. Bu konuyu, cariye ile evlilik 

sonucunda doğacak çocuğun hürlük-kölelik bakımından, dönemin uygulamalarına 

göre, anneye tabi olmasıyla açıklar.49 

Razi’ye göre de, Kur’an-ı Kerim köleliği aşamalı olarak kaldırma yolunu 

seçmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalarda cariye ile evlenmenin sakındırılması, 

onun ikinci sınıf bir insan olarak görülmesinden değil, dönemin mevcut düzeni göz 

önüne alınarak bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak içindir. 

Müfessirimiz “Bagdiküm min bagdin,” “kiminiz kiminizden (hasıl olmuşsunuz) 

dur.” ifadesini iki şekilde açıklamıştır. 

a) Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Binaenaleyh cariyelerle evlenmek için 

taassubunuz ve kibriniz size engel olmasın. 

b) İman konusunda hepiniz birbirinize eşitsiniz. İman da faziletlerin en 

büyüğüdür. İman konusunda ortaklık olunca diğer farklılıklar dikkate alınmaz. İslam 

şerefiyle şereflenmek diğer tüm sıfatlardan üstündür. Razi, Allah-u Teala’nın bu 
                                                 
46 ET-TABERİ, II/492-493 
47 ET-TABERİ, II/492-493 
48 ER-RAZİ, VII/484-499 
49 ER-RAZİ, VII/510-517. 
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ayetleri o dönemdeki Araplar’ın tutumu ile açıkladığını belirtir. O dönemde Araplar 

kendi sayıları ile iftihar ediyorlardı. Allah-u Teala’nın bu ayeti indirmesi ve Hz. 

Peygamber’in; “Üç şey vardır ki bunlar cahiliye tutumlarıdır: İnsanların nesepleri 

hakkında zanda bulunup ileri geri konuşmak, soy sop ile iftihar etmek……” hadisi 

insanların bu yanlış tutumlarını değiştirmeleri içindir.50 Razi, ayrıca İslam dininin bu 

ayetin cariyelerle evlenirken mehir vermeyi vacip hale getirdiğini belirtir.51 Razi 

yukarıdaki açıklamalarıyla klasik dönemde İslam’ın köleliği aşamalı olarak 

kaldırmak istediğini belirten ilk müfessirlerden biridir. 

İbn-i Kesir: Taberi ve Razi’nin cariyeler ile ilgili olarak yaptıkları 

açıklamaların benzerlerini İbn-i Kesir’de de görüyoruz. Kesir, ayrıca cariyelerle ilgili 

olarak mezhep imamlarının görüşlerine de yer vermiştir.52 

Müfessirlerimizin yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, İslam 

dini kölelik müessesesini ilk çağ uygarlıklarındaki şekliyle uygulamamıştır. 

İslamiyet, o dönemde sosyal yaşamın bir gerçeği olan sınıf ayırımını ortadan 

kaldırmak için cariyelerle evlenilebileceğini belirtmiştir. Böyle bir tutumun insanlar 

tarafından garipsenmemesi için de onlara “hepiniz birbirinizdensiniz ve aynı 

soydansınız” ifadeleriyle yaratılış bakımından eşit olduklarını hatırlatmıştır. Diğer 

taraftan “cariye” ifadesi yerine “kızlarınız” ifadesini kullanarak cariyelerin ikinci 

sınıf insan olarak görülmemesi gerektiğini, hür kadınlar gibi mehirlerinin verilmesini 

emrediyor. Bütün bu uygulamalarını göz önüne alırsak, İslamiyet’in insanlara mizaç, 

güç ve ihtiyaçlarına göre muamele ettiğini söylememiz mümkündür. 

“Allah’a ibadet edin O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.Anaya babaya 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşa, 

yolcuya, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz ki Allah, kibirlenen ve 

övünen kimseyi sevmez.”53  

Taberi: Müfessirimiz, ayette geçen; “sahip olduğunuz kölelere iyilik edin” 

cümlesi ile ilgili olarak sahabenin rivayetlerini ve alimlerin görüşlerini açıkladıktan 
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sonra kölelere iyilik etmenin öneminden bahseder. Daha sonra Hz. Peygamber’den 

şu hadis-i şerifi aktarır: “Ma’rur diyor ki: Rebze denen yerde Ebu Zer ile görüştüm. 

Kendisi de kölesi de aynı elbiseden giymişlerdi. Ona bunun sebebini sordum, bana şu 

cevabı verdi: Ben bir adamla tartışmış ve onu, annesinden dolayı ayıplamıştım. 

Resulullah da bu sebeple bana şöyle buyurmuştu: “Ey Ebu Zer, sen onu anasından 

dolayı nasıl ayıplıyorsun? Demek ki sen hala üzerinde cahiliye kalıntıları taşıyan bir 

kimsesin. Sahip olduğunuz kardeşleriniz (köleleriniz) sizin yardımcılarınızdır. Allah 

onları sizin elinizin altında bulundurmuştur. Kim elinin altında bir kardeşi (kölesi) 

bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerinin 

yetmeyeceği bir iş yüklemeyin. Şayet yükleyecek olursanız onlara yardım edin.” 54 

Devamında ise, “şüphesiz ki Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi  sevmez.” 

ifadesini; İslam dininin kölelere kötü davranan herkesi kibirlenen ve kendisiyle 

övünen insanlar olarak kabul ettiği şeklinde yorumlar. Çünkü Allah-ü Teala; 

“kölelerinize iyi davranın” buyurduktan sonra, “şüphesiz ki Allah, kibirlenen ve 

övünen kimseyi sevmez” buyurmuştur,55 der. 

Razi: “Sağ ellerinizin malik olduğu kimselere (kölelere ve cariyelere) iyi 

davranın” ayeti ile köle ve cariyelere iyi muamele etmenin büyük bir taat olarak 

kabul edildiğini belirtir. Hz. Peygamber’in; “Es-salatü vema meleket emmanüküm” 

hadisini hatırlatarak İslam’ın direği olan namaz ibadeti ile kölelerin birlikte 

zikredilmesine dikkatimizi çeker. Daha sonra Hz. Peygamber’in ifadeleriyle kölelere 

nasıl davranılması gerektiğini açıklar. Onlara güçlerinin yetmeyeceği işler 

yüklenmemeli, köle ve cariyeler kırıcı söz ve davranışlarla ezilmemeli, onlara güzel 

davranılmalı ve onlara ihtiyaçları olan yiyecek ve giyecek verilmeli,56 der. Cahiliye 

dönemindeki insanların kölelerine yaptıkları kötü muamelelerden örnekler verir.57 

“Allah kendisini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez.” ifadesiyle 

Allah’ın da cahiliye dönemindeki gibi davranan insanları kınadığını belirtir. 

Taberi’de gördüğümüz açıklamalara benzer açıklamalar yapar.58 
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İbn-i Kesir: Allah-u Teala’nın “Elinizin altında bulunanlara iyilik edin” 

ayetiyle; çaresiz, zayıf ve insanların eli altında esir durumunda bulunan köle ve 

cariyelere iyi muamele edilmesini emrettiğini belirtir. Taberi ve Razi’nin 

açıklamalarına benzer ifadelerle cahiliye dönemindeki insanların kölelerine karşı 

davranışlarını, İslamiyet ile birlikte uygulamaların  nasıl değişip insani bir hal 

aldığını açıklar. Razi’nin yaptığı gibi, Hz. Peygamber’in ölmeden önce sık sık 

tekrarladığı; “Namaza sarılın ve elleriniz altında bulunanlara (kölelere) dikkat edin.” 

hadis-i şerifine dikkatleri çeker. Kölelere karşı davranışların cahiliye dönemine göre 

nasıl değiştiğini göstermek amacıyla 8-10 tane hadis-i şerifle birlikte dönemin 

uygulamalarını da anlatır.59 

“Hata dışında bir mümin diğer bir mümini öldüremez. Kim bir mümini hata 

ile öldürürse, bir mümin köle azat etmesi bir de ölünün ailesine diyet teslim etmesi 

gerekir. Ancak, ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer ölen, size düşman 

olan bir kavimden olur da mümin olursa, öldürenin sadece mümin bir köle azat 

etmesi gerekir. Eğer ölen sizinle aralarında anlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, 

ölenin ailesine diyet teslim etmesi ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Bunu 

bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç 

tutması gerekir. Allah, her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”60 

Taberi: Bir insanın hataen öldürülmesine karşılık bir kölenin azat edilmesi 

gibi bir uygulamanın cahiliye döneminde var olamadığını belirtir. Ayette geçen köle 

azadı konusunda geniş bilgiler verir. Hz. Peygamber’in Kur’an’ın bu hükmünü 

cariyesini öldüresiye döven bir Yahudi’ye kısas etmek suretiyle uyguladığını 

rivayetleriyle birlikte verir.61 

Taberi’nin yaptığı açıklamalar bize İslam dininin köle ve cariyeleri insani 

yönden hür kabul ettiğini ve onların azadı için her türlü kapıyı açtığını gösteriyor. 

Razi: İslam’ın köle azadına verdiği önemi göstermek amacıyla Hz. 

Peygamber döneminden şöyle bir olayı rivayet eder. “Hz. Peygamber bir mümini 

kasten öldürdüğü için cehennemi hak eden bir kişi için şöyle dedi: Onun (öldürdüğün 

kişinin) için bir köle azat edin. Allah da o kölenin her uzvuna karşılık onun 
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(öldürenin) bir uzvunu cehennemden azad etsin.” Razi bu olaydan kıyasla; bir köleyi 

azat eden kişiyi, Allah’ın da cehennemden azat edeceği sonucuna varır. Böyle bir 

anlayış zengin Müslümanlar’ı köle azadına teşvik etmiş, böylece mevcut kölelerin bir 

çoğu hürriyetlerine kavuşmuştur. Razi, azat edilecek kölenin nitelikleri, mümin 

olmasının yanında, namaz, oruç vs. ibadetleri yapıp yapmaması gerektiği gibi 

konularda alimlerin görüşlerine de yer verir.62 Bu konuya, çalışmamızın sınırlarını 

zorladığı için, değinemiyoruz. 

İbn-i Kesir: Ayetle ilgili olarak dönemin uygulamalarına geniş yer vermiştir. 

Ayet-i kerimede belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde mümin bir kölenin azat 

edilmesinin vacip olduğunu belirtir.63 

Ayet-i kerimede belirtildiği ve müfessirlerin açıkladığı gibi İslam dini bazı 

durumlarda köle azadını zorunlu kılmıştır. Bu, iki şekilde uygulanır: Birincisi, kasta karşı 

benzer adam öldürmelerde kefaret olarak, katilin işlemiş olduğu büyük günahın 

bağışlanması ümidiyle mümin bir kölenin azad edilmesidir. İkincisi, hataen bir kimsenin 

öldürülmesi durumunda ceza olarak, mümin bir kölenin azad edilmesidir. Böylece İslam, 

sosyal düzende var olan kölelik kurumunu kaldırmak için bir kapı daha açmıştır.  

“Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat 

bile bile yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bu, (bozulan) yeminin 

kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından, on yoksulu yedirmek veya 

giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan kimse için de üç gün 

oruç tutmaktır. Yapıp da bozduğunuz yeminlerinizin kefareti işte budur. 

Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklar ki şükredesiniz.”64 

Taberi: İslamiyet’ten önce de yemin için kefaretin uygulanmış olduğunu, fakat 

bu uygulamanın yeminini bozan hür kimsenin yemediği yiyecekleri kölelere yedirmek 

şeklinde uygulandığını örnekler vererek açıklar.65 İslam dininin yukarıdaki ayet-i 

kerimeyle ve Hz. Peygamber’in hadisleri ve uygulamaları ile birlikte, sona erdirildiğini 

belirtir. Aynı zamanda İslam dini yeminini bozan kişinin, Allah’a karşı sorumluluğunu 

                                                 
62 ER-RAZİ, VIII/231-247.  
63 İBN-İ KESİR, a.g.e, IV/1783-1791. 
64 5/Maide /89. 
65 ET-TABERİ, III/374-378 



 79 

yerine getirmek için, gücü yetenlere, köle azat etmesini zorunlu hale getirmiştir, der. 

Taberi, azat edilecek kölenin nitelikleri ile ilgili geniş bilgilere de yer vermiştir.66  

Razi: Ayeti açıklarken sözcük bilgisini de kullanır. Ayette geçen “Rakabe” 

(bir boynu azat etmek) sözcüğünün mecazen “köle azadı” anlamında kullanılmış 

olduğunu belirtir. Çünkü Araplar bir kimseyi köle yaptıklarında kölenin ellerini bir 

iple boynuna bağlarlardı. Köleyi serbest bırakacakları zaman kölenin boynundaki ipi 

çözerlerdi. Razi, bu sebeple “rakabe” sözcüğünün “köle azadı” yerine kullanıldığını 

belirtir.67 Kefarete karşılık olarak azat edilecek kölenin niteliklerine ve bu konuda 

mezheplerin görüşlerine oldukça geniş yer vermiştir.68 

İbn-i Kesir: Müfessirimiz Taberi ve Razi’de gördüğümüz açıklamalara yakın 

açıklamalar yapar. Çok farklı bir yorumu bulunmamaktadır.69 

“Zekat, Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, zekat toplayan 

memurlara, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah 

yolunda cihat edenlere ve yolda kalanlara verilir.Allah her şeyi çok iyi bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.”70 

Taberi, Razi, İbn-i Kesir: Ayetin yorumunda üç müfessir de benzer 

açıklamalar yapmışlardır. Kölelerle ilgili daha önceki ayetlerin yorumlarında geçen 

yorumlar bu ayette de benzer şekilde geçtiği için buraya almıyoruz. Müfessirlerimiz, 

ayette yer alan zekattan faydalanacak kölenin özellikleri ile ilgili olarak alimlerin 

görüşlerin uzunca tartışırlar. Bu konuda Taberi ve Razi farklı yorumlar yapar. Taberi, 

zekattan pay verilecek olan kölenin mükatep (anlaşma yapmış) köle olması 

gerektiğini belirtir.71 Razi ise; her türlü köleye zekattan pay verilebileceğini, 

mükatebe (kölenin özgürlük anlaşması) için gerekli olan miktarın tamamının 

zekattan karşılanabileceğini savunmuştur.72 İbn-i Kesir bu konuda sadece alimlerin 

görüşlerine yer verir, kendi görüşünü belirtmez. Köle azadının sevabına dair birçok 

hadis-i şerif vermiştir.73 
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“İçinizden bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanlarla 

evlendirin. Eğer fakir iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah geniş lütuf 

sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir.”74 

“Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah’ın, kendilerini lütfuyla zenginleştirmesine 

kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerinizin, azat olmak için bedel vermek 

isteyenlerinin, eğer kendilerinde bir hayır görüyorsanız, hemen bedel vermelerini kabul 

edip mükatebe akdi yapın. Azat olmalarına yardımcı olmak için, Allah’ın size verdiği 

mallardan onlara da verin. Dünya hayatının geçici menfaatini kazanma hırsıyla, iffetli 

olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın, kim onları fuhşa zorlarsa, şüphesiz ki 

Allah da, fuhşa zorlanmalarından sonra o cariyelere karşı çok bağışlayandır ve çok 

merhametli olandır.”75 

Taberi: Ayette Allah’u Teala’nın evlenme konusunda hürlerle köleleri birlikte 

zikretmesine dikkatleri çekerek, Allah katında önemli olanın insanların bu hayattaki 

statüleri değil, imanları olduğu üzerine açıklamalarda bulunur.76 Ayette geçen “Sahip 

olduğunuz kölelerden azat olmak için bir bedel vermek isteyenler ile, kendilerinde bir 

hayır görüyorsanız, mükatebe yapın” ifadesinin sonundaki “mütakebe yapın” emrinin 

farziyet niteliğinde olduğunu belirtir. Ayetteki “Eğer kölelerinizde hayır 

görüyorsanız…” ifadesindeki “hayır” sözcüğünün kölenin çalışıp kazanmaya gücünün 

olması aynı zamanda sadakatli ve vefakar olması anlamlarını taşıdığını belirtir.77 

“Azad olmalarına yardımcı olmak için Allah’ın size verdiği mallardan onlara verin.” 

cümlesinin de emir niteliğinde olduğunu belirtir. Allah’ın verdiği mallardan vermenin 

zengin Müslüman’ın zekat yoluyla köleye yardımcı olması şeklinde veya köle 

sahibinin mükatebede belirlenen miktarın bir kısmını almaması şeklinde olacağını 

belirtir. Ayette bir diğer emir, iffetli cariyelerin efendileri tarafından fuhşa 

zorlanmamaları emridir. Cahiliye devrinde cariye sahipleri cariyelerinden fuhuş 

yoluyla kazanç sağlarlardı. Allah’u Teala bu çirkin muameleye son vermek için bu 

emri göndermiştir. Taberi bununla ilgili örnekler verdikten sonra hiç kimsenin iffetli 

cariyesini zinaya zorlayamayacağının bu ayetle kayıt altına alındığını açıklar.78 

                                                 
74 24/Nur /32. 
75 24/Nur /33. 
76 ET-TABERİ, VI/143-144. 
77 ET-TABERİ, VI/144-145. 
78 ET-TABERİ,VI/145-147. 
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Razi: Taberi’nin yaptığı açıklamalara katılan Razi, evlilik konusunda Taberi’den 

farklı olarak; “Kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları” ifadesinin zahiri 

anlamının yanında aynı zamanda, cariyeleriniz salih olmaları halinde, köle ve cariyeleri 

evlendirme emri ile hür bekarları evlendirme emri arasında vucubiyet açısından bir fark 

bulunmadığı anlamına geldiğini söyler.79 Köleler, İslamiyet ile birlikte efendileri 

tarafından sevilen, değer verilen, kendi çocukları gibi üzerlerine titrenen kişiler 

olmuşlardır. Dolayısıyla Razi, “salih olanları” ifadesinin -hür kimselerde arandığı gibi- 

nikah işlerine uygun olmak, nikahın gereğini yerine getirebilecek şartları taşımak gibi 

özelliklere sahip olmaları anlamını da taşıdığını belirtir.80  

Köle ve cariyelerden mükatebe isteyenleri, onlarda hayır görürseniz, onlarla 

yazışın (mükatebe akdi yapın). “Onlara Allah’ın size verdiği maldan verin.” ifadesini 

şöyle açıklıyor; “Daha önce köle sahiplerine, köle ve cariyelerinden salih olanlarını 

evlendirmeleri emredildiğine göre, burada da kölelerin hürriyetlerine kavuşmaları ve 

hürler gibi tasarrufta bulanabilmeleri için istedikleri zaman, onlarla antlaşma yapılması 

emredilmektedir.”81 Bu açıklamalar Razi’nin, köle sahiplerinin mükatebe isteyen 

kölesi ile antlaşma yapmasını zorunluluk olarak yorumladığını göstermektedir. 

İbn-i Kesir: İbn-i Kesir de ayetlerde geçen sözcükleri Taberi ve Razi’nin 

yapmış olduğu açıklamalara benzer şekilde açıklamıştır. İbn-i Kesir’i diğerlerinden 

ayıran yönü; incelediği ayetle ilgili olarak Hz. Peygamber dönemine ait olaylara ve 

Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadis-i şeriflerine geniş yer veriyor olmasıdır.82 

“Ey iman edenler, sahip olduğunuz köleler ve sizden henüz buluğ çağına 

ermemiş çocuklar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler: Sabah 

namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı 

namazından sonra. Bunlar, avret yerlerinizin açılabileceği üç halvet vaktidir. Bunun 

dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de hiçbir mahzur yoktur. Çünkü onlar 

sizin yanınıza çokça girip çıkmak zorundadırlar. Siz de birbirinize sık sık gider 

gelirsiniz. İşte Allah, size ayetleri böyle açıklar. Allah, her şeyi çok iyi bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.”83 

                                                 
79 ER-RAZİ, XVII/54-60.  
80 ER-RAZİ, XVII/60-62. 
81 ER-RAZİ, XVII/63. 
82 İBN-İ KESİR, ag.e., XI/5884-5888. 
83 24/Nur /58. 
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Taberi: Allah-u Teala bu ayetle hizmetçi, köle ve ergenlik çağına erişmemiş 

çocukların ailelerinin yanına girerken izin istemeleri gereken üç vakti belirtmiştir. 

Müfessir bu vakitte niçin izin almaları gerektiğini açıkladıktan sonra köle ve 

hizmetçilerin ailenin çocuklarıyla birlikte zikredilmiş olmasına dikkatleri çeker.84 

Ayrıca, Taberi, ayette belirtilen vakitler dışında ailenin yanına girerken izin 

istemelerinin gerekmediğini belirtir.85  

Razi: Taberi’nin yapmış olduğu açıklamalara benzer açıklamalar yapar. 

Taberi’den farklı olarak ayette geçen hükümlerin ergenlik çağına girmemiş köle ve 

cariyeleri de kapsayıp kapsamadığı konusunu Kur’an’ın geneline göre tartışır ve 

ayetin tüm köle ve cariyeleri kapsadığını belirtir.86 

İbn-i Kesir: Ayette mahrem olarak belirtilen üç vaktin o dönemin sosyal 

yapısına göre şekillendiğini açıklar. Ayetin sebeb-i nüzulü ile ilgili ayrıntılı 

açıklamalar yapar. Ayetin yorumunda müminlere ergenlik yaşına ulaşmamış 

çocukları ile hizmetçi ve kölelerin belirlenen mahrem vakitlerde müsaade istemeden 

ailenin yanına girmelerinin uygun olmayacağının belirtildiğini söyler. Bu vakitler 

dışında kalan vakitlerde ise çocuklar için de hizmetçi ve köleler için de izin 

istemenin gerekli olmadığını belirtir.87  

“(Savaşta) kafirlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Onları sindirip 

perişan edince de esir alıp bağlayın. Sonra ya bir lütuf olarak karşılıksız serbest 

bırakın veya (teslim karşılığı) “fidye” alın. Harp, ağırlığını kaybedip sona erinceye 

kadar, (kafirlere karşı böyle davranın.) İşte kafirler hakkında, Allah’ın hükmü budur. 

Eğer Allah dileseydi onlardan savaş yapmadan da intikamı alırdı. Fakat Allah (savaşı 

emretmekle) sizi bir birinizle imtihan ediyor. Allah kendi yolunda öldürülenlerin 

amellerini hiçbir zaman boşa çıkarmayacaktır.”88 

Taberi: Ayet-i kerime savaş esirlerinin durumu ile ilgilidir. Taberi, savaşta 

düşmana ağır kayıplar verildikten sonra düşman askerlerinin esir alınabileceğini 

belirtir. Savaş sonunda bu esirler karşılıksız olarak veya fidye karşılığında serbest  

bırakılabilirler. Esirlerin öldürülmesi konusunun ihtilaflı bir konu olduğunu belirten 

                                                 
84 ET-TABERİ, VI/159-161. 
85 ET-TABERİ, VI/161. 
86 ER-RAZİ, XVII/139-149. 
87 İBN-İ KESİR, a.g.e., X/5963-5966. 
88 47/Muhammed /4. 
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Taberi, Hz. Peygamber’in Bedir savaşı sonunda esirlerin bazılarını fidye karşılığı, 

bazılarını da fidyesiz olarak serbest bıraktığını uzun uzun anlatır.89 

Razi: Ayetin savaşta esir alınabileceğini belirttiğini söyler. “Daha sonra ise, 

iyilik edin salıverin, yahut fidye alın.” ifadesinde iyilik etmenin fidye istemekten önce 

zikredilmesine dikkat çeker. Böylece insan nefsinin hürmetinin ondan mal istemekten 

önce geldiğinin belirtildiğini söyler. Esirlerden alınacak fidyenin mal cinsinden 

olabileceği gibi esirlerin karşılıklı olarak değişimi şeklinde de olabileceğini belirtir.90  

İbn-i Kesir: Yüce Allah bu ayette Müslümanlar’a savaş sonunda ele 

geçirilecek olan esirlere nasıl davranmaları gerektiğini açıklamıştır. İbn-i Kesir, 

harbin bitiminden sonra veya düşman harpten ayrılınca, düşmana karşı nasıl 

davranılacağı konusunda Müslümanlar’ın muhayyer bırakıldığını söyler. İmam 

(devlet başkanı) esirleri ihsan edip karşılıksız salıvermek veya şart koşulan bir fidye 

karşılığında serbest bırakmak konusunda muhayyerdir. Müfessirimiz devlet 

başkanının esirleri öldürmesinin caiz olmadığı görüşündedir. İbn-i Kesir, bu ayetin 

Bedir savaşından sonra nazil olduğunu belirtir.91 

“Karılarına “zıhar” yapıp sonra söylediklerinden dönenlerin, karılarıyla 

temasta bulunmadan evvel bir köle azat etmeleri gerekir. İşte böylece size bu hususta 

öğüt verilmektedir. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”92 

Taberi: Ayette, hanımlarına “Sen bana anamın sırtı gibisin.” diyerek zıhar 

yapan, sonra bu sözlerinden dönüp eşleriyle evliliğini devam ettirmek isteyen erkeklere 

bir çıkış yolu gösterildiğini belirtir. Söylediği sözden dönmek isteyen kişinin hanımıyla 

birleşmeden önce bir köle azat etmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayetin hemen 

devamındaki ayette93 ise köle azadına gücü olmayanlara oruç tutmak veya yoksulları 

doyurmak gibi yolar gösterilmiştir. Taberi, ayetlerde öncelikle köle azadının belirtilmiş 

olmasının İslam’ın, köleyi azat etmeye verildiği önemi gösterdiğine dikkat çeker.94 

Razi: Taberi’den farklı olarak, daha ziyade ayete belirtilen azat edilecek 

kölenin niteliğiyle ilgili açıklamalar yapar. “Şüphesiz müşrikler pistir.”95 ayetinin 

                                                 
89 ET-TABERİ, VII/427-430. 
90 ER-RAZİ, XX/71-76. 
91 İBN-İ KESİR, a.g.e. , XIII/7290-7292. 
92 58/Mücadele /3. 
93 58/Mücadele/4. 
94 ET-TABERİ, VIII/204-206. 
95 9/Tevbe /23. 
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deliliyle azad edilecek kölenin mümin olması gerektiğini belirtir. Ayrıca mükatep 

kölenin azad edilemeyeceğini, çünkü mükatep kölenin anlaşmayı yaptıktan sonra 

efendisinin mülkiyetinden çıkmış gibi kabul edildiğini belirtir.96 

İbn-i Kesir: Ayetin sebeb-i nüzulü ile ilgili olarak üç örnek verir. İbn-i Kesir, 

azat edilecek köle ile ilgili olarak, “sağlıklı bir köle azat etmeleri icap eder.” ifadesini 

kullanır. “Köle” lafzının mutlak olarak kullanıldığını, dolayısıyla azat edilecek 

kölede iman şartının aranmasının çok doğru olmayacağını savunur. Konuyla ilgili 

olarak diğer alimlerin görüşlerini de belirtir.97 

“O engeli aşmak, bir kimseyi azat etmektir,”98 

Taberi: Ayeti; “o engeli aşmak bir köle azat etmek demektir.” şeklinde 

açıklar. Köle azadının fazileti ile ilgili olarak Hz. Peygamber’in hadislerini, ravilerini 

belirterek, aktarır:99 Amr b. Abse, köle azat etmenin fazileti hakkında Peygamber 

efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 

“Kim, Müslüman bir köle azat edecek olursa bu onun, cehennemden, o 

kişinin her bir organına karşılık kendi organını kurtarması olur. Kim Allah yolunda 

saçını ağartacak olursa kıyamet gününde onun için bir nur olur. Kim de bir ok atacak 

olursa hedefe isabet ettirsin veya ettirmesin o kimse, Hz. İsmail’in soyundan gelen 

bir köleyi azat etmiş gibi olur. 

Ka’b b. Mürre, Resulallah (s.a.s.)in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 

“Kim Müslüman bir kişiyi azat edecek olursa bu, onun cehennem ateşinden 

kurtarılması olur. Azat edilenin her bir organına karşılık azat edenin her bir organı 

ateşten kurtulma ile mükafatlandırılır. Müslüman bir erkek, Müslüman iki kadını azat 

edecek olursa bu da onun cehennem ateşinden kurtuluşu olur. Onlardan her ikisinin 

her iki organıyla, azat edenin bir organı ateşten kurtulma ile mükafatlandırılır. 

Herhangi bir Müslüman kadın diğer bir Müslüman kadını azat edecek olursa bu da 

onun cehennem azabından kurtulmasına vesile olur. Azat edilenin her bir organına 

karşılık azat edenin her bir organı ateşten kurtulma ile mükafatlandırılır.”  

                                                 
96 ER-RAZİ, XXI/359-367. 
97 İBN-İ KESİR, a.g.e., XIV/7768-7775. 
98 90/Beled /13. 
99 ET-TABERİ, IX/125-130. 
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Ebu Zer el-Gıfari diyor ki: 

“Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü, hangi azat etme daha efdaldir? Resulallah: 

“Sahipleri nezdinde daha değerli olanı ve bedeli daha fazla olanı azat etmektir.” 

buyurdu. 

Ukbe b. Amir el-Cüheni, Resulallah (s.a.s.)in şöyle buyurduğunu rivayet 

ediyor: 

“Kim mümin bir köleyi azat edecek olursa, o kimse için cehennem azabından 

kurtuluş olur.”  

Köleyi azat edenler, yetimi ve fakiri kıtlık gününde doyuranlar, iman 

edenlerden olup, merhameti ve sabrı tavsiye edenler, işte bunlar amel defterleri sağ 

tarafından verilen ve sağ taraftan cennete götürülenlerdir.”100 

Razi: “O engeli aşmanın bir köle azat etmeye karşılık geldiğini” belirtir ve 

İslamiyet’in köle azadına verdiği önemi göstermek için Hz. Peygamber’den birçok 

hadis-i şerif aktarır. Hadis-i şeriflerin özünü, bir kimsenin köle azat etmesinin 

cehennemden kurtulmasına vesile olacağı düşüncesi oluşturur.101 

İbn-i Kesir: Köle azadı ile ilgili olarak diğer müfessirlerden farklı açıklamalar 

yapmamıştır. Fakat İbn-i Kesir diğer müfessirlere göre konuyla ilgili daha çok hadis-i 

şerif aktarmıştır.102 

Klasik dönem müfessirlerinin yapmış olduğu yorumlar, İslam’ın modern 

çağın insanından çok daha önce kölelik sistemini kaldırmaya giden yolu açtığını 

göstermektedir. 

                                                 
100 ET-TABERİ, IX/130. 
101 ER-RAZİ, XXIV/47-53. 
102 İBN-İ KESİR, a.g.e., XVI/8463-8566. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇAĞDAŞ DÖNEMDE “KÖLELİK” HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR 

1) MUHAMMED REŞİT RIZA EL-HUSEYNİ 

19. yüzyılın ikinci yarısında, Cemalettin Efgani ve Muhammed Abduh’un 

temsil ettikleri selefi ıslahat hareketinin ‘selefi’ yanını vurgulayan, ıslahatın temeline 

hurafe ve bid’atlardan arındırılmış, ilk berraklığına döndürülmüş dini koyan 

Muhammed Reşit Rıza’nın hayatı, eserleri ve temsil ettiği hareket üzerine doğuda ve 

batıda birçok kitap ve makale yazılmıştır.1 Biz çalışmamızda, Reşit Rıza’nın 

hayatına, kişiliğine ve düşüncesini etkileyen amillere değinmemiz çalışmamızın 

sınırlarını aştığı için, yer veremiyoruz. 

Çalışmamızda müellifimizin tefsirini daha çok kullandığımız için tefsiri 

hakkında daha geniş bilgi vermek yerinde olacaktır.  

Reşit Rıza, Menar Tefsiri’nde, çağdaşlarından farklı olarak, yeni problemlere 

de değinir, Batılı yazar ve düşünürlerden nakiller yapar. Kur’an’ı tefsir etmekteki 

amacı İslam toplumunun ıslahı için gerekli bilgi ve telkin kaynağını elde etmek 

olduğundan kelime ve cümlelerin edebi tahlilleri yerine iman, ibadet, içtimai düzen ve 

ahlak esaslarını açıklar. Akli, felsefi yorumlara girmeden nassa teslim olma yolunu 

seçmiş, hilafet, kadın, faiz gibi konularda ne İslam’ı çağa uydurmaya çalışmış ne de 

belli bir görüşün kesin kabul edilmesini savunmuştur. Tefsirinde yalnız inananlara 

değil tüm insanlara Kur’an’ı ve İslam’ı anlatmaya çalıştığından gerektiği yerde akli ve 

ilmi savunmalar da yapmıştır.2 

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o 

kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere 

inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 

dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma 

yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 

sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır!”3 

                                                 
1 Müellifimizin hayatı ve eserleri hakkında yazılan kitap ve makalelerden bazıları: 
- Müellifimizin kendisinin kaleme aldığı Kitabu’l–Menar ve’l–Ezher isimli eserindeki biyografisi. 
- Ch. Adams, İslam and Modernism in Egypt, Chicago, 1928. 
- J. Jomier, Le Commentaire Coranigue du Manar, Paris, 1954. 
- Abdullah Emin, “Naiyyu-fagidi’l – İslam ve’l – müslimin el- İmam M. Reşit Rıza,” El–Menar, 35/2, s. 153–162. 
- İbrahim El – Adevi, Reşit Rıza, El – İmamu’l – Mücahid, Kahire, 1964. 
2 RIZA, Reşit/Hayrettin, KARAMAN, Gerçek İslam’da Birlik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 190.   
3 2/Bakara /177.  
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Ayeti, kölelere yani, köleleri hürriyetlerine kavuşturmak için onları satın alıp 

serbest bırakmak veya kölelikten kurtulmak için efendilerine taksitle para vermek 

isteyenlere yardımcı olmak, esirlerin özgürlüklerine kavuşmaları için onlara yardım 

etmek Müslümanlar’ın yardımında bütün para yardımının vacip bir hak olması İslam’ın 

köleliği kaldırmak istediğini gösterir.4 şeklinde yorumlayan Reşit Rıza, İslam’ın 

insanların hür olarak yaratıldığını kabul ettiğini fakat esirlerin köleleştirilmesinin 

savaşlardan kaynaklanan bir zaruret olduğunu da belirtir. Mükatep kölelere ve esirlerin 

özgürlüklerine kavuşmaları için Müslümanlar’a yardım etmeyi vacip olarak 

değerlendiren İslam dinin amacının hayatın muhafaza edilmesi olduğunu belirtir.5 

Kur’an-ı Kerim’in, köleleri hürriyetlerine kavuşturmayı ve esirlere 

hürriyetlerini satın almaları için yardımcı olmayı “birr” kavramıyla açıklamasına 

dikkat çeken müellifimiz, “birr” kavramını; Allah (c.c.)’ın ayetteki birr’den kastın 

insanların ibadet etmek için yönlerini belli bir kıble yönüne çevirmek olmadığını 

açıkladığını, yüzlerin kıbleye çevrilmesindeki amacının, kalbi yönlendirilmesi için 

hatırlatmaya bir vesile olduğunun yoksa ibadetin bir şartı olmadığını ve dinin 

maksadının iyi anlaşılmasının “birr”in mahiyetinin anlaşılması ile ilgili olduğunu 

belirterek açıklar.6 

“Birr” kelimesinin farklı okunuşlarına da dikkat çeken Reşit Rıza, “birr” 

kelimesini ba harfini hemze ve hafas, mansup (fethalı) olarak okuyup kalan harfleri ise 

merfu (ötreli) olarak okuyanların “ba” harfinin esreli okunmasının “birr” kelimesine 

“çok hayır yapmak” anlamını yüklediğini, bu kelimenin fethalı “El- Berr” kelimesinden 

türediğini, bu kelimenin de genişliği ifade eden “El-Bahr” (deniz) kelimesine 

benzediğini, bundan dolayı da  kişiyi Allah’a, iman, ahlak ve salih amellerin 

yaklaştırdığını belirtir. Bu ayette açıklandığı gibi, insanların yüzlerini doğuya ve batıya 

çevirmelerinin “birr” olmadığı ifadesine Reşit Rıza, “birr”in bir parçası olmadığı gibi, 

salih amel de olmadığını ifade eder. “Birr” kavramını en öz bir ifade ile, “Allah’a iman 

etmek” olarak açıklarken, “birr” kelimesinde açık bir şekilde topluluk ifade edildiğini, 

ona yüklenen sıfatın, içindeki anlamı ifade ederken, “birr”in iman ve ameller 

topluluğundan oluştuğunu, bütün müminlerin de bu iman ve amellerle donanması ve 

                                                 
4 RIZA, Reşit, Tefsir El-Kur’an-ul Hakim Menar, Darul Kutup el-İlmiyye, Beyrut, 1999, II/90. 
5 RIZA, II/90-91. 
6 RIZA, II/91. 
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salih amellere yönelmesi gerektiğini çünkü, salih amellerin imandan kaynaklandığını ve 

imanın eseri olduğunu, ancak bu şekilde “birr”e örnek olacak Müslüman topluluğun 

meydana geleceğini belirtir.7  

Reşit Rıza’ya göre, iman, her “birr”in esası olduğu ve her hayrın başlangıcı 

olduğu için ayet (Allah’a, ahiret gününe ….) ile başlamıştır. Yoksa Allah’a itaat 

edilmediği ve emirlerine boyun eğilmediği ve nefse hakim olunmadığı “birr”in temeli 

iman olmadığıdır.  Bir kavmin içerisinde yaşayan  insanların,  yeminlerinde Allah’ın 

isimlerini ansalar, konuşmaları da ahiret yörüngeli olsa veya bir yaratıcının varlığını 

kabul etseler bile… bunların hiç birinin salih amel olmadan “birr”’in kaynağı 

olamayacağı, hatta bazı kelamcıların, Allah’a ait yirmi sıfatın akli delillerle ispatlanması 

Ümmül Berahin (burhanların anası) lakabıyla tanınan “Senusi akidesi”ni ezberlemenin 

bile Müslümanlar’ı “birr”e ulaştırmayacağını söylediklerini belirtir.8 

Reşit Rıza, kitap ehlinin dinin maksadını anlamada düştüğü hataları, Allah’a 

ve ahiret gününe inanmalarına rağmen, ayette imanın gereği olarak zikredilen 

vasıflar ve salih amellerden ve Allah’a boyun eğmekten uzak olmaları gibi…vasıfları 

üzerinde örnekleriyle birlikte durur.9 Allah’ın insanlardan istediği iman şekli ile ilgili 

olarak; “burhanla akla sahip olup nefse izanla hakim olmak, ta ki Allah ve 

Resulü’nün sevgisiyle emirleri her şeyden üstün olana kadar” olduğunu açıklar.10 

Yani “birr”den maksadın insanların yüzlerini doğu veya batı yönüne çevirmek 

olmadığını, Allah’a iman etmek ve Allah’a iman etmenin gereği olarak da salih 

amellerde bulunmak olduğunu belirtir. 

İslamiyet’ten önce insanların “birr” kavramını anlamakta hataya düştükleri 

için, toplumda, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere 

yardımcı olmak gibi salih amellerin yaygın olmadığını daha net bir şekilde gözler 

önüne sermek için ayetin sebeb-i nüzulü ile ilgili olarak özetle şunları söyler: 

“Bu ayet Celâlettin Suyuti’nin iddiasına göre yüzünü doğu tarafa çeviren 

Hıristiyanlar’a, yüzünü Beyt–i Maktis’e çeviren Yahudiler’e bir cevap olarak 

indirilmiştir. Bu iddia ispat edilememiştir.Yine de doğru olan görüş bu iddiaya 
                                                 
7 RIZA, II/91-92. 
8 RIZA, II/92. 
9 RIZA, II/92-93. 
10 RIZA,  II/ 93. 
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yakındır. Ehli kitap daha önce ayetlerde geçtiği gibi kıblenin Beyt-i Makdis’ten 

Kabe’ye çevrilmesi olayını abartarak Müslümanlar’ı meşgul ettiler. Her grup kendi 

kıblesine yönelme hususunda aşırılığa koşarak karşı grubu küçük düşürüp halleri 

normal insanların ihtilaflı konularda çıkarttıkları çekişme ve tartışma haline benzedi. 

Ehli kitap kendi kıblelerinin dışında bir kıbleye yönelerek kılınan namazın Allah 

katında kabul edilmeyeceği ve bu kimselerin peygamberler dininden olamayacağı 

görüşündeydiler. Müslümanlar ise mescid-i haram Hz. İbrahim’in kıblesi ve Allah 

tarafından ibadet için yaptırılan ilk ev olduğundan oraya doğru namaz kılmanın her 

şeye bedel olduğuna inanıyorlardı. Allah-ü Teala asıl iyiliğin ayette bahsi geçen 

zümrelere yardım ederek ve Allah’ın insanlardan istemiş olduğu  davranışlarda 

olduğunu belirtmek için ayet-i kerime nazil olmuştur”11 der. 

Ayette geçen diğer kelimeleri uzun uzun açıklayan müellifimiz köleler 

konusunda ise özetle şunları söylemektedir: 

Resit Rıza İslamiyet'in köleliği kaldırmak istediğini, çünkü köleliğin İslam 

dinin hayat anlayışına ters olduğunu şu cümleleri ile kanıtlamak ister: “Ayette 

(köleler) yani köleleri hürriyetlerine kavuşturmak için onları satın alıp serbest 

bırakmak veya kölelikten kurtulmak için efendilerine taksitle para vermek isteyenlere 

yardımcı olmak, esirlerin özgürlüklerine kavuşmaları için onlara yardım etmek 

Müslümanlar’ın yardımında bütün para yardımının vacip bir hak olmasının sebebi 

İslam’ın köleliği kaldırmak istediğini gösterir. İslam, insanların özgür olarak 

yaratıldığını kabul etmektedir. Esirlerin köleleştirilmesi savaşlardan kaynaklanan bir 

zarurettir. Böyle bir uygulamanın olmasındaki amaç hayatın muhafaza edilmesi ve 

kölenin kemale ulaşması için özgürlüğe ihtiyaç duyulmasıdır. Zekat dışında olan bu 

tür ihsanların meşruiyeti belli bir zaman ve nisaba bağlı değildir. Bu yardımlar onda 

bir, % 2,5 gibi miktarlara bağlı değildir. Aksine bu, ihsan veren kişinin durumu ve 

isteğine bağlıdır. Zor durumda  olanı koruyup kurtarmak maddi durumu iyi olanların 

üzerine vaciptir. Üst sınırı da belirtilmemiştir; fakat birçok insanın İslam’ın koymuş 

olduğu sosyal adaletli olan genel sisteminden haberleri yoktur. Bu da muhtaç olan 

kişilere az yardımda bulunulmasına sebep olmaktadır. 12 

                                                 
11 RIZA, II/ 87–88. 
12 RIZA, II/94–95. 
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Reşit Rıza, Müslümanlar’ın bunları uyguladıklarında diğer milletlerden daha iyi 

olacaklarını ve refah düzeylerinin yükseleceğini, bunun diğer insanların İslam’a 

girmelerine sebep olacağını ve sosyalist ve kapitalist araştırmacılarının hayal ettikleri 

sistemlerden daha iyi bir sistem olacağını söyler.13 

“İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin 

altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın.”14 

Reşit Rıza ayetin tefsirine geçmeden önce, ayetteki bütün kavramların 

anlamlarını, o günkü kullanımlardan örneklerle birlikte verir. Biz buraya kelimelerin 

tamamı değil de, çalışmamızla ilgili olanlarını alacağız.  

El-Muhsanat: Burada özellikle “Feteyat (genç kızlar) “ kelimesinin 

karşılığının olduğunu belirtmiş, bunun için de kelimeyi “hür kadınlar” olarak 

açıklamıştır. Feteyat (genç kızlar)tan maksat ise, cariyelerdir.15 Burada o dönemin 

anlayışlarına da değinen Reşit Rıza, cahiliye Arapları’nda hürriyet veya hür olmanın 

namuslu olmakla aynı anlama geldiğini ifade ederken, fuhuşun ise kölelerin bir 

özelliği olduğunu ifade eder ve Hind’in, Hz. Peygamber (s.a.s)’e; “Hür kadın zina 

eder mi?” sorusunu örnek gösterir. O dönemde hür kadınlar hakkındaki bu ifade, 

toplumdaki hür kadınların saygınlığına yönlendirmedir. Çünkü, “el-fetat” kelimesi 

“genç kız ve eli açık cömert kadın” hakkında kullanılmıştır.16 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra Reşit Rıza, Kur’an-ı Kerim’in köle ve 

cariyelere yeni bir bakış açısını kazandırdığını ve ayetin şöyle bir anlam yüklendiğini 

belirtir; “Erkek ve kadın köleleriniz hakkında, onların mülk oluşlarını belirten 

tabirler kullanmayın, bilakis saygınlık ifade eden “feta (delikanlı)” ve “fetat (genç 

kız)” gibi lafızlar kullanın.” Bu yüzden de, Kur’an’ın tebliğcisi ve açıklayıcısı olan 

Rasulullah(s.a.s.); “Herhangi biriniz (mülkünde bulunanlara); “kölem” veya “emem 

(kadın kölem)” demesin, köleleriniz de efendisine; “Rabbim” demesin. Köle sahibi 

olanlar; “delikanlım” ve “kızım” desin. Köle de; “efendim” ve “hanım efendim” 

desin. Zira şüphesiz sizler hepiniz de kullarsınız. Rab ise Allah Azze ve Celle’dir.”17 

buyurmuştur. Reşit Rıza’ya göre, ayet sadece köleleri hedefe almayıp, İslam 

                                                 
13 RIZA, II/96. 
14 4/Nisa /25. 
15 RIZA, V/14. 
16 RIZA, V/15. 
17 RIZA, V/15-16. 
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toplumunu yeniden inşa ederken, efendilerinin yaşları ilerleyip, vazifeleri 

azaldığında veya bittiğinde, saygınlığı daha da artırmaya ima vardır.18 

Bu açıklamalar çerçevesinde ayetin anlamının; İçinizden, imanlı hür 

kadınlarla evlenmeye maddeten ve manen gücü yetmeyen kimse veya buna imkanı 

olmayan kimse ya da; hür kadınları nikahlama bakımından kapasitesi yetmeyenler! 

Size mallarınız ile o kadınları nikahlamayı talep etmeniz helal kılındı. Yine sizler, 

onları nikahlayarak onlardan faydalanmayı ve hem onların hem de kendinizin 

namuslarını korumayı amaçlamakla emrolundunuz. Şu halde ellerinizin altında 

bulunan imanlı genç kızlarınızdan yani cariyelerinizden bir kadın nikahlayın.19 

Reşit Rıza, bir önceki ayette20 geçen “istimda” (faydalanma) kelimesinin –

önceki ve sonraki alimlerin cumhuruna göre de– geçici kiralama mahiyetindeki 

mut’a nikahını değil, sabit nikahı ifade ettiğini belirtip muta nikahı hakkında geniş 

bilgi verir.21 

“el-Mü’minât” kelimesinin de, hürler ile kayıtlı olmadığı gibi, cariyeler ile 

de kayıtlı olmadığını, bunun, Bakara suresindeki22 gibi müşrik kadınları nikahlamayı 

yasakladığını belirtir. Burada evliliğin mümine kadınlarla sınırlandırılmış olması bu 

durumu açıklığa kavuşturmaktadır. Reşit Rıza’ya göre buradaki ifade, mümine 

kadınların vasfedilmesi, ehl-i kitap kadınlarına yönlendirmek içindir. Yalnız feteyat 

(genç kızların) iman etmiş olarak vasıflandırılmalarının zahiri anlamı, iman etmemiş 

olan cariyelerin nikahının helal olmadığını gösterir. Reşit Rıza’ya göre, ayetin 

devamında gelen “Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz.” 

ifadesi, insanlık bakımından arazında fark yoktur, imanın, iman etmiş cariyeleri hür 

kadınlar seviyesine çıkardığını belirtir. Cariyelerle hürlerin dinde bir (aynı seviyede), 

olduğunu belirtmek içindir. Çünkü Allah bu imanın hakikatini, kuvvet derecelerini 

ve kemalini en iyi bilendir. Nice cariyeler vardır ki, imanı hür bir kadından daha 

kamildir. Böylece Allah-ü Teala katında, ondan daha üstün olur. Bununla birlikte, 

ona ihtiyaç olduğunda cariyenin nikahının utanç sayılması doğru olmaz. Ey 

müminler! Sizler imanda bir kardeşsiniz ve birbirinizdensiniz.23 

                                                 
18 RIZA, V/15-16. 
19 RIZA, V/16. 
20 4/Nisa/24. 
21 RIZA, V/17-18. 
22 2/Bakara /221. 
23 RIZA, V/19-20. 
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Reşit Rıza yukarıda özet şekilde vermeye çalıştığımız düşüncelerine, Kur’an-ı 

Kerim’deki diğer ayetlerden de deliller getirir; 

“Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek 

olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin 

yaptığını boşa çıkarmayacağım.”24 ve; 

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir.”25 

Başkaları hakkında da buyurur ki;  

“Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), birbirlerindendir.”26 

Reşit Rıza, ayette geçen “birbirinizdensiniz” ifadesine, soy olarak 

birbirinizdensiniz demektir diyenlere katılmayıp, bu görüşün, görüldüğü gibi zayıf 

bir görüş olduğunu, burada kastedilenin iman olduğunu belirtir. Eğer öyle olsaydı, 

bir müminin, şirk ve kölelik gibi eksiklikleri kendisinde toplamış biriyle evlenmesini 

emretmemesi gerekirdi ve bu durum mümine yakışmaz.27 

“Öyle ise sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp alın” ifadesinin de, 

onları nikahlamak istediğinizde, iman onların şerefini yükselttiği için sahiplerinin 

izni ile onları nikahlayın anlamında olduğunu söyler. Reşit Rıza, burada “el-ehl” 

kelimesi ile kastedilen onların sahibi olan efendileridir, der. Bazı fakihlerin de burada 

kastedilen; sahipleri olmasalar bile, baba, dede, kadı veya yetim cariyenin vasisi gibi 

onları evlendirmeye yetkisi olanlardır, şeklindeki görüşleri paralelinde, velileri 

tarafından evlendirilmeleri bakımından cariye, hür kadın gibidir. Kendisini 

evlendirme yetkisi yoktur. Bilakis evlenmek için kendisine ihtiyaç olduğunda cariye, 

velisinden izin alınmaya hür kadından daha layıktır. Zira onun evlenmesi, şayet varsa 

mutlaka nesebinden velisinin, yoksa, efendisinin veya kadı gibi velisinin rızası 

alındıktan sonra olur,28 şeklinde yorumlamıştır. 

“Ücretlerini de normal miktarda verin,” yani; şart koşmuş oldukları 

mehirlerini verin. Mehir, kadının kocası üzerindeki hakkıdır. Eğer kadın, bir cariye 

                                                 
24 3/Al-i İmran /195. 
25 9/Tevbe /71. 
26 9/Tevbe /67. 
27 RIZA, V/20. 
28 RIZA, V/21. 
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ise, bu mehir efendisine değil, kendisine aittir. Yalnız, cariyeyi evlendiren efendisi, o 

mehirden mülk hakkını almak isterse alır. Fakat, İslam’ın toplumu ıslah etmek için 

atmış olduğu böyle bir durumda efendisinin mülk hakkını almamasının, daha faziletli 

ve daha üstün olduğunu belirtir. Bu görüşünü de Er-Razi’den yapmış olduğu bir 

alıntı ile delillendirir. Efendi, bir cariyesini evlendirirse, onun üzerindeki velayet 

hakkını kocasına bırakmış olur, onun velayetine ortak olmaz. Efendisi, ondan düşen 

hakkını, kocasından alamaz. Onun bunda bir payı yoktur, bilakis yalnız cariyenin 

hakkıdır. 29 Müellifimize göre de doğrusu budur. 

“İffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları halinde” 

ifadesinin “onları nikahlayın” ifadesi ile veya “mehirlerini verin” ifadesi ile kayıtlı 

olduğunu söyler. Cahiliye döneminde gizli ve açık olmak üzere iki zina çeşidi 

olduğuna değinen Reşit Rıza, cahiliye dönemindeki gizli zinanın, kadının kendisini 

herkese açmadan önce, gizlice zina ettiği dost edinmesi, açık zinanın ise, herkese 

açık olup nikahsız cinsel ilişki veya fuhuş olduğunu belirtir. Nikahsız ilişki 

kuranların genelde cariyelerden olduğu ve cariyelerin belli olmaları için de 

çadırlarına kırmızı bayrak astıklarını, cahiliye halkının da açıktan yapılan zinayı 

haram ve alçaklık olarak kabul ettiklerini, gizli zinayı ise, helal ve bir sakınca 

yokmuş gibi kabul ettiklerini belirtir.30 Bu durum ta ki, Allah-ü Teala’nın, 

“Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın”31 ayeti nazil olana kadar devam 

etmiştir. Bu ayette ise hiç şüphesiz ki, Allah-ü Teala her iki taraf için de namusu 

koruma ve iffet ile nefisleri kemale erdirme gibi hususlarda, hür kadınların nikahında 

farz kıldıklarını cariyelerin nikahları için de farz kılmıştır.32  

Zina, cahiliye döneminde çoğunlukla cariyelerin yaptığı bir şey olunca, 

onların fuhuştan elde ettikleri kazanca sahip olmak için onları satın alıyorlardı. Ta ki 

Abdullah bin Ubeyy’in (münafıkların başı) cariyesini Müslüman olmasından sonra 

fuhşa zorlaması üzerine bu konuda şu ayet nazil oldu; 

“Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak 

isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın.”33 Cariyelerle evlilik hususunda, fıtratın 

                                                 
29 RIZA, V/21. 
30 RIZA, V/21-22. 
31 6/En’am /151. 
32 RIZA, V/22-23. 
33 24/ Nur /33. 
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özelliğinden olan evlilik hayatında olduğu gibi, gönüllerinin huzur bulacağı şekilde 

kendilerinin, üzerindeki haklarını gözeten bir kimse ile beraber özel hayat yaşamak 

üzere yerleşmediler. Böyle olunca da, cariyesiyle evlenmek isteyene, onların 

namuslarını korumuş olmaları şartını koşma, zinanın açığından ve gizlisinden 

korunmuş olanlarını araştırma kaydı koyulmuştur. “El-muhsana” kelimesini ismü 

fail ve ismü mef’ul arasında müşterek kılarsak, ayette kastedilen, zinadan sakınarak 

sizin için ve kendileri için namuslarını koruyan, gizli dostlar ve arkadaşlar  

edinmeyen  kadınları nikahlayın demek olur.34  

“Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı 

(uygulanır).” Reşit Rıza’ya göre, evli olan cariyeye zina ettiği zaman elli, hür kadına 

da yüz sopa vurulmasının hikmeti, hür kadının fuhuş imkanından uzak olması, 

cariyenin de buna mukavemet hususunda zayıf oluşudur. İslam dini, onun (cariyenin) 

zayıf oluşuna merhamet ederek cezasını yarıya indirerek hafifletmiştir.35 

“Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar 

içindir.Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.” cümlesinin ise, cariyelerin o 

günlerdeki sosyal hayattaki konumları itibariyle, utanç verici işlere sebep olmaları, 

evlatlarına miras bırakamamaları, doğacak çocuğa kölelik vasfının geçmesi, aşağılık 

duygusunu evladının vicdanına da miras bırakması, bir malik elinden diğer malik 

eline intikal ettiği için, alçaklık ve bayağılık gibi kusur ve illetleri bulunması 

sebebiyle Allah-ü Teala’nın “sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır,” buyurduğunu 

ifade ettiğini belirtir. Ama bu, cariyelerin Allah-ü Teala katında da değeri düşük 

olduğu için değildir.36 

“Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” Cariye ile evlenmemeye 

sabredemeyeni bağışlar ve ona merhamet eder. Bu ayette, isteksizlik, iman etmiş 

cariyeleri hakir görme, nikahları hakkında dedikodu durumunda onları suçlama, 

onlara kötü zanda bulunma gibi insanın hatalara hedef olduğu, pek çok şey 

zikredilmiştir. İnsan, buna benzer sakınması zor işlere hedef olunca, Allah Teala şer’i 

hükümleri açıkladıktan sonra bizlere bağışlayıcı oluşunu ve merhametini zikrediyor 

ki, gücümüzün yetmediği hususlarda sorumlu tutulmayacağımızı hatırlayalım.”37 

                                                 
34 RIZA, V/23. 
35 RIZA, V/24. 
36 RIZA, V/25. 
37 RIZA, V/25-26. 
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“Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, 

(zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini 

satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihat edenlere, 

yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.”38 

Reşit Rıza, ayetin tefsirine geçmeden önce, İnsanoğlunun mala 

düşkünlüğünün sınırsızlığı üzerinde durur. Bazen zengin olan kişi fakirden daha fazla 

tamahkar olmaktadır. Peygamber’imizin zekatla ilgili açıkladığı hükümler 

tamahkarları memnun etmemiştir. Tamahkar olan zengin ve sorumlu hükümdarlar da 

zekatın paylaştırılması (dağıtılması) konusunda kendi heva ve heveslerine göre 

hareket ederler. Bunlarla ilgili Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır: Zekatlar, 

Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, (hürriyetini satın almaya çalışan) 

kölelere… Ayet-i kerime zekatın sekiz sınıfa verilmesi gerektiğini, başkalarına 

verilmeyeceğini anlatmaktadır, der ve bu sınıfların dışındakilere de verilebileceğini 

öne sürenlerin delillerini çürütür.39  

Ayetteki köleler ifadesi, özellikle mükatep kölelerin (özgürlüğe kavuşmak 

isteyen kölelerin) efendilerine veya bizatihi kendilerine ödemeler yapılarak yardımcı 

olunmasını emretmektedir. Bu da İslam’ın rahmetinin, insanlığın ıslahına en büyük 

yardım ve desteğidir. Mukatep köle; azat edilmek için efendisiyle sözleşme yaparak 

taksit ödeyen köledir.40  

Reşit Rıza ayette geçen zekat verilecek kölelerden maksadın, mükatep 

köleleri kapsadığı üzerine ısrarla durur ve alimlerin büyük çoğunluğunun da bu 

görüşte olduğunu söyler.41 Reşit Rıza, bu görüşüne delil şu rivayetleri verir: “İbni 

Abbas, malın zekatıyla o kölenin azat edilebileceğini söylemiştir. Başka bir rivayette, 

El Bara b. Azıb dedi ki: Bir sahabe Peygamber’imize gelerek, beni cennete 

yaklaştırıp, cehennemden uzaklaştıran bir amel söyle. “Yalnız tek bir köleyi azat et 

veya azat edilmesine yardımcı ol.” “O da tek bir tane mi?” diye sorunca da; “Birini 

azat etme diğerinin azat  edilmesinde yardımcı olmak.” dedi. Ebu Hureyre’den: Hz. 

Muhammet dedi ki: Allah, şu üç kişiye yardım etmeyi kendine bir borç bilir. Allah 

yolunda savaşan gaziye, mukatep köleye, iffetinden dolayı evlenene. 

                                                 
38 9/Tevbe /60. 
39 RIZA, X/ 427– 428. 
40 RIZA, X/434-435. 
41 RIZA, X/435. 
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Aynı zamanda müellifimiz ayette geçen kölelerin hangi köleler olduğu 

konusunda alimlerin ihtilafa düştüklerini söyler, alimlerin ihtilaflarını da delilleri ile 

birlikte değerlendirir. Birçok alim42 ayette geçen kölelerden mükatep kölelerin 

kastedildiğini söylemesine rağmen, İbni Abbas’ın rivayeti ile Hasan Basri, Malik, 

Ahmet b. Hanbel, Ebi Sevr, Ebi Ubeyyid ondan Muhariye ve İbnil Munziri ayetteki 

kölelerden kastın, bir köle alıp azat etmek olduğunu söylemişlerdir. Bu raviler 

mukatep köle tanımına itiraz ederek, bu köle mukatep olsaydı garım (cezalı, borçlu 

köle) hükmünde olurdu. Bir köleyi  satın alıp azat etmek, mukatep köleye yardım 

etmekten daha evladır (iyidir). Çünkü mukatep köleye verilen mali yardım onun 

özgür kalmasını sağlamayabilir. Köle azat etmek için satın almak her zaman için 

daha kolay ve geçerli bir yoldur.43 demişlerdir. 

Ayetteki kölelerden maksadın mükatep köleleri de, mükatep olmayan köleleri 

de kapsadığını ileri sürenler de vardır.  İmam Zuhri ise bu ayetteki kölelerden her 

ikisinin kastedildiğini söylemiştir. Delili de El-baranın naklettiği hadistir. Hadise 

göre bir köleyi satın alarak azat etmekle, azat olması için ona mali yardımda 

bulunmak aynı şeyler değildir. Bunları yapmak cenneti yaklaştırıp, cehennemden 

uzaklaştıran amellerdir.44 

Ayetteki (borçluların), garımdan kasıt cezalı ve borçlu fakir ile miskindir. 

Önceki kelime köleler ile ilgili değildir. Fakihler borçlu kimsenin Allah’a 

masiyetinde israftan ve sefahattan olmamasını şart koşmuşlardır. Hatalarını anlayıp 

tevbe  ettikleri taktirde istisna edileceklerini söylemişlerdir. Ayrıca alacaklı ile borçlu 

arasındaki sorunu gidermek için verilebilir. Araplar, aralarındaki bir fitneden veya 

diyetten kaynaklanan  borcu üslenerek, fitnenin kalkmasına  yardımcı oluyorlardı. 

Araplar, ayrıca cezalı borcu olan birisinin, yardım istemesine gerek kalmadan o 

borcu üslenip öderlerdi. Borçlu kişinin yardım istemesini küçük düşürücü değil 

övünülecek bir hareket olarak görürlerdi.”45 

                                                 
42 Ali İbni Ebi Talib, Said Bin Cubeyr, El Leys, Es Servi, Hanefi ve Şafi alimlerle bir çok bilim 
adamları… 
43 RIZA, X/436-440 
44 RIZA, X/440-441. 
45 RIZA, X/ 442 444. 
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Azat olmak isteyen köleleri, kendilerine verilecek olan zekat ile özgürlüğüne 

kavuşturmak İslam dinin genel maslahatıdır. Bu yardımın amacı onlara mülkiyet 

kazandırmak değil, özgürlüklerini elde etmelerini sağlamaktır.46 

19. yüzyılın en önemli tefsir alimlerinden olan Reşit Rıza, Kur’an’ı bugüne 

uydurmaya çalışmadan, olduğu gibi açıklamaya çalışmıştır. Bu açıklamalar da 

gösteriyor ki İslam dini, insanın hem maddi hem manevi dünyasını en güzel şekilde, 

hiçbir ihtiyacını göz ardı etmeden, karşılamaktadır. Köleliği de geldiği dönemin durumu 

içinde kabul etmiş olmakla birlikte, köleliğe sebep olan unsurları ortadan kaldırmıştır. 

2) PROF. DR. MUHAMMED TAHİR BİN AŞUR 

Çalışmamızda, değerli yazarımızın İslamiyet’teki eşitlik ile ilgili 

değerlendirmeleri ile başlayıp, özgürlük (hürriyet), adalet ve son olarak da kölelik 

hakkındaki görüşlerini tartışmaya çalışacağız. 

Muhammet Tahir bin Aşur, eşitlik (müsavat) kavramının, iki şeyin birbirlerine 

benzerliğini anlattığını, kardeşliğin en başta gelen sonuçlarından ve en doğru 

tanıklarından biri olmasının yanında, eşitlik ahlakını benimseyip uygulamanın 

kardeşliğin en açık göstergesi olduğunu belirtir.47  

Aşur, İslam dinindeki eşitliğin esas itibariyle kardeşlikten doğduğunu 

belirttikten sonra, İslam’ın eşitlikten maksadı hakkında özetle şunları söyler: 

Kardeşlikten doğan İslami eşitlikten maksat, aklın ürünlerinde, ilimlerde ya da güzel 

işlerde eşitlik değildir, çünkü insanların yetenek ve çabaları arasında farklılık 

bulunduğu açıktır. Kastedilen, kardeşlikten doğmuş olan, Müslümanlar’ın İslam 

camiasına mensup olmakta,  sebepleri bulunur ve sahiplerinin yetenekleri de elverirse 

İslam’daki her erdeme hazır ve yetkin oluşta, farklılık gözetilmesi gerekmeyen 

konularda hukukça tanınmış hakların ayrım yapmadan verilmesinde eşitliktir. Daha 

kapsamlı söylersek, eşitlik, yaratılış temelinde veya hukukun belirlemesiyle 

Müslümanlar’ın benzer olması gereken konularda benzerliğiyle ilgilidir. Bu 

                                                 
46 RIZA, X/445. 
47 AŞUR, Muhammed b. Tahir, İslam’da İnsan ve Toplum Felsefesi, (Çev. : Doç. Dr. Vecdi Akyüz), 
Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000, s. 187.  
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benzerliği, güç veya zaaf etkileyemez. Güçlünün gücünün ve izzetinin, bu benzerliğin 

sonuçlarını etkilemesi söz konusu olamaz. Zayıfın zaafı da  aynı şekildedir.48 

İbn Aşur, bütün Müslümanlar’ın (ümmetin) eşit olduğunu, bu eşitliğin de  İslam 

dininin evrensel oluşunun ilk sonucu olduğunu belirtirken, İslam’ın fıtrat dini oluşu 

temel esasına göre, fıtraten eşit olmaları gereken her hususta Müslümanlar arasında 

hukuken de eşitliğin var olduğunu söyler. İnsan fıtratlarının farklı oldukları hususlarda 

da hukuk onlar için farklı hükümler ortaya koyar. Tüm bunların İslam hukukuyla değil, 

İslam’ın siyasetini ilgilendiren medeni kurumlarla ilgili olduğunu belirtir.49 

Aşur, insanların insan oluşta eşit oldukları gibi fıtrat gereği yaşama hakkında 

da eşit oldukları ve aralarındaki renk, şekil, soy ve ülke farklılıklarının herhangi bir 

etkisi olmadığı üzerinde ısrarla durur. Bu durum “can,” “nesil,” “mal,” “akıl” ve 

“ırz”ın korunması gibi teşri esaslarda eşitliği ilzam eder. Hukuk nazarında insanların 

eşitliği zaruri ve hâci yararlarda ortaya çıkar. Müellife göre zaruri yararlarda insanlar 

arasında farklılık görülmemekle birlikte, hâci yararlarda nadiren de olsa, görülür.50 

İbn Aşur eşitliği, Müslümanlar arasında farz olan fakat unutulan kardeşliğin 

doğal sonuçlarından biri olmakla birlikte, İslam’daki sosyal düzenin temeli olduğunu 

belirterek ikiye ayrır: 

l) İslam inancına bağlı olanlar (Müslümanlar)ın ahlaklanması gereken İslami 

edebin görünümü olarak beliren yön. Bu yönü, Müslüman’a  kutsallık verir, 

Müslümanlar’ın tamamen gönüllüce yönelmeleri için ahlaklı olmasına dair dini bir 

eğitim anlamındadır. 

2) Müslümanlar’ın çeşitli ilişkilerinde baş vurmaları gereken hukuki 

ilkelerden ve kurallardan oluşan yön. Bu yönü ise, hukukun gözettiği, yöneticilerin 

gözetmesi gereken ve insanların yöneltilmesi gereken bir hukuk ilkesidir.51 

Aşur, ikiye ayırdığı İslam’daki eşitliği daha sonra şöyle birleştirir: 

“Bilinmelidir ki İslam  hukukunun hedeflediği eşitlik, her durumda mutlak geçerli 

                                                 
48 AŞUR, a.g.e., s. 187-188. 
49 AŞUR, a.g.e., s. 188. 
50 AŞUR, Muhammed b. Tahir, Makasıdu’ş-Şeriati’l-İslamiyye, Tunus, 1985, s. 95. 
51 AŞUR, İnsan ve Toplum, s. 188-189. 
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olmayan, ama eşitliğin söz konusu olduğu durumlarla ilgili eşitliktir.52  Çünkü 

insanın yaratılış temeli, farklı yetenek ve ahlaka göredir. İşte bu farklılık, 

kendilerinden beklenen yarar ile  gerçekleşen zarar dikkate alınarak bu niteliklerde 

yakın ya da uzak olan sahipleri arasında bir değişiklik doğurur. Şüphesiz bu durum, 

insanların bazılarına iyi, bazılarına kötü davranma sonucunu ortaya çıkarır. Bu 

konuda Yüce Allah, şöyle buyurur: “İnanan, yoldan çıkana benzer mi? Bunlar bir 

olamazlar.”53, “İçinizden (Mekke’nin) fethinden önce sarfeden ve savaşan kimseler, 

daha sonra sarf edip savaşan kimselerle bir değildir. Öncekiler daha üstün 

derecededirler. Allah, hepsine güzelliği vadetmiştir.”54, “İnananlardan özürsüz olarak 

yerinde oturanlar ile mal ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler birbirine eşit 

değildir.”55, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”56  

Aşur, gerçek eşitliğin yukarıdaki ayetlerde belirtilen eşitlik olduğunu söyler. 

Hukukun hedeflediği kamu esenliğinin ancak insanların farklılıkları dikkate alınarak 

sağlanacağını, İslam’ın tam da bunu yapmış olduğunu belirtir. Farklılıklar dikkate 

alınmadan konulacak kuralların gücü yetmeyene sıkıntı vereceğini, “tabiatların 

aktarıcıyı kabul etmeyeceğini” söyler. Kur’an böyle bir durumu kaldırmıştır. Bu da 

eşitliğin, sosyal durumlarda İslam hukukunun gözettiği bir temel olduğunu gösterir.57 

İbn Aşur’a göre eşitliği ortadan kaldıran engeller, ya o işin mana ve 

mahiyetiyle alakalı ya da hukuk politikası ile alakalıdır. Mesela İslam ülkelerindeki 

gayr-i müslimlerin  dini makamlarla alakalı kamu görevlerinde olduğu gibi bazı 

haklarda Müslümanlar’a eşit olmayışları, Müslümanlık mana ve mefhumu ile 

alakalıdır. Çünkü itikadın düzgünlüğü İslam’ın esaslarındandır. Gayr-i müslimlerin 

itikadındaki bozukluk Müslümanlar’ın işlerini üstlenmek hususunda onların 

ehliyetlerinin kalkmasını gerektiren bir durumdur. Çünkü otorite verildiğinde gayr-i 

müslimlerin camiaya verebilecekleri zararın ölçüsü bilinemez. Ancak muamelat 

ahkamının çoğunda Müslüman ile gayr-i müslim bir birine eşittir. Bazı muamelat 

                                                 
52 AŞUR, a.g.e., s. 189. 
53 32/Secde /18. 
54 57/Hadid /10. 
55 4/Nisa /95. 
56 39/Zümer /9. 
57 AŞUR, a.g.e., s. 189-190. 
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ahkamında Müslüman’ın gayr-i müslime eşit olmayışı ise hukuk politikasıyla 

alakalıdır ve bunlar hukukçuların değerlendirebileceği konulardır.58  

İbn Aşur teşri hükümlerde eşitliği bozan durumları, cibillî, hukukî, sosyal ve 

siyasî olmak üzere dört maddede toplamaktadır. Ona göre bu engeller duruma göre 

sürekli veya geçici olabilir.  

1) Cibillî Engeller: Yaratılıştan gelen özellikleri nedeniyle insanların 

birbirlerine eşit olmamalarıdır. Mesela ordu komutanlığı gibi yaratılış gereği kadının 

erkekten zayıf olduğu durumlarda erkeğe eşit olmaması sürekli cibillî engellerin 

örneğidir. Müellife göre bu engellerden sürekli olmayanlar, cibilliyetle zayıf ilgisi 

bulunanlar da olabilir. Bu noktada hukukçu ve yöneticiye düşen, bu engelleri, onların 

miktarlarını, sürekli engellerden olup olmadıklarını tespit etmeleri gerekir.59  

2) Hukukî Engeller: Çok eşliliğinin mubah kılınmasında kadının erkeğe eşit 

olmayışının nesebin korunması gayesine matuf olduğunu, çok eşliliğin kadın için de 

mubah kılınması durumunda nesebin korunmasının gerçekleşemeyeceğini, dolayısıyla 

da bunun ümmetin zararına olacağını ifade eden müellifimiz, bu engellere hikmet ve 

sebepleri tespit edilen kitap ve sünnet ahkamının kılavuzluk ettiğini belirtir.60 

3) İçtimai Engeller: Bu engellerin çoğu içtihada açıktır ve toplumun yararı 

bulunması  esasına dayanır. Tanıklığının kabulünde kölenin, hürlere eşit olmayışı bu 

tür engellere misaldir. 

4) Siyasî Engeller: Burada ümmetin devletinin çıkarı söz konusudur ve 

sürekli veya geçici olabilirler. Sürekli olana örnek ümmetin imametinin Kureyş’e ait 

olması iken, geçici olana örnek Mekke’nin fethi günü Peygamberimiz’in "Ebu 

Süfyan’ın evine giren güven içindedir” sözüdür.61 

Aşur’a göre eşitlik, İslam’ın edep yönüdür ve İslam inancına bağlıdır. İslam 

toplumuna katılmanın bir uzantısı olan kardeşliğin bir alt dalıdır. Kur’an, bunu şöyle 

ortaya koymuştur: “İnanan, yoldan çıkana (yani müşrike) benzer mi? Bunlar bir 

                                                 
58 AŞUR, Makasıd, s. 96. 
59 AŞUR, a.g.e., s. 97. 
60 AŞUR, a.g.e., s. 97. 
61 AŞUR, a.g.e., s. 98. 
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olamazlar.”62 Bu ayet-i kerimeden de öğreniyoruz ki mü’minler iman-inanma konusunda 

eşittir. Mümin ile kafir, Kur’an-ı Kerim’de şöyle de karşılaştırılır: “Kör ile gören, karanlık 

ile aydınlık, gölgelik ile sıcak bir değildir. Diriler ile ölüler de bir değildir.”63  

Aşur’a göre, sünnet bu eşitliği, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şu hadisiyle 

açıklamıştır: “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek 

mümin olamaz.” Yani eşitlik bilinci, müminin ahlakı olmalıdır. Çünkü Aşur’a göre, 

eşitlik, İslam toplumuna katılmanın gerçekleştiği inanç temeli değildir, onun 

uzantısının uzantısıdır. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.s.), eşitliğin geçerli olduğu bir 

konuda eşitliğin dikkate alınmamasını gerektiren bir durum ortaya çıktığında Ebu 

Zer’i azarlamıştır. Ebu Zer der ki: “Bir köleye kötü sözler söyledim, anası dolayısıyla 

onu ayıpladım. Durum Rasulullah’a iletildi. Bana ‘Onu anası dolayısıyla ayıpladın 

mı?’ diye sorunca ‘Evet’ dedim. Bana: ‘Sen, cahilliye huyu bulunan birisin’ dedi. 

Burada Hz. Peygamber (s.a.s.), mü’min bir köleyi köleliği dolayısıyla horlamasını, 

cahiliye ahlakının bir kalıntısı olarak görmüştür.64  Aşur burada görülen eşitliğin, dini 

öğrenmede, ibadet ve yüce Allah’a yakınlaşmada eşitliği gerektirdiğini, insanların bu 

ölçüde eşit olduklarını, yükümlülüğün kendileriyle ilgisi bakımından bir engel 

çıkanlar dışında, tam eşitlik içinde olduklarını belirtir. Köleler, farzlar konusunda 

Allah’a aynı ibadeti yaparlar. Allah’a eşit derecede yakınlaşırlar, yalnızca hayırda 

yarışmaları ölçüsünde farklılaşırlar. Dinin alınması konusunda Allah, hem müminlere, 

hem de insanlara hitap etmiş, hiçbir bölüğü ötekinden ayırmamıştır. Dinin alınması 

demek, zaruri olarak bilinen işlerde dini Hz. Peygamber’den (s.a.s.) almak, akılla 

anlaşılan konularda ilim ehlinden almak demektir. Farklılık, dini anlama farkı 

ölçüsündedir. İbadetler konusunda yükümlülük, bütün Müslümanlar için eşittir.65 

Yazarımız İslamiyet’ten önceki eşitsizlik hakkında da şunları söyler: “Cahilliye 

günlerinde Araplar’ın geneli, haccettiklerinde Arafat’ta dururlardı. Özellikle Kureyş 

kabilesi, Cem diye bilinen özel bir yerde dururdu. Yüce Allah, şu ayeti indirdi: “Sonra 

insanların toplu olarak akın ettiği yerden, siz de akın edin.”66 Böylece Arafat, bütün 

Müslümanlar’ın vakfe (duruş) yeri oldu. Kureyş veya onların inancını benimseyen ve 

                                                 
62 32/ Secde /18. 
63 35/ Fatır /19. 
64 AŞUR, İnsan ve Toplum, s. 190. 
65 AŞUR, a.g.e., s. 191. 
66 2/ Bakara /199. 
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hums denilenler, hac için ihrama girdiklerinde, ihramlardan çıkıncaya kadar bir 

gölgeliğin altına girmekten kaçınırdı. Evine girmek isteyen, evin arkasından girerdi. 

Yüce Allah, şu ayeti indirdi: “Evlere arkalarından girmeniz iyi değildir.”67 Allah’a 

yakınlaşmada da bu durum böyledir. Rasulullah’ın yoksul arkadaşlarından bazıları, 

“Ey Allah’ın elçisi! Çok malı olanlar sevapları götürdü. Bizim gibi namaz kılarlar. 

Bizim gibi oruç tutarlar. Artan mallarını sadaka olarak verirler.” dediler. Hz. 

Peygamber, şu cevabı verdi: “Allah, sizin yaptıklarınızı hep sadaka kabul etmiş değil 

midir? Her tespihiniz bir sadakadır, her hamdetmeniz sadakadır, her tekbiriniz 

sadakadır, her tehliliniz sadakadır, her iyiliği emretmeniz sadakadır, her kötülükten 

alıkoymanız sadakadır.” Rivayet edildiğine göre, bir süre sonra tekrar geldiler ve “Ey 

Allah’ın elçisi! Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar, bizim gibi 

yapmışlar.” dediler. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Bu, Allah’ın lütfudur, onu 

dilediğine verir.” Hz. Peygamber, zenginlere, Allah’ı zikrederek iyiliklerini arttırmayı 

yasaklamamıştır, bu zikri yoksullara özgü kılmamıştır.68 

Aşur’a göre, bu eşitliğin bir benzeri de, hayır ve ümmete yarar sağlamaya 

elverişlilikte eşitliktir. Bu, adeta eşitliğin birinci ile ikinci yönü arasında bir tür ara 

eşitliktir. Çünkü, nasıl ki Müslümanlar arasında ibadet ve Allah’a yakınlaşmada 

eşitlik varsa, aynı şekilde öteki (diğer) hayır türlerine (çeşitlerinde) elverişlilik 

konusunda da eşitlik söz konusudur, hiçbir Müslüman’ı bunu gerçekleştirmekten 

alıkoyacak bir engel yoktur, yine hiçbir Müslüman’ın tanınmasını ve bu konuda 

takdir edilmesini hiç kimse engelleyemez. Bütün Müslümanlar, meziyetlere ve 

sağlayacakları özel veya güzel yararların karşılığına yetkinlik ve elverişlilikte eşittir. 

Hiçbir çağın, kabilenin, yaşın, grubun ya da sınıfın ayrıcalığı yoktur. Rasulullah’ın 

(s.a.s.) şöyle buyurduğu nakledilir: “Ümmetim, kutlu bir ümmettir. Hayırın başında 

mı, sonunda mı olduğu bilinmez.” Veda Hutbesi’nde şunu söylemiştir: “Ey insanlar! 

Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a 

hiçbir üstünlüğü yoktur.”69  

Yazarımız İslam’dan önceki dinlerin ve hukukların uygulamalarını ise şöyle 

anlatıyor: “İslam’dan önceki hukuk ve dinlerde, milletler ve kabileler arasında 

farklılıklar vardı. Tevrat şeriatında İsrailoğulları’nın ve onlar içinden Levliler’in 
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ayrıcalıkları vardır. Fars (İran) ve Roma hukuklarında, yabancılar yerlilerin haklarına 

sahip değildi. Araplar da kabile üyesine tanıdıkları hakkı, onlara sonradan katılana 

tanımazlardı, azatlıları yükseltmezlerdi. İslam’ın zuhurundan önce yeryüzünde 

hakimiyet süren Farslar, Yunanlılar ve Romalılar, milleti; efendiler, ortalar, aşağılar 

ve köleler olarak dörde ayırırlardı. Her tabakanın ayrıcalıkları ve özellikleri vardı. Bu 

tabakadan olmayanların, ayrıcalıklı tabaka mensuplarının baskısı yüzünden, gerekli 

yetkinliğe sahip olmalarına rağmen, bu tabakaya ortak olma durumları yoktu. Buna 

bir örnek vererek  Farslar’da sınıfların hangi ölçüde ayrıcalıklı olduğunu görelim ve 

bununla diğerlerini buna kıyaslayarak yetinelim.  Kadisiye günlerinde ordu komutanı 

Rüstem ile o sırada Müslüman askerlerin seçkinlerinden biri olan Zühre bin Haviye 

arasında geçen bu diyalog şöyle;  Rüstem, Zühre’ye İslam’ın anlamını sordu. Zühre, 

şunu söyledi: “İnsanlar, Adem oğludur, bir ana-babanın kardeşidir.” Rüstem, şöyle 

dedi: “Erdeşir’in yönetiminden beri Faris (İran) halkı aşağı tabakadan birinin işinden 

(zanaatından) ayrılmasına izin vermemişler, işinden ayrılanın haddi aştığını ve eşrafa 

düşmanlık ettiğini düşünmüşlerdir.” Zühre, dedi ki: “Biz, insanların insanlara en 

hayırlısıyız. Senin dediğin gibi olamayız. Bilakis biz aşağılar konusunda Allah’a itaat 

ederiz, içimizde Allah’a isyan edenler bize zarar vermez.” Yunanlılar da bazı 

yüzyıllarda bu ilkeye göre yaşardı. Yunanlı filozof Eqliyopol der ki: “Ülkenin 

ahmaklıktan esen olması için, herkesin kendi tabakasına göre yaşaması gerekir.” 

Atina’da Solon kanunlarına göre, yüksek yöneticiler, yalnızca birinci tabakadan, 

eşraf tabakasından, seçilebilir. Orta tabakaya-bunlar zanaatkarlardır- devlet 

görevlerinde yer alma izni verilmez.70 

İbn Aşur, İslamiyet’ten önce Araplar’ın töresinin, insanları üç tabakaya 

ayırdığını belirtir: Efendiler (sadet), orta tabaka (seveka), azatlı köleler (mevaliye 

itk). Bu sınıflar arasındaki ilişkileri de özetle şöyle anlatır; “Efendilerden öldürülenin 

diyeti, orta tabakanın birkaç katı olarak belirlenirdi, buna “tekayul fi’d-dima” 

(kanlarda ölçüt) adını verirlerdi. Efendinin kanı, orta tabakanın on, beş veya iki katı 

olarak ölçülürdü. İslam bunu ortadan kaldırdı. Bunun için, Hz. Peygamber (s.a.s.) 

şöyle buyurmuştur: “Müslümanlar’ın kanları, birbirine denktir.” Kebşe bintu 

Ma’dikerb, kardeşine mersiyesinde, İslam’ın tekayul kuralını kaldırmasını tariz 

ederek şöyle der: 

“Cebir tarafından öldürülürse dönüşsüz bir kul  
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Ne yazık bu kanda artık geçersiz tekayul.”71 

Aşur, cahiliye devrindeki eşitsizliği daha net olarak gözler önüne sermek için, 

köleler ve cariyelerle ilgili olarak şu açıklamaları yapar: Azatlı köleleri efendi 

yapmazlar, maktulleri için diyet ödetmezlerdi. Kölelerin kahramanlara katılmasına 

fırsat vermezlerdi. Antere, semtlerine baskın yapan (Babası, bu iş için onu seçince, 

Antere şöyle dedi: Köle, iyi saldırı (ker) yapamaz. Süt sağmayı ve sabrı iyi bilir, 

babası Şeddad, şunları söyleyince direndi: “Saldır, sen özgürsün. “Köleler ve 

cariyeler, özgürler gibi eğitim-öğretim görmezlerdi, efendileri avcılık ve okçuluğu 

onlara öğretmezlerdi. Ahlaksız eylemlerin “biga” (hayat kadını) denen cariyelerce 

yapılmasını ayıplamazlardı. Hatta, Hind bintu Utbe, “Ey peygamber! İnanmış 

kadınlar, Allah’a hiçbir ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek... 

şartıyla sana bey’at etmeye geldikleri zaman, onları kabul et.”72 ayeti inince, Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) “Özgür de zina eder mi?” diye sordu. Yani, özgürlerden bu 

konuda bey’at almasına gerek olmadığını düşünüyordu. İslam bütün bunları kaldırdı. 

Ebu Lü’lüe’nin Hz. Ömer’i öldürmeye teşvik etmesi yüzünden Hürmüzan’a kısas 

uygulanmasını İbn Ömer’den  istemek üzere sahabe toplandı. Ancak farklı bir 

içtihatla Hz. Osman buna yanaşmadı. Şöyle dedi: “Dün, Ömer öldürmedi. Bugün 

oğlu öldürmez.” Şu yorumu yapmıştı: Halife aslında Müslümanlar’ın esirlerinden 

biri olan azatlının kısas (dem) mirasçısıdır. Medine’deki kölelerin çocukları, 

efendilerinin çocuklarıyla öğrenim görüyordu. Sünnet kitaplarında, şu olay geçer: 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hanımı Ümmü Seleme, mahalle mektebi (küttab) 

öğretmenine, “yün dokuyan, bir köle çocuk gönder” diye haber salmıştı. Medine’den 

uzakta kalan Müslümanlar kimi törelerini sürdürüyordu. Cariyelere Kur’an 

öğretmiyorlardı. Bunun için Kuseyyir der ki: “Onlar özgürdür, başlarını örtmezler, 

köledirler, sureleri (Kur’an) öğretemezler.”73  

Aşur, İslam’ın, o dönemde insanlar arasında var olan eşitsizliği kaldırdığını, 

Müslümanlar’ın erdem ve yeteneklerine değer verdiğini belirtir ve Hz. Peygamber’in 

Üsame bin Zeyd’i komutan yapması üzerine eleştirenlere verdiği şu cevabı örnek olarak 

verir. Hz. Peygamber buyuruyor ki: “Onun komutanlığını eleştiriyorsanız, daha önce 

babasının (Mute savaşında) komutanlığını da eleştirmiştiniz. Yemin olsun ki, o 

komutanlığa çok layıktı, benim de çok sevdiğim biriydi. Bu (oğlu) da ondan sonra çok 
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sevdiklerim arasındadır.” Onları, öz Arap değil, azatlı (mevla) olmaları dolayısıyla 

eleştirdiler. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Çok sevdiğim insanlar” demesi, fazilet derecelerini 

gösterir. Çünkü Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sevgisi, ancak dini ve nefsani olgunluklarla 

kazanılır. Üsame’nin ve Zeyd’in komutanlıklarını eleştirenler, cahilliye törelerine tutkun 

ve soy ayrımı yapan kişilerdir ki bunlar bedeviler ve münafıklardır. Yaşın dikkate 

alınmayışı da böyledir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Attab bin Esid’i yirmi bir yaşında Mekke 

valisi atamıştır. Muaz bin Cebel’i, yirmi yaşlarındayken Yemen yargıcı atamıştır.”74 

İslam dini, gerekli özellikleri taşıdığı halde belli bir sınıfa mensup olmadığı 

için yeteneğine uygun sınıfa dahil edilmeyenlerin oluşturduğu bir sınıfın varlığını 

kabul etmez. Sınıfların eşitliğinden kasıt fakir veya zengin,, köle veya hür olsun tüm 

müminlerin yeteneklerine göre değerlendiriliyor olmasıdır. Ümmetin tabakalara 

bölünmesi, akli yetenekler, risk yüklenmeler veya ülke savunmasında zafer kazanma 

gibi birtakım sebeplerle doğan ve yeteneklere göre değişen fiili bir durumdur. Sınıflar 

arasındaki eşitliğin, bu fiili durumu görmezliği kastetmediği, bu sınıftan olmayanın 

yoksun kaldığı ayrıcalıklar tekelinin gerekli olmadığıdır. Aşur, bu açıklamalarıyla 

daha önce ikiye ayırdığı eşitliğin aslında birbiriyle kesiştiğini, ikinci yönün, birinci 

yönün bir uzantısı olduğunu belirtir. İnsanlar, fıtraten farklılıklara sahiptir; fakat 

insan olarak değer görmede ve yaşama hakkında eşittir. Renk, dil, biçim güzelliği, 

soy ve bölge farkının hiçbir etkisi yoktur. İşte bu eşitlikten, “canı koruma,” “soyu 

koruma” denilen varlık hakkında, barınağı korumak ve yerleşmek hakkı denilen 

yaşama yollarında, aklı koruma ve şerefi koruma denilen yararlı bir durumda kalma 

sebeplerinde, dini koruma denilen İslam camiasına bağlanma ve kurallarına uymada, 

bunların araçları ve korunmasının tamamlayıcıları olan hukuki ilişki ve mülkiyette 

eşitlik doğar. Eşitlik, hem zaruri, hem hâci yararlarda geçerlidir,75 diyerek İslam’ın 

sınıfların eşitliğinden maksadını açıklamıştır. 

Hürriyet Kavramı 

İbn Aşur’a göre, hürriyet, İslam teşrîinin temel gayelerinden birisi olup, 

ümmetin tüm fertlerinin kendi tasarruflarında eşit olmalarının zorunlu bir sonucudur. 

İbn Aşur, Arap dilindeki kullanışına göre “hürriyet” kelimesinin iki anlamı olduğunu 

bunlardan ilkinin köleliğin zıttı olup akıllı bir kişinin kendi işleriyle ilgili asalaten 

yaptığı tasarruflarının başka birisinin rızasına bağlı olmaması anlamına geldiğini, 
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ikinci manada ise hürriyetin “tasarruftan alıkonma ve kısıtlılık” manalarının karşıtı 

olup, kişinin hiçbir engellenme olmaksızın kendisi ve işleri ile ilgili olarak dilediği 

gibi tasarrufta bulunması anlamına geldiğini ifade etmektedir.76 

Müellife göre her iki anlamda da hürriyet, hukukun gayesidir. Çünkü her ikisi 

de fıtrattan doğmaktadır. Hürriyet, “Şari daima hürriyeti yeğler” şeklinde külli bir 

prensip olarak ifade edilmiştir. Bu külli kaide, hukukun en önemli gayelerinin 

köleliği kaldırmak ve hürriyeti yaygınlaştırmak olduğunu gösteren düşüncenin 

tümevarım yoluyla incelenmesi sonucu ortaya konulmuştur.77 

Hürriyet kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için de kölelik kavramını 

açıklamak gerektiğini belirten İbn Aşur, kölelik ve hürriyet kavramları ve bunların 

uygulanışları konusunda şu yorumları yapar: 

Köle, başka bir insanın mülkü olan insandır. Hürriyet ise böyle olmayandır. 

Hürriyet sözcüğü, Araplar arasında yaşayıp Arap olmayanların (müvelledün) mecaz 

yoluyla kullandığı modern bir anlama sahiptir. Bu anlam, Arapça konuşanlar 

arasında, özellikle kölelik durumları unutulduktan ya da geçen yüzyıldan beri 

neredeyse unutulmak üzere olduktan sonra çok yaygınlaşmıştır.  Böylelikle hürriyet 

kavramı, neredeyse gerçek anlamında kullanılmaz olmuştur. Hürriyet kavramının bu 

modern kullanılışından, şu kastedilir: Kişinin başka birinin engellemesi söz konusu 

olmaksızın, kendi iradesine göre, kendi eylemini yapmasıdır.78  

Aşur, hürriyet sözcüğünün, Fransa tarihi ve 1789’da gerçekleşen büyük 

devrimle ilgili kitaplar çevrildikten sonra 13. hicri yüzyılın başlarından itibaren, bu 

anlamda kullanıldığından ve Fransız devriminin, hürriyetin anlamını belirlemiş 

olduğundan, Latince ve ondan türeyen dillerdeki sözcükle öznenin dilediğini 

yapmasını, yani insanın kimsenin engellemesi olmadan kendi iradesine göre eylemde 

bulunması olarak anlattığını, fakat bunun Arapça’daki kayıtlanma bağından kurtulma 

ya da soyutlanma sözcüğüyle anlatılana yakın bir durumu yansıttığını belirtir. 

Arapça’da bu anlamı gösteren yalın bir sözcük olmadığını, fakat kurtulma (intilak) 

sözcüğünün en eski biçimlerinden akla ilk geleninin, “in’itak mine’r-rıkk” 
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(kölelikten azatlanma) ve “felak mine’1-esr” (tutsaklıktan kurtulmak) biçimleri 

olabileceğini söyler. Müellifimize göre, Fransa’daki köleci hükümet düzeni, feodal 

bir düzendir. İslam’da bunun bir benzeri de yoktur. Çünkü Fransa krallarının düzeni, 

feodal toprakta oturanların, kralın bu toprak parçasını verdiği prensin (Feodal beyin) 

köleleri kabul etmesine dayalıydı. Büyük Fransız kralı şöyle dursun, bu prens 

dilediğini herhangi bir işi yapmaktan alıkoyabilirdi. Fransa’ya cumhuriyet geldi. 

Bunu kırdı, insanları bu bağlardan kurtulmuş kabul etti. Bu durumu, çevirmenlerin 

benzetme ve yaklaştırma yoluyla hürriyet sözcüğüyle karşıladığı sözcükle dile 

getirdiklerini imalı bir şekilde anlatır.79  

Müellifimiz, Arapça’da hürriyet sözcüğünün türediği kökte tam da bu 

anlamda bir kullanım olmadığını ancak, kendilerinde düşüklük bulunduğunu 

düşündüklerinden, daima kölelerle birlikte söyledikleri zillet, bayağılık ve tembellik 

gibi kölelere özgü saydıkları birtakım noksanlardan kurtulma anlamında 

kullanıldığını ve onlarda bu noksanların ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden 

birisinin köleleri ezmeleri, olduğunu belirtir.80  

Aşur, Arapça’da hür sözcüğünün, türünün noksanlığından kurtulmuş 

anlamında kullanılmış olduğunu, “Atik” (azatlı) kelimesinin de bu şekilde 

kullanıldığını şöyle delillendirir; Ferra’nın nahiv tanıklarından biri olarak verdiği 

beyitte şair şöyle der:  

“Ah ah bir hür olsaydın / Ne hürsün sen, ne de azatlı.” 

Hürriyet sözcüğünün her iki kullanımındaki anlamları arasında bir bağıntı 

bulunduğunu ve İslam’ın her ikisi hakkında sonraki anlamının öncekiyle ilgisinden 

doğan birtakım hükümleri bulunduğunu, belirtir.  Hürriyetin her iki anlamıyla 

insanın yaratılışında var olan fıtri bir özellik olduğunu, insanların yeryüzündeki ilk 

varoluşlarında da buna göre davrandıklarını, daha sonra rekabetin doğmasıyla, taşla 

çevrelemenin ortaya çıkmış olduğunu söyler ve örnekler verir.81 Fakat bu örnekler 

çalışmamızın sınırlarını zorladığı için alamıyoruz.  
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Kölelik Kavramı 

Aşur, tarihin ilk devirlerden itibaren kölelik kavramının karşıtı olarak 

özgürlüğü inceler. Bu incelemede peygamberlere, kutsal kitaplara ve eski dönemlere 

damgasını vurmuş olan medeniyetlerden örnekler82 verir. Daha sonra İslamiyet’in 

gelmesi ile birlikte cahiliye dönemindeki uygulamaların uzantısını anlatır, Kur’an 

ayetlerini verir ve Hz. Peygamber’in uygulamalarından bahseder. Bunlara, insanlık 

tarihindeki köleleştirme tutumlarına örnekler, adını verir. Çağımızda kölelik 

uygulamasının kalktığını fakat, “İslam köleliği meşru kıldı, hürriyeti istemiyor” gibi 

düşüncelerin var olduğunu söyler ve bu tip sorulara özetle şu cevapları verir: 

Eleştirilerin Hristiyanlar tarafından gelmesinin bunun bir vehamet olduğunu söyler 

ve şöyle devam eder: “Tarihin tanıklarından görüldüğü gibi, kölelik İslam’ın ortaya 

koyduğu bir şey değildir. Ancak bu, bütün eleştiriyi gidermez. Çünkü İslam’ın 

köleliği onayladığı eleştirisi devam eder. Fransızlar’ın, İngilizler’in ve 

Amerikalılar’ın insan hakları bildirgeleriyle köleleri özgürleştirdiği övünmeleri de 

düşündürücüdür. Fakat bu özgürleştirme çok ağır yürümüş, ancak Fransız 

Devrim’inde insan haklarının ilanından sonra uygulanabilmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nin birçok bölgesinde, başkan Abraham Lincoln’ün l Ocak 1863’teki 

kararıyla uygulamaya girmiş, bütün kölelerin özgürleştirilmesi genelgesi 1865’te 

ortaya çıkmıştır. Birleşik Devletler’de o gün için kölelerin sayısı, erkek, kadın ve 

çocuk olarak dört milyon civarında tahmin edilir. Özgürleştirme düşüncesinin öncüsü 

sayılırlar. Oysa İslam onları en azından dokuz yüzyıl geçmiştir.”83 Yazarımızın 

açıklamaları gerçekten çok önemlidir. Çünkü, İslamiyet’teki kölelik, Batı’dan en az 

dokuz yüzyıl önce ve daha zor bir durumdayken kaldırmıştır. Bununla ilgili 

açıklamalarında ise yazar; “İslam dini zuhur ettiğinde kölelik insan hayatında ve 

medeniyetinde kökleşmiş, uygarlık tarihleriyle zincirleme gelişmiştir. Aile, ev 

yönetimi, çiftçilik ve ticaret çarklarının dönmesi, bir yönüyle hep kölelik düzenine 

dayalıydı. Aile, eşler ve çocuklar yanında, köleler ve cariyelerden oluşurdu. Çiftçilik, 

zanaat ve ticaret kölelerin çalışmasıyla ayakta duruyordu. Dünyanın her yerinde köle 

pazarları vardı. Bu pazarlarda, köle tacirlerinin büyük paraları dönerdi.”84 diyor. Bu 

durumda İslamiyet’in köleliği birden bire kaldırmasını istiyorlar. Köleliğin birden 

bire kaldırılmasıyla sosyal hayatta ne gibi zorluklar meydana  gelebileceğini şöyle 
                                                 
82 AŞUR, a.g.e., s. 210-213. 
83 AŞUR, a.g.e., s.  215. 
84 AŞUR, İnsan ve Toplum, s.  215. 
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açıklıyor: “İslam köleliği yekten kaldırsaydı, kendisini benimseyenlere, Müslümanlar 

ve onlarla ilişkileri bulunan çevre milletlerle ilgili büyük bir sıkıntı doğururdu. Hz. 

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah 

deyinceye kadar insanlarla savaşmam emrolundu. Bunu söyleyince, hak olan yerler 

dışında, kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar.” Ayrıca, işlerinde ve rızık 

temininde efendileriyle birlikte yaşamaktan mutlu olan kölelerin perişanlığına sebep 

olurdu. Kimi kölelerin efendilerinin ahmaklığı ve sertliği dolayısıyla şiddete 

başvurmalarıyla karşılaşması gibi nadir durumlar dikkate alınmaz.”85   

İslamiyet’in kölelere getirmiş olduğu yenilikler ile ilgili olarak şunları söyler: 

1) İslam, kölelerin durumu ve efendileriyle ilişkileri konusuna özen göstermiş, 

özgürleşmeleri için istenen hedefe ulaşmaya gözünü kapatmamıştır. Bunun için, 

bilinen yolunu tutmuştur. Bu da fıtrata uygun aşamalı (tedrici) yoldur. Çünkü varlıklar, 

birden değil, tedricen ortaya çıkmıştır. Yüce Allah, şöyle buyurur: “Gökleri ve yeri altı 

aşamada (günde) yaratan Allah’tır.”86 “Sizi aşamalı aşamalı olarak yaratmıştır.”87  

2) İslam gönüllü ve zorunlu kölelik yollarını ortadan kaldırmıştır, bir tek yol 

kalmıştı, bu da Müslümanlar ile kafirler arasındaki savaşta kafirin tutsak edilmesidir. 

Kafir savaşta tutsak edilirse, köleleştirilebilir. Yengiden ve tutsak edilmeden önce 

Müslüman olursa, köle yapılamaz. Tutsak kafirin köleliği, özgürlük yollarından 

biriyle özgür kalana kadar sürer. Efendiden değillerse, cariyenin çocukları da köle 

olur. 88 

Aşur, İslam’ın, köle azat yollarını çoğaltmaya yönelmiş olduğunu belirtir ve 

köle azadının, zekatın harcama alanlarından biri olduğunu, cinayet, zıhar, yemin, 

Ramazan’da özürsüz yere oruç bozma kefaretinin ödenme yollarından birisinin de 

köle azadı olduğunu, ortak kölede, hisselerden biri satılırsa, öteki ortağın hissesi 

hesaplanarak kölenin bütün olarak azat edildiğini belirtir. Aşur’a göre, köle azadı, en 

üstün Allah’a yakınlık (kurbet) yollarından biri sayılmıştır. Yüce Allah, şöyle 

buyurur: “Zor geçidin ne olduğunu bilir misin?Bir boyunu serbest bırakmaktır...”89  

“Ancak iyi olan, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanan, 
                                                 
85 AŞUR, a.g.e., s.  216. 
86 11/Hud /7. 
87 71/Nuh /14. 
88 AŞUR, a.g.e., 220-221.  
89 90/Beled /12-13. 
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Allah sevgisiyle yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve 

boyunlar (köleler”) uğrunda mal verendir.”90  Kim kölesine önemli bir zarar verirse, 

onu azat eder. İbn Ömer, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şöyle buyurduğunu nakleder: 

“Kim bir köleyi döver veya ona yumruk atarsa, kefareti onu azat etmektir.” Kur’an, 

istemeleri halinde kölelerle mükatebe sözleşmesi yapılmasını emreder. Mükatebe, 

kölenin efendisinden taksitli olarak özgürlük bedelini ödeyerek azat etmesini 

istemesidir. Yüce Allah, şöyle buyurur: “Kölelerinizden hür olmak için bedel 

vermeyi isteyenlerin, onlar hakkında bir iyilik görürseniz, bedel vermelerini kabul 

edin.”91 Fukahanın çoğu buradaki emri zorunluluk (vücub) olarak yorumlamıştır. Hz. 

Ömer de bu görüştedir.”92  

Aşur, İslam’da, kölelere iyi davranılması tekrar tekrar tavsiye edilmiştir, der. 

Yüce Allah, şöyle buyurur: “Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yanındaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan 

(köle) kimselere iyilik edin.”93 Buradaki tavsiye, ağır işler yüklenmemesidir. Hz. 

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurur: “Köleler, kardeşinizdir. Allah, onları sizin 

sorumluluğunuza vermiştir. Kardeşinin sorumluluğu kime verilmişse, yediğinden ona 

da yedirsin, giydiğinden ona da giydirsin, gücü yetmeyen şeyi ona yüklemesin. Bir 

şey yüklerse, ona yardımcı olsun.”94 Aşur, Müslümanlar’ın eline düşen düşman 

esirlerinin köle yapılmasının, İslam camiasının ve devletinin varlığıyla ilgili ihtiyaca 

dayalı bir durumdan kaynaklandığını belirtir. Çünkü Müslümanlar, müşrik ve kafir 

Arap kabileleriyle çevriliydi. Bunlar da iki büyük milletten, Fars (Sasani) ve 

Bizans’tan destek alıyordu. Hepsi de Müslümanlar’a düşmanlık besliyordu. Bedir’de, 

Mekke’nin fethinde, Hevazin’de Müslümanlar’ın gücünün belirmesinden itibaren 

İslam’ın zuhurunu kendi gelecekleri için tehlike olarak görüyorlardı. Müslümanlar’ın 

başına sıkıntı gelmesini bekliyorlardı. İslam diyarında bir ayaklanma veya ülke 

sınırlarında savaş çıkması, bu mağlup ve gergin insanların bütün beklentisiydi. İşte 

bu durum, İslam ülkesinin içinde ve dışında Müslümanlar’la çatışmaya onları sürekli 

iten bir dürtüdür. Ölüm korkusu, onları bundan alıkoyamaz. Çünkü onurlarını 

savunan milletler, ülke savunmasında ve görkemini korumak uğruna ölümü hiçe 

                                                 
90 2/ Bakara /177. 
91 24/Nur /33. 
92 AŞUR, a.g.e., s. 221. 
93 4/Nisa /36. 
94 AŞUR, a.g.e., s. 222. 
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sayar. Galiplerle çatışmaya girer, onların gücünü sınar, bir zaaf görünce savaşa atılır. 

Güçlü olduklarını görürse, bir süre durumlarını kollar, güçlerini yeniden sınarlar. 

Köleleştirilmekten başka kendi hesaplarına yapacakları bir şey yoktur. Çünkü daha 

da zelil olmuş bulunacaklarından, ondan korkarlar. Bu da onları ayaklanmalara 

girişmeleri için fırsat kollamaya yöneltir. Tebbetaşerran, Lihyanoğulları’ndan bir 

grupla başına gelen bir olayı şöyle anlatır:  

“İki seçenek var: Ya tutsaklık ve minnet / Ya da kan. Özgüre ölüm, daha 

layıktır.”  En-Nabiga ise şunu söyler: 

“Boyun eğdirilemeyeceğinden sakın/Kadınlarımın da, özgür olarak ölünceye 

kadar.” 

Savaşta, tutsaklık dolayısıyla köleliğin sürdürülmesi, İslam Devleti’ni ayakta 

tutmak ve bir biçimde güvenliğini sağlamak için gerekliydi.95 

Aşur, İslam’a göre insanlar arasında önemli olanın iman etmiş olmakla ilgili 

olduğu üzerinde durur. Yüce Allah, şöyle buyurur: “Mü’min bir köle, hoşunuza gitse 

bile, bir müşrikten hayırlıdır.”96 yani özgür müşrikten iyidir. “Mümin bir cariye, 

hoşunuza gitse bile, bir müşrik kadından hayırlıdır.” yani özgür bir müşrik kadından 

daha iyidir. Aynı zamanda İslam hukukununda köleler ve azat edilmeleriyle ilgili 

düzenlemelerini incelemek suretiyle fukaha şu kuralı çıkarmıştır: “Yasa koyucu 

(şari), özgürlük umudunu taşımaktadır.” İslam’dan önceki hiçbir dini ya da beşeri 

hukuk, İslam hukuku kadar kölelere haklar ve onları zarara sokmaktan koruyucu 

kurallar getirmemiştir.97 

Kölelerin İslam hukukundaki durumları ile ilgili olarak;  kölelerin, ümmetin 

büyük ve önemli sayılan işleri hariç, bütün hukuk kurallarına muhatap olduklarını, 

eskiden beri yürürlükte olan köleliğin efendilerin lehine haklar doğuran bir sıfat 

olduğunu, bu sıfatın da ümmetin önemli işlerinde onlara dayanılmamasını 

gerektirdiğini söyler.98  

                                                 
95 AŞUR, İnsan ve Toplum, s. 223-224. 
96 2/Bakara /221. 
97 AŞUR, a.g.e., s.  217-218. 
98 AŞUR, a.g.e., s. 226. 
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İslam hukukunda kölelerin hak ve mükellefiyetleri ile ilgili olarak şu 

açıklamaları yapar: Cuma yükümlülüğü, köleden kaldırılmıştır. Çünkü cumada, 

cemaatin toplumlarının esenliği bulunanı imamdan alabilmesi için toplanma anlamı 

söz konusudur. Oysa köle, Müslümanlar’ın yararlarını destekleme konusunda, 

efendisine köle olmuş kabul edilir. Köle, rivayet yoluyla dini nakledebilir, ilim 

öğrenebilir, öğretebilir, cuma namazı dışında Müslümanlar’a imam olabilir. Yargıç 

ve emir (vali) olamaz. Çünkü, başkasına mahkumken, nasıl olur da insanlara 

hükmedebilir? Tanık oluşu konusunda, müçtehitlerin farklı görüşleri vardır. Nitekim 

köle, azat edilince, özgürlerin statüsünü kazanacağı bir sürenin geçmesi 

beklenmeksizin özgürlerin bütün haklarını kazanır. Bunu, özgür-köle ayrımı geçerli 

hükümlerdeki farkların, kölelik dikkate alındığı için belirlenmesinden çıkarıyoruz. 

Yani bu farklara göre efendinin kölede hakkı vardır, kölenin efendisine bağımlı 

olması gerekir. İşte bunun için, hadlerde kölelere yarı ceza uygulanması, başlarına 

gelen kölelik konumunu dikkate almakla ilgilidir. Mazur görülmeye, özgürlerden 

daha yakındırlar. Fıtri durumlardan doğan hükümlerdeki yarılama, geçersizdir. Köle, 

kefaret ve evleneceği kadın sayısı konusunda tıpkı özgür gibidir. Bunun için, kölelerin 

eşleriyle ilgili kusur sürelerinin yarıya indirilmesi görüşünü savunan bilginlerin bu 

görüşü benimsenmez. Çünkü bu hastalıklar, fıtratla ilgili arızalardır. Bunun için, 

boşama ve iddetteki yarıya indirme, İslam bilginlerinin içtihadına açıktır.99 

Aşur, konun güncelliği ve Fransız İhtilali’nden sonraki sosyal hayattaki 

gelişmelere uygun olarak cevap vermiştir. Kölelik ayetlerine getirmiş olduğu 

yorumları ve hükümleri, -geneli- klasik dönem kaynaklıdır. Klasik dönemden farklı 

olan tarafı ise; Batı dünyasının kölelik hakkındaki bütün gelişmelerin sorumlusu 

olarak İslam’ı görmesinden sonra onlara akli ve mantıki cevaplar vermiş olmasıdır. 

3) ŞEYHÜLİSLAM MUSA KAZIM EFENDİ 

II. Meşrutiyet döneminin etkin Şeyhülislam’ı olarak tanınan Musa Kazım 

Efendi, çeşitli eğitim-öğretim ve idari görevleri yanında ilmi çalışmalardan da geri 

durmamış, telif ve tercüme olmak üzere birçok eser kaleme almıştır. Bu eserlerden 

bir kısmı basılmıştır. Bir kısmı ise yazma  halindedir. Aktüel konularla ilgili yazdığı 

                                                 
99 AŞUR, a.g.e., s. 132-133. 
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çeşitli makaleleri ise genellikle Sırat-ı Müstakim ve Sebillür’reşat gibi dergilerde 

yayımlanmıştır. 

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’nin köleliği doğrudan konu alan görüşlerine 

rastlayamadık. Fakat insan hak ve hürriyetleri, İslamiyet’teki eşitlik, adalet, istişare 

usulü ve hürriyet konularında önemli açıklamaları vardır. Biz de bu görüşlerine 

çalışmamızda yer vermek istedik. 

Musa Kazım Efendi, yaşadığı döneme bağlı olarak, meşrutiyet ve temel insan 

hak ve hürriyetleri konusunda, “İslam’da Usül-i Meşveret ve Hürriyet” adlı eserinde, 

Allah tarafından Hz. Peygamber’e gönderilen ilahi hükümleri asli ve fer’i hükümler 

olmak üzere iki kısma ayırır. Bunları da “ahkam-ı asliye-i uhreviye” (akaid) ve 

“ahkam-ı fer’iyey-i uhreviye” (ibadetler) şeklinde uhrevi, “ahkam-ı asliye-i 

dünyeviye” (ülkenin idari işleri), “ahkam-ı fer’iyey-i dünyeviye” (muamelat ve ceza) 

şeklinde dünyevi olmak üzere kısımlara ayırır:100 

Ona göre, “Ahiret’e ait asli hükümler olmadan, ahirete ait fer’i hükümleri 

yerine getirmenin bir faydası yoktur. Mesela, Cenab-ı Hakk’ın varlık ve birliğine 

iman etmeyen bir kişinin, ibadet yapmasının herhangi bir yararı yoktur. Aynı şekilde, 

dünyaya ait asli hükümler uygulanmadıkça, dünyaya ait fer’i hükümleri uygulamanın 

da bir anlamı yoktur. Mesela, adalet ve hakkaniyete uyulmadıkça, suçlulara ceza 

uygulamanın herhangi bir yararı düşünülemez.”101  

Musa Kazım Efendi, dünyaya ait asli hükümlerin temel esaslarının; her işte 

ümmet ile istişare etmek, her hususta adalet ve hakkaniyete riayet etmek, sırf Allah’ın 

emaneti olan memleket işleri ve ümmetin maslahatlarını ehline vermek olduğunu 

belirterek, bu esasları ilham eden çeşitli ayetleri ve Hz. Peygamber’in tatbikatını 

anlatarak istikamet, ehliyet ve adalet prensiplerinin Hz. Peygamber’in dünyada iken 

de dünyadan giderken de daima hedeflediği temel nitelikler olduğunu söyler.102 

                                                 
100 ŞEYHÜLİSLAM, Musa Kazım Efendi, Külliyat, (Sad.: Doç.Dr. Ferhat KOCA), Ankara Okulu 
Yayınları, Ankara, 2002, s.  243. 
101 ŞEYHÜLİSLAM, s. 243. 
102 ŞEYHÜLİSLAM, s.  243. 
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Musa Kazım Efendi, Hz. Peygamber’in koyduğu bu sağlam esaslarla 

yeryüzünde benzeri görülmemiş faziletli bir hükümetin kurulduğunu103 ve bu hakikat 

güneşinin, raşit halifelerin ciddi ve sürekli çalışmaları sayesinde, dünyanın bütün 

bölgelerine adaletin ışığını yaydığını, kısa bir zaman içinde, yüz milyonu aşkın 

hürriyete hasret, adalete aşık, eşitliğe vurgun çaresizleri saadet nurlarına gark ettiğini 

belirterek, bu konuyla ilgili İslam tarihinden çeşitli örnekler verir ve şöyle der: “İşte 

tarih, tarih-i insaniyet!... İşte asar, asar-ı İslamiyet!... Tetebu’ ediniz, tetkik eyleyiniz! 

Zerre kadar bir müsavatsızlık, zerre kadar bir adaletsizlik, zerre kadar bir istibdat 

nişanesi görmek mümkün mü? İslam’ın cins ve mezhep, din ve millet tefrik 

etmeyerek herkesi eşit tuttuğuna, herkesin hürriyet-i şahsiyyesini ve bütün hukuk-ı 

meşruasını bahşeylediğine delil mi istersiniz?”104   

Bu örneklerden hareketle danışma usulü, eşitlik, hürriyet, adalet gibi insanlığın 

ve medeniyetin temel esaslarını teşkil eden rükünlerin, bin üç yüz yıl önce Allah 

tarafından Müslümanlar’a ve bütün insanlara bahşedilmiş meşru bir hak olduğunu 

belirten Musa Kazım Efendi, bu hakkı bize sırf Cenab-ı Hakk’ın verdiğini ve hiç 

kimsenin bu hakkı kendisinin verdiği iddiasında bulunamayacağını, fakat, ne yazık ki, 

raşid halifelerden sonra, dini-siyasi hükümlerin başka kalıplara döküldüğünü ve hilafet 

makamına gelen kişilerin şahsi çıkarlarını düşündüklerini, bu çıkarları uğrunda, 

Cenabı-ı Hakk’ın İslam ümmetine ve bütün insanlara bir lütuf olarak verdiği bu 

hakları, hürriyeti, eşitliği ve adaleti gasbettiklerini ve daha sonra gelenlere kötü örnek 

olduklarını, sonra da İslam’ın ilk yılları ve dinin hükümleri hakkında bilgisi olmayan 

birtakım cahilleri, “İslamiyet ilerlemeye engeldir.” diye ifsat ettiklerini söyler.105 

“Cenab-ı Hakk’ın ilahi yardımı ve ümmetin hürlerinin yıllardan  beri 

çalışması ve ordumuzun askerlik şanına hakkıyla layık olacak ve ebediyete kadar 

ümmetin kalplerinden gitmesi mümkün olmayacak bir minnettarlık duygusu ve tam 

                                                 
103 Osmanlı İmparatorluğunun ömrünün son demlerini yaşadığı bir dönemde dünyaya gelen Musa 
Kazım Efendi, II. Meşrutiyet ilan edilinceye kadar klasik bir İslam alimi olarak yaşamıştır. O 
dönemden sonra o da, her Osmanlı alimi gibi, devletini çöküntüden kurtarabilmek için, II. Meşrutiyet 
döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuş ve bu cemiyetin etkin olduğu dört hükümette 
şeyhülislam olarak görev yapmış, Meşrutiyet rejiminin İslam’ın temel ilkelerine uygunluğunu ve 
hürriyeti savunmaya çalışmıştır. İslami siyasetle (siyaset-i İslamiyye)  ilgili görüşlerine genel olarak 
“İslam’da Usul-i Meşveret ve Hürriyet” ve “Şura-yı Ümmet Hakkında İslam’ın Nokta-i Nazarı” adlı 
makalelerinde genişçe yer vermiştir. 
104 ŞEYHÜLİSLAM, s.  246. 
105 ŞEYHÜLİSLAM, s.  246-247. 
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bir saygı ile yer edecek ve Osmanlı tarihinin en şanlı sayfalarını süsleyecek 

kahramanca gayretleri ve dindarca çalışmaları sayesinde esaret zincirinden 

kurtulduk. Hürriyet nişanımız ve eşitlik delilimiz olan Kanun-ı Esasi’mizi geri aldık. 

Ve bunun içerdiği bütün maddelerin hükümlerine harfiyyen uyacağımıza hepimiz 

yemin ettik. Fakat, memleketimizde ilimler ve eğitim henüz layık olduğu şekilde 

yayılmamış ve yayılanlar çerçevesinde de maalesef kötü ahlak meydana çıkmış 

olduğundan, bu yüce kanunun hükümlerine uymak hususunda şaşkınlığa düştük.” 

diyerek, Kanun-i Esasi çerçevesinde hürriyet kavramını açıklamaya çalışır.106  

Hürriyetin, “azade olmak” manasına geldiğini söyleyen Musa Kazım Efendi, 

ancak bunun “her kayıttan azade olmak” anlamına gelmediğini, zira mutlak 

hürriyetin, dünyanın hiçbir yerinde, hatta kainat silsilesinin hiçbirinde 

bulunmadığını, teklif (sorumluluk) sırrının bütün evrende geçerli olduğunu ve 

alemlerdeki nizam ve intizamın, ancak teklif sırrının her şeye sirayet etmesiyle 

meydana geldiğini ifade eder.107 

Hayvanlarda, bitkilerde ve hatta ziraatta bile mutlak hürriyet bulunmadığını 

ve her şeyin pek çok kayıtlarla sınırlı ve çeşitli hükümlerle sorumlu olduğunu, her 

mahlukun mutlaka kendi üstünde bir amirin emrine, bir tesir edicinin etkisine bağlı 

bulunduğunu ve bunun tabii ve fıtri bir iş olduğunu söyleyen Musa Kazım Efendi, 

kainatın özü (zübde) ve varlık aleminin hulasası (özeti) olan insanda da mutlak 

hürriyetin olamayacağını anlatır.108 

İnsanın başı boş bırakılmadığına işaret eden Musa Kazım Efendi, insanın 

fiziki varlığını korumak için çeşitli tabii kuvvetlerin etkisi altında bulunduğunu, 

birtakım yaratılış kanunlarıyla kayıtlı olmak hususunda diğer canlılar gibi olduğunu, 

ayrıca fıtraten de sosyal ve medeni bir varlık olmasının sonucu olarak kendi kendine 

yeterli olamayıp yalnız başına yaşayamayacağını belirterek, bu gerekçeler sebebiyle 

de insanlar arasında adalet ve düzenin korunması için bütün insanların birtakım 

kanunlara uymak zorunda olduklarını ve bu zorunluluğun, dünyanın her tarafında 

geçerli olduğunu söyler.109  

                                                 
106 ŞEYHÜLİSLAM, s.  248.  
107 ŞEYHÜLİSLAM, s.  248. 
108 ŞEYHÜLİSLAM, s.  249. 
109 ŞEYHÜLİSLAM, s.  250. 
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Netice olarak, Musa Kazım Efendi, Kur’an’ın dünya ile ilgili siyasi 

hükümlerinin bazılarını açıklamaktan ibaret olan Kanun-i Esasi’nin bağışladığı 

hürriyetten amacın, bundan önce, baskı ve zulmü altında insanların ezildiği gayrı 

meşru ve akla aykırı birtakım yanlış kayıtlardan azade bir hürriyet olduğunu ve onun 

yürürlükteki kanunlarla, dini kurallarımız ve milli adetlerimiz çerçevesinde serbest 

bir şekilde hareket etmekten ibaret olduğunu belirtir.110  

Bu durumda, Musa Kazım Efendi’ye göre, Kanun-ı Esasi’nin verdiği 

hürriyetleri kısıtlayabilecek unsurlar da ortaya çıkmış olmaktadır. Bunlar, 

yürürlükteki adil kanunlar (kavanin-i mevzua-i adile), dini kurallarımız (kavaid-i 

sahiha-i diniyye) ve güzel milli adetlerimizdir (adat-ı müstahsene-i milliyye).111  

Musa Kazım Efendi, Hz. Adem’den beri her nerede bir beşer toplumu varsa, 

onların kendi toplumsal hayatlarını koruyabilecek bir kanuna ihtiyaç duyduklarını, hatta 

onların kendi ihtiyaçları nispetinde bir kanun koyma ve o kanunun hükümlerine uyma 

zorunda kaldıklarını ve bu metodun dünyanın her yerinde geçerli olageldiğini anlatır.112 

Musa Kazım Efendi, dini kurallar için; “Her kavim kendi toplumsal hayatları 

ve kavimlerinin selameti için böyle birtakım pozitif kanunların hükümleriyle sınırlı ve 

sorumlu oldukları gibi, yine aynı hikmete dayalı olarak bir çok mezhebi kuralların 

hükümleriyle de kayıtlı ve sorumludur. Bu da zaruri bir iştir. Zira, insan ruh ile 

bedenden meydana gelmiştir. Halbuki beden geçici, ruh ise ebedidir. Bu geçici alemde, 

geçici bedenlerin hayat ve saadet yollarını gösterecek, bildirecek birtakım pozitif 

kanunların hükümleriyle kayıtlı olmak gerekli olunca, ebedi alemde, ebedi ruhların 

saadet ve refah yollarını bildirecek ve hatta bu dünyada bile muhtaç olup da kısa 

akıllarımızla idrak edemeyeceğimiz nice hakikatleri bize gösterecek, birtakım dini 

kaidelerin hükümleriyle mükellef olmak lazım geleceği öncelikle sabit olur.”113 der. 

Musa Kazım Efendi’ye göre hürriyetleri sınırlandıran üçüncü etken ise, güzel 

milli adetlerimizdir (adat-ı müstahsene-i milliye). Çünkü her memleketin temiz 

insanları arasında yerleşmiş bulunan ve selim tabiat sahipleri tarafından kabul edilen 

birtakım adetleri vardır. Bu gibi adetler, her yerde kanun ve nizam gücüne sahiptir. 
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Hatta, bugün bütün medeni ülkelerin pozitif hukuklarının, kendi milli adetlerine 

uygun olarak düzenlendiği söylenebilir. Bu konuda “Müslümanlar’ın güzel gördüğü 

şey, Allah katında da güzeldir” hadis-i şerifi ile Mecelle, md. 36. “Adet muhkemdir 

(Adet hakem kabul edilmiştir)” kuralını delil olarak kullanan Musa Kazım Efendi 

ayrıca, Hanefi mezhebinde örfe dayalı hükümlerin, yine aynı örfün değişmesi 

sebebiyle değişip değişmeyeceğine dair yapılan tartışmalara atıfta bulunarak, her 

ülkenin kendi örf ve adetlerinin, o ülkenin kanunlarını olduğu gibi, hürriyetlerini de 

sınırlayacağını söyler. Ancak Musa Kazım Efendi her yerde olduğu gibi, ülkemizde 

de insanlık ve medeniyetle hiçbir alakası bulunmayan birtakım çirkin adetlerin 

olduğuna ve bu tür kötü adetlerin maddi ve manevi birçok zararlara yol açması 

sebebiyle, imkan nispetinde terk edilmesi ve memleketimizden uzaklaştırılması için 

çalışmak gerektiğine işaret etmeden de durmaz.114 

Musa Kazım Efendi, eşitlik hakkındaki görüşlerinde, evrende mutlak hürriyet 

olmadığı gibi, mutlak eşitliğin de bulunmadığını ve bu kavramların izafi (nisbi) 

olduklarını, çünkü mutlak eşitliğin, bir şeyin diğer şeye her hususta yani zatta, sıfatta, 

bütün araz ve niteliklerde denk olması anlamına geleceğini, bunun ise hem kainatta 

mevcut olan realiteye aykırı bulunduğunu, hem de bir şeyin diğer şeye her hususta 

eşitliğini kabul etmenin, farz edilenin aksini gerektirmesi sebebiyle, bizi çelişkiye 

götüreceğini söyler. Bu sebeple, ona göre, kainatta mutlak eşitliğin var olduğunu ileri 

sürmek, adeta imkansız bir işin varlığını iddiadan başka bir şey değildir.115 

Musa Kazım Efendi, eşitlikten maksadın ise, “hukuk ve kanun nazarında 

eşitlik” olduğuna işaret ederek, şayet insanlar bütün hukuk ve muamelelerde kanun 

önünde denk olmazlarsa, insan haklarının ayaklar altında ezileceğini, güçlülerin 

zayıfların haklarına tecavüz edeceğini ve bu durumda gelişme ve medenileşmenin 

mümkün olamayacağını ve sonuçta insan hayatının devam ve bekasına imkan 

kalmayacağını belirterek, kanunlar önündeki eşitliği teşvik eden çeşitli ayet ve 

hadislerle İslam tarihinden bazı örnek  olayları anlatır.116 

Konumuzla ilgili olarak, “adalet” kavramına da dikkatleri çeken Musa Kazım 

Efendi, bütün kavim ve milletleri doğru yola, bütün hükümetleri de saadete ulaştıracak 
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vasıtaların en önemli ve en birincisinin, her konuda adaleti gerçekleştirmek ve bütün 

eylem ve işlemlerde hakkaniyete uymak olduğuna işaret eder.117 

Hatta, Musa Kazım Efendi, “İslam ve Terakki” adlı makalesinde, İslam dininin 

ilerlemeye engel (mani-i terakki) olmadığını ispata çalışırken, İslam kadar ahlaki, 

içtimai, idari ve siyasi esaslara dayanan bir dinin mevcut olmadığını ve onun bir 

milletin medenileşmesi ve ilerlemesi için gereken bütün metot ve esasları içerdiğini 

belirterek; ümmetin istişaresi (şüra-yı ümmet), hürriyet, adalet, eşitlik (müsavaat), 

kardeşlik (uhuvvet), İslam’da kavmiyetçiliğin yasaklanması ve düşmanlara karşı 

kuvvet hazırlamanın (i’dad-ı kuvvet) gerekliliği ilkelerini bu esaslar arasında sayar.118 

Sonuç olarak meşrutiyet, hürriyet, adalet ve eşitlik gibi, temel insan 

haklarıyla ilgili kavramların varlık ve meşruiyet kaynağını “din” ile açıklayan Musa 

Kazım Efendi’ye göre, din ile siyaseti birbirinden ayırmak imkansızdır. Bu görüşleri 

sebebiyle o, yaşadığı dönemin önemli İslamcı aydınları arasında yer almıştır. Musa 

Kazım Efendi şayet bugün yaşasaydı, yukarıdaki görüşlerinde yapacağı küçük 

birtakım gelişmelerden sonra onu, demokrasi, insan hak ve hürriyetleri gibi evrensel 

değerleri savunan özgür bir platformun önderleri arasında görebilirdik. Çünkü, Musa 

Kazım Efendi’nin hayatı boyunca ilgilendiği kavramlar eşitlik, adalet, hakkaniyet, 

hürriyet gibi kavramlar olmuştur. 

4) BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ 

Bediüzzaman’ın eserlerini incelediğimizde, insan hayatıyla yakından alakalı 

olan mefhumlardan birinin  “hürriyet” olduğunu görürüz. İnsanoğlu için hürriyetin 

vazgeçilmez bir hak, ayrılmaz bir özellik olduğunu Bediüzzaman da 

vurgulamaktadır. O, meseleye insanın insan olması sebebiyle, insanın haysiyet ve 

şerefinden gelen bir hürriyet hakkının olduğu  düşüncesiyle yaklaşır.119 

Bediüzzaman’ın eserlerini incelediğimizde hürriyet ile ilgili birçok açıklamalar 

bulmamız mümkündür. O, hürriyete öncelikle, insanın Allah’a karşı hür olması 

meselesinde kader konusuna değinir. İnsanın kaderindeki olayları iki grupta inceler: 

Birincisi ıztırari, - yani insanın isteğine bağlı olmayıp, tamamen Cenab-ı Hakk’ın 

                                                 
117 ŞEYHÜLİSLAM, s.  276-278. 
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iradesine bağlı olan – olaylardır. Bunu şöyle bir misalle açıklar: “ Teşbihte (benzetme) 

hata olmasın, sen  iktidarsız (güçsüz) bir çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer 

(serbest) bırakıp, ‘nereyi istersen oraya götüreceğim’ desen; o çocuk yüksek bir dağı 

istedi, götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette ‘Sen istedin’ diyerek itap edip 

(azarlayıp) üstünde bir tokat (mı) vuracaksın.(?) İşte Cenabı-ı Hak, Ahkam’ül Hakimin, 

nihayet zaafta olan abdin (kulun) iradesini, bir şart-ı adi (basit bir şart yapıp) irade-yi 

külliyesi ona nazar eder.”120 

Meseleyi biraz daha açmak gerekirse; insanın; ırkı, cinsiyeti, anne ve babasının 

falan falan şahıslar olması, bazı organlarının arızalı olması veya olmaması, güzel veya 

çirkin olması… İşte kaderin ıztırari kısmına giren fiillerde hürriyetin olmadığını ve 

insanların da bunlardan dolayı hesaba çekilmeyeceğini anlatıyor. Burada dikkat 

edilmesi gereken asıl mesele insanın iradesine bağlı olarak gerçekleştirdiği fiillerdir. 

Allah, iyi-kötü, iman veya küfür, hidayet ve dalalet yollarını gösterdikten sonra, insanı 

bir çok fiili yapıp yapmamakta serbest bırakmıştır. Mesela; namaz kılabilir veya 

kılmayabilir, oruç tutabilir veya tutmayabilir. Camiye de gidebilir, kumarhaneye de 

gidebilir. O insana ayakları, “ben oraya gitmek istemiyorum” gibi diretmelerde 

bulunmayacaktır. İnsanlar istediğini yapma hürriyetlerine sahiptirler. 

İbadetler konusuna girmişken, ibadetlerin insanların hürriyetini sınırlayıp 

sınırlamadıkları konusuna da değinen Bediüzzaman, öncelikle bu meseleyle insanın 

yaradılışı arasında bağlantı kurar; her şeyden önce insanın yaradılış gayesi, Allah’a 

ibadet-kulluk emektir.121 İnsan, Allah’ın verdiği nimetlere şükür olarak, Yüce 

Rabb’ine ibadet edecek, emirlerini yerine getirecek, yasaklarından da kaçınacaktır. 

İnsanın bütün bu ibadetleri, kendisine verilen nimetlerin şükrünü dahi karşılamaya 

yetmezken, itaatinin karşılığında cennet gibi büyük bir mükafata kavuşacak, 

cehennem gibi büyük bir cezadan kurtulacaktır. Meseleye kulluk açısından bakılırsa, 

insanın yaradılış gayesi olan ibadetler onun hürriyetini kısıtlayan birer engel olmazlar. 

Hatta Bediüzzaman’a göre, Allah’a kulluk, insanı nefsin esaretinden ve başkalarına 

kul, köle olmaktan kurtarıp, hürriyetine kavuşturur.Bu konuyu  şöyle açıklar: 

“Şeriat-ı Gara, Kelam-ı Ezeli’den geldiğinden ebede gidecektir. Nefs-i 

emmarenin istibdad-ı rezilesinden selametimiz (kötülüğü simgeleyen nefsin rezil 
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isteklerinden kurtulmamız), İslamiyet’e istinat iledir. O harbl-ül metine temessük 

(kopmaz kulpla yapışmak) iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, 

imandan istinat (yardım almak) iledir. Zira Sani-i Alam’e (Kainatın yaratıcısına)  

hakkıyla abd (kul) ve hizmetkar olanın, halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerekir. 

Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan, alem-i asgarında  cihat-ı ekber 

(küçük aleminde, büyük cihat ) ile mükelleftir. Ve Ahlak-ı Ahmediye ile tahalluk ve 

sünen-i nebeviyeyi ihya ile muvazzaftır.122 (Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanmak 

ve onun sünnetini yaşamak ile vazifelidir.)  

Bediüzzaman da “İnsanlar hür oldular ama yine abdullahtırlar.”123 yani Allah’a 

kuldurlar sözüyle, Allah’a kul olmanın hürriyeti ortadan kaldırmadığını ifade etmiştir. 

Bediüzzaman’a göre, insan Allah’a kul olduğu ölçüde hürdür. İmanı ne kadar 

kuvvetliyse, o derece hürdür. Hürriyeti hayat makinasının buharı, yani itici gücü124 

olarak gören Bediüzzaman Hazretleri, imanı da hürriyetin itici gücü olarak görür. 

“Hürriyet-i şer’iyye, Cenab-ı Hakk’ın Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve 

imanın bir hassasıdır”125 gibi ifadelerle, gerçek hürriyetin ancak imanın 

kuvvetlenmesiyle mümkün olacağını savunur ve bunun sebebini şöyle izah eder: 

“Zira, rabıta-i iman (iman bağıyla) ile Sultan-ı Kainat’a hizmetkar olan adam, 

başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına 

girmeye izzet ve şehamet-i imaniyesi (imandan kaynaklanan kahramanlığı) 

bırakmadığı gibi, başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi, şefkat-i 

imaniyesi bırakmaz. Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkarı, bir çobanın 

tahakkümüne tezellül etmez (boyun eğmez), bir biçareye tahakküme dahi tenezzül 

etmez. Demek, iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar.”126 

Bediüzzaman, Hutbey-i Şamiye isimli eserinde de bununla ilgili olarak şöyle 

der: “İmandan gelen hürriyet-i şer’iyye iki esası emreder: 

“İman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdad ile başkasını tezlil etmemek 

ve zillete düşürmemek (zillet altında bırakmamak) ve zalimlere tezellül etmemek 

(boyun eğmemek). Allah’a hakiki abd (kul) olan, başkalarına abd olamaz. Birbirinizi 
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Allah’tan başka, kendinize rab yapmayınız. Yani Allah’ı tanımayan, her şeye, herkese 

nispetine göre bir rububiyet (ilahlık) tevehhüm eder. Başına musallat eder.”127 

“Asıl mü’min hakkıyla hürdür. Sani-i Alem’e abd (alemin Yaratıcısına kul) 

ve hizmetkar olan, halka tezellüle tenezzül etmemek gerekir. Demek imana ne kadar 

kuvvet verilirse, hürriyet de o kadar kuvvet bulur.”128 

Evet, imandan gelen hürriyetle kuvvetli biri, zayıf olanları da zillet altında 

bırakmaz. Onların haysiyetini ve gururunu korur. Yine imandan gelen hürriyetle 

zalimlere boyun eğmez. Allah’a hakikî kul olduğundan başkalarına kul olmaz. “Zalim 

bir devlet başkanına karşı hakkı söylemenin en üstün cihat”129 olduğunu bilir, 

imanından aldığı cesaretle zalimlere karşı dahi hakkı, hakikati söylemekten çekinmez. 

Allah’a kul olmayan ise her şeye ve herkese kul olmaktan; zalime, haksıza boyun 

eğmekten geri durmaz.130 

 Bediüzzaman, imanın kuvvetine göre hürriyetin parladığına misal olarak 

Asr-ı saadeti gösterir ve “İşte Asr-ı Saadet” der ve örnekler verir. 131 

Yine Bediüzzaman, “Şeriat istibdadı kaldırmak için gelmiştir.” diyerek 

İslamiyet’in istibdad ile hürriyet arasındaki ilişkisini açıklar. Onun açıklamalarına 

geçmeden önce, istibdad hakkında şu tanımlamalara bakalım: 

“İstibdat tahakkümdür, keyfiliktir, kuvvete dayanarak zor kullanmaktır. Tek 

kişinin hükmettiği, tek fikrin geçerli kılındığı, istismara müsait bir idare şeklidir. Su-i 

istimale müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insani değerleri yok eder, insanı 

alçaltır, İslam dünyasını zillet ve sefalete düşürür, garaz ve düşmanlık hislerini 

besler, ihtilafların kaynağıdır.”132 

“İstibdat ihtilaftan kuvvet alır. Herkesin şevkini kırıp tembelliğe sevk 

eder.”133 
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Bediüzzaman Divan-ı Harbi Örfi adlı eserinde de istibdatla ilgili olarak 

şunları söyler: 

“İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve şeriattır. Padişah, 

Peygamber’imizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. 

Yoksa, Peygamber’e tabi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.”134 

Hayatı boyunca istibdada karşı çıktığını söylerken bunu şeriat namına 

yaptığını, şeriatın da istibdadı kaldırmak için geldiğini söylemektedir. 1908’de ilan 

edilen Meşrutiyet’e şeriat namına sahip çıktığını belirten Bediüzzaman, bunun zıttı 

olan, monarşik ve oligarşik  idarelere de yine şeriat namına karşı çıktığını söyler. 

Çıkarıldığı mahkemede yaptığı müdafaada bununla ilgili olarak şöyle demiştir: 

“Ayasofya’da, Beyazıt’ta, Fatih’te, Süleymaniye’de umum ulema ve talebeye 

hitaben müteaddit (çeşitli) nutuklar ile şeriatın ve müsemmayı meşrutiyetin 

münasebet-i hakikiyesini izah ve teşrih ettim (açıkladım). Ve mütehakkimane 

istibdadın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim. Şöyle ki: “(Seyyidü’l-

kavmi hadimühüm) Kavmin efendisi onlara hizmet edendir”135 hadisinin sırrıyla, 

şeriat aleme gelmiş; ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin.”136 

Hutbe-i Şamiye isimli eserinde de istibdatın “geberdiğini” ifade ediyor ve onu 

tekrar diriltmeye çalışanlara hitaben şöyle diyor: 

“Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdatı muhafaza için, vaktiyle 

mesail-i şeriat (şeriatın meseleleri) rüşvet verilirdi. Dinin meselelerinin terk ve feda 

edilmesinden zarardan başka ne faydası görüldü. Milletin kalp hastalığı za’f-ı 

diyanettir (din zayıflığıdır). Bunu takviye ile (kuvvetlendirmekle) sıhhat bulur.”137 

Meşrutiyeti bir nimet olarak gören Bediüzzaman, Otuz Bir Mart Hadisesi’nde 

şeriat namına istibdata sahip çıkanların olduğunu söylüyor ve böylelerini şiddetle 

tenkit ediyor. Bununla ilgili olarak da şöyle diyor:  

                                                 
134 BEDİÜZZAMAN, Divan-ı Harbi Örfi, s. 14. 
135BEDİÜZZAMAN, a.g.e. , s. 15. 
136 BEDİÜZZAMAN, a.g.e. , s. 13. 
137 BEDİÜZZAMAN, Hutbe-i Şamiye, s. 76; Divan-ı Harb-i Örfi, s. 48. 
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“İslamiyet’in meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri, cevher-i hayat 

makamında bildikleri nimet-i meşrutiyeti, şeriata tatbik ile, ehl-i hükümeti adalet 

namazında kıbleye irşad ve nam-ı mukades-i şenatı meşrutiyet kuvvetiyle ila ve 

meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ibka ve bütün seyyiat-ı sabıkayı muhalefet-ı şeriat 

üzerine ilka etmek (şeriatın mukaddes ismini meşrutiyet kuvvetiyle yüceltmek ve 

meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle devamlı kılmak geçmiş bütün kötülükleri şeriata karşı 

olmaya yüklemek) için bazı telkinatta ve teferruatın tatbikatında bulundular. Sonra, 

sağını solundan fark edemeyenler-haşa-şeriatı, istibdat müsait zannederek tuti kuşları 

taklidi gibi “Şeriat isteriz!” demekle, hakiki maksat (hükümet ve ittihatçıları hizaya 

getirmeye çalışanların maksatları) ortada anlaşılmaz oldu. Zaten planlar serilmişti. 

İşte o zaman, yalan olarak hamiyet maskesini takınan bazı herifler, o ism-i 

mukaddese tecavüz ettiler. İşte cay-ı ibret bir nokta-ı siyah!...”138 

Bediüzzaman’ın eserlerine bakıldığında istibdat ile ilgili bir çok nokta 

bulunabilir. Burada bizim için önemli olan insanlara karşı kuvvet kullanmak ve keyfi 

uygulamalarla güçsüzleri ezmenin İslamiyet’le ilgili olmadığıdır. Bediüzzaman, 

istibdadın hayvanlıktan gelmekte olduğunu ve insanlığın ilk devirlerinden139 itibaren 

varlığını devam ettirdiğini söylemekten çekinmez.  

Bediüzzaman istibdadtan kurtulmanın yollarını ise şöyle açıklar: 

“Bunun birinci yolu olarak, insanın haklarını bilmesi ve bu yolda mücadele 

edebilme yeteneğini (şuurunu) kazanması gerekir. Bu da - herhalde – bilgisizlik ve 

taassubun ortadan kaldırılmasıyla, bireylerle hürriyetlerine sahip çıkma ve 

hürriyetlerinin ne kadar kıymetli olduğunun öğretilmesi ile mümkün olacaktır. 

Zulüm meşrutiyetin hatası değil, belki kafanızdaki cehaletin zulmetindendir. Siz 

divanelikle kısa yolu uzun yapıyorsunuz… Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, 

ehli hamiyeti de müstebit eder.”140 

                                                 
138 BEDİÜZZAMAN, Münazarat, s. 83 vd. 
139 BEDİÜZZAMAN, a.g.e. , s. 38 vd. ; 135-136 vd.  
140 BEDİÜZZAMAN, a.g.e., s. 28.  
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Bediüüzzaman’a göre, istibdadtan kurtulmanın diğer yolu da asayişin 

sağlanmasıdır. Asayişin temin edilmesini zulme meydan vermemenin önemli bir 

şartı141 olarak görür. 

Bediüzzaman’a göre, hürriyet başı bozukluk demek değildir. Hutbe-i Şamiye 

isimli eserinde insanın her istediğini yapabileceği şeklindeki mutlak bir hürriyet 

anlayışının bir vahşilik, hatta hayvanlık olduğunu ifade eder. Hürriyetin bazı 

kayıtlarla sınırlandırılmasının insanlık için zaruri olduğuna dikkat çeker. İnsanın her 

istediğini yapmasının aslında hürriyet değil, nefsin rezil isteklerinin esareti altına 

girmek olduğunu söyler. Sonra da sözlerine devamla şöyle der:  

“Şeriat dairesinden hariç olan hürriyet, ya istibdat veya esaret-i nefis (nefse esir 

olma) veya canavarcasına hayvanlık veya vahşettir. Böyle laubaliler ve zındıklar iyi 

bilsinler ki, dinsizlikle ve sefahatle sahip-i vicdan (vicdan sahibi) hiçbir ecnebiye 

(yabancıya) kendilerini sevdiremezler ve benzetemezler. Zira, mesleksiz ve sefih 

sevilmez. Ve bir kadına yakışır istihsan ettiği libası (elbiseyi) erkek giyse maskara 

olur.”142 

Bediüzzaman kendisine sorulan sorularda da hürriyet ile ilgili konulara 

değinmiştir: 

Sual: “Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta, adeta, ‘Hürriyette, insan 

her ne sefahet ve rezalet işlese, başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez’ 

diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir?” 

Cevap: Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve 

çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar (saçmalıyorlar). Zira nazeni hürriyet, adab-ı 

şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır. (Dinin emir ve yasaklarıyla 

edeplendirilmesi ve süslenmesi gerekir.) Yoksa sefahet ve rezaletteki, hürriyet, 

hürriyet değildir; belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır. Nefs-i emmareye 

(kötülüğe sevk eden nefse) esir olmaktır.”143 

                                                 
141 BEDİÜZZAMAN, Beyanat ve Tenvirler, Sözler Yayınevi, İstanbul, t.y. , s. 80. 
142 BEDİÜZZAMAN, Hutbe-i Şamiye, s. 87. 
143 BEDİÜZZAMAN, Münazarat, s. 55. 
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Bediüzzaman’ın, buraya kadar yer verdiğimiz, hürriyet ile ilgili görüşlerinden 

hürriyetin tarifini maddeler halinde şöyle özetlemek mümkündür: 

1. Ahlaksızlığa müsaittir diye İslamiyet adına hürriyeti reddetmek doğru 

değildir. Hürriyete yanlış mana vermek ve yanlış tatbik etmek yerine, onu doğru tarif 

etmek ve doğru olarak tatbik edilmesine gayret göstermek gerekir. 

2. İman kuvvetlendikçe ona bağlı olarak hürriyet de kuvvetlenir. 

3. Kayıtsız hürriyet ya başka kalıpta istibdattır ya hayvanlıktır veya vahşettir. 

4. Kayıtsız hürriyet, ahlak çöküntüsüne ve itaatsizliğe sebep olur.  

5. İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar.144 Allah’ın emir ve yasakları 

noktasında kuldurlar. İnsanlara karşı hürriyet Allah’a karşı kulluğu netice verir. Buna 

göre Allah’a kul olduğunu unutmamak şartıyla insan büyük bir hürriyete sahiptir. Allah’a 

kul olan biri Allah’ın yarattığı bir varlığa kul olamaz. Allah’a kul olmanın gereği ise 

O’nun emrettiklerini yapmak ve yasakladıklarından kaçınmaktır.  

6. Başkasına zarar vermemek şartıyla istediğini yapabilme anlayışı, hoş 

görülemez ve kabul edilemez. Hürriyet, kişinin ne başkalarına, ne de kendisine zarar 

vermemesidir. Çünkü insan kendi sağlığını korumakla da vazifelidir ve vücudunun 

kendi üzerinde hakkı vardır. 

7. İnsanın hürriyet adı altında her istediğini yapması, duygularına ve kötü 

alışkanlıklara esir olması demektir.  

8. Kişi başkalarının hürriyeti ile alay etmemeli, başkasının hürriyetini 

bozmamalıdır. 

9. Hürriyetin kullanılmasında tek ölçü adil kanun olmalıdır. Her fert adil 

kanuna ters gelmemek şartıyla her istediğini yapabilmelidir. 

10. Hürriyetin kullanılması başkası üzerinde hakimiyet hakkı vermemelidir. 

Bir insan “Ben hürriyetimi kullanıyorum” diye başkasını tahakküm altına alamaz. 

11. Herkes İslami ölçüler içinde hürriyetini kullanmalıdır. Yani hürriyet; 

marifet, fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve elbiseleriyle süslenmelidir.  

                                                 
144 BEDİÜZZAMAN, Divan-ı Harb-i Örfi, s. 50. 
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“Yaşasın meşrutiyet-i meşrua! Sağ olsun hakikat-ı şeriat terbiyesinden tam 

ders alan neyyiri hürriyet.”145 

Bediüzzaman’a göre, hürriyetten  istenilen sonuçların alınabilmesi için, 

hürriyetin sınırlandırılması bir zarurettir. Hatta hürriyet şeriatla kayıt altına 

alınmalıdır. Çünkü hürriyet şeriatle sınırlandırıldığında herkes hem kendi haklarını 

rahatça kullanabilir, hem de başkalarının hakkına saygılı olur. Eğer hürriyete insani ve 

hukuki  sınırlar tayin edilmezse halk  itaatsiz olacaktır. Bu ise sosyal hayatı yerle bir 

eder. Bediüzzaman da  Divan-ı Harb-i Örfî isimli eserinde bu gerçeği şöyle ifade eder: 

“Hürriyeti adab-ı şeriatla takyid ediniz (şeriatın esaslarıyla sınırlayınız) Zira 

cahil efrat ve avam-ı nas (cahil kimseler); kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, 

sefih ve itaatsiz olur.”146 

Mutlak hürriyeti reddeden Bediüzzaman, hürriyete de şeriata uygunluk 

kaydını getirmiş, “hürriyet-i şeriyye, adab-ı şer’iyye ile süslenip garp medeniyet-i 

sefihanesindeki seyyiatı atmaktır.”147 fikrini savunmuştur. Yani şer’i hürriyet, 

şeriatın adapları ile süslenmeli ve Batı’da anlaşıldığı gibi tam bir serbestiyet 

manasında anlaşılmamalıdır. Batı medeniyetindeki ahlaksızlık atılmalıdır.  

Bediüzzaman’a göre, umumi hürriyet, toplumdaki fertlerin hürriyetlerinin 

toplamıdır, başkasına zarar vermemek, hürriyetin sadece bir yönünü ifade eder. Asıl 

hürriyet, hem başkasına, hem de kendisine zarar vermemek manasında anlaşılmalıdır.148 

Tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti 

ile alay etmemesi demektir. 

Bediüzzaman’a göre, hürriyetin elde edilmesi ne kadar önemli ise, korunması 

da en az o kadar önemlidir. Eğer korunmazsa, geldiği gibi gider. Hürriyetin kıymeti 

bilinmez, kötüye kullanılırsa, istibdat hükmeder. Müellifimiz, İstanbul’da, sonra da 

Selanik’te halka hitaben “Hürriyete Hitap” isimli bir konuşma yapmıştır. Bu 

konuşmasında, Allah’ın bir lütfü olarak hürriyeti çok ucuza kazandığımızı, muhafaza 

                                                 
145 BEDİÜZZAMAN, Divan-ı Harb-i Örfi, s. 42. 
146 BEDİÜZZAMAN, a.g.e. , s. 15. 
147 BEDİÜZZAMAN, Hutbe-i Şamiye, s. 53. 
148 BEDİÜZZAMAN,a.g.e. , s. 54-55 



 127 

etmemiz gerektiğini savundu. Burada konumuzla ilgili olan bir paragrafı 

sadeleştirerek almak istiyoruz: 

“Ey vatan evlatları! Hürriyete yanlış mana verip onu kötüye kullanmayınız ki 

elinizden kaçmasın. Ve kokuşmuş olan eski esirliği isim değiştirerek başka kapta 

bize içirmekle bizi boğmasın. Çünkü hürriyet ancak kanunlara uyma, dinin emirleri 

ve güzel ahlakla gerçekleşir ve neşv ü nema bulur. Asr-ı Saadette, sahabi devrinde 

alemde vahşet ve istibdat hüküm sürdüğü halde, onlar arasında hürriyet, adalet ve 

eşitliğin hüküm sürmesi, bu iddiaya apaçık bir delildir. Yoksa hürriyeti, sefahat, 

gayr-i meşru lezzetler, israf, başkasının haklarına tecavüz ve nefsin aşağılık 

isteklerine tabi olmada serbestlik şeklinde yorumlamak, bir padişahın esaretinden 

çıkmakla alçakların boyunduruğu ve rezil esaretinin altına girmek demektir. Böyle 

yapmanız, milletin henüz büyümediğini ve çocukluktan kurtulamadığını, insana 

yakışan hürriyet gibi bir nimete değil, parçalanmış olan eski esarete layık olduğunu 

gösterir. Çünkü malını gerektiği gibi kullanmaktan aciz olanın malı elinden alınır.”149  

Bediüzzaman’ın ‘Hürriyetin Bölümleri’ konusundaki görüşlerine kısaca 

değinmek gerekirse; din ve vicdan hürriyeti konusunda; ahir zamanda insanların 

fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek için zora değil, ilme başvurmaları gerektiğini, 

rağbet edilen en mühim metanın ve en keskin silahın ilim olacağını150 söylemiştir. 

Bediüzzaman’a göre, bir İslam ülkesinde gayr-i müslimler “anarşi 

çıkarmamak şartıyla” tam bir fikir hürriyetine sahiptirler. Onlara İslamiyet’i zorla 

kabul ettirmek, fikirlerinden dönmeleri için zor kullanmak doğru değildir. Fikirlerine 

fikirle karşı koymak gerekir.  

Bediüzzaman, fikir hürriyetini kılıç ve medeniyetin kuvveti olarak görür ve 

bu hürriyetin devleti taşıyan ve idare eden temel direklerinden olduğunu151 ifade 

eder. Peygamber’imizi ve “Dindar Cumhuriyetin Reisleri” olarak tarif ettiği Dört 

Halife’nin tatbikatını İslamiyet’teki fikir hürriyetine misal olarak gösterir.152  

                                                 
149 BEDİÜZZAMAN, Hutbe-i Şamiye, s. 60. 
150 BEDİÜZZAMAN, Sözler, s. 246. 
151 BEDİÜZZAMAN, Divan-ı Harb-i Örfi, s. 68. 
152 BEDİÜZZAMAN, a.g.e. , s.68-69. 
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Bediüzzaman’ın  kölelik hakkındaki görüşlerini ise sadeleştirerek şöyle 

özetleyebiliriz; 

“İslamiyet’in hükümleri iki kısımdır. Birincisi, şeriat ona bina edilmiştir; 

İslamiyet tarafından ortaya konulan hükümlerdir. Namaz, zekat ve orucun 

emredilmesi, faiz, zina, içki, kumar gibi çirkinliklerin yasaklanmasıdır. Bu gerçek 

güzellik ve hayrın ta kendisidir.153 

İkincisi, düzelten ve tadil eden hükümlerdir. (evlilik ve boşanma gibi.) Yani 

İslamiyet, bazı hükümleri gayet vahşi ve gaddar suretten çıkarıp, ikişerli şeyden 

zararsızı ıslah edilmiş, insan tabiatına uygulanması mümkün ve tamamen hakiki 

güzelliğe geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete dönüştürmüştür…154 

İşte kölelik de bu ikinci kısım hükümlere girer. Binaenaleyh, şeriat esirliği, 

köleliği ilk başlatan değildir. Belki en vahşi suretten tamamen hürriyete yol açacak 

ve geçebilecek bir suretle indirmiştir, düzenlemiştir.”155  

Bediüzzaman, köleliğin niçin tamamen kaldırılmadığı konusunda: “Her 

şeyden önce, o devirde kölelik insanlığın bir yarası olmuştur. İnsanlar arasında böyle 

umumi olarak hüküm süren bir şeyi birden kaldırmak, insanda kökleşen bir huyu 

birden değiştirmeyi gerektirirdi.”156 diye açıklamıştır. 

Bediüzzaman, kölelik konusundaki ayetleri tek tek değerlendirmemiştir. Daha 

ziyade içinde yaşadığı ortamın şartlarına uygun olarak eşitlik ve hürriyet kavramları 

üzerinde durmuştur. Fakat bu açıklamalarından bile İslam’ın insanların eşitliğine ve 

hürriyetine verdiği değeri, dolayısıyla insan hürriyetine engel olan kölelik müessesesini 

ortadan kaldırmak için çalıştığını görmemiz mümkündür. 

5) ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR 

“Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. 

Fakat eren o kimselerdir ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün 

peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, 

                                                 
153 BEDİÜZZAMAN, Münazarat, s. 121. 
154 BEDİÜZZAMAN, Hanımlar Rehberi, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, t.y. , s. 58-59. 
155 BEDİÜZZAMAN, Münazarat, s. 122 ; Hanımlar Rehberi, s. 61 - 62. 
156 BEDİÜZZAMAN, Münazarat, s. 123 ; Hanımlar Rehberi, s. 62 - 6. 



 129 

dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı 

verirler. Bir de antlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık 

durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte 

doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır. “157 

İlgili ayet-i kerimeye yukarıdaki meali veren Elmalılı, iyilik kavramını açıklar 

ve asıl iyiliğin ayet-i kerimede sayılan vasıfları yerine getirmek olduğunu belirtir.158 

Köleler veya esirler konusunda ise şunları söyler; 

“Rikab” (boynu kurtarmak) sözcüğü üzerinde duran müfessirimiz, bu 

sözcüğün şer’an hürriyetini kaybetmiş bir kişi için kullanıldığını söyler. Allah’ın 

ayette geçen nitelikleri gerçek iyilik olarak kabul ettiğini –ki köle azadı için malını 

seve seve vermek de bunlardan biridir– ve tüm müminlerde bu özellikleri görmek 

istediğini açıklar.159 

“Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, 

kadına kadın. Ama her kim, ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o 

zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından 

bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona 

acı veren bir azap vardır.”160 

Elmalılı, ayetin sebeb-i nüzulünde İslamiyet’ten önce Yahudiler’de, 

Hristiyanlar’da ve Araplar’da meydana gelen öldürme olaylarında, bazen kısasın 

bazen de diyetin geçerli olduğunu, fakat hem kısas olaylarında –öldürülen bir erkek 

karşılığında öldürenin bulunduğu kabileden birkaç kişiyi, öldürülen kimse köle 

olduğu zaman öldüren kişinin kabilesinden hür olan birini, eğer öldürülen kadın ise, 

öldürenin kabilesinden bir erkeği öldürüyorlardı– hem de diyet verme de –aynı 

şekilde öldürülenin birkaç katı diyet istiyorlardı– haksızlıklar yapıldığını örneklerle 

belirtir ve ayetin bu tür haksızlıklara son vermek üzere nazil olduğunu belirtir.161  

                                                 
157 2/Bakara/177. 
158 ELMALILI, I/491. 
159 ELMALILI, I/492. 
160 2/Bakara /178. 
161 ELMALILI, I/493-494. 
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Müellifimiz, aynı zamanda ayetin o dönemde insanların eşitliğine riayet etmeyip, 

şeref davasıyla haksızlığa ve tecavüze giden adet ve hükümlerini ortadan kaldırdığını, 

yaşama hakkı hususunda insanların eşitliği üzerine bir sistem kurduğunu belirtir.162  

Ayette belirtilen kısasta aranan benzerlik ve eşitliğin, “nefis” ve “can” 

benzerliği olduğuna dikkatleri çeken Elmalılı, İslam’da yaşama hakkının herkes için 

eşit olduğunu için, kısasın da bu eşitlikten kaynaklandığını belirtir.163 Öldürülen her 

kim olursa olsun, onun katili veya katilleri öldürülenden daha fazla yaşama hakkına 

sahip değillerdir. Aynı şekilde Yüce Allah, “cana can” ayetiyle164 bütün insanların 

canlarının eşit olduğunu beyan etmiştir. Elmalılı’ya göre bu ayet, insanları bu tür 

tecavüzlerden sakındırmak için nazil olmuştur. Müellif, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bu 

konudaki uygulamalarını ve hadis-i şeriflerini de verir.165  Elmalılı bu görüşüne delil 

olarak Ebu Hanife’nin de, “öldürülen bir köle karşılığında, kısas yoluyla bir hürün 

öldürülebileceği” görüşünü, “cana can” ayetini Müslümanlar’ın canlarının ve 

kanlarının eşitliği şekilde yorumlamasını gösterir.166 Elmalılı, İslam dininde 

imam(devlet başkanı)ın haksız yere birini öldürmesi durumunda, bu hükümden 

müstesna olmadığını, imamın da aynı şekilde kısasa tabi tutulacağını belirtir. İslam 

ülkelerinde antlaşma ile duran gayr-i müslimlerin haklarının da bu ayet gereğince, 

Müslümanlar’la eşit olduğunu, canlarının korunduğunu söyler. 167 

Aynı zamanda ayette, İslam yurdunda yaşayan, hür veya köle, erkek veya 

kadın, Müslüman veya Müslümanlar’ın himayesinde yaşayan gayr-i müslim 

insanların hepsinin, kanlarının, canlarının ve yaşama haklarının kardeş gibi masum 

ve saygın bilinmesi gerektiğine, bunların birbirini öldürmesinin İslam dininde  

kardeşini öldürmek gibi bir suç olduğuna işaret edildiğini de belirtir.168 

“Müşrik kadınları, iman etmedikçe nikahlamayın. Bir müşrik kadın, sizin 

hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. 

Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikah ettirmeyin. Bir müşrik, sizin hoşunuza 

gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet 
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ederler, Allah ise, kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor ve ayetlerini 

insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup, öğüt alırlar.”169 

Müellifimiz, dıştan dışa veya gerçek müşrik olan bir kadın ile evlenilmesinin 

ya da mümin bir kadının böyle bir erkekle evlendirilmesinin doğru olmayacağının 

belirtildiğini söyler. Müminlerin böyle kişilerle ancak Müslüman olduklarında 

evlenebileceklerini belirtir. Allah, bu ayette, üstünlüğün insanları büyüleyip hayran 

bırakan güzellik, servet veya soyda olmadığını, imanlı bir cariye veya kölenin –imanı 

sebebiyle– bu özelliklere sahip bir müşrikten daha üstün olduğunu açıklamıştır.170  

Elmalılı, müşrik kadından mümin kadın karşılığında söz edilmesini, müşrik 

kadından maksadın iman etmeyen tüm kadınlar olduğuna bir nass (delil) olarak kabul 

eder ve bundan iman etmemiş cariyelerle evlenmenin de yasak olduğu sonucunu 

çıkarır.171 

Ayetin devamında mümin bir kölenin imansız bir kafirden daha hayırlı 

olduğundan bahsedilmektedir. Serveti, makamı, soyu, hal ve tavırları ne olursa olsun 

bir müşrikin mümin bir kadını nikahlayamayacağını belirtir.172  

Elmalılı’ya göre İslam dininde önemli olan insanların Allah’a olan 

imanlarıdır. Ayetin nüzul sebebini; İslam’ın geldiği ilk zamanlarda, Müslümanlar 

gerek kitap ehli ve gerekse kitapsız genel olarak Müslüman olmayanlarla kız alır 

verirlerdi. Bu arada Abdullah b. Revaha(r.a.) Müslüman bir cariyesini hürriyetine 

kavuşturmuş ve onunla evlenmişti. Şereflerine düşkünlüklerinden kafir kadınlarla 

evlenmeyi arzu eden insanlar, bir cariye ile evlendi diye onu yermişlerdi. Yine bunun 

gibi, Huzeyfe b. el-Yeman, Velidei Sevda Hasna adındaki cariyesini azat edip onunla 

evlenmişti. Bu olaylar nedeniyle bu ayet indi” şeklinde açıklar. Bu ayetle birlikte 

insanlar arasındaki ayrılıkların ortadan kalktığını,bu tür davranışların kesin bir 

biçimde yasak edilip, haram kılındığını belirtir.173  
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“Bir de harp esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli 

kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bunların dışında kalanlarla iffetli 

olarak, zina etmeksizin, mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size 

helal kılındı…”174 

Ayet-i kerimeye bu manayı veren Elmalılı, ayette nikahlı olsun olmasın tüm 

cariyelerle birlikte olmanın ifade edilmediğini, cariyeler müstesna tutularak hür evli 

kadınların haram oluşunun vurgulanmak istendiğini belirtir. Daha sonra bu ayetle 

birlikte yirmi, yirmi bir çeşit kadınla evliliğin haram kılınmış olduğunu açıklar. Dar-ül 

harpte evlenmiş bir kadının savaş esiri olarak alındığında nikahının geçerli 

olmayacağını, ancak evlendirilmiş köle kadınların nikah altında iken kayıtsız şartsız 

sahiplerine helal olacağı manasının da çıkarılamayacağını belirtir.175 

“Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü 

yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası 

ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O 

halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden 

iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir 

fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı 

kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. 

Eğer sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafur’dur, Rahim’dir (çok 

bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir). “176 

“Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü 

yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası 

ile nikahlamak var.” ifadesini Elmalılı, “içinizden her kim hür kadın ve imanlı olan 

kadınlarla evlenecek fazla bir mali güce sahip değil ise, sahip olduğunuz  genç ve 

imanlı cariyelerinizden nikah etsin. Hür bir kadını yoksa veya hür kadın almaya mali 

gücü yetmiyorsa mümin cariye ile evlensin,” şeklinde yorumlamıştır. O günkü, 

sosyal hayatta cariyelerin masrafı hürlere göre daha azdır. Hür ile evlenmeye gücü 

yetenler hür kadını tercih etmelidir. Cariye nikahını mutlak surette kimse bir alçaklık 
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saymasın, çünkü “Allah imanınızı en iyi bilendir, siz birbirinizdensiniz;” müminlerin 

hür olanları ile olmayanlarınız bir dinden, bir cinstensiniz. Gerektiğinde iyi niyetle 

onlarla evlenmek, bir erkek için alçaklık değildir. Elmalılı, ayetin indiği dönemde 

cariyelerle evlenmenin bir aşağılık olarak kabul edildiğini belirterek bu duruma 

örnekler verir.177 

Cariyelerle evlenmenin sahih olmasının şartını, hükmünü ve gayesini; 

“Cariyeleri sahiplerinin izni ile nikah ediniz, ve mehirlerini veya nafakalarını 

kendilerine iyi şekilde güzelce veriniz ve  “Fuhuşta bulunmayarak, gizli dost da 

edinmeyerek namuslu yaşadıkları halde...”  vasıfları ile vasıflanmış olmaları üzere, 

bu durumları yaşamaları maksadı ile onlarla evleniniz.” şeklinde açıklar.178 

Elmalılı cahiliye döneminde, gizli ve açık dost tutmak şeklinde iki çeşit zina 

olduğunu, zinayı da genellikle cariyeler yaptığı için ayetteki “Fuhuşta bulunmayarak, 

gizli dost da edinmeyerek namuslu yaşadıkları halde...” cümlesinin özellikle 

söylendiğini belirtir.179 “Bundan dolayı, cariyeler evlenmekle iffetleri güven altına 

alındıktan sonra  fuhuş yoluna girerler ve zina yaparlarsa o vakit bunlara da hür 

kadınlara uygulanması vacip olan cezanın yarısı vacip olur.” Çünkü bu şartlar altında 

mazeretleri kalmamış olacağını ama tamamıyla hür olmadıklarından hür kadınlara 

verilen cezanın yarısının uygulanacağını söyler. Hür kadınlarla evlenmenin daha 

uygun olacağını belirten müellifimiz, cariye ile evlendiğinde doğan çocuğun da köle 

olması, cariyelerin çocuklarına miras bırakamaması…vb. hususları bu duruma sebep 

olarak gösterir.180  

“Hata dışında bir mümin, diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini 

yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine (varislerine) 

teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması 

müstesnadır. Eğer öldürülen, mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, 

o zaman, öldürenin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında 

antlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin 
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bir köle azat etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin 

kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah, Alim’dir, Hakim’dir.”181 

Elmalılı, ayette geçen “kim hür bir mümini hata ile öldürürse, bir mümin köle 

veya cariye azat etmesi gerekir” ifadesindeki köle azadının, Allah (c.c.)’ın hakkı 

olduğunu söyler. Hayatın her şeyden önce Allah (c.c.)’ın hakkı olduğuna değinen 

Elmalılı, insanlarının hürriyetlerinin de bir çeşit hayat hakkı olduğunu, Allah’ın 

kullarından bir müminin hayatının yok edilmesine karşılık olarak, diğer bir mümin 

kula hürriyetini bağışlayarak yeni bir hayat kazandırılmasının emredildiğini belirtir.182 

Köle azadını Allah’ın hakkı olarak değerlendiren Elmalılı, diyetin de 

öldürülenin ailesi için bir kul hakkı olduğunu söyler. Diyetin gerekli olup olmadığı 

veya hangi durumlarda verileceği konusunda alimler arasındaki ihtilaflara da yer 

veren müellif, diyet olsun veya olmasın kefaret olarak mümin bir kölenin azat 

edilmesinin farz olduğunu belirtir.183  

“Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat 

kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti 

(cezası), ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek veya giydirmek 

yahut da bir köle azat etmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse için de üç gün oruç 

tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. 

Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar ki, şükredesiniz.”184 

“Veyahut bir rakabe, bir köle veya cariye insan azat etmek (hürriyetine 

kavuşturmak)tır,” ifadesini Elmalılı, mezhep imamlarının görüşleri çerçevesinde 

değerlendirir. İmam Şafi’nin, adam öldürme kefaretine kıyas ederek, burada azat 

edilecek kölenin mümin olması gerektiğini, Hanefi imamlarının ise, nassın (dini 

delilin) görünüşüne (zahirine) göre Müslüman olmayan köleyi de azat etmeyi yeterli 

gördüklerini belirtir. Kendisi köle azadının vacip oluşu üzerinde durur.185 

“Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, 

müellefe-i kulüb (kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlar), köleler, borçlular, Allah 
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yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah Alim’dir, 

Hakim’dir.”186 

Ayette sadakaların “fi sebilillah” (Allah yolunda) şeklinde kayıt altına 

alındığına dikkat çeken Elmalılı, kölelerin azadı yolunda sadaka vermenin önemini 

de aynı kavram çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutmuştur.187 Sadaka verilecek 

diğer sınıflar arasında harcama yeri olarak kölelerin özellikle belirtilmiş olduğu 

üzerinde durur ve köle azadının önemine dair Hz. Peygamber (s.a.s.)’in söylemiş 

olduğu hadis-i şerifleri verir.”188 

“Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta 

olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfü ile onları zenginleştirir. 

Allah, (lütfü) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. “189 

“Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı 

kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve 

cariyelerden) mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete 

kavuşmalarında kendileri için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. 

Allah’ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici 

menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa 

zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra 

Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir. “190 

Siz müminlerden hür kadın ve bekarları, kölelerinizden, halayık ve 

cariyelerinizden iyileri özel ve genel velayetiniz sebebiyle evlendiriniz, cümlesi için 

Elmalılı, nikahlarına müsaade ediniz ve onların nikahlarına yardımcı olunuz ki, sizin 

ihmaliniz yüzünden fenalığa düşmesinler, diyerek ayetin köle ve cariyelerin 

efendilerine bir görev yüklediğini belirtir.191 

Mükatebe’nin köle ve cariyelerin vermeyi taahhüt ettiği bir bedel karşılında 

hür olmak üzere kendisini efendisinden satın ama anlaşması olduğunu, bu bedeli köle 
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ve cariyeler ödediğinde ise onların hür olacaklarını belirtir. Ayetin Müslümanlar’ı 

köle ve cariyelerin hürriyetlerini satın almalarına yardımcı olmaları için, “Allah’ın 

size vermiş olduğu maldan siz de onlara veriniz” diyerek uyardığını belirtir.192 

Ayetin cahiliye adetlerinden biri olan, “dünya hayatının geçici menfeatini elde 

etmek için, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlama”yı yasaklamış 

olduğunu, cahiliye döneminden örneklerle birlikte ayetin sebeb-i nüzulünde anlatır.193 

Ayetin devamındaki “Kim de onları zor altında bırakırsa…” ifadesiyle Allah’ın kabul 

etmedikleri bir işe zorlanan cariyeleri bağışladığını ve böyle bir işe razı olmayıp 

zorlanmalarından dolayı onları özür sahibi kabul ettiğini belirtmiş olduğunu söyler. 

Cahiliye döneminde köle ve cariyelerin bu durumda olmaları sebebiyle Allah’ın 

Müslümanlar’dan onlara yardım etmelerini istediğini, onları fuhşa zorlayanların ise, 

bütün vebali yüklenerek, Allah’ın azap ve nefretine müstehak olduklarını belirtir.194 

“Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman, boyunlarını vurun. Nihayet 

onlara  üstün geldiğiniz zaman bağı sıkıca bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını 

atıp, savaş bitince de onları karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah’ın emri 

budur. Allah dileseydi, onlardan başka türlü intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi 

birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların 

amellerini boşa çıkarmaz. “195 

Elmalılı, ayetin ilk cümlesi ile ilgili açıklamalarını, kafirlerin Allah’tan yüz 

çevirdikleri, Allah’ı men ettikleri veya hak olanı bırakıp, batıla tabi oldukları için, 

“Öyle olunca o küfredenlerle savaşla karşılaştığınız vakit, (Müslümanlar’a) hemen 

boyunlarını vurmaya bakın, ta onların kuvvetlerini kırdığınız zaman, yani çok kırıp 

ordularının yarasını derinleştirdiğiniz, iyice alt ettiğiniz zaman,  bağı sıkı basın, 

kalanlarını sağlam bağlayıp esir edin. Sonra da artık ya azat, ya fidye, yani 

muhayyersiniz ya lütfeder salıverirsiniz, yahut can bahası bir kurtuluş fidyesi 

alırsınız.” şeklinde özet bir ifadeyle yapmıştır.196  
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Elmalılı, ayetin terdidde (iki ihtimalle anlatılmasında) asıl olan gerçek ayrım 

olacağından bu terdidin zahirinin esir alındıktan sonraya azat veya fidyeden başka bir 

şey olamayacağı anlamına geldiğini belirtir. Böyle bir durumda esiri öldürmenin 

veya köleleştirmenin nasıl caiz olacağı sorusuna cevaben alimlerin görüşlerini ve 

Haccac’ın İbnü Ömer’e öldürülmesi için gönderdiği esirleri Hz. Ömer’in bu ayeti 

delil göstererek öldürmediği olayı aktarır. Alimlerin çoğunun imamın (devlet 

başkanının) bu konuda muhayyer olduğunu söylediklerini ve imamın esirler ile ilgili 

beş farklı uygulama yapabileceğini belirttiklerini açıklar.197 

Müellifimiz daha sonra alimlerin uygun gördüğü beş çeşit uygulamayı 

aşağıdaki şekilde açıklar; 

1) Müslüman olmadıkları takdirde dilerse öldürür. Çünkü Hz. Peygamber 

(s.a.s.) Ukbe b. Ebi Muayt’ı ve Tuayme b. Adiyy’i ve Nadr. b. Haris’i sabren katletti, 

bununla beraber imamın (devlet başkanının) emri olmaksızın gazilerden birinin, esiri 

kendiliğinden öldürmesi caiz olmaz. Esirin kötülüğünden korkmak gibi zorlayıcı bir 

sebep olmaksızın öldürmüş bulunursa imam onu cezalandırır. 

2) İmam dilerse köle yapar, çünkü bunda hem kötülüklerinin ortadan kaldırılması, 

hem de İslam’ın menfaati vardır. Elmalılı, Kur’an-ı Kerim’in hiçbir ayetinde, insanların 

köleleştirilmeye teşvik edilmediğini, köleleştirmenin, “Allah’ı bırakıp bana kul olun”198 

demenin, Allah tarafından yasaklandığını, İslam’ın köleliği kaldırmak için mücadele 

ettiğini, ayetten de böyle bir hükmün çıkarılamayacağını söyler.199  

3) Dilerse hürriyetleri saklı olmak üzere Müslümanlar’a zimmi olarak bırakır. 

Nitekim Hz. Ömer Irak’ın Sevad halkını öyle bırakmıştır. Ancak Arap müşriklerinin 

zimmi olmaları da kabul edilmez. Köle yapılmaları da caiz olmaz. Mürtedler gibi ya 

ölüm ya İslam teklif edilir. 

4) Müfadat; yani esirleri esirlerle değiştirme. İmam-ı Azam Ebu Hanife’den 

bir rivayette caiz görülmemiş ise de Siyer-i Kebir’in rivayeti olan daha zahir bir 

rivayette caizdir. Ebu Yusuf, Muhammed, Şafii, Maliki, Ahmed İbnü Hanbel’in 
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görüşleri de budur. Resulullah (s.a.s.)’in iki Müslüman’ı iki müşrik fidyesi ile 

kurtardığı rivayet olunur. Hatta bir kadın ile bir çok Müslüman esirlerini kurtardığı 

da rivayet olunmuştur. 

5) Müfadat bil-mal (mal karşılığı esirleri değiştirme): Bu madde Hanefi 

mezhebince caiz görülmemiştir. Çünkü bunda düşmana para ile asker kazandırmak 

vardır. Bedir’de bu şekilde alınan fidyelerden dolayı Enfal Suresi’nde: “Hiçbir 

peygamber için harp sahasında düşmanı iyice ezinceye kadar esirler almak uygun 

değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok 

güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer daha önce Allah’tan gelmiş bir hüküm 

bıılıınmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.”200  

ayetiyle kınama gelmiştir. Bununla beraber Siyer-i Kebir’de Müslümanlar’da buna 

ihtiyaç olunca bir sakınca yoktur der. Dürer’de de mal karşılığı esirleri serbest bırakmak 

savaş bitmeden caiz olursa da savaş tamam olduktan sonra caiz olmaz diye zikredilmiştir. 

Elmalılı, meşhur olan yorumun bu olduğunu belirtir ve kendisi de bu görüşe katılarak, 

“Çünkü bu mana “Harp ağırlıklarını alıncaya kadar.” kaydından anlaşılıyor.” der.201 

Yukarıdaki görüşleri değerlendiren Elmalılı hem Kur’an’ın bütünlüğünden 

hem de bu ayetten anlaşıldığı gibi, kölelerin karşılıksız veya fidye karşılığında serbest 

bırakılması gerektiğini, esirlerin öldürülmesinin veya köleleştirilmesinin çok istisnai 

durumlarda uygulanabileceğini belirtir.202   

“Kadınlardan zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin, 

kadınlarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. Size 

öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.” 203 

Elmalılı, ayetin yorumunda önce “zıhar”ın anlamını açıklar. Daha sonra, böyle 

çirkin bir sözün, kadının kadınlık şerefini yok sayması sebebiyle, Allah katında hataen 

bir insanı öldürmekle aynı derecede bir suç kabul edildiğini204, bu sebeple de ancak 

bir kölenin azadı ile telafi edilebileceğini belirtir. Bu açıklamalardan sonra İmam 

Şafi’nin ve İmam’ı Azam’ın azat edilecek köle hakkındaki değerlendirmelerini 
                                                 
200 8/Enfal /67-68. 
201 ELMALILI, VII/128-129. 
202 ELMALILI, VII/135-138. 
203 58/Mücadele /3. 
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aktarır. İmam Şafii kölenin mümin olması gerektiğini belirtirken, Hanefiler kölenin 

mümin olması gerekmediğini ancak uzuvlarının eksiksiz olması gerektiğini 

belirtmişlerdir.205 

“Düşküne, yetime ve esire seve seve yedirirler.” 206 

Elmalılı, surenin yedinci ayetinden itibaren, Allah (c.c.) katında bir kul olan 

insanların özelliklerinin sayılmaya başlandığını, bu ayette geçen esir kelimesinden 

maksadın genel olarak bütün esirleri kapsadığını, Müslüman olup olmadığına dair 

herhangi bir işaretin olmadığını belirtir.207 

Ayette esirlere, düşkünlere güzel muamele yapılmasına önemli bir şekilde 

dikkat çekilmektedir. Esir, öldürülme veya başka herhangi bir muamele yapılmaya 

mahkûm bir durumdadır. Onu öldürmek gerekirse önce öldürmeli, fakat esirlik 

zincirine vurulduktan sonra da işkence etmeyip mümkün olabildiği kadar insanca 

bakmalıdır. Rivayete göre, Hz. Peygamber’e bir esir getirilir, o bu esiri 

Müslümanlar’dan birine teslim eder, “buna ihsan et, güzel bak” diye emrederdi. Esir 

iki üç gün onun yanında kalır, esire, onu kendi nefsine tercih edecek şekilde bakardı. 

Katade şöyle der:  “O gün onların esirleri müşriklerdi. Senin Müslüman kardeşin ise 

elbette doyurmana daha layıktır. “ Müslüman bir esire yardım, daha çok onu 

esirlikten kurtarmaya çalışmakla olur. Sonra onlar bu yemek yedirmeden bir menfaat 

ve karşılık beklemezler. “Biz sizi Allah için doyuruyoruz”.  derler. Fakat bunu açıkça 

yüzlerine söylemez, içlerinden ve halleriyle söylerler. Onun için burada  “böyle 

derler” diye açıkça söylenmemiş, dolaylı olarak ifade edildiği208 belirtilmiştir. 

“Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir? Köle azat etmek.” 209 

Ayette geçen “rakabe” sözcüğü üzerinde durur. Ayetin, bir köleyi azat etmeyi 

(fekkü rakabe) büyük bir kahramanlık olarak kabul ettiğini belirtir210 ve Buhari, 

Müslim ve Tirmizi’nin Ebu Hureyre’den rivayet ettiği şu hadisi nakleder: Rasulullah 
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(s.a.v) buyurdu ki: “Her kim bir mümin köleyi azat ederse, yüce Allah onun her 

uzvuna karşılık azat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden azat eder. “ Hatta üreme 

uzvuna karşılık üreme uzvunu ateşten azat eder.” 211 

İmam Ahmed, İbnü Hibban, İbnü Merduye ve Beyhaki Bera (r.a.)’dan şöyle 

rivayet etmişlerdir: “Bir bedevi, ey Allah’ın Rasulü! Bana bir amel öğret de beni 

cennete koysun.” demişti. Resulullah (s.a.s.):  “Bir neşeme (bir can) kurtar veya bir 

köle salıver.” buyurdu. “Onun ikisi de bir değil mi?” dedi. Buyurdu ki: “Hayır, bir 

can kurtarmak, onu azat etmekte senin yalnız ve tek olmandır. Fekk-i rakabe, yani bir 

köleyi salıvermek ise onun azat edilmesine yardım etmendir, yani fekk-i rakabe, tek 

başına veya ortak olarak köle azat etmekten daha geneldir.212 

Müellifimiz, bir ferdi hürriyetine kavuşturmayı bu kadar büyük bir fazilet ve 

kahramanlık olarak değerlendirilen İslam dininin köle azadına verdiği önemi vurgular.213 

Elmalılı Hamdi Yazır kölelik konusunda var olan tartışmalara çok fazla 

katılmamıştır. Dolayısıyla ayetleri savunma amaçlı olarak yorumladığı düşünülemez. 

Tartışmalardan uzak olarak yapılan bu açıklamalar bize İslam dininin köleliği 

ortadan kaldırmak için ne kadar çok tedbir aldığını göstermektedir. 

6) M. İZZET DERVEZE 

Derveze’nin tefsirini diğerlerinden farklı kılan ve onu orijinal yapan, nüzul 

sırasına göre yapılmış bilinen ilk tefsir olmasının yanında, daha pek çok özellik 

bulunmaktadır. Bunlar; surelerin içerik ve üslubuna göre mantıki açıdan tutarlı 

bölümlere ayrılması, nüzul ortamı gözetilerek ayetlerin açıklanması, Kur’an’ın 

parçacı bir yaklaşımla değil, bütünü göz önünde bulundurularak anlaşılmaya  

çalışılması, siyak ve sibaka dikkat edilmesi, gerek dil, gerekse muhteva açısından 

Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri, Hz. Peygamber’e atfedilen bir kısım sahih olmayan 

rivayetleri Kur’an temelinde eleştiriye tabi tutması ve Kur’an nasslarıyla çelişen 

rivayetleri esas kabul etmemesi, klasik tefsirlerde İbn Abbas gibi sahabilere, Hasan-ı 

Basri, Mücahid ve Katade gibi tabiilere atfedilen pek çok rivayetin uydurma olup, ilk 
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asırlardaki dini-politik çatışmaları yansıttığını ileri sürerek bu tür rivayetleri tefsirine 

esas almaması, müteşabihata ve gaybi alana giren konularda spekülasyonlardan ve 

gereksiz uzatmalara girmekten kaçınması, Kur’an’ın bir bilim kitabı ya da bir efsane 

kitabı şekline büründürülmeye çalışılmasına karşı çıkarak onun amaç ve maksadına 

göre tefsir edilmeye çalışılması, Kur’an’ın mücadele yöntemi ortaya konulmaya 

çalışılarak, onun tedriciliğinin vurgulanması, bölümlerde teşrii, ahlaki, sosyal ve ruhi 

hüküm, prensip, hedef, telkin ve yönlendirme gibi özelliklerin gösterilmesi ve bu 

yapılırken ilk aşamada gözleme ve beşeri kavramların gelişiminin müşahedesine 

dayanılması gibi özelliklerdir.214 

Biz de çalışmamıza, yukarıda saymaya çalıştığımız sebeplerden dolayı, 

Derveze’nin tefsirinde yer alan kölelik ile ilgili ayetlerin yorumlarını almayı uygun 

gördük. 

“Zor ve meşakkatin ne olduğunu sen nereden bileceksin. Bir köleyi azat 

etmektir.”215 

Yukarıdaki ayetin mealinden hemen sonra kölelik ve Kur’an’ın köleliğe karşı 

tavrı konusunda Derveze, bu ayetlerde köleyi azat etmek ve ona teşvik etmek 

konusuna işaret edildiğini Peygamber (s.a.s.) döneminde ve öncesinde her yerde 

kölelik kurumunun bulunduğunu belirtir.216 Derveze aynı zamanda bu durumun 

sadece Arap toplumuna has olmadığını, Kur’an’da zikredilen değişik ayetlerin, onlar 

hakkında çoğu durumları içermekte olduğunu, kölenin sahibi tarafından alınan, 

satılan, bağışlanan, ortak kılınan, üretilen bir mal gibi kullanıldığını, köle kadınların 

da çocukları hür olsun diye efendileri ile akit olmaksızın yatıp kalkmalarının alışık 

durumlardan biri olduğunu, köle erkek ve kadınların evlenmeleri sonucunda meydana 

gelen çocukların ise köle olmaya devam ettiğini söyler ve Kur’an’ın, kölelik 

durumunu gerçek bir yaklaşımla tedavi ettiğini, kölelere iyi muamele edilmesini, 

değişik yöntem ve vesilelerle azat edilmesini teşvik ettiğini, esirler için fidye ve 

karşılıksız iyilik etme yoluyla esaretin ilga edilmesi prensibini getirdiğini belirtir.217  
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“Araplar’da köleliğin kaynağı, başka durumları da olmakla birlikte, çoğu 

zaman savaş esirleriydi. Surede güçlü bir üslupla, köleyi azat etmeye teşvik 

edilmesinin zikredilmesinin, İslam davasının başından beri, gerçekte var olan köleliği 

ıslah etmeyi amaçladığına delildir. Bunun en hayırlısı azat etmek ve hür bırakmaktır. 

Köle azat etmek; insanlar arasında eşitliği “temin eden”, ırki ve sınıfsal üstünlüğü 

ortadan kaldıran, içtimai ve ahlaki değerleri taşıyan, adalet, hak ve hayrın temsilcisi 

bu davetin hedefleriyle de uyumludur. Değişik durumlarda ve ilk nüzulden beri 

Kur’ani ayetler bunu içermiştir”218 diyerek Kur’an’ın köleliğe bakışının köleliği 

kaldırmak olduğunu söylüyor. Bundan sonra gelecek olan kölelik ile ilgili ayetlerin 

yorumlarında da sık sık bu vurguyu yapmıştır. 

“Ancak eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı hariç; bu konuda 

kınanmış değillerdir.”219  

Ayette, malik olanın cariye ile beraber olmasının herhangi bir günaha neden 

olmadığına işaret edildiğini belirten Derveze, ayette, “sağ elin sahip olduğu” 

ifadesiyle anlatılan kölelik konusuna Beled Suresi’nden farklı olarak; cariye 

sahiplerinin, evlerinde cariyelerinden kayıtsız ve akitsiz olarak istifade etmelerinin 

mubah olmasının, İslam’dan önce Araplar ve Arap olmayan milletler arasında 

varolan, alışılagelmiş, genel bir nizam olduğuna değinir ve bu durumun İslamiyet ile 

birlikte ortaya çıkmadığını söyler.220  

Cariyelerden yatakta istifade etmenin mubah olması meselesinde, vahyin 

hikmeti gereği bunu vakıa, mevcut olan uygulama, gerçeğine uygun olarak, kötülüğe 

yol açmayacak şekilde, Müslümanlar’a hafiflik ve kolaylık getirmesinden dolayı 

kabul edilmiş olduğunu ifade eder.221 Müslümanlar bunu biraz daha geliştirerek, 

Müslüman olmayanlardan esir edilmesi veya köle olarak satın alınması mümkün olan 

herkese şamil kılmışlar ve bu yolla elde ettikleri baba ve annelerden doğan kadınları 

da kendilerine cariye olarak mubah görmüşlerdir.222 
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İslam şeriatı ise, Müslüman olmadan önce köle olanı veya köleden doğanı 

veya Müslümanlar’ın harp esirlerinden köleleştirdiklerini yahut da Müslüman 

olmayan düşmanlardan elde edilen köleleri veya onlardan doğanları köle olarak 

kabul etmektedir. Hiçbir şekilde Müslümanlar’ın köleleştirilmesini, hatta Müslüman 

olmayanların da savaş açan düşmanlar olmadıkları takdirde köleleştirilmesini mubah 

görmemektedir. Her gayr-ı müslimi de savaş açan düşman olarak kabul 

etmemektedir. Savaş açan düşman olarak, gayr-ı müslimlerden Müslümanlar’a 

saldırıp tecavüz edenleri görmektedir. Hatta gayr-ı müslimlerin savaşan 

düşmanlarından harp esiri olarak alınanların köleleştirilmesi dahi vacip olmayıp 

mubahtır ve dar sınırlar içerisinde uygulanagelmiştir; Muhammed Suresi’nde 

bulunan bir ayetin ifadesine göre esirlerin köleleştirilmemesi için başka yollar, 

seçenekler223 de gösterilmiştir.224  

Derveze esirlere uygulanacak işlemler konusunda; “Nebevi sünnet, bu ayette sükut 

edilip hükmü verilmeyen kısmı da tamamlamış ve kendisini kurtarmak için istendiğinde 

fidye vermeyenin veya mü’minlerin emirinin fidye almadan lütufta bulunarak 

salıverilmesini uygun görmediği kimselerin ve onlardan dünyaya gelenlerin 

köleleştirilmesini caiz kılmıştır. “Sağ elin malik olması” sıfatıyla kadınların cariye olarak 

yatak arkadaşı yapılmaları, köleleştirilmeleri, yukarıda anlatılan sınır ve çerçeve içerisinde 

olmamışsa, hiçbir şekilde İslam şeriatına uygun değildir” 225 der. 

Kur’an ve nebevi sünnetin telkin ve ifadelerinin birçok vesile ve yollarla 

köleliği kaldırıp özgürlüğü yerleştirmeyi savunduğunu belirten Derveze, çağımızda 

dünya devletlerinin hemen hemen hepsinin, -bunlar arasında İslam ülkelerinin de 

olduğunu belirtip- köleliğin kaldırılması konusunda ittifak halinde olduklarını ve bunun 

da Kur’an ile sünnetin nihai hükmüyle bağdaşmakta olduğunu söyler.226 Aynı zamanda 

bazı Müslümanlar’ın; birçok türlerinin, hatta her türlüsünün İslam şeriatının çizdiği sınır 

ve çerçeveden çıkmış olmasına, malik olma sıfatıyla kadınların cariye olarak yataklara 

alınmasına, köleliği meşru görmeye devam etmelerine, anlam veremediğini söyler. 

Bunun incelenmesi gereken, hatta şer’an inkar edilmesi gereken bir durum olduğunu, 

diğer yandan da insanların zaaflarından kaynaklandığını belirtir.227 
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Bazı müfessirler, “sağ ellerinin sahip olduklarına –malik olduklarına-” 

ifadesine dikkat çekerek, bunun hükmünün sadece cariyelerle sınırlı olduğunu, köle 

çocuklarını kapsamadığını söylemişlerdir. Buna göre malik olunan köle çocuklara 

yaklaşmak; başkalarına, köle olmayanlara yaklaşmak gibi haramdır ve zina cezasını 

gerekli kılar. Bu doğru olup herhangi bir şüphe ve inkara mahal yoktur.”228 

“Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire 

yedirirler. Biz size ancak Allah’ın rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık 

istiyoruz, ne bir teşekkür.”229 

Ayetler, surenin genel akışıyla bütünlük oluşturmakta ve ayette iyilerin 

nitelikleri sıralanmaktadır. Onların adadıkları güzel amelleri yerine getirdiklerinden, 

ahiret gününün büyük azabından ve yaygın kötülüğünden korktuklarından, ayrıca 

kendileri ihtiyaç duydukları halde yemeklerini yoksullara, yetimlere ve 

tutsaklara(esirlere) yedirdiklerinden bahsediliyor. Hal ve tavırlarından bu yemekleri 

yedirirken en ufak bir karşılık ve teşekkür beklemedikleri anlaşılıyor. Derveze, İslam 

dininde kendi ihtiyaçları olduğu halde ayette sayılan sınıflara –yoksullara, yetimlere 

ve esirlere- yedirmenin önemine dair rivayetler ışığında açıklamalarda bulunduktan 

sonra, her Müslüman’ın özellikle zor durumda olan esirlere acıması gerektiğini ve 

her koşulda onlara yardım edebilmek uğruna elinden gelen çabayı göstermesi 

gerektiği üzerinde durur.230 

“Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye -

hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman 

edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir 

erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve 

mağfirete çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki, öğüt alıp düşünürler.”231 

Derveze, ayet-i kerimenin karşılaştırma yöntemini esas alan bir uyarıyla bir 

Müslüman için mü’min bir cariyenin -insanın hoşuna giden meziyetleri ve nitelikleri 

olsa da- hür müşrik bir kadından daha hayırlı, daha olumlu; mü’min bir kölenin de -
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insanın hoşa giden meziyetleri ve nitelikleri olsa da- hür müşrik bir erkekten daha 

hayırlı, daha olumlu olduğu bildirdiğini söyler.232  

Ayetin cahiliye dönemi adetlerini yasakladığını belirten Derveze, ayetin 

sebeb-i nüzulünün, bazı kişilerin Abdullah b. Revaha (r.a.)’nın cariyesini azat edip 

onunla evlenmesini küçümseyerek, alay etmeleri olduğunu, Abdullah b. Revaha 

(r.a.)’nın bu evliliği Hz. Peygamber (s.a.s)’e danışarak yaptığını açıklar.233 

Ayette, mü’min cariyeyle hür müşrik kadının ve mü’min köleyle hür müşrik 

erkeğin bu şekilde karşılaştırılmış olması, Kur’an’ın evrensel değerlendirmesini 

yansıtmaktadır. İslam’ın mü’min köle ve cariyelere verdiği değeri, onur verici ve 

üstün konumu göstermektedir. Ayrıca Kur’an, Müslümanlar’ı her fırsatta köle ve 

cariye azat etmeye teşvik etmiş, bu iş için zekatta bir fon ayrılmasını öngörmüştür. 

Köle azat edilmesi için gerekli ortamı sağlamayı, zekat toplayıp dağıtmakla yükümlü 

olan İslam Devleti’nin asli görevleri arasında değerlendirmiştir.234 Aynı zamanda 

savaş tutsaklarının köleleştirilmeden serbest bırakılmaları yetkisi de mü’minlerin 

emirine verilmiştir. Hiç kuşkusuz, bu da köleliğin başlıca kaynağının kurumasına 

yönelik son derece önemli bir adımdır. Burada şu hususu da vurgulamak gerekir: 

Mü’min köle ve mü’min cariyeden maksat, köleyken İslam’a girenlerdir. Yoksa, 

Müslüman bir erkekle Müslüman bir kadın hiçbir şekilde köleleştirilemezler. Kafir 

bir esir, mü’minlerin emiri tarafından akıbeti belirlenmeden önce Müslüman olursa, 

özgürlüğüne kavuşmuş olur.235 

“Yeryüzünde ağır basıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak 

yakışmaz. Siz, geçici dünya malını istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. 

Allah daima üstün, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah’tan, (yanılma ile verilen 

hükümlerden ötürü azap etmemek hakkında) bir yazı geçmemiş olsaydı, aldığınız 

fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal 

ve temiz olarak yiyin ve Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, bağışlayan, esirgeyendir.”236 
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“Yeryüzünde ağır basıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak 

yakışmaz..” ifadesinin Bedir savaşından sonra alınan esirler üzerine nazil olduğunu 

belirtir. Hz. Peygamber, Bedir savaşında mü’minlerin esir aldığı kimseler hususunda 

ashabı ile istişare etti. Ömer (r.a.) onları bir bir öldürmeyi, Ebubekir (r.a.) ise, affedip 

salıvermeyi ve onlardan fidye alıp tevbe etmelerini sağlamayı önerdi. Ömer’in teklifini 

olumsuz karşılayan Nebi, Ebubekir’in görüşünü benimsedi ve bu görüşü uyguladı.237  

Müfessirlerin bu ayetlerle ilgili bir çok rivayeti aktardığına değinen Derveze, 

bu rivayetlerden bazılarına katıldığını bazılarına da katılmadığını sebepleri ile 

birlikte anlatır.238 

Derveze, ayette belirtilen esirlerin durumunu tafsilatlı şekilde açıklar. Müellifin 

bu konudaki görüşlerini kısaca şöyle özetlememiz mümkündür: 

Esirler konusunda karar verme yetkisi Emir-ül Müminin’e (devlet başkanına) 

verilmiştir. Emir-ül Mü’minin isterse; 

1)Esirleri öldürme kararı verebilir, nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de 

Mekke’de Müslümanlar’a karşı eziyet ve işkencesi ile bilinen Nadir bin Hars ve 

Ukbe bin Muit adında iki kişinin öldürülmesini emretmiştir.239 

2)Fidye karşılığı serbest bırakabilir. Bedir savaşından sonra, Nebi (s.a.s.) 

Medine’ye vardığında esirleri, ashabı arasında dağıttı ve onlara iyi davranılmasını, 

işkence edilmemesini emretti. Çok geçmemişti ki, esirlerin sahipleri, fidye verip 

esirleri almak için gelmeye başladırlar. En yüksek fidye miktarı 4 bin dirhem, en 

düşüğü ise bin dirhemdi, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in amcası Abbas da esirler arasında 

idi ve ondan fidye olarak bin altın alınmıştır. Yine Hz. Peygamber (s.a.s.) fidye 

verecek malı olmayan esirleri, muhacir ve ensarın çocuklarına okuma öğretmeleri 

karşılığında serbest bırakmıştır.240 

3) Müslüman esirlerle değiştirebilir. Bedir savaşındaki esirler arasında Amr 

isminde Ebu Süfyan’ın bir oğlu vardı. Ebu Süfyan’ın Hanzala adındaki bir oğlu da 
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öldürülmüştü. Ebu Süfyan’a “oğlunun fidyesini ver, onu esaretten kurtar” 

dediklerinde şöyle cevap verdi: “Kanımı aldı, şimdi de malımı mı alacak? Hanzala’yı 

öldürdüler bir de fidye mi vereyim? Bırakın ellerinde kalsın.” O esnada Beni Avf’tan 

Sa’d bin Nu’man, Müslüman olmuş ve  Medine’den Mekke’ye umre ziyareti için 

yola çıkmıştı. Ebu Süfyan onu yakaladı ve oğluna karşılık onu hapsetti. Akrabaları 

Rasulullah’a gelerek Ebu Süfyan’ın oğlunu serbest bırakmasını bunun mukabilinde 

Sa’d bin Nu’man’ı serbest bırakacaklarını söylediler. Rasulullah Ebu Süfyan’ın 

oğlunu serbest bıraktı ve onlar da Sa’d bin Nu’man’ı salıverdiler.241  

4) Karşılıksız serbest bırakabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Bedir savaşından sonra, 

malı olmayan ve akrabaları fidye için gelmeyen esirleri serbest bırakmıştır. Bunlardan 

biri Ebu Uzza Amr bin Abdullah el-Cemhi idi. Rivayete göre, bu adam Rasulullah’ı 

şiiriyle övmüş ve ebediyen ona karşı savaşmayacağına dair söz vermişti.242  

“Onlara ne babaları, ne oğulları, ne kardeşleri, ne kardeşlerinin oğulları, ne 

kız kardeşlerinin oğulları, ne kadınları ve ne de ellerinin altında bulunanlar hakkında 

da bir günah yoktur. Allah’tan korkun, şüphesiz Allah, her şeyi görmektedir.”243 

Ayette, Peygamber zevcelerinin yanına babaları, oğulları, kardeşleri, yeğenleri, 

kadınları nasıl serbestçe giriyorlarsa, ellerinin altındaki köle ve cariyelerin girmesinde 

de bir sakınca olmadığı vurgulanmıştır.244 

Müfessirler, “ve ellerinin altında bulunanlar…” ifadesi hakkında da iki görüş 

belirtmişlerdir. Birincisine göre, burada kastedilen cariyedir, erkek köle değil. 

İkincisine göre ise, her iki cins de kastedilmiştir. Ayetteki ifadeye bakılırsa, her iki 

cins de kastedilmiştir.245 

“Şayet yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden 

korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Onlar arasında da 

adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir tane alın. Yahut sahip olduğunuz 

cariyelerle yetinin. Doğruluktan sapmamanız için bu daha uygundur.”246 
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Ayette geçen “ya da sahip olduğunuz cariyelerle…” ifadesi şartsız olarak 

gelmiştir. Ayetin devam edegelen bir geleneğe işaret ettiğini belirten Derveze, bunun 

yeni bir hüküm olmadığını, ayette hür kadınlarla evlenmek yerine cariyelerle 

evlenilmesinin tavsiye edilmesinin, hür kadınlarla evlenildiğinde daha fazla sorun 

çıkacağı esprisine dayandığını, Nisa suresinden247 delil getirerek açıklar.248 

Mutlak surette cariyelerle evlilik günümüzde garip kaçsa da, ayetin nazil 

olduğu dönem göz önüne alındığında bu gariplik ortadan kalkar. Öncelikle 

cariyelerle evlilik, eşler arasındaki haksızlığı kaldırmak için bir yoldur. Cariyelerle 

mutlak manada evlilik, cariyelerin hürriyetini elde etmesi için bir yöntemdir. Çünkü, 

cariyenin doğuracağı çocuk, efendisine nispet edilecek ve efendisinin ölümünden 

sonra cariye çocuğun annesi olması hasebiyle hür olacaktır.249  

Kur’n-ı Kerim’in öngördüğü bu davranış yönteminin, ayetin nazil olduğu andan 

itibaren köleliği kökünden söküp atmaya yönelik, son derce anlamlı bir davranış 

olduğuna değinen Derveze,  İslam’ın cariye edinmeyi belirli şartlara bağlamış olduğunu 

uzun uzun açıkladıktan sonra, incelediğimiz ayette de cariyenin Müslüman olmasının 

şart olarak koşulduğunu belirtir.250 

“(Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla 

(evlenmeniz) de haram kılındı. Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, 

namuslu ve zina etmemek üzere mallarınızla (mihirlerini vererek) istemeniz helal 

kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mihirleri verin. Mihir 

kesiminden sonra (bir miktar kesinti için) karşılıklı anlaşmanızda size bir günah 

yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.”251  

“Elleriniz altında bulunan imanlı genç kızlarınız” ifadesi ile, “Evli 

kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı.” ifadelerinde müfessirlerin bir çok 

rivayette bulunduklarını söyleyen ve bu rivayetleri değerlendiren Derveze’ye göre 

burada kastedilen cariyelerdir.252 Burada kastedilen cariyelerin özellikleri ise, sadece 
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efendisinin kontrolü altında bulunmuş, sonradan ya satılmış ya da hibe edilmiş, 

üzerinde sadece efendisinin tasarrufta bulunmuş olduğu cariyelerdir.253   

“Onlardan faydalanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mihirleri verin. 

Mihir kesiminden sonra (bir miktar kesinti için) karşılıklı anlaşmanızda size bir 

günah yoktur.” cümlesini, “burada muta nikahı kastediliyor” ibaresine cevap olarak, 

oldukça uzun bir şekilde açıklayan Derveze, muta nikahının İslamiyet’ten önce 

Araplar arasında çok yaygın olduğuna değinir. Ama muta nikahının İslamiyet’le 

birlikte kalktığını belirtir ve bunu Ku’an-ı Kerim’e ve İslam dinindeki nikah akdine 

uymadığına dair delillerle açıklar.254 

“İçinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, 

ellerinizin altında bulunan genç kızlarınız (sayılan cariyeleriniz)dan alsın. Allah sizin 

imanınızı daha iyi bilmektedir. Hepiniz aynı köktensiniz (İnsanlık bakımından 

aranızda fark yoktur). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost 

tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikahlayıp alın. 

Mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra da fuhuş yaparlarsa onlara 

hür kadınların cezasının yarısı verilir. Bu (cariye ile evlenme izni) içinizden günaha 

düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz sizin için daha da hayırlıdır.”255 

Derveze’ye göre ayet, hür erkeklerin mümin olan cariyelerle evlenmelerini 

içerdiği gibi, bunun hikmeti de bunu ima ediyor. Burada Müslümanlar’a hitap edilerek; 

1- Mali gücü olmayıp hür kadınla bu yüzden evlenemeyenlerin, mü’mine 

olan cariyelerle evlenebileceği,  

2- Allah’ın (c.c.) herkesin imanını en iyi bilen olduğu, kimin yüksek, kimin 

hür, kimin mü’min olduğunu en iyi bilenin O, olduğu,  

3- Evlenmeyi isteyen kişinin, ehlinden izin alarak, ona belirlenmiş mihri 

vermek suretiyle akit yapması gerektiği, 

                                                 
253 DERVEZE, 102-103. 
254 DERVEZE, VI/103-108. 
255 4/Nisa /25. 



 150 

4- Cariyenin hür bir erkekle evlendiği zaman zevce sayıldığı ve sıfah (zina)’dan 

korunmuş, gizli dost edinmekten uzak olmuş olduğu,. ona düşenin artık üzerine vacip 

olan iffetli olma, kötü yola düşmeme olduğu, şayet evlendikten sonra zinaya düşerse, 

hür kadının cezasının yarısının ona (cariyeye) uygulanacağı bildirilir.256 

Ayet bu Rabbani izni, nefsinin kötülüğe, zinaya, fuhşa düşeceğinden 

endişelenen bir mü’min için meşru kılmıştır. Son üç cümle ise, bu durumu teyit 

etmektedir, bu ayetin nassından ve ruhundan anlaşılır. 257  

“İçinizden imanlı kadınlarla evlenmeyenler, ellerinizin altında bulunan genç 

kızlarınız (sayılan) cariyelerinizle evlensin.” ifadesinin, evlenilecek kadınların 

mü’mine olmalarını aynı şekilde evlenilecek cariyelerin mü’mine kadınlar olmalarını 

telkin etmiş olduğunu, mü’minin ehli kitaptan bir kadınla mutlak (kayıtsız) manada 

evlenebileceği görüşünde, isterlerse bu kadın hürlerden olsun, isterse cariye olsun, 

iffetli olmasının kafi olduğuna değinir.258 

Ayetin nassından ve zahirinden anlaşılacağı üzere, cariyelerle evlenmek 

akitledir, efendi, elinin altında bulundurduğu cariyelerden odalık edinmeyi şart ve 

kayıt getiremez. Müfessirler, ayette geçen “ehlinden izin alarak” cümlesini 

“sahiplerinin izni ile” manasında yorumlamışlardır ki, bu sebeple cariyelerin 

üzerlerinde sahiplerinin, evlendikten sonra dahi hakları olduğu, onlardan izinsiz 

cariyeler evlense, nikahlarının batıl olduğu ayetin imasından anlaşılıyor.259  

Derveze, müfessirlerin, cariyeler evlenip çocukları olduğunda annelerine 

nispet edileceğini, annelerinin sahiplerinin mülkünün de onlara ait olacağını 

söylediklerini belirtir,fakat kendisi bu görüşe katılmaz, çünkü,  bu hususta nebevi bir 

eser veya hulefa-i raşidine dayalı bir delil yoktur. Aynı zamanda Araplar’ın 

adetlerine göre çocuklar babalarına nispet edilirler. “Onları (evlat edindiklerinizi) 

babalarına nispet ederek çağrın.” 260 mealindeki ayet de buna delildir. Eğer baba hür 

ise oğulun da hür olması en isabetli ve en doğrudur. Bu mevzudaki cariyelerin 

çocukları da bu kabilden olup, zikrettiğimiz mevzuya kıyas edilip cariyelerin 
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çocuklarının da babaları vasıtasıyla hür olmaları gerekir.261 Derveze, bu konudaki 

görüşlerine şöyle devam eder: “Hatta tefsirci alimler, çocukların cariye annelerinden 

doğduktan sonra hür olduğunu, bununla kalmayıp annelerini de hürleştirdiklerini, 

üzerlerinden sahiplerinin satma ve hibe etme gibi haklarının da kalktığı noktasında 

müttefiktirler. Cariyenin sahibinin ölmesi durumunda da onları hürleştiriyorlar ve 

onlara “ümmü veled” (çocuğun anası) isminde ayırt edilmeleri kastı ile bu ismi 

kullanıyorlardı. İmam Malik’in tahriç ettiği İbn Mace’nin de Rasulullah’tan 

naklettiği hadis de buna delildir. Rasulullah: “Hangi (cariye) kadının efendisinden 

çocuğu olursa kadın peşi sıra hürdür, azat olmuştur.” demiştir.”262 

“İffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla” 

cümlesi, cariyelerin zina cezasının, hür kadının zina cezasının yarısı kılınması, 

“Hepiniz aynı köktensiniz” cümlesinden kast olunan kişiden tahlif (hafifletme 

manası), cariyelerin hür kadınlara oranla zinaya daha çok düştüklerini ima ediyor. 

Zaten Araplar da bundan dolayı, yani cariyelerin zinaya daha çok düşme 

olasılığından dolayı, onlarla birincil olarak evlenmekten kaçınırken, ikincil olarak da 

dengesizlikten dolayı onlarla evlenmiyorlardı. Araplar’da cariyelerle evlenmemenin 

nedenlerinden bazıları da, onların (cariyelerin) evlendikten sonra hâlâ efendilerinin 

onlar üzerinde tasarrufu olması, çocuklarının cariyelerin halinden farklı olmaması, 

hatta çocuklarının efendilerine ait olmaları idi. Bu sebepten dolayı onlarla 

evlenmekten kaçınıyorlardı, ki zaten bunda zorluk ve ağırlık vardır.263 

“Her biriniz aynı köktensiniz” manasındaki ifade, her halükarda mü’minlerin 

aynı konumda, eşit olduklarını, bu eşitliği köle, cariye ya da hür olmanın 

değiştiremeyeceğini göstermektedir. Ayette, bu noktadaki nefis bir unsur ve denge, 

Kur’ani ince bir üslup olmuş oluyor. 264 

“Şayet evlendikten sonra zina ederlerse (zina eden cariyelerin) üzerlerine, hür 

kadınların cezasının yarısı vardır” cümlesinin, zina eden kadının ve erkeğin cezasının 

yüz değnek olmasını tahdit eden Nur suresindeki ayetten265 sonra inmiş olduğunu 
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gösteren delillere değinen Derveze, ayetteki ifadenin manasının evli cariyelerin zina 

yapması halinde cezasının elli değnek olacağını belirtir.266 

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakınınızdaki 

arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan (cariyeye, köle ve hizmetçi vb.)’a iyi 

davranın. Allah kendini beğenen, böbürlenen kimseleri sevmez.”267 

Ayet, insanlara Allah’a ibadet etmelerini öğütlerken, ellerinin altında bulunan 

köle ve cariyelere de iyi davranmalarını öğütlüyor. Hatta emrediyor. Ayet, kölelere… 

iyi davranmayıp, Allah (c.c.)’ın fazlından verdiği mallarını bu uğurda 

harcamayanları ve köle ve cariyelere de iyi davranmayıp, bu olumsuz davranışları 

tavsiye edip böbürlenen mütekebbirlerin çirkin hallerini de kınar.268  

Derveze, köleye, iyi davranmayı emreden hükümler konusunda on bir tane 

hadis-i şerif vermiş, 269 ayetin yorumunun sonunda ise, “Müslüman’a şer olarak, 

kardeşini hakir görmesi yeter” hadisi ile “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir” hadisini 

örnek göstererek Müslüman köle ve cariyelerin hakir görülmemesi gerektiğini 

açıklamıştır.270 

“Yanlışlıkla olması dışında bir mü’minin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. 

Yanlışlıkla bir mü’mini öldüren kimsenin mü’min bir köle azat etmesi ve ölenin 

ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti 

bağışlamış ola!. Eğer ölen mü’min olduğu halde size düşman olan bir toplumdan ise 

mü’min bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir 

toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve mü’min bir köleyi azat etmek 

gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay 

peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.”271 

Ayette; 
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1) Bir mü’min diğer bir mü’mini hatalı olarak öldürdüğü zaman öldürülenin 

ailesinin de mü’min olmaları durumunda, öldüren kişinin üzerine işlediği suça 

kefaret olarak mü’min bir köleyi azat etmesi ve Allah’a tevbe etmesi farz kılınmıştır. 

2) Bir mü’min diğer bir mü’mini hatalı olarak öldürdüğünde maktulün 

(öldürülenin) ailesi de kafir ve Müslümanlar’ın düşmanı ise, katilin (öldüren), 

işlediği suça tevbe ve kefaret olarak bir köle azat etmesi gerekir.  

3) Yine bir mü’min diğer bir mü’mini hatayla öldürdüğünde maktulün akrabaları 

kafirler ve Müslümanlar’la anlaşmalı iseler, buradaki hüküm de birinci maddenin hükmü 

gibidir. Yani ailesine (maktulün) diyet verilmesi ve köle azat edilmesidir.  

4) Eğer katil bir şey bulamazsa ve mü’min bir köle azat etmeye güç 

yetiremezse, bu durumda kefaret olarak ödenecek bedel, art arda tutulacak oruçtur. 272 

Derveze, Kur’an-ı Kerim’de köle azadı ile ilgili bu kadar çok ayetin 

bulunmasının, Kur’an-ı Kerim’in köleliği kaldırmak için mücadele ettiğinin 

göstergesi olduğu üzerinde açıklamalarda bulunur.273 

“Kafirlerle savaşa giriştiniz mi vurun boyunlarını, onları iyice kırıp, bozguna 

uğrattıktan sonra sağlamca bağlayın. Daha sonra dilerseniz karşılıksız salıverirsiniz, 

dilerseniz fidye karşılığı bırakırsınız. Savaş bitip silahlar bırakılıncaya kadar bu 

böyledir. Allah dileseydi savaşsız da helak ederdi onları. Fakat Allah bir kısmınızı 

diğer bir kısmınızla sınamak istiyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince; onların 

amelleri asla boşa çıkmayacaktır.”274  

Ayette, esirlere nasıl muamele yapılacağına dair kurallar belirtilip, esirler 

konusunda Müslümanlar’ın muhayyer oldukları belirtiliyor. Duruma göre isterlerse 

onlara iyi davranır ve karşılıksız serbest bırakırlar, isterlerse de onlardan fidye alarak 

serbest bırakırlar. 275 

“(Savaşta) inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun” 

cümlesini, takip eden iki cümlede, savaş esirleri ve kölelik meselesiyle ilgili ayetler 
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arasında özel bir ilinti yoktur. Ayetlerin ruhundan, içeriğinden akla ilk gelen şey, mutlak 

manada kafirlerle savaşmayı teşvik sadedinde yapılan genel bir hitap olmasıdır.276 

“Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın)” 

cümlesinde Derveze’ye göre, savaşı hedefleyen Kur’ani bir hüküm vardır. Bu hüküm 

helak etmek için değil düşmanları ancak edeplendirmek, cezalandırmak, gücünü 

göstermek içindir. Bu amaç  gerçekleştiği zaman da savaştan vazgeçmek vacip olur. 

Çünkü, Allah (c.c.)“Yeryüzünde ağır basıp küfrün belini iyice kırıncaya kadar hiç 

bir peygambere esirler sahibi olmak yakışmaz”277 ayetinde peygamberin heybet ve 

kuvveti, düşmanın kalbinde kökleşmedikçe esir almanın gerekmediğini vurguluyor. 

Ancak, öldürerek onların kökünü kurutma yerine, onlardan esir almanın bir sakıncası 

olmaz. Buradaki ayetin ifade ettiği hüküm ise, düşmanları öldürmek ve onları alt 

etmek için baskın düzenlediklerinde Müslümanlar’ın galip gelmeleri durumunda esir 

almalarına hoşgörüyle bakmaktadır.278 

“Sonra onları ya  karşılıksız salıverirsiniz, ya da onlardan fidye alırsınız” 

cümlesinden, kafirlerden alınan esirlerin durumu konusunda daha önce ifade edilen 

iki şekilden birisiyle savaş hali sona erdikten sonra, Müslümanlar’ı, fidye almadan 

iyilik ederek onları serbest bırakma ile, fidye karşılığı salıvermek arasında serbest 

bıraktığı anlaşılmaktadır. Ayetin tabiatıyla tercih hakkı Müslümanlar’ın yöneticisine 

aittir. Derveze, bu ifade hakkında tefsir kitaplarında İbn Abbas, Mücahid, Dahhak, 

Şafii, Ebu Yusuf ve diğerlerine atfedilen birçok görüşün serdedilmiş olduğunu 

belirtir.279  

Bu görüşleri özetlersek; 

1) Bu cümlenin hükmünün, Tevbe süresinde “Haram ayları çıkınca (Allah’a) 

ortak koşanları nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme 

yerinde otur(up) onları bekleyin. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse 

yollarını serbest bırakın. Çünkü Allah bağışlayan, esirgeyendir”280 mealindeki ayetle 
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neshedildiğinden, kafir esirleri, ne fidye karşılığı ne fidyesiz bırakmak caiz olmayıp, 

yapılması gereken onları öldürmek ya da kölelikte tutmaktır.281 

2) Ayet muhkemdir. Fidye karşılığı veya fidyesiz onları serbest bırakma 

hakkını imama tanıdığı gibi, onları öldürme yetkisini de tanımıştır. Çünkü Tevbe 

süresinde biraz önce zikredilen ayet-i kerimede bu (öldürme yetkisi) ona tanınmıştır. 

3- Ayet öldürmeyi caiz görüyor ve ayetin bu hükmü muhkemdir. İmam için 

esirleri fidye karşılığı, fidyesiz serbest bırakma veya kölelikte tutma yetkisi vardır. 

4- Öldürmek caizdir. Çünkü Rasulullah Bedir esirlerinden fidye almadan 

önce Haris oğlu Nadir, Ebu Muayt oğlu Ukbe gibilerinin öldürülmelerini emretmişti. 

5- Tefsircilerin zikrettikleri örneklerden birinde, Müslümanlar’dan bir seriyye, 

Yemame Beyi Sümame’yi esir almıştı. Rasulullah onu hapsetmişti ve zaman zaman 

İslam’ı ona arz ediyordu. Sümame ise, Müslüman olmaya değil, kurtuluş akçesini 

(fidye) vermeye hazır olduğunu söylüyor. Sonra Allah Resulü O’nun fidyesiz 

bırakılmasını emrediyor ve o da bırakıldıktan sonra Müslümanlığını ilan ediyor.  

6- Ayette geçen “menn” (lütfetmek) kavramı esirleri öldürmeyi veya köle 

edinmeyi ya da fidye karşılığında serbest bırakmayı ifade ediyor.282 

Derveze, yukarıya özetleyerek aldığımız görüşlere katılmaz. Bu konuda 

şunları söyler:  

l- Ayet-i kerimede düşman askerlerinin esir alındıktan sonra 

öldürüleceklerine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, bu ayeti nesheden ve 

esirlerin  öldürülmemelerini ifade eden bir ayet de yoktur. Tevbe süresinde zikredilen 

ayet ise, müşriklerin bulundukları yerde öldürülmelerini emrediyor, esir alındıktan 

sonra öldürülmelerini ifade etmiyor. 

2- Ayette esirleri mutlak surette köle edinmeye dair bir ifade bulunmamakla 

birlikte Kur’an’da bunu açıklayan herhangi bir nass da yoktur.  
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3- Nebi (s.a.s.)’nin bazı esirleri fidyesiz serbest bıraktığına dair bazı rivayetler 

zikredilmiştir.  

4- Bedir esirlerinden Ebu Muayt’ın oğlu Ukbe, Haris oğlu Nadir’in 

öldürülmeleri, ayetin inişinden önce idi. Dolayısıyla esirleri fidye karşılığı veya 

fidyesiz serbest bırakmayı öngören bu ayetin siyakında esirleri öldürmek hususunda 

bununla amel etmek caiz değildir.283  

Derveze’ye göre, ayetin hükmünün muhkem olup, nesh edilmediğini 

söylemek mümkündür. Bu hüküm şudur: İmamın, İslam ve Müslümanlar için savaş, 

siyaset ve tebliğ yönünden gördüğü maslahat icabı, esirleri fidye karşılığı veya 

fidyesiz, serbest bırakma seçeneğine sahip olduğu, esirleri öldürme hakkının olmadığı 

söylenebilir. Eğer Rasulullah’ın savaş esirlerini köle edindiği, onları sattığı, 

mücahitlere ganimeti tevzi ettiği esnada onları da mücahitlerle paylaştırdığı, onlardan 

1/5’ini Beytü’l Mal’e ayırdığı yolundaki rivayetler olmasaydı diğer birçok tarihi 

rivayetin anlattığına göre İslam’ın ta başından beri süregelen İslami fetihlerde 

uygulanan ve tevatür yoluyla bir teamül halinde düşman kafirlerin erkek, kadın ve 

çocuklarından esir aldıkları, ayırım yapmadan köle edindikleri, Müslüman olmadıkça 

köle muamelesini kendilerine uyguladıkları yolundaki haberler olmasaydı ayetten 

böyle bir hüküm çıkarılabilirdi. Esirler, köle edinilmeden Müslüman olurlarsa artık 

onlar köleleştirilemez, dolayısıyla fidyeli veya fidyesiz salıverilme hükmünün 

çerçevesine girmezler. Bu anlattıklarımızdan, ayetin hükmü üzerinde nebevi bir 

tadilatın yapıldığını söylemenin mümkün olduğu anlaşılıyor.284 Bu tadilat, onları köle 

edinme ile fidyesiz salıverme arasında tercih hakkına sahip olmasıdır. Ayet-i 

kerimenin, imamın fidyesiz serbest bırakmak istemediği, fidye vermeye gücü 

yetmeyen esirler konusunda bir hüküm belirtmediği düşünülüyor. O halde 

Peygamber’in getirdiği tadilat, ayetin, hükmünü belirtmediği durumun bir izahı ve bir 

tefsiridir. İnsanları köleleştirmeye başlıca sebep teşkil eden ve birçok toplumları, 

ülkeleri kapsayan, savaş esirlerini köle edinme geleneği uzun zamandan beri 

Müslüman olmayan bir çok toplumda, yakın tarihe kadar devam etti. Zikri geçen 

ayet, köle edinme geleneğine kesin bir darbe indirmiştir. Ayete yönelik nebevi tadilat 
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ise ayetin bu konudaki şiddetini hafifletme keyfiyetini taşımıyor. Çünkü bu bir 

muhayyerliktir, gereklilik değildir. Mekki ve Medeni surelerde geçen örneklerden de 

anlaşıldığı üzere, ayetin köleleri azat etmekle ilgili içerdiği bir çok sebebi ve sünnetin 

ihtiva ettiği hususları ilave ettiğimiz zaman, Kur’an ve sünnetin kölelik müessesesini 

ortadan kaldırmayı hedeflediğini, kölelik konusunda Kur’an ve sünnette varit olan 

hükümlerin amacının, köleliği onaylayıp teyit etmek değil, pratikte uygulanan bir 

olayı takip etmek ve ona göre hükmünü belirtmek olduğunu söyleyebiliriz.285 

“İçinizden bekarları ve köle-cariyelerinizden iyileri evlendirin. Eğer yoksul 

iseler, Allah, lütfuyla onları zengin eder. Allah(ın mülkü) geniştir. O bilendir.”286 

Ayette Müslümanlar’ın, evlenmemiş erkek ve kadınlar ile köle ve 

cariyelerinden evlenmeye uygun olanları evlendirmeleri teşvik edilmiştir. Fakirliğin 

evlenmeye bir engel olmadığı, evlenecek çiftlerin fakir olması halinde Allah’ın onları 

lütfü ile zenginleştireceği ve Allah’ın geniş lütuf sahibi olup her işin gereğini 

bildiğinin belirtildiğini ve bunların bir nasihat şeklinde sunulmuş olduğunu belirten 

Derveze, ayetin üslubundan genel olarak evliliğin gerekliliği  hatta bu gerekliliğin 

köleleri de kapsadığının anlaşıldığını söyler.287 Ayet, fakirlik ve dar geçimin, 

evlenmeye uygun olan erkek ve kızların hatta köle ve cariyelerin evliliğine engel 

olduğu kanaatine son vermektedir. Anlaşılacağı üzere, ayetteki ifade özel bir tarzda 

köle ve cariye sahiplerine hitap etmektedir. Çünkü engel çıkaranlar onlardır. Ayette, 

mihirde mutedil olmak ve insanların genelinde bulunan geçim standardı karşısında 

zorluk göstermemek gerektiği ifade edilmiş olsa gerek. Aynı zamanda, ayette 

emredilenlerin gerçekleşmesine Müslümanlar’ın yardımcı olması da teşvik edilmiştir. 

Gerek bu ifade, gerekse önceki ifadeler, İslam’ın söz konusu üstün hikmetlerdendir.288 

“Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zengin edinceye 

kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariye)lardan 

mükatebe (akdi) yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde iyilik görürseniz mükatebe 

yapın ve Allah’ın size verdiği maldan onlara da verin. Dünya hayatının geçici 

menfaatlerini elde etmek için, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa 
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zorlamayın. Kim onları (fuhşa) zorlarsa, şüphesiz Allah (fuhşa) zorlanmalarından 

sonra (o kadınlara karşı) bağışlayıcı, esirgeyicidir.”289 

Derveze, ayette himayesinde köle-cariye bulunanlara köleleriyle -köleler 

isterlerse- sözleşme yapmalarının ve evlenmeye yeterliliği olanlara, efendilerin 

Allah’ın  kendilerine verdiği maldan maddi yardımda bulunmalarının emredildiğini, 

cariye kızlar iffetli olmayı yeğlediklerinde dünyalık menfaatler uğruna onların fuhşa 

zorlanmamaları gerektiğini, cariyelere böyle davrananların korkutularak Allah’ın 

mağdur olan cariyelere mağfiret vaad ettiğinin bildirilmekte olduğunu söyler.290 

Derveze, ayetteki “Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariye)lardan mükatebe 

(akdi) yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde iyilik görürseniz mükatebe yapın ve 

Allah’ın size verdiği maldan onlara da verin” ifadesinin, Müslümanlar’dan biri 

hakkında nazil olduğunu, -Kölesi, azat olmak için anlaşma yapmak istemiş, bu 

Müslüman ise kabul etmemişti. Bunun üzerine kölesi durumu Rasulullah (s.a.s.)’a 

şikayet etmişti.- “Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için, namuslu 

kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın” ifadesinin ise, Abdullah İbn Ubey bin 

Selül hakkında nazil olmuş olduğunu, -Zira, o da iki cariyesini fuhşa zorluyor ve 

böylece kazandıklarını kendisine vermelerini istiyordu. Bunun üzerine iki cariye Nebi 

(s.a.s.)’ye durumu şikayet etmişlerdi.- ayetin de bölüm bölüm nazil olduğunu belirtir.291  

Derveze, bu ayetin yorumundan sonra kölelerle özürlük sözleşmesi yapma 

hakkında oldukça uzun yorumlarda bulunmuştur. Burada kölelerle sözleşme 

yapmanın, kölenin özgürleşme yollarından biri olduğunu, ayetin akışının, köle azat 

etmek gibi, köleyle özgürlük sözleşmesi yapmanın ayetin inişinden önce 

uygulandığını göstermekte olduğunu, Kur’an’ın bu uygulamayı pekiştirmiş olduğunu 

belirtir. Çünkü, bu uygulama, Kur’an’ın değişik münasebetlerle köleleri azat etmeye 

teşvik ettiği tavırlarla bağdaşmaktadır. Ayetin kapsamı içinde, sözleşmeli kölelere 

maddi yardımda bulunmanın teşvik edilmiş olması, kölelerin özgürleşmelerinin, 

serbest kalmalarının kolaylaştırılmasına yönelik açık bir mesaj niteliğindedir.292 

Derveze, “Bir köle özgürlük sözleşmesi imzalandığı andan itibaren, kendi şahsı 

için çalışıp kazanma hakkına sahip olur; bundan dolayı gerek efendisinden ve gerekse 
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başkalarından sadaka ve zekat alabilir; efendisi bu sözleşmeyi bozma veya bundan 

önce olduğu gibi onu birine hibe etme, satma veya örneğinden istifade etme yetkisine 

sahip değildir; ancak kölenin cayması, özgürlüğüne karşılık olarak söz verdiği malı 

vermemesi başka; verdiği sözü yerine getirip istenen malı ödediği andan itibaren o ve 

çocukları özgür olurlar.” der. Bunun, Kur’ani yaşamın amacıyla da örtüşmekte 

olduğunu belirtir ve buna Hz. Peygamber’in sözlerinden de deliller getirir.293  

Özgürlük sözleşmesini imzalamanın vacip veya müstahap oluşu hakkında 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları vacip, bazıları da müstahap olduğu  

görüşündedir. Tefsir bilginleri bir kölenin özgürlük sözleşmesini imzalamak 

istediğini, efendisinin bunu kabul etmediğini ve kölenin gidip onu Hz. Ömer’e şikayet 

ettiğini, Hz. Ömer’in onu çağırıp kırbaçla dövdüğünü, sonra ona: “Eğer onlar da bir 

hayır bilirseniz, onlarla sözleşme yapın” ayetini okuduğunu, bunun üzerine adamın 

sözleşme yaptığını anlatırlar. İlk bakışta, “eğer onlarda bir hayır bilirseniz” 

ifadesinin, bunu takdir etmeyi efendiye bıraktığı şeklinde bir anlam algılanıyor; 

ancak, bir kölenin Peygamber’imize başvurduğu, ayetin de bu başvuru üzerine indiği 

ve Peygamber’imizin efendisini çağırıp sözleşme yaptırdığı şeklindeki rivayetle, Hz. 

Ömer’le ilgili rivayet, yöneticinin bu takdiri kullanma yetkisine sahip olduğunu ve 

uygulamaya koyabileceğini göstermektedir. 294 

“Kadınlara zıhar edip sonra söylediklerinden dönenler, kadınlarıyla ilişkiye 

geçmeden önce bir köleyi azat etmelidirler. Size öğütlenen budur. Allah 

yaptıklarınızı haber almaktadır.”295 

Ayette kadınlarına zıhar yapıp, daha sonra bu sözlerinden pişman olup 

dönmek isteyenlere, bir köleyi azat etmenin emredildiğini belirten Derveze, ayetin 

iniş sebebine dair birkaç rivayeti oldukça tafsilatlı bir şekilde açıklar.296  

Derveze, azat edilecek kölenin Müslüman, kafir veya zimmi olması hakkında 

imamların ihtilafa düştüklerini, bazı imamların ayetteki ifadenin mutlak olması 

sebebiyle bunun fark etmeyeceğini söylediklerini, bazılarının ise hata ile öldürme 
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suçundaki kefaretle benzerliğe binaen Müslüman olması gerektiğini söylediklerini, 

çünkü ayette “Mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ailesine teslim 

edilecek bir diyeti vermesi gerekir”297 ifadesinin geçtiğini belirtir ve kendisinin de 

ikinci görüşe katıldığını söyler. Bizce, ikinci görüş daha isabetlidir. 298 

Derveze, imamların büyük çoğunluğunun, kefaret çeşitlerinin sıralamasını 

dikkate almak gerektiği görüşünde olduklarını, bunun içinde öncelikle köle azat etmek 

gerektiğini belirttiklerine değinerek, bu çıkarımın Ku’an’ın ruhu ile uyuştuğunu ve 

doğru bir çıkarım olduğunu belirtir.299 Ayrıca ayetteki zorunlu kefaretin, kölenin 

özgürlüğüne kavuşması için, bir fırsat olarak değerlendirildiğini, buna Kur’an’ın 

değişik yerlerde, değişik vesilelerle temas ettiğini ve mü’minlerin bu tür ameller 

işlemeye teşvik edildiğini belirtir.300  

“Allah sizi, yeminlerinizdeki rastgele söylediğiniz, boş sözlerden dolayı 

sorumlu tutmaz, ancak yeminlerinizle bağladığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu 

tutar. Onun kefareti, ailenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasından on yoksulu 

doyurmak ya da onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. 

Bunlara imkan bulamayan için üç gün oruç vardır. Bu yemin ettiğinizde bozduğunuz 

yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah, size ayetlerini böyle 

açıklar, umulur ki şükredersiniz.”301 

Derveze, ayette geçen azat edilecek köle için bazı alimlerin mümin olması 

gerektiğini, Nisa suresindeki ayeti delil göstererek, söylediklerini, bazı alimlerin ise 

kölenin azalarının eksik olmaması, küçük olmaması gibi hususlara dikkat ettiklerini 

belirtir. Kendisi de, azat edilecek köle için “mü’min” olmanın şart koşulmasının 

yerinde olunduğunu belirterek, ancak azat edilecek mü’min bir köle bulunmazsa, 

mü’min olmayan bir kölenin azat edilmesinin caiz olduğuna ilişkin bir görüş 

belirtir.302 Bu görüşünü de şöyle delillendirir; “Çünkü her şeye rağmen bu davranışta 

yüce Allah’ın mutlak olarak onurlu kıldığı insan denen canlı türünün bir bireyinin 

özgür kılınması söz konusudur. Azat edilecek kölenin kusurlu olmamasını ve yetişkin 

olmasını şart koşanların da bunu kastettikleri anlaşılıyor, ki yemin eden kişi satın alıp 
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azat edeceği köle hususunda herhangi bir ruhsat aramaya kalkışmasın. Gerçi sağlam 

ve yetişkin insanın azat edilmesi daha yararlıdır; ancak hasta ve yaş olarak küçük bir 

kölenin azat edilmesi de iyilik ve şefkat duygularının yansımasıdır. Bu yüzden 

yukarıdaki şartı zorunlu görmüyoruz.”303 

“Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere, düşkünlere, onlar üzerinde 

çalışanlara, kalpleri ısındırılacak olanlara, kölelik altında bulunanlara, borçlulara, Allah 

yoluna ve yolcuya aittir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”304 

Fi’r-Rikab; efendilerine taksitlerle ödeyecekleri miktar karşılığında 

hürriyetlerini satın alacak olan anlaşmalı kölelerdir. Rivayetlerde de, aktarıldığı gibi 

direkt olarak bir köleyi azat eden kişi, azat ettiği köle üzerinde söz ve yetki sahibi 

olur. Böylelikle köle azat eden kişi daimi bir menfaat elde etmiş olur. Oysa ki 

zekatta, böyle bir durum söz konusu değildir. Bazıları da bu kelimenin bir kölenin 

kölelik bağını çözmek anlamında olduğunu söylemiştir. İbn Abbas’ın zekat ile köle 

azat edilmesini caiz gördüğü rivayet edilmiştir. “Köle azat etmek” kelimesine bu 

anlamı vermek daha doğrudur. Çünkü hem sözleşmeli, hem de sözleşmesiz köleleri 

kapsamaktadır. Şanı yüce olan Allah kesin olarak köle azat etmeyi teşvik etmiş ve 

bunun için bazı yasalar koymuştur. Burada bu güzel insanlık vazifesine bir 

yönlendirme vardır.305 

İzzet Derveze, Kur’an’ın bugünün insanları tarafından en güzel şekilde 

anlaşılması için çalışan bir alimdir. Ayetleri nüzul sıralarına göre ve indiği dönemin 

özellikleri hatırlatılarak yorumlamasının da bu sebeple olduğunu açıklar.306 Amacı 

bugünün insanının Kur’an’ı temel yapısıyla anlamasını sağlamak olan müellifimizin 

yaptığı açıklamalar da bize Allah’ın gönderdiği son din olan İslam’ın her dönemde 

insanlığın ihtiyacına cevap verdiğini, kölelik gibi insanlık onuruna yakışmayan bir 

kurumu kaldırmak için her türlü tedbiri aldığını gösteriyor. 

7) SEYYİD KUTUP 

“Yüzlerinizi maşrık ve mağrip tarafına çevirmeniz birr değildir. Lakin birr; 

Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman eden; malını seve 
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seve yakınlarına, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere ve köleleri, esirleri 

kurtarmaya sarf eden; namazı dosdoğru kılan; zekatı veren; muahede yaptıklarında 

ahitlerini yerine getiren; sıkıntıda, hastalıkta ve şiddetli savaş anında sabr u sebat 

gösterenlerinkidir. İşte sadık olanlar da onlardır, muttaki olanlar da...”307 

Yukarıdaki ayetin yorumunda Seyyid Kutup, İslam’ın köleye mali yardım 

yapılması hakkındaki emrinin, İslam’a kılıç çekmek gibi kötü bir fiili işlemesi 

sonunda köle olmuş kimseyi, hürriyete ve insanlık şerefine kavuşturmak için 

olduğunu, ona bu imkanı sağlamanın ise ya satın alıp azat etmekle yahut da 

efendisiyle yapmış olduğu mükatebe anlaşmasının tahakkuku için mali yardım yapıp, 

hürriyetini sağlamakla olacağını belirtir.308  

Köle, azat olmayı veya mükatebe ile kölelikten kurtulmayı istediği an, İslam 

onun hürriyetini ilan eder. O günden itibaren, kölenin çalıştığı ve kazandığı şeyler 

kendi hesabına kaydedilir. Zekat ve hayır yolda verilen yardımları almağa hak 

kazanır. İslam’ın sağladığı bütün bu imkanlar, onun en kısa zamanda kölelikten 

kurtulup hürriyetine kavuşması içindir.309 

“Ey iman edenler! Maktüller hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile, köle 

köle ile, dişi dişi ile. Fakat kimin lehine maktulün kardeşi tarafından bir şey 

affedilirse, maruf olan emre ittiba etmeli, ona güzellikle diyet ödemelidir. Bu, 

Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve rahmettir. Artık bundan sonra kim haddi teca-

vüz ederse, onun için pek acıklı bir azap vardır.”310  

Ayetin sebeb-i nüzulünde Seyyid Kutup, cahiliye devrinde Arap kabileleri 

arasındaki mücadelelerde, her iki tarafın da, gerek diyet, gerekse kısas konusunda 

haksızlık yaptığını belirterek, kendilerinden bir köle öldürüldüyse, karşı taraftan bir 

hür öldürmek istediklerini… fakat ayetin “…katilde kısas yapılır. Hür hür ile, köle 

köle ile, dişi dişi ile” hükmüyle bu uygulamalara son verdiğini, aynı zamanda bu 

ayetin “Nefse karşılık nefs”311 ayetni nesh ettiğini belirtir. Bu ayetlerden anlaşıldığı 
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gibi Müslümanlar’ın kanlarının ve canlarının eşit olduğunu Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 

hadis-i şeriflerinden örnekler çerçevesinde açıklar.312 

Seyyid Kutup köleliğin, iktisadi ve içtimai bir mesele olduğunu, cariyeleri 

istihdam etmenin, esirleri köle yapmanın alem şumul ve devletler arası bir adet 

olduğunu, içtimai problemlerin dış yönünü ve yerlerini değiştirmeden önce, onun 

esas sebep ve amillerini değiştirmek gerektiğini belirtir.313   

Köleliğin ancak, devletler arası toplu antlaşmalar ve ittifaklarla çözüleceğine 

inanır. İslam’ın köleliği asla kabul etmemiş olduğunu, Kur’an’da esirleri 

köleleştirmek mevzuunda bir hükmün de olmadığını belirtir.314 

İslam geldiği zaman köleliği, iktisat aleminin üzerine oturduğu cihanşumül 

bir esas olarak bulmuştur. Esirleri köleleştirmek, devletler arası bir örftü. Savaşan her 

millet, esirleri köleleştiriyordu. Elbette ilk hamlede hakim olan içtimai bir nizamı, 

devletler arası bir konuyu halletmekle oyalanamazdı.315 

Seyyid Kutup, İslam’ın köleliği kaldırmak için aldığı tedbirleri ise özetle 

şöyle açıklar: İslam önce köleliğin membaını, doğuş yerlerini kurutmuştur. Önce, 

kontrolü imkansız olan içtimai bir sarsıntı ihdas etmeden, köleliği, zamanla birlikte 

ilga etme yolunu seçmiştir. Bu da ancak, kölelere münasip, bol hayat şartlarını 

hazırlamak ve insani kerametlerini en son hududuna kadar teminat altına almakla 

mümkün olurdu. İslam, ilk olarak meşru harp esirleri ve köle nesilleri ile ilgili, kölelik 

kaynaklarını kuruttu. Çünkü o günün örfüne göre İslam düşmanı cemiyetler, 

Müslüman esirleri köleleştiriyorlardı...  Yeryüzünde iktisadi, içtimai nizamların 

kaidesi haline gelen, örflere muhalif olan bir hükmü, İslam o gün cemiyetlere zorla 

kabul ettirecek kudrette değildi. Eğer İslam, esirlerin köleleştirilmesini önleyen bir 

prensip getirseydi, bu sadece Müslümanlar’ın elinde bulunan esirlere münhasır bir 

icraat olacaktı. Halbuki orada Müslüman esirler, köleliğin kötü neticeleriyle karşı 

karşıya bulunuyorlardı. Bu ise İslam düşmanlarının Müslümanlar’a karşı tema’larını 

arttırmak demekti. Eğer İslam; Müslüman devletin iktisadi durumunu düzenlemeden 
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önce, fiilen mevcut olan köleler nesline hürriyet vermeyi kararlaştırmış olsaydı; onları 

tutanlara da bu köleleri bırakmalarını söyleseydi; o zavallıları gelir kaynağı olmadan, 

bakıcısı bulunmadan, yeni doğan cemiyet hayatını bozan ahlaki sükuttan kendilerini 

koruyacak yakın kimseleri bulunmadan terk etmiş olacaktı. İşte meydanda olan, kökü 

derinlere inen bu durumlardan dolayı, Kur’an esirleri köleleştirmek mevzuunda hiç 

bir hüküm vaaz’ etmemiştir. Sadece ya iyilik yapıp karşılıksız serbest bırakılmalarını 

ya da fidye karşılığı serbest bırakılmalarını316 emretmiştir.317  

Bununla beraber İslam’ın, esirleri köleleştirmemek mevzuunda da bir hüküm 

koymamış olduğunu, Müslüman devleti duruma göre, muamelede serbest bırakmış 

olduğunu, belirtir. İslam’ın çok çeşitli olan kölelik kaynaklarının kurutmasıyla 

kölelerin sayısının azaldığını, geriye kalan bu pek az miktarı da Müslüman cemaatin 

içine katarak, Müslüman kitlenin potasında erittiğini ve sonra da bağlarını keserek 

hürriyet bahşetme yolunu tuttuğunu belirtir.318  

İslamiyet’in mevcut köleleri, hürriyetine kavuşturmak için yaptığı uygulamaları 

ise Seyyid Kutup şöyle açıklar: “Köle, efendisiyle anlaşarak, fidye karşılığında hürriyet 

isteme hakkına sahipti. Hürriyetini istediği andan sonra, çalışma, kazanma, mal, mülk 

edinme hürriyetine de sahip oluyordu. Fidyesini ödeyebilmek için başkasının yanında 

da çalışabilirdi. Böylece fiilen hürriyetin dayanaklarından istifade etmiş oluyordu. En 

sonunda da Müslümanlar’dan alınan zekatlardan Beytü-l Mal (devlet hazinesi) ona 

yardım ediyordu. Aynı zamanda hürriyetini elde edebilmesi için, Müslümanlar ona 

mali yönden de destek oluyorlardı. Ve yine zina gibi günahlara kefaret olarak köle azat 

etme, bu yardım fonunun açık bir örneğidir. Hata ile adam öldürmenin kefareti de bir 

köle azadıdır. Bu metotla kölelik, zamanla kendiliğinden ortadan kalkacaktı.”319  

İslamiyet’in köleliği bir defada ilga etmesi durumda, toplumda büyük 

sarsıntıların meydana geleceğini ve cemiyette en çok sakınılması gereken 

bozuklukların baş göstereceğini belirten Seyyid Kutup, bundan sonra İslam 

cemaatinde çoğalan kölelerin, yavaş yavaş İslam nizamından inhirafından 
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türediklerinin, bir gerçek olduğunu da söyler.320  Fakat burada mesuliyetin İslam’ın 

olmadığını, insanların İslam nizamından az çok inhiraf ettiği devirlerde, İslam’dan 

uzaklaştıklarını ve İslam’la alakaları kalmadığını ve İslam’ın mübarek halkasından 

koptukları için suçlu olanların İslam’ın halkasından kopan insanlar olduklarını 

belirtir.321 

“İman edinceye kadar müşrike kadınları nikahlamayınız, iman eden bir cariye 

müşrike bir kadından –o sizin hoşunuza gitse de– elbette daha hayırlıdır, iman 

edinceye kadar müşrik erkeklerle de kızlarınızı nikah ettirmeyin; iman eden bir köle 

bir müşrikten –o sizin hoşunuza gitse de– elbette daha hayırlıdır. Onlar sizi 

Cehennem’e çağırırlar. Allah ise Cennet’e ve mağfirete çağırır ve tezekkür etsinler 

diye insanlara ayetlerini açıkça bildirir.”322 

 “İman eden bir cariye, müşrike bir kadından –o sizin hoşunuza gitse de– 

elbette daha hayırlıdır.” cümlesinin, Allah katında gönül güzelliğinin daha derin ve 

daha iyi olduğunu belirttiğini söyleyen S. Kutup, Müslüman olan bir cariyenin  

İslamiyet’e girmesiyle kendisini soylu bir hale getirerek, müşrike bir kadından daha 

yücelere çıkardığını, bu cümlenin ayette tekrar edilmesinin tekit (vurgulamak) için 

olduğuna değinir.323  

“Eğer (kendileri ile evlendiğinizde) yetim kızların haklarını gözetemeyeceği-

nizden korkarsanız, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak 

üzere nikah edin. Şayet aralarında adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz, o 

zaman bir tane almalısınız. Veya sahip olduğunuz cariye ile yetinmelisiniz. İşte bu, 

adaletten sapmamanıza daha uygundur.”324 

“Eğer (kendileri ile evlendiğinizde) yetim kızların… sahip olduğunuz cariye 

ile yetinmelisiniz” ifadesinde, cahiliye devrindeki uygulamalarla karşılaştırıldığında, 

cariyelerle evlenmenin, cariyenin insanlık şeref ve haysiyetinin iadesi yönünden 

büyük bir ehemmiyet arz ettiğini belirten Kutup, bu evliliğin cariyeyi ve neslini 

efendisinin elinde hürleştirme yolunu güden bir evlendirme olduğunu, -hatta evlenme 
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anında efendisi cariyeyi azat etmese bile, cariye, doğum yaptığı günden sonra “çocuk 

anası” “ümmü veled” olarak tanınır, efendisinin onu satması yasaktır.- belirtir.325 

Bunun dışında kölelik ve cariyelik sadece savaşlar sonucunda zaruretlerden 

meydana gelir. Fakat unutulmaması gereken bir husus da, savaş esirlerinin de fıtri 

ihtiyaç ve arzularının olduğudur. Eğer cariyelerle evlenmeye izin verilmeseydi, cariye 

bu ihtiyacını başkalarıyla giderecektir. Bu da toplumun ahlaki yapısını bozmaya 

yetecektir. İşte bu vb. sebeplerden dolayı İslam dini cariyelerin efendileri ile bir arada 

olmalarına izin vermiştir.326 

Seyyid Kutup, “Fakat –tarihin bazı devirlerinde görüldüğü gibi– parayla, cebren 

ve diğer yollarla çokça cariye alarak köşk ve saraylarda toplamak, onları hayvani 

arzuların tatminine vasıta kılmak, cariyelerle çalgılı, danslı, içkili ve eğlenceli gece 

alemleri tertiplemek ve daha buna benzer bize nakledilenlerin, İslam’la kıl payı ilgisi 

yoktur,”327 diyerek bu yapılanların yine insanların suçları olduğunu uzun uzun açıklar.328 

“Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, 

ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilir. Bir 

birinizdensiniz, aynı soydansınız. Onlarla, zinadan kaçınmaları, iffetli olmaları ve 

gizli dost tutmamış olmaları halinde velilerinin izni ile evlenin ve maruf olan şekilde 

mehirlerini verin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa, onlara hür kadınlara verilen 

cezanın yarısı verilir. Bu, içinizden günaha girme korkusu olanlaradır. Allah 

Gafur’dur, Rahim’dir.”329 

İslam dini insanlara daima, mizaç ve güçlerini hesaplayarak muamele 

etmiştir. Bu ayette de, Müslüman’ın içinde bulunduğu şartları düşünülerek, hür bir 

kadınla evlenmeye gücü yetmiyorsa, cariye ile evlenmelerine izin verilmiştir.330 

İlk Müslüman topluluğun arasında harp kalıntıları olan köleler ve cariyeler 

bulunmaktaydı. Bunlar hakkında da gerekli tedbirler alınıp, meselelerine çare 

bulunmuştur. Cariyenin efendisiyle münasebet kurabilmesine cevaz vermek de, onun 

yaratılışından gelen ihtiyaca cevap vermek gayesini gütmektedir. Evleninceye kadar 

efendilerinden başkasına mubah olamazlardı. Ayrıca ücret karşılığı olarak ne kendi 
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hesaplarına ne de efendilerinin hesabına namuslarını satarak, cemiyette fuhşu 

yaymalarına da cevaz verilmemişti. İşte yukarıdaki ayet bunların nikahlanmalarını ve 

bu nikahın gerektirdiği şartları ihtiva etmektedir.331 

İslam, hür olan erkeklerle hür olmayan kadınlar arasında tercih ettiği evlenme 

şartını tayin etmiştir. Tayin edilen bu şartlar daha önce, hür kadınlar için tayin edilen 

şartların aynısıdır. 

1) Bu kadınlar mümin olmalıdır. 

2) Onlara da farz olan ücret (mihir)lerinin ödenmesi.  Bu mihirler cariyelerin 

hakkıdır.332 

Seyyid Kutup, “Onlardan zinadan kaçınmaları, iffetli olmaları ve gizli dost da 

tutmamış olmaları halinde, velilerin izniyle evlenin” ifadesinin yorumunda İslam’ın 

insanları cahiliyet bataklıklarından kurtarmak için geldiğine, çünkü cahiliye devrinde 

efendilerinin cariyeleri, kendi hesaplarına kazanç sağlamak için fuhşa zorladıklarına 

örneklerle değinir.333  

İslam’ın cariyelerle bu münasebetleri düzerlerken, cahiliyenin bataklıklarına 

düşen köle ve cariyelerin hayatlarını da tazim ettiğini, Kur’an-ı Kerim’in cariyelere 

nezaketle davranarak, “kızlarınız” tabirini kullandığını belirten Kutup,  ayette hür olan 

veya hür olmayanlar arasında insan vasfının ön plana çıkarılarak, “Allah imanınızı çok 

iyi bilir, birbirinizdensiniz” ifadesini kullandığı dönemde, köle ve cariyelerin insanlar 

nazarında hiçbir değeri olmadığına dair uygulamaları gerek o dönemde gerekse daha 

sonra yaşamış olan, hatta günümüzdeki devletlerden örneklerle açıklar.334 

“Zekatlar, yalnız fakirlere, yoksullara, zekat toplamaya memur olanlara, 

yürekleri hakka ısınanlara, azat edilecek esirlere, borçlulara, Allah yolunda olanlara 

ve yolda kalanlara verilir. Allah’ın f arzı bu, Allah, Alim’dir, Hakim’dir.”335 

Ayette geçen, “Azat edilecek esirlere…” ifadesini Seyyid Kutup, özetle, şöyle 

yorumlamıştır: 
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O devirde kölelik, bütün dünyada yaygın bir nizamdı. Müslümanlar’la 

düşmanları arasında da esirleri köleleştirmek muamelesi cereyan ediyordu. 

Müslümanlar da elbetteki mukabele-i bil misilde bulunmak ihtiyacını duyacaklardı. 

Ta ki cihan, kölelikten başka bir nizamı tanıyıncaya kadar... Bu hisse, hürriyeti 

karşılığında muayyen bir meblağı ödemek üzere efendisiyle anlaşma yapan kölelere 

yardım gayesiyle veriliyor ve böylece köle, zekatın de yardımıyla hürriyetini 

kazanıyordu ve yahut da bu hisse, devlet marifetiyle köle satın alıp azat etmek 

gayesiyle ayrılırdı.336 

“Sadece eşleri ve cariyeleri müstesnadır. Doğrusu bunlardan yerilemezler.”337 

Ayette, insanların hayat tohumlarını emenet edecekleri temiz yerler 

gösterilmektedir. İslam dininde, eşlerin müstesna olması konusu tartışma 

götürmediği gibi şüpheye de mahal vermez. İslam, cariyeleri de meşru bir yol ile 

toplum hayatına kazandırmıştır.338 

İslam’ın geldiği asırlarda kölelik nizamı bütün yeryüzünde cari idi. Harp 

esirlerini köleleştirmek adeti devletler arası bir kaide idi. Bunun için çevresinde 

büyük bir düşman kitlesiyle karşı karşıya bulunan İslam’ın kendisinin karşısına 

madde gücüyle dikilen düşmanlarına karşı savaş verirken tek başına bu nizamı 

kökten kaldırmak imkanı yoktu. Zira kendisi düşmanlarından aldığı esirleri 

köleleştirmeyip serbest bırakacak olsa dahi düşmanlarının kendisinden aldığı 

Müslüman esirleri köleleştirme ameliyesi sürüp gidecekti. Bu yüzden kölelik 

düzenini kökten kaldırmadı. Ancak İslam, savaşta esir düşenlerin dışında her türlü 

kölelik kaynağını kuruttu. Ve bütün insanlığa kölelik meselesine ortak bir çare 

bulmak ve devletler arası bir anlaşmayla bunu tanzim etmek imkanını sağladı.339 

Savaşta esir düşen insanlar arasından İslam karargahına birtakım kadın esirler 

de getiriliyor, karşılıklı muamele kuralları gereğince onları köleleştirmek icap 

ediyordu. Bu köle kadınların (cariyelerin) nikahlı eşlerin seviyesine çıkmamaları 

gerekirdi. Bunun üzerine İslam, onları cariye olarak alıp sırf sahiplerinin 

                                                 
336 KUTUP, Seyyid, VII/320-323. 
337 23/Müminun /6. 
338 KUTUP, Seyyid, X/300. 
339 KUTUP, Seyyid, X/301-302. 
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buyuruğunda kalmalarını mubah kılmıştı. Ancak herhangi bir sebeple hürriyetine 

kavuşanlar bundan müstesna tutulmuştur. Zaten İslam, kölelerin hürriyetlerine 

kavuşmaları için pek çok yollar koymuştur.340 

Seyyid Kutup,  bu cariyeleri, cariye edinmenin göz önünde bulundurulan bir 

başka sebebini de, bizzat esir düşmüş olan kadınların fıtri ihtiyaçlarına cevap vermek 

olarak değerlendirir. İslam, cinsi anarşinin yayılmasını asla hoş karşılamaz. Böylece 

bir süre sonra Allah’ın izniyle onlar da hürriyetlerine kavuşuncaya kadar beşeri 

isteklerini tatmin etmiş olurlar. Cariye bir çok yollarla hürriyetine kavuşabilir. 

Mesela efendisi için bir çocuk dünyaya getiren cariye, efendisi ölünce hürriyetini 

kazanmış olur. Ayrıca efendisi kendi isteği ile veya işlediği bir kabahatin kefareti 

olarak onu azat edecek olursa yine hürriyetini elde etmiş olur. Cariye efendisiyle 

belli bir meblağ karşılığında salıverilmesi konusunda bir anlaşma yaparsa ve onu 

efendisine verirse yine hür olabilir. Efendisi cariyenin yüzüne tokatla vuracak olursa 

bunun kefareti de cariyenin azat edilmesidir.341  

Her halükarda o günkü cemiyette savaş esirlerini köleleştirmek geleneği 

muvakkat ve zaruri bir gelenekti. Çünkü bütün dünyada savaş esirleri 

köleleştiriliyordu ve buna misliyle mukabele etmek icap ederdi. Binaenaleyh 

İslam’ın sadece kendisini ilgilendiren ve sosyal bir düzenlemeyi gerektiren cüz’i bir 

konu değildi.342 

“Küfredenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün 

geldiğiniz zaman da esir alın. Savaş sona erince de onları ya karşılıksız veya fidye 

mukabili salıverin.”343 

“Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman da esir alın.” ifadesinin yorumunda Seyyid 

Kutup, savaşlarda esir almanın sebeb-i hikmetinin, İslam’a karşı yapılan tecavüzkar 

saldırının ortadan kaldırılması olduğunu belirtir. O dönemlerde müşriklerin sayılarının 

fazla olması, esir alma işlemine daha fazla önem verilmesine sebep olmuştur.344  

                                                 
340 KUTUP, Seyyid, X/302. 
341 KUTUP, Seyyid, X/302-304. 
342 KUTUP, Seyyid, X/304. 
343 47/Muhammed /4. 
344 KUTUP, Seyyid, XIII/367-368. 
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“Savaş sona erince de onları ya karşılıksız veya fidye mukabili salıverin.” 

ifadesini, ya kısaca karşılıksız salıverin veya Müslüman esirlerle değiştirin yahut da 

karşılığında bir mal veya bir iş (yahut esir Müslümanlar’ın salıverilmesine benzer bir 

şey) fidye alarak bırakın, şeklinde yorumlayan Seyyid Kutup, ayrıca ayet-i kerimede 

köleleştirme veya öldürme gibi üçüncü bir ihtimalin söz konusu edilmediğini, ancak 

fiilen peygamberin yaptığı ve onun ardından giden hulefa-i raşidin’in gösterdiği 

örneklerin, esirlerin bir kısmını belirli şartlar muvacehesinde öldürmenin bir kısmını 

da köleleştirmenin uygun olduğunu gösterdiğini de belirtir.345 

Esirlerin köleleştirilmesi hususunda müellifimiz şu açıklamaları yapar; 

“Köleleştirme ameliyesi sırf o günkü dünyada hakim olan durumun bir gereği ve 

umumi harp kaidelerinin bir icabıydı. İslam her zaman: “Ya karşılıksız veya fidye mu-

kabili salıverin” mealindeki umumi hükmünü elbette ki tatbik imkanı bulamamıştı. 

Çünkü karşısındakiler aldıkları Müslüman esirleri köleleştiriyorlardı. Bunun için zaten 

Resulullah (s.a.s.) bazı hallerde esirleri karşılıksız salıvermiş, bazı hallerde Müslüman 

esirler veya fidye mukabili bırakmıştır. Köleleştirilen haller ise sırf başka türlü icraatın 

mümkün olmadığı belirli şartlar muvacehesinde varit olmuştur. Bütün devletler esirlerin 

köleleştirilmeyeceğini kabul etselerdi İslam o zaman kendi müspet kaidesi olan: “Ya 

karşılıksız veya fidye mukabili salıverin” umumi prensibini uygular ve köleliği ortadan 

kaldıracak hükümlerini tatbik ederdi. Şu halde İslam’da kölelik bir zaruret değildir. 

Esirlere karşı İslam’ın muamele tarzının temel prensiplerinden birisi manasına gelmez. 

Bizim Kur’an-ı Kerim’in bu kesin ifadelerinden çıkardığımız görüş budur.”346  

Yukarıdaki açıklamalardan sonra müellifimiz bu görüşlerini, esirlerin 

köleleştirilmesi hususunun İslam’a sürülmüş kara bir leke ve itham olduğunu 

kafasından geçirerek İslam’ı bu ithamdan temizlemek için bazı hükümlerden feragat 

etmek manasını düşünmediğini, görüşlerini benimserken Kur’an’ın hükümlerini ve 

onu teyit eden vakıa ve hadiselerden kıyas yolu ile edindiği bilgileri inceleyerek bu 

görüşe varmış olduğunu, belirtir.347 
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“Karılarından zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra dediklerini geri alanların 

aileleriyle temas etmeden bir köle azat etmeleri gerekir. Size bu böylece öğüt 

verilmektedir. Allah işlediklerinizden haberdardır.”348 

Ayet-i kerimenin yorumunda Seyyid Kutup, “Yüce Allah değişik vesilelerle 

kefaret olarak koyduğu köle azadı ile o günkü dünya harp taktiğinin zaruri bir 

neticesi olarak Müslümanlar’ın kabule mecbur kaldığı kölelik nizamını bir süreye 

kadar ortadan kaldırmak istemektedir. İşte konulan bu kefaret prensibi de kölelik 

sisteminin izalesi için bir vasıtadır.”349 der. 

“Ancak eşleri ve ellerinin altındaki cariyeleri müstesna. Çünkü onlar 

kınanmış değildirler.”350 

Ayette geçen, “Ancak eşleri ve ellerinin altındaki cariyeleri müstesna”  

ifadesinin, fert ve cemiyet  temizliğini ve nezahatini kastettiğini belirten S. Kutup, 

İslam’ın  meşru sebeplere dayalı olarak cariyelerin bulunması halinde cariyelerle 

münasebeti de temiz esaslara dayandırdığını, kabul edilen ve meşru sayılan biricik 

sebebin, Allah yolunda yapılan savaşlarda alınan kölelik halleri olduğunu belirtir ve  

köleleştirme ile ilgili hükmü, Muhammed suresinde geçen ayet351 çerçevesinde 

açıklar.352 Bu açıklamalardan sonra, İslam’da, esir alınan cariyelerle, yalnız sahipleri 

tarafından münasebet kurulmasına müsaade edildiğini, cariyelerin bağışlanmasının 

ise, köleleştirme kaynağı kurutmak için konulmuş birçok meşru vasıtalara 

dayandığını, İslam’ın, koyduğu prensiplerle esir alınan kadınlara eskiden ve son 

zamanlarda yapılan çirkin muameleleri reva görmediğini, iğrenç cinsi ihtilatın 

doğurduğu anarşiye müsaade etmediğini uzun uzun açıklamıştır.353  

“Ama o sarp yokuşu aşmaya girişemedi. Bilir misin sen o sarp yokuşun ne 

olduğunu? O geçit, kul azat etmektir.”354 
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Ayette geçen insanın aşamadığı bu engelin insan ile cennet arasında bulunan 

bir engel olduğuna değinen Seyyid Kutup, “Ama o sarp yokuşu aşmaya girişemedi” 

ifadesinde, “teşvik ve tahrik” havasının olduğunu, bu ifadenin maksadının, sarp 

yokuşun zorluğunu ortaya koymak olmadığına, Allah (c.c.) katındaki önemini 

belirttiğine dair akli ve mantıki deliller getirir.355 

Yokuşun ne olduğunun açıklanması ve mahiyetinin izahında İslam davasının 

karşılaştığı ve İslam toplumunun en çok muhtaç olduğu konuya girdiğini belirten 

müellifimiz, yokuşu aşmanın ise, zor ve meşakkat çeken boynu bükükleri kurtarmak 

olduğunu, azgın ve münkir olan Mekke toplumunun, kölelere çok eziyet ettiklerini, 

İslam dininin ise, bu güçsüz insanlara şefkat göstermek, yemek yedirmek, onları 

giydirmek … vb. davranışlarda bulunmayı emrettiğini açıklar.356 Aynı zamanda 

köleliğin herhangi bir toplum veya zamana münhasır olmadığına, bütün insanlığın 

karşı karşıya kaldığı bir konu olduğuna bir kez daha değinir.357  

“Fek kür Akabe” ifadesinin kölenin azat edilmesine iştiraki anlattığını belirtir 

ve “Atik” kelimesinin doğrudan doğruya köleyi hürriyetine kavuşturmak olduğu 

üzerine açıklamalar yapar.358 

Bu ayetin nazil olduğu sırada İslam, Mekke’de muhasara altında 

bulunuyordu. Şeriatını tatbik ettiği bir devleti yoktu. Kölelik hem Arap 

yarımadasında hem de yarımadanın çevresinde ve bütün dünyada geçerli idi. Bütün 

köleler doğrudan doğruya çok kötü muamelelerle karşı karşıya idiler. Yasir oğlu 

Ammar ve ailesi, Rebah oğlu Bilal, Suheyb ve benzerleri Müslüman olduklarında za-

lim efendilerinin çok acı işkencelerine maruz kaldılar. Dayanılması güç azaplar 

çektiler. Bunun üzerine anlaşıldı ki onların elinden kurtulmanın yolu bu azgın 

efendilerden köleleri satın alıp azat etmektir.359 

Seyyid Kutup, her şeyde olduğu gibi bu konuda da emre ilk koşanın Hz. Ebu 

Bekir (r.a.) olduğuna dair on tane örnek verir.360 Hatta Ebu Bekir (r.a.)’in, hep güçsüz 

köleleri azat etmesi üzerine babasının, “oğlum köle azat edeceksen güçlü olanlarını azat 
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et de, bari sana yardımcı olsunlar” demesi üzerine, Ebu Bekir (r.a.)’in de “Ben onları sırf 

Allah rızası için azat ediyorum” dediğini belirtir.361 Müellifimiz, İslamiyet ile birlikte 

kölelere davranışın ne kadar değiştiği üzerinde örneklere devam eder.362 

Seyyid Kutup, İslam tarihinin olaylarını anlayabilmek için önce İslam tarih 

nazariyesi üzerindeki hatadan kurtularak İslam’ın gerçek tasavvurunu anlamak 

gerektiğini belirtir. Çünkü tarih içersinde insanlar İslami kaidelerden uzaklaşmışlardır. 

Bu sebeple İslami hayatı yeniden geri getirmek için insanların tarihte yapmış ve 

yaşamış olduklarına değil, bizzat İslam’ın kendisine başvurulmalıdır.363 Kutup, 

çalışmamızda yer verdiğimiz bütün yorumlarında bu görüşü temel kabul etmiştir. 

Böylece müsteşriklerin İslam tarihindeki vakaları tetkike dayanarak yaptıkları 

suçlamaların ne kadar yersiz olduğunu müellifimiz bir kez daha ortaya koymuştur. 

Çünkü İslam’ın özüne dönülüp incelendiğinde, İslam nizamının insanların tüm maddi 

ve manevi ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap verdiği görülmektedir. 

8) MEVDUDİ 

Mevdudi, tefsir ilmindeki çalışmalarıyla tanınmıştır. Herkesin çok yakından 

bildiği Tefhim-ül Kur’an’ın yazarıdır. Hint alt kıtasında yetişen yüzlerce ilim ve fikir 

adamı içerisinde dini ve içtimai konuları birlikte ele alan ve bunları sadece teorik 

boyutlarıyla değil uygulamaya yönelik olarak da değerlendiren nadir şahsiyetlerden 

birisidir. Mevdudi’nin ilmi, fikri, içtimai ve şahsi hayatı, bir bütün olarak insanlara 

örnek teşkil edecek şekildedir. 

Mevdudi’nin kölelik ile ilgili görüşleri için sadece tefsirinden değil kölelik 

konusuna değindiği bir çok eserinden de faydalanmaya çalıştık. 

Mevdudi’ye göre kölelik meselesi yanlış anlaşılmıştır. Yanlış anlaşılmasının 

en önemli sebeplerinden birisi, kölelik hakkındaki esas ve uygulamaları sadece 

Kur’an’dan çıkarmaya çalışmaktır. İslamiyet’in bu konudaki görüşünü anlayabilmek 

                                                 
361 KUTUP, Seyyid, XVI/224. 
362 KUTUP, Seyyid, XVI/224-228. 
363 KUTUP, Seyyid, I/475. 



 174 

için, Hz. Peygamber’in söylediklerini, yapıp ettiklerini ve Ashab-ı Kiram’ın tatbikatını 

göz önünde bulundurarak, Kur’an’ın hükümlerine müracaat etmemiz gerekir.364  

Mevdudi, İslam dininin insan toplumunu ıslah ederken, insanların zaaflarını 

göz önünde bulundurduğunu, bu sebeple köleliği kaldırmakta tedriç yolunu 

benimsediğini belirtir. Kur’an’da kölelik meselesinin tamamlanamadan vahyin 

kesilmiş olduğunu ileri sürenlere ve bu görüşü savunanlara şu cevabı verdiğini 

görüyoruz; “Kur’an’da, tamamlanmadan yarım bırakılmış tek bir mesele bulamayız. 

Herhangi bir meselede nihai çözüm ve ıslaha ulaşmadan vahyin kesildiği ve sona 

erdiği vaki değildir.”365 

Kölelik Arabistan’da yaygındı ve eskiden beri insanlar birçok köleye 

sahiptiler. Bunun için Kur’an o insanların  yararlarını göz önünde bulundurarak 

köleliği ikrar ve kabul etti, şeklinde Kur’an-ı Kerim’in köleliği kabul ettiğini iddia 

edenlere çok sert bir üslupla karşı çıkarak, bu tip bir maslahatı Allah’a nispet 

etmenin, aslında Allah Teala’ya noksanlık isnat etmek olduğunu belirtir. Çünkü 

“Allah Teala, Arabistan’da ve dünyanın diğer yerlerinde o vakitler insanların içki ve 

zinaya düşkünlüklerini, istek ve arzularını ve bu iki fiilin toplumdaki yaygınlığını hiç 

hesaba katmadan, zinayı ve içkiyi kesinlikle haram kılmıştır. Bu durumda hangi 

kuvvet, hangi maslahat, hangi nokta-i nazar, O’nu (c.c.) kesin olarak ve bütün 

çeşitleriyle köleliği haram kılmaktan alıkoyabilirdi?” der.366 

Mevdudi’ye göre, bu meselenin aslı ve hakikati şudur: O vakitler dünyada iki 

çeşit kölelik vardı: 

1- Hür insanları, bazı ülkelerden zorla toplayıp köle ve cariye olarak satmak. 

2-Harplerde esir düşenleri köleleştirmek. 

Birinci şekli Rasulullah (s.a.s.) şu hadis-i kutsi ile kesin olarak yasaklamıştır. 

“Allah Teala şöyle buyurdu: Üç zümre var ki, ben kıyamet günü onların 

hasmıyım. Benim hasmı olduğum kimsenin hali ise perişandır:  

                                                 
364 MEVDUDİ, Ebu’l A’la, Modern Çağda Meseleler ve Çözümleri, (Çev.: Yusuf ISICIK), Tekin 
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Birincisi: Benim adıma söz verip sözünden cayan. 

İkincisi: Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen. 

Üçüncüsü: Çalıştırdığı işçisine ücretini vermeyen.” İkinci şekil kölelik 

hakkında ise İslam’ın hükmünü şu şekilde açıklar:  

a- Ya bir lütuf eseri olarak harp esirlerini karşılıksız salıvermek. 

b- Ya da fidye karşılığında veya Müslüman esirlerle mübadele suretiyle 

serbest bırakmak.367 

İslam dininin, harplerde esir düşen insanlarla ilgili hükümlerinin karşılıksız 

veya fidye karşılığı veya esirlerle mübadele yoluyla serbest bırakmak olduğunu 

söyler. Fakat düşmandan alınan harp esirlerini karşılıksız salıvermek, harpte İslami 

çıkarlara uygun düşmediği için, fidye almak mümkün olamaz ve düşman, elindeki 

Müslüman esirlerle mübadeleye yanaşmazsa esirleri köle edinmenin Müslümanlar’ın 

hakkı olduğunu belirtir.368 Tabii ki, bu durumda efendilerinin onlara son derece 

yumuşak, merhametli ve adaletli davranmalarının şart olduğunu belirttikten sonra, 

kölelerin eğitim ve öğretimlerine bile itina gösterip, onları topluma faydalı fertler 

haline getirmekle de görevli olduklarını belirtir.369 İslam Devleti’nde Müslümanlar, 

çeşitli tergip ve telkinlerle, dini hükümlerle ve İslam Devleti’nin kanunlarıyla uhrevi 

sevaba erişmek için dini hükümlere göre günahlarına kefaret olmak üzere veyahut da 

kölelerden alacakları muayyen para mukabilinde köle azat etmeğe teşvik 

olunmuşlardır.370 Bu konuda, İslam’ın usulünü ve kanununu öğrenmek için, Hz. 

Muhammed’in söylediklerini, yaptıklarını ve Ashabı-ı Kiram’ın tatbikatını göz 

önünde bulundurarak Kur’an’ın hükümlerine müracaat etmemiz gerektiğini söyler. 

İslamiyet’te kölelere yapılacak uygulama ve esaslarla ilgili hataya düşülmesinin 

sebebinin, kölelik hakkındaki esas ve kanunları yalnız Kur’an-ı Kerim’den çıkarmak 

olduğunu belirtir. 371 
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Mevdudi, Hz. Peygamber’in köleler hakkındaki tatbikatı ile ilgili olarak 

şunları söyler: 

l- Ashabı-ı Kiram’dan Sa’d b. Muaz (r.a.) Beni Kurayza erkeklerinin kılıçtan 

geçirilip mallarının  taksim edilmesine ve çoluğuyla çocuğuyla bütün kadınlarının esir 

edilmelerine hükmetmişti ve Rasulullah (s.a.s.) onun verdiği bu hükmü  uygulamıştı. 

2- Müslümanlar Hayber Gazvesi’nde çok sayıda Yahudi kadın esir etmişler 

ve bu kadınlar Müslümanlar’a taksim edilmişti. Müminlerin annesi Safıyye (r.a.) de 

onlar arasındaydı. 

3- Huneyn Gazvesi’nde, altı bin çocuk ve kadın esir edilmişti. Sonra,  

Havazin heyeti, Ci’rane’de Rasulullah (s.a.s.)’la görüşerek Müslüman olmuşlar ve 

O’ndan (s.a.s.), Müslümanlar’ın ellerinde esir bulunan kadınlarının ve çocuklarının 

fidyesiz salıverilmelerini rica etmişlerdi. Rasulullah (s.a.s.) onlara şu cevabı verdi: 

“Bana ve Abdülmüttalipoğulları’na ait esirleri size bağışladım. Öğlen olsun 

namazı kılalım; siz namazdan sonra kalkıp halka  deyin ki: 

- Rasulullah (s.a.s.) adına, Müslüman kardeşlerimizden çocuklarımızı ve 

kadınlarımızı bize bağışlamaları için şefaat diliyoruz. 

O zaman ben, kendime ve Abdülmüttalipoğulları’na ait esirleri verir ve size 

tavassut ederim. 

Resulullah (s.a.s.) halka namazı kıldırdıktan sonra, Havazin heyeti ayağa 

kalkıp, Resulullah’ın kendilerine tembih ettiği şekilde konuştular. Rasulullah (s.a.s.) 

dediler ki: 

“Bana ve Abdülmüttalipoğulları’na ait esirler sizindir; alın.”  

Bunun üzerine muhacirler: “Hissemiz Rasulullah (s.a.s.)’ın olsun.”  dediler. 

Arkasından ensar da aynı şeyi söyledi. 

Akra b. Habis, (Beni Temim’in) Uyeyne b. Hısn (Beni Fzare’nin) ve Abbas b. 

Mirdas (Beni Süleym’in reisleri)  kendilerine ve kabile efradına ait esirleri vermeyi 

kabul etmediler. Sonunda Rasulullah (s.a.s.) onlara dedi ki:  
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“Sizlerden, elindeki esirini vermek istemeyen herkese ilk esir aldığım harpte, bire 

karşı altı esir vereceğim.  Binaenaleyh, Havazinliler’e kadınlarını ve çocuklarını veriniz.”  

Şüphesiz, Rasulullah (s.a.s.) zaman olmuş harp esirlerini hiç karşılıksız 

serbest, bırakmış, zaman olmuş, düşmanın elindeki  Müslüman esirlerle mübadele 

etmiş, yine zaman gelmiş onları fidye alarak salıvermiştir. Fakat şurası da şüphesiz 

ki, Müslümanlar, Rasulullah (s.a.s.) hayatta iken harp esirlerine köle ve cariye olarak 

malik olmuşlar; esirler Müslümanlar’a taksim edilmiştir.372 

Mevdudi, Kur’an-ı Kerim’in köleliği kabul ettiğini ileri sürenlere de şöyle 

seslenir: “Acaba, Kur’an’ın hükümlerini kim Rasulullah’tan daha iyi bilir ve hangi 

yiğit, Kur’an’ın ahkamı ile O’ndan (s.a.s.) daha, güzel amel eder? Kendisini 

peygamberden daha üstün gören birisi varsa, görsün! Onun işi Allah’a (c.c.) 

kalmıştır. Fakat bu, Müslümanlar’ın  akidelerine ters düşen bir iddiadır. 

Müslümanlar, Rasulullah (s.a.s.)’in sözleri ve tatbikatıyla ortaya koymuş olduğu 

kanunların dışında başka bir şeye iman etmezler. Hak budur ve hakkın dışında her 

şey, dalaletten başka nedir ki?” 373 

Mevdudi’nin kölelikle ilgili ayetlere getirdiği yorumlara gelince; 

“Ey inananlar, öldürmede, size kısas farz kılındı. Hür ile hür, köle ile köle, 

dişi ile dişi kısas olunur. Fakat zarar verilen kardeş öldürene merhamet ederse marufa 

göre bir kan diyeti belirlenmeli ve katil de bunu –güzelce– ödemelidir. Bu Rabbiniz 

tarafından bir hafifletme ve acımadır. Kim bundan sonra saldırıya kalkarsa, artık 

onun için acı bir azap vardır.” 374 

İlgili ayete bu meali veren Mevdudi, ayet-i kerimenin İslamiyet’ten önce 

Araplar arasında varolan bir uygulamanın kaldırılmasına işaret ettiğini ve İslam dini 

ile birlikte Müslüman olan toplumlarda insanlar arasındaki eşitsizliğin ve 

adaletsizliğin kaldırıldığını anlattığını belirtir.375 

                                                 
372 MEVDUDİ, Meseleler ve Çözümleri, s. 95-106. 
373 MEVDUDİ, a.g.e., s. 106-107. 
374 2/Bakara /178. 
375 MEVDUDİ, Ebu’l A’la, Tefhimü’l Kur’an, (Çev.: Muhammed Han KAYANİ vd.) İnsan Yayınları, 
İstanbul, 2003, I/121-122. 
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Ayette insanların adalet taleplerine cevap vermek üzere, insan hayatının 

taşıdığı değerin eşitliği ilkesi ortaya konulmaktadır. Kan bedeli ve cezası, ne öldürenin, 

ne de öldürülenin sınıfına bakarak belirlenir. Bu nedenle kan cezasını ödemekle 

sorumlu olanın ancak öldüren kimsenin kendisinin olduğu açıkça bildirilmektedir.376 

İslâm’dan önce insanlar kendi kabilelerinden öldürülen biri için çok yüksek bir 

diyet belirtiyorlar ve öldürenin kabilesinden aynı değerde bir üyenin veya öldürülenin 

değerine göre diğer kabileden birçok, bazen yüzlerce adamın canını istiyorlardı. Diğer 

taraftan eğer öldüren, öldürülenden daha yüksek bir toplumsal sınıfa dahilse, o zaman 

onların “adaletleri” öldürenin canının alınmamasını gerektiriyordu. Kan bedelinin 

belirlenmesindeki bu eşitsizlik sadece o cahiliye dönemi ile sınırlı değildir. Bugün 

bile “ medeni” uluslar kendi ülkelerinden bir kişinin öldürülmesine karşılık, katilin 

ülkesinden elli kişiyi öldüreceklerini açıkça söylemekten utanmamaktadırlar. Bu 

tehditleri pratikte uygulamaya da koymaktadırlar. Çoğu zaman köle ülkeye mensup 

yüzlerce kişinin, yöneten ülkeye mensup bir kişinin öldürülmesine karşılık 

öldürüldüğünü duyuyoruz. Örneğin 20. yüzyılda, Sor Lee Astek adlı bir İngiliz’in 

öldürülmesi üzerine, medeniyet havarisi İngilizler tüm Mısır halkından bunun 

intikamını almışlardır. Fakat katil eğer “medeni,” yöneten bir ülkeye mensupsa ve 

öldürülen de “medeni olmayan”  köleleştirilmiş bir ülkeye mensupsa, onların hâ-

kimleri katile ölüm cezası vermemektedirler. Bu adaletsiz kanunlara karşı önlem al-

mak için Allah, ikisinin de sınıf seviyelerine bakılmaksızın öldürülen kimseye karşı-

lık, sadece ve sadece öldüren kişinin canının alınması gerektiğini bildirmektedir.”377 

diyerek medeni dediğimiz insanlar arasında yapılan bu uygulamalardan dolayı 

insanların utanmaları gerektiğini de vurgular.378 

“İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse ellerinizde 

bulunan Müslüman cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz 

birbirinizdensiniz. Öyle ise, iffetli yaşamaları, zina etmemek ve gizli dost da tutmamaları 

şartıyla, velilerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten 

sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu (cariye 

ile evlenme izni), içinizden evlenmediği takdirde ahlâki sıkıntıya düşmekten korkanlar 

içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha iyidir. Allah bağışlayan, esirgeyendir.”379 

                                                 
376 MEVDUDİ, a.g.e., I/122. 
377 MEVDUDİ, a.g.e., I/123. 
378 MEVDUDİ, a.g.e., I/122. 
379 4/Nisa /25. 
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Ayet-i kerime’nin İslamiyet’te sınıf ayrımının olmadığını açıkça ifade 

etmekte olduğunu söyler ve İslamiyet’te, sınıf ayrımının izafi olduğu üzerinde durur. 

İslamiyet’e göre insanların sosyal statüsü önemli değildir. Önemli olan inanmış 

olmak ve takva sahibi olmaktır. 

“İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse ellerinizde 

bulunan Müslüman cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz 

birbirinizdensiniz:” Yani, “Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki sosyal 

farklılıklar izafidir, bunun ötesinde bütün Müslümanlar eşittir. Bir Müslüman’ı, diğer 

Müslüman’dan ayıran fark takva derecesidir ve bu da toplumun üst sınıflarının 

tekelinde değildir. Müslüman bir cariyenin, ahlâk ve iman yönünden üst seviyeye 

mensup bir aileden gelme hür bir kadından daha üstün olması mümkündür.” 380 

Mevdudi cariyelerle ve ‘muhsenat’ kelimesi ile ilgili olarak şu açıklamaları 

yapar: “Öyle ise, iffetli yaşamaları, zina etmemek ve gizli dost da tutmamaları şar-

tıyla, velilerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten 

sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir: Bu 

ayetlerdeki381 Arapça “muhsanet” kelimesinin iki anlamda kullanıldığına dikkât 

edilmesi gerekir.382 Mevdudi’ye göre, bu iki anlam da şöyledir;  

1) Kocaların koruması altında olan “ evli kadınlar”  

2) Evli olmasalar da ailelerinin koruması altında olan “ hür Müslüman 

kadınlar?” Bunun önemli olduğunu, çünkü bu ikisi arasındaki farkı anlayamamanın 

birçok yanlış hükümler çıkarmaya neden olduğunu belirtir.383 Hariciler’in ve zina eden 

kadının recm edilmesi (taşlanarak öldürülmesi) kuralına inanmayanların, bu ayeti384 

kendi görüşlerine dayanak olarak almış olduklarını ve onların; “Bu ayette, zina eden bir 

cariye için, ceza olarak bunun yarısını vermek imkânsız” dediklerini belirtir ve onların 

bu ayeti İslam’da recm cezasının olmadığının delili olarak saydıklarını söyler.”385 

                                                 
380 MEVDUDİ, Tefhimü’l Kur’an,  I/309-310. 
381 4/Nisa/24-25. 
382 MEVDUDİ, a.g.e., I/310. 
383 MEVDUDİ, a.g.e., I/311; Meseleler ve Çözümleri, s. 105-106. 
384 4/Nisa/25. 
385 MEVDUDİ, Tefhimü’l Kur’an,  I/311; Meseleler ve Çözümleri, s. 105-106. 
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Mevdudi’ye göre, eğer “ muhsanat”  kelimesinin anlamı doğru tespit edilirse 

yukarıdaki iddianın ne kadar yanlış olduğu anlaşılır. Zina eden cariye söz konusu 

olduğunda bu kelime kocasının koruması altında olan “ evli kadın”  anlamında 

kullanılmıştır. Bu “ evlendikten sonra”  ibaresinden de anlaşılabilir. Fakat zina eden 

cariyenin, yarı cezasına çarptırılacağı, zina eden Müslüman kadın söz konusu 

olduğunda ailesinin koruması altında olan “ hür Müslüman kadın”  anlamında 

kullanılmıştır ve recm cezasına karşı olanlar tarafından anlaşıldığı gibi “ hür evli 

Müslüman kadın”  anlamına gelmez.386 

Zina eden cariyeye hür bir Müslüman kadına verilen cezadan daha hafif bir 

ceza verilmesine gelince; bu ikincinin, birinciye oranla çift koruma altında olması (evli 

olsa bile ailesi tarafından korunması) ilkesine dayanır. Hür bir kadının tam tersine, bir 

cariye evli değilse sığınabileceği hiçbir dayanağa sahip değildir. Evli bile olsa, bu, 

onun konumunu bekâr hür bir Müslüman kadının seviyesine çıkarmaz. Çünkü hür 

kadının dayanabileceği bir statüsü, ailesi, vb. şeyleri vardır. Diğer taraftan bir cariye 

köleliğin sınırları içindedir ve aile, kabile gibi dayanakları yoktur. Bu nedenle onun 

cezası hür ve evli Müslüman kadının değil, hür ve bekâr Müslüman kadının cezasının 

yarısı kadardır. Bu aynı zamanda, zina eden kadın için Nur Suresi 2. ayette belirlenen 

100 değnek cezasının bekâr ve hür Müslüman kadın için geçerli olduğunu gösterir. 

Evli ve hür bir Müslüman kadın, zina ettiğinde onun cezasının daha ağır olması 

normaldir. Çünkü o hem kocası hem de ailesi tarafından çift taraflı korunmaktadır. Bu 

nedenle onun cezası recm, yani taşlanarak öldürülmektir. Kur’an, recm cezasını açık 

bir şekilde anmamış olmasına rağmen, onu ima eder bir ifade kullanmıştır. Peygamber 

(s.a.s.) de bunu anlamış ve bu cezayı uygulamıştır. Mevdudi, Kur’an’ı ondan daha iyi 

kimsenin anlayamayacağını söyler ve ayette geçen “Bu izin” ifadesinin efendisinin 

rızası ile bir cariye ile evlenmek anlamında olduğunu belirtir. 387 

“Bir mümine diğer bir mümini öldürmek yakışmaz, ancak yanlışlıkla olursa 

başka. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, kefaret olarak mümin bir köle 

azadetmesi ve ölenin ailesine de bir diyet vermesi gerekir. Eğer (ölenin) ailesi 

bağışlarsa başka. Öldürülen mümin, düşmanınız olan bir topluluktan ise mümin bir 

köle azat etmek gerekir. Eğer öldürülen mümin sizinle kendileri arasında anlaşma 

                                                 
386 MEVDUDİ, Tefhimü’l Kur’an,  I/312. 
387 MEVDUDİ, a.g.e., I/312-313. 
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bulunan bir topluluktan ise varislerine verilecek bir diyet ve mümin bir köle 

azadetmek lazımdır. Fakat eğer köle bulamazsa öldürenin iki ay ardı ardına oruç 

tutması gerekir. Bu, Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi içindir. Allah 

Alim’dir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 388 

Ayet-i kerimeyi bu şekilde anlamlandıran Mevdudi, bu ayetle İslam dininin 

köle azadına ve köleliği ortadan kaldırmaya verdiği önemi gördüğümüzü belirtir.389 

Ayette geçen, “Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, kefaret olarak,” 

ifadesini, öldürülen kişi bir mümin olduğu için, kaza sonucu ortaya çıkan bu cinayete 

kefaret olarak mümin bir köle azat edilmelidir, şeklinde yorumladıktan sonra özetle 

şöyle devam eder; 

Eğer öldürülen kimse “ İslâm diyarı” nda (Dar’ül-İslâm) yaşıyorsa, öldüren 

kimse kefaret olarak ölenin ailesine kan diyeti vermeli ve Allah’ın bağışlaması için 

de bir köle azat etmelidir. 

Eğer öldürülen kişi müminlerle savaş halinde olan bir topluluk içinde 

yaşıyorsa, katil sadece köle azat etmelidir. Diyet ödemesine gerek yoktur. 

Eğer öldürülen kişi müminlerle anlaşma halinde bulunan bir kâfir topluluk 

içinde yaşıyorsa, katil, bir köle azat etmeli ve anlaşmaya göre gayr-i müslim birinin 

öldürülmesi sonucu verilmesi gereken diyetin aynısını vermelidir.390  

“Zekât, -Allah’tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekât) işinde 

çalışanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve 

yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 391 

İslam dininde zekatın belirli bir kısmının köleleri hürriyetlerine kavuşturmak 

için kullanılacağını, bunun da iki şekilde olabileceğini belirtir. Birincisi, efendisi ile 

belirli bir miktar para ödediğinde özgür kalmak üzere anlaşma yapan kölenin bu parayı 

ödemesine yardımcı olunabilir. İkincisi ise İslâm Devleti kölenin özgürlüğünü satın 

                                                 
388 4/Nisa /92. 
389 MEVDUDİ, a.g.e., I/344. 
390 MEVDUDİ, a.g.e., I/ 345-346. 
391 9/Tevbe /60. 
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alıp, daha sonra onu serbest bırakabilir.392 Mevdudi, birinci yol hakkında görüş birliği 

(icma) olduğunu, fakat ikinci yol hakkında ihtilaf olduğunu belirtir. Hz. Ali, Said bin 

Cübeyr, Leys, Sevri, İbrahim Nahai, Şa’bi, Muhammed bin Sirin, Hanefiler ve 

Şafiler’in bunun caiz olmadığını savunduklarını; İbn Abbas, Hasan Basr-i, Malik, 

Ahmed ve Ebu Sevr’in ise bu harcamanın caiz olduğu görüşünde olduklarını belirtir.393 

“İçinizden evli olmayanları ve kölelerinizle cariyelerinizden salih olanları 

evlendirin; eğer yoksul iseler, Allah fazlından kendilerini zenginleştirir ve Allah 

geniş (nimet ve lütuf sahibi)dir ve her şeyi bilendir.” 394 

Kölelerin ve cariyelerin evlilikleri ile ilgili olarak şunları söyler: 

“kölelerinizle cariyelerinizden salih olanları:  Yani, sizinle olan ilişkilerinde 

doğru tavır takınanlar ve kendilerinde evlilik hayatının sorumluluklarını yerine 

getirebilme yeteneği gördükleriniz. Doğru tutum içinde olmayan ve gerçekten mutlu 

bir evlilik hayatı sürdürme yetenek ve mizacından yoksun görünen köle için 

sahibinden köle veya cariyesini evlendirmesi istenmez. Çünkü, bu durumda o, bir 

başkasının hayatını mahvetme nedeni olacaktır. Bu şart, hür kişilere yüklenmiş 

değildir, çünkü onlar için evlendirme teşebbüsünde bulunacaklar ancak öğüt verici, 

arkadaş veya tanıtıcı olabilirler. Evlilik gelinle güveyin karşılıklı isteğine bağlıdır. 

Köleyle ilgili olarak ise, tüm sorumluluk, sahibinin üzerindedir. Bu yüzden, eğer o, 

yoksul bir insanı kötü tabiatlı, kötü huylu biriyle evlendirirse bu sorumluluğun tüm 

sonuçları, kendisinin olacaktır.” 395 

“Evlenme (imkânı) bulamayanlar, Allah fazlından kendilerini zenginleştirinceye 

kadar iffetlerini korusunlar. Sağ ellerinizin mâlik olduklarından mükatebe isteyenlerle, 

eğer onlarda bir hayır biliyorsanız mükatebe yapın ve Allah’ın size verdiği malından 

onlara verin. Cariyelerinizi, iffetli olmak ve ırzlarını korumak diliyorlarsa, dünya 

hayatının serip verdiğini elde etmek için fuhşa zorlamayın; kim onları zorlarsa, muhakkak 

Allah, onların zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.”396 

                                                 
392 MEVDUDİ, Tefhim’ül Kur’an, II/ 225/226. 
393 MEVDUDİ, a.g.e., II/ 226-227. 
394 24/Nur /32. 
395 MEVDUDİ, a.g.e., III/480-481. 
396 24/Nur /33. 
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Ayette geçen “mükatebe” sözcüğünün terim anlamını; köle ile sahibinin, 

kölenin belirlenen süre içinde kararlaştırılmış olan parayı ödeyerek hürriyetine 

kavuşmasını sağlayan anlaşma olarak açıklar.397  

Mükatebe’nin, kölelerin hürriyetine kavuşması için İslâm’ın ortaya koyduğu 

yöntemlerden biri olduğunu, kölenin para ödemesinin şart olmadığını, her iki tarafın 

razı olması durumunda efendisine belli bir hizmette bulunmakla da hürriyetini elde 

edebileceğini, bir kez anlaşma imzalandıktan sonra, kölenin sahibinin kölesinin 

hürriyetinin önüne engeller çıkarmaya hakkının kalmadığını, hatta serbest 

kalabilmesi için kölesine gerekli imkân ve kolaylıkları sağlamak ve kararlaştırılan 

miktar zamanında ödendiğinde kölesini hemen salmak zorunda olduğunu belirtir.398 

Bu söylediklerine delil olarak da aşağıdaki olayları anlatır: 

Hz. Ömer (r.a.) zamanında bir köle, bayan efendisiyle böyle bir anlaşma 

yapar ve gereken parayı kararlaştırılan vakitte biriktirmeyi başarır. Para kadına 

sunulduğunda, aylık ve yıllık taksitler halinde almak istediği gerekçesiyle kadın 

parayı kabulden kaçınır. Kölenin şikâyeti üzerine, Hz. Ömer, paranın devlet 

hazinesine emaneten yatırılmasını ve kölenin serbest bırakılmasını emreder. Kadın 

paranın hazineye yatırıldığından haberdar edilir ve kendisine bunu toptan veya yıllık, 

ya da aylık taksitler halinde alma hakkı tanınır.399 

“Eğer onlarda bir hayır biliyorsanız:”  ifadesindeki , “hayır” kelimesinin üç 

anlam ifade ettiğini belirtir: 

a) Köle, emeğiyle özgürlüğünü kazanabilmelidir. Bu konuda Hz. Peygamber 

(s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kölenin gerekli parayı kazanabileceğinden emin 

olduğunuzda anlaşmayı yapın, onu parayı halktan dilenmesi için bırakmayın.”  

b) Anlaşmanın amaçları bakımından köle namuslu, doğru sözlü ve güvenilir 

olmalıdır. Fırsatları en iyi biçimde değerlendirmeli ve kazancını israf etmemelidir. 

c) Köle sahibi, kölesinin gayri ahlâki eğilimleri olmadığından, İslâm ve 

Müslümanlar’a karşı düşmanlık hisleri beslemediğinden ve hürriyetine 

                                                 
397 MEVDUDİ, a.g.e., III/481. 
398 MEVDUDİ, a.g.e., III/481-482. 
399 MEVDUDİ, a.g.e., III/482. 
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kavuşturulmasının İslâm toplumunun menfaatlerine zararlı olmayacağından emin 

bulunmalıdır. Bir başka deyişle, köle, bir beşinci kol elemanı değil, İslâm 

toplumunun sadık ve inançlı bir üyesi olduğunu kanıtlamalıdır. Mevdudi, bu tür 

önlemlerin, köleleştirilen savaş esirleri için kesinlikle gerekli olduğunu belirtir.400 

Mevdudi, ayette geçen “Mükatebe yapın”  “ Feketibühüm”  (onlarla mükâtebe 

yapın) emrinin, açıkça Allah’ın kesin bir hükmü olduğuna  delâlet ettiğini, ancak, 

fakihlerden401 bir grubun, “onlarla mükâtebe yapın”  ifadesinden köle sahibinin 

kölesinin kitabet teklifini kabul etmek zorunda olduğu anlamını çıkarmış olduklarını, 

diğer grubun402 ise buradaki emrin zorunluluk değil, tavsiye ifade ettiği fikrinde 

olduklarını, kendisinin de birinci görüşe katıldığını belirtir ve birinci görüşü 

destekleyen iki delili olduğunu söyler: 

1) “Mükâtebe yapın” fiilinin emir kipinde gelişi, bunun Allah’ın hükmü 

olduğunu ortaya koyar. 

2) Sahih rivayetlerde geldiğine göre, büyük fakih ve muhaddis Muhammed 

bin Sirin’in babası Sirin, efendisi Hz. Enes’ten mükâtebe ister, fakat Enes bunu 

reddeder. Bunun üzerine Sirin meseleyi Hz. Ömer’e götürür ve Hz. Ömer elinde 

kırbaç Enes’e döner ve şöyle der: “ Allah’ın hükmüdür, onunla mükâtebe yap”  Olay 

sahabelerin huzurunda geçtiği ve kimse de itiraz etmediği için, bu karar Hz. Ömer’in 

kişisel seçimi değil, ayetin gerçek yorumu olarak kabul edilmelidir.403 

“Allah’ın size verdiği malından siz de onlara verin.” İfadesinin genel bir 

hüküm ifade ettiğini ve köle sahiplerine, Müslümanlar’a ve İslam hükümetine 

seslendiğini belirtir ve şu açıklamaları yapar: 

a) Köle sahibine, mükatebe ile kararlaştırılan paranın bir kısmından geçmesi 

talimatı verilmektedir. Sahabelerin, bu paranın büyücek bir miktarını kölelerine 

bağışladıklarını ifade eden rivayetler vardır. Hz. Ali (r.a.) dörtte birini bağışlar ve 

başkalarını da aynı şekilde davranmaya teşvik ederdi.  

                                                 
400 MEVDUDİ, Tefhim’ül Kur’an,  III/482-483. 
401 Ata, Amr b. Dinar, İbn Sirin, Mesruk, Dahhak, İkrime, İbn Cerir et-Taberi ve Zahiriler’in görüşü 
olup, İmam Şafii de başlangıçta buna meyletmiştir. 
402 Şa’bi, Mukatil b. Hayyan, Hasan Basri, Abdurrahman bin Zeyd, Süfyan es-Sevri, Ebu Hanife, 
Malik bin Enes ve sonraki görüşüyle Şafii bu gruptandır. 
403 MEVDUDİ, a.g.e.,  III/483-484. 
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b) Müslümanlar’dan, hürriyetlerine kavuşmak için yardım isteyen kölelere 

cömertçe yardım etmeleri istenmektedir. ‘Zekâtın Kur’an’da belirtilen harcama 

yerlerinden biri de “ kölelerin fidyesi” dir.404 Allah katında köle azat etmek büyük bir 

fazilettir.405 Bir rivayete göre, bir bedevi Hz. Peygamber’e (s.a.s.) gelerek, Cennet’i 

kazanmak için ne yapması gerektiğini kendisine söylemesini rica eder. Hz. 

Peygamber (s.a.s.) şöyle cevap verir: “En kısa yoldan en önemli şeyi sordun. Köle 

azat et ve onların hürriyetlerine kavuşmalarına yardımcı ol. Birine bir inek 

verdiğinde, sütlü olanı ver. Akrabana nazik davran. Sana kaba davransalar bile. 

Bunları yapamazsan, yoksulları doyur, susuzlara su ver, halkı marufu emretmeye ve 

münkerden nehy etmeye çağır. Bunu da yapamazsan, dilini tut, konuşacaksan hayır 

konuş, aksi halde sus.” 

c) İslam hükümetine, zekâtın bir kısmını kölelerin hürriyetlerine 

kavuşturulması yolunda harcaması tavsiye edilmektedir.406 

Mevdudi İslam’da kölelikle ilgili genel olarak şu açıklamalarda bulunur: 

Eskiden köleler üç sınıfa ayrılırdı: 1) Savaş esirleri, 2) Ele geçirilip köleleştirilen hür 

kimseler, 3) Babalarının neden köle olduğunu ve başlangıçta bu kategorilerden 

hangisine girdiklerini bilmeyen miras kalmış köleler. İslâm’dan önce, dünyanın kalan 

bölgeleri gibi, Arabistan da her üç türden kölelerle doluydu. Toplumun tüm sosyal ve 

ekonomik yapısı, hizmetçi ve ücretlilerden daha çok kölelerin emeğine dayanıyordu. 

İslâm’ın önündeki ilk sorun, miras kalmış köleler sorununa el atmak ve ardından, 

gelecek tüm zamanlar için kölelik sorununa tam bir çözüm bulmaktı. İslam, bu 

sorunu çözmek için, tüm sosyal ve ekonomik sistemi felç edip toplumu 

Amerika’dakinden daha yıkıcı bir iç savaşa sürüklemek, köleleri bugün zencilerin 

uğradığı aşağılanma ve hakaretlere maruz bırakma yerine köle azadı için manevi-

ahlaki bir hareket başlatmıştır. Böylesi, köleleri sahiplerinin elinden alıp tek başına 

bırakmaktan daha huzurlu ve daha kalıcı bir çözümdü. İslam, ahirette kurtuluşa 

ermek için veya günahlarının kefareti olarak ya da mükatebe yöntemini kabul 

etmekle, isteyerek kölelerini serbest bırakma yoluyla insanları eğitici ve harekete 

geçirici faktörler; ikna, dini emirler ve yasal yaptırımları kullanma yolunu seçti. Yolu 

açmak için bizzat Hz. Peygamber 63 köle azat etti. Hanımlarından Hz. Aişe 67, 

                                                 
404 9/Tevbe /60. 
405 90/ Beled /13. 
406 MEVDUDİ, a.g.e., III/484-485. 
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amcası Hz. Abbas 70 köle azat ettiler. Sahabeler içinde Hakim b. Hizam 100, 

Abdullah b. Ömer 1000, Zülka’le Himyeri 8000 ve Abdurrahman b. Avf 30.000 köle 

azat ettiler. Diğer sahabeler, bu arada Hz. Ebu-Bekir ve Hz. Osman, yine çok sayıda 

köle azat ettiler. Allah’ın rızasını kazanmak için halk yalnızca kendi kölelerini azat 

etmekle kalmayıp başkalarından da köleler satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. 

Sonuçta, raşid halifelik sona ermeden önce mirasa konu olan kölelerin hemen hepsi 

hürriyetlerini elde etmiş bulunuyorlardı. 

İslâm, hür insanların kaçırılıp, köle olarak alınıp satılmalarını bütünüyle 

yasaklamıştır. Savaş esirlerinin ise, Müslüman savaş esirleriyle değiştirilinceye ya da 

fidye karşılığında serbest bırakılıncaya kadar köle olarak tutulabilmelerine izin vermiş 

fakat bunu emretmemiştir. Bir yandan kölelerin mükatebe suretiyle hürriyetlerini 

kazanmalarına imkân tanırken, öte yandan köle sahiplerini Allah’ın rızasını kazanmak 

ve günahlarına kefaret olması için veya öldüğünde kölesinin azat edilmesini istemek ya 

da istemiş olsun olmasın efendisinin ölümüyle, çocuk doğurmuş cariyelerin serbest 

kalması şeklindeki yollarla faziletli bir hareket olarak tıpkı miras kalmış köleler gibi, 

bu tür köleleri de serbest bırakmaya teşvik etmiştir. Budur İslâm’ın kölelik sorununu 

çözme yolu. Bu çözümü kavramaya çalışmayan cahiller itirazlar yükseltirken, özür 

dileyiciler ise her türlü özrü ileri sürmekte ve bazen de İslâm’ın hiçbir surette köleliğe 

izin vermediğini söylemek zorunda kalmaktadırlar.407 

“Cariyelerinizi, iffetli olmak ve ırzlarını korumak diliyorlarsa, dünya 

hayatının serip verdiğini elde etmek için fuhşa zorlamayın.” ifadesi,  bu cariyeler 

iffetli ve faziletli bir hayat yaşamak istemezlerse, fuhşa zorlanacaklardır demek 

değildir. Söylenmek istenen, bir cariye kendi iradesiyle ahlâksızlıkta bulunursa, 

bundan onun sorumlu olduğu ve kanunun yalnızca kendisine karşı uygulanacağıdır. 

Buna karşı, eğer sahibi cariyeyi ahlâksızlığa zorlarsa, bu durumda sorumluluk, 

sahibinin olur, kanun da ona karşı işleyecektir. “ Dünya hayatının serip verdiğini elde 

etmek için” ifadesi ise, efendinin cariyesinin gayr-i ahlâki kazancına ortak olmadığı 

takdirde cariyeyi fuhşa zorlamakla günah işlemiş olmaz anlamında bir şart ve 

sınırlama getirmek için değildir. Burada amaç, bu yolla elde edilen her türlü kazancın, 

gayr-i meşru ve gayr-i ahlâki yollardan geldiği için haram olduğunu açıklamaktır.408 

                                                 
407 MEVDUDİ, Tefhim’ül Kur’an,  III/485-486. 
408 MEVDUDİ, a.g.e.,  III/486. 
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Mevdudi, yaptığı bu açıklamaların yanında, ayetin ifade ettiği tüm anlam ve 

kapsamın yalnızca metinden çıkarılamayacağını da söyler. Emrin kapsamının tam 

olarak anlaşılabilmesi için ayetin gönderildiği dönemdeki ortamın da tespit edilmesi 

gerektiğini belirtir ve o dönemde Arap toplumunda geçerli olan “evcil” ve “açık” 

fuhuş anlayışını, o dönemden rivayetlerle açıklar.409 Daha sonra ayetin amacının 

sadece cariyeleri fuhşa zorlamayı yasaklamak değil, İslam Devleti sınırları içinde 

fuhşun her türünü yasaklamak olduğunu belirtir. Bu hükmün aynı zamanda geçmişte 

bu işe zorlananlar hakkında genel af niteliğinde olduğunu söyler.410 

Bu konudaki üçüncü hükmün ise, cariyenin meşru olan el işlerinde 

kullanılabileceği, fakat, sahibinin ne kadar gelir getireceği belli olmayan bir iş için 

cariyeye belli bir miktar yükleyemeyeceği şeklinde olduğunu rivayetlerle açıklar..411 

“Ey iman edenler, sağ ellerinizin malik bulundukları ve sizden henüz ergenlik 

çağına girmemiş olanlar sizden üç vakitte izin istesinler: Sabah namazından önce 

öğlede elbisenizi çıkaracağınız zaman ve yatsı namazından sonra, sizin için üç avret 

(vakit), bunlardan sonra sizin üzerinize de, onların üzerine de vebal yoktur,birbirinizi 

dolaşır durursunuz. İşte böyle Allah size ayetlerini açıklıyor ve Allah her şeyi 

bilendir ve tamamı ile hakimdir.” 412 

Mevdudi, bu ayet-i kerimenin kölelerin de aileden biri olarak kabul edilmesi 

gerektiğinin en güzel delili olduğunu, çünkü aile içinde köle ile çocukların aynı 

mesafede tutulmuş olduğunu söyler. Aynı zamanda Hz. Peygamber’in, “ Sizden 

hiçbiriniz bu benim kölem, cariyem demesin. Benim oğlum, kızım desin” şeklindeki 

hadisinin de bunu ifade ettiğini belirtir.413 

Yazarımızın bu konu hakkındaki değerlendirmeleri ise şöyledir: 

“sağ ellerinizin malik bulundukları” ifadesiyle, müfessir ve fakihlerin 

çoğunluğuna göre, hem erkek, hem de kadın köleler kastedilmektedir. Bununla 

birlikte İbn Ömer ve Mücahid yalnızca erkek kölelerin kastedildiği görüşündedirler. 

                                                 
409 MEVDUDİ, a.g.e.,. III/487-488. 
410 MEVDUDİ, a.g.e.,. III/488. 
411 MEVDUDİ, a.g.e., III/488-489. 
412 24/Nur /58. 
413 MEVDUDİ, a.g.e.,  III/500. 
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Fakat, bir sonraki hüküm göz önüne alındığında böyle bir ayırım makul 

görünmemektedir. Çünkü, kişinin mahremiyetinin çocuklarınca çiğnenmesi kadar, 

cariyelerince çiğnenmesi de arzu edilmez. Tüm fakihler bu ayetteki hükmün hem 

küçük, hem de yetişkin kölelerle ilgili olduğu konusunda ittifak halindedirler.414 

“Bundan sonra artık sana, kadınlar(la eğlenmek), güzellikleri çok hoşuna 

gitse bile bunları başka eşlerle değiştirmek helal değildir. Yalnız elinin altında 

bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi gözetlemektedir.”415 

Mevdudi bu ayetle ilgili olarak şunları söyler: 

Bu ayet, nikahlı hanımlarının yanı sıra bir kimseye neden cariyeleriyle de 

cinsel ilişki kurma izninin verildiğini ve neden bunların sayısında bir sınırlama 

olmadığını açıklamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde416 cariyeler, nikahlı 

eşlerden ayrı bir sınıf olarak anılmakta ve cariyelerle cinsel ilişkiye izin 

verilmektedir. Nisa suresindeki ayette417 nikahlı eşlerin sayısı dört olarak sınırlanmış, 

fakat ne bu ayette, ne de konuyla ilgili diğer ayetlerde Allah, cariyelerle ilgili hiçbir 

sınırlama getirmemiştir.418 

Ayette, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) şöyle denilmektedir: “Artık senin başka bir 

kadın nikahlaman veya yerine başka bir kadın nikahlamak amacıyla varolan ha-

nımlardan birini boşaman helal değildir. Fakat cariyeler helaldir.”  Bu da, cariyelerin 

sayısı hakkında hiçbir sınırlama getirilmediğini göstermektedir. Mevdudi, cariyelerin 

sayısında sınırlama getirilmemesinin sebepleri ile ilgili olarak şunları söyler: “Fakat 

bu, Şeriat’ın zenginlere şehvetlerini tatmin etmek için diledikleri kadar cariye alma 

fırsatı verdiği anlamına gelmez. Tam aksine menfaatçi kimseler bu kanundan 

yararlanmış ve kötüye kullanmışlardır. Fakat bu kural, insanların kötüye kullanması 

için değil, rahatlığı için konmuştur. İnsan aynı şekilde evlilikle ilgili kuralı da 

suiistimal edebilir. Şeriat bir kimseye dört kadınla evlenme ve karısını boşayıp başka 

bir kadın nikahlama izni vermektedir. Bu kural insanların ihtiyaç ve gerekleri göz 

önünde bulundurularak konmuştur. Eğer bir kimse dört kadınla evlenir, daha sonra 
                                                 
414 MEVDUDİ, a.g.e., III/501-503. 
415 33/Ahzap /52. 
416 4/Nisa /3; 23/Müminun /6; 70/Mearic /30. 
417 4/Nisa/3. 
418 MEVDUDİ, a.g.e.,  IV/394-395. 
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sadece şehevi arzuları nedeniyle onları boşayıp tekrar dört yeni hanım alırsa bu, 

kuralın suiistimal edilmesi demektir. Bundan şeriat değil, o kimse sorumludur. Şeriat 

savaşta esir alınan, Müslüman esirlerle değiştirilmeyen ve fidye karşılığı 

bırakılmayan kadınların cariye olarak bırakılmasına, hükümetin bunları hak ettiğine 

inandığı kişilere dağıtmasına ve bu kimselerin, cariyeler toplumsal bir yara 

oluşturmasın diye, onlarla cinsel ilişki kurmalarına izin vermiştir. Savaş esirlerinin 

sayısı belirlenemeyeceğine göre, bir kimsenin belirli bir zamanda kaç cariyeye sahip 

olabileceği de tespit edilemez. Köle ve cariyelerin satılmasına da; bir köle veya 

cariye, sahibi ile geçinemezse, bu durumun sürekli bir sorun oluşturmaması için 

başka bir kimseye transfer edilebilmesi amacıyla izin verilmiştir. Şeriat, insanların 

huzurunu düşünerek bütün bu şart ve durumları göz önünde bulundurmuştur. Eğer bu 

kural suiistimal edilerek zenginler tarafından lüks ve eğlence aracı haline getirilmişse 

bu, şeriatın suçu değildir.”419 

“Öyle ise kafirlerle (savaşta) karşılaştığınız zaman ilk işiniz boyunlarını 

vurmak olsun. Onları güçsüz hale getirip (ayaklarını yerlerinden söktüğünüz) zaman 

(esirleri) sıkıca bağlayın. Ondan sonra isterseniz iyilik yapıp serbest bırakın, 

isterseniz fidye alın. Yeter ki savaş, silahlarını bırakıp son bulsun. Size emredilen 

(sizin yapmanız gereken) budur. Allah dileseydi (savaşsız da) onları hezimete 

uğratırdı, ama (savaşmayı emretmesi) sizi birbirinizle imtihan etmek içindir. Allah 

kendi yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmaz.420 

Ayette, kafirlerle savaş esnasında karşılaşıldığında ve savaştan sonra esirlere 

nasıl davranılacağı belirtilmiştir. Mevdudi, bu ayetin aynı zamanda savaş 

kurallarından bahseden ilk ayet olduğunu söyler ve Hz. Peygamber (s.a.s.) ve 

ashabının bu ayetin hükümlerine göre yaptıkları uygulamaları, müçtehitlerin bu ayete 

ve sünnete dayanarak yaptıkları içtihatları şöyle özetler: 

1) Savaşta İslam ordusunun hedefi düşmanı yıpratarak, savaş gücünü kırmak 

ve savaşa son vermektir. Ayette Müslümanlar’a, düşmanı yenilgiye uğratmadan, 

düşman askerlerini yakalamamak ve savaşta düşmanın kökü kazınıp savaş bitmeden 

önce esir almamak gerektiği belirtilir. Daha başlangıçta böyle bir emir verilmesinin 

                                                 
419 MEVDUDİ, a.g.e.,  IV/397-397; Meseleler ve Çözümleri, s. 124-127.  
420 47/Muhammed /4. 
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sebebi; savaşın asıl hedefinin unutularak, fidye almak ve köle temin etmek için 

mücadele etmeyi yasaklamaktır.421 

2) Müslümanlar savaş esirlerine iyilik yapıp karşılıksız serbest bırakma ve 

fidye alma hususlarında serbest bırakılmışlardır. Bu ayetten savaş esirlerinin 

öldürülemeyeceği hükmünü çıkaran Mevdudi, bunun delillerine de yer verir.422 

3) Mevdudi’ye göre her şeye rağmen savaş esirlerinin öldürülmesi açık bir 

şekilde yasaklanmamıştır. Çünkü Hz. Peygamber Allah’ın bu emrini, İslam devlet 

başkanının bazı savaş esirlerinin öldürülmesini, –Hz. Peygamber, Bedir savaşında 

esir alınan yetmiş kişiden sadece Ukbe b. Ebi Muayt ve Nadr b. El-Heris, Uhut 

savaşındaki esirlerden ise sadece şair Ebu Azze hakkında ölüm kararı vermiş, 

Kureyzaoğulları hakkında Sa’d b. Muaz’ın esirlerden erkeklerin öldürülmesine karar 

vermesi üzerine Hz. Peygamber bu karara uymuş, Hayber savaşındaki esirlerden 

sadece Kinane b. Ebi El-Hukayk hakkında, Mekke’nin fethinde bütün Mekke 

halkından yalnız birkaç kişi hakkında nerde yakalanırsa öldürülmesini emri 

vermiştir– gerekli buluyorsa veya esirin öldürülmesi için özel durumlar ve 

mecburiyetler hissediliyorsa öldürülebilir şeklinde anlamıştır. Raşit halifelerin de 

anlayışları ve uygulamaları böyle olmuştur. Fakat bu genel kural değil, genel kural 

içerisinde özel bir durumdur.423 

4) Savaş esirleri ya iyilik yapılarak karşılıksız serbest bırakılır veya fidye alınır. 

Mevdudi’ye göre “iyilik yapma” kavramı dört şey içerir; 

a) Esaret müddetince esire iyi davranılır. 

b) Öldürülme veya müebbet hapse mahkum etme yerine, köle yapılarak 

Müslümanlar’ın emrine verilir. 

c) Cizye vererek İslam Devleti’nin vatandaşı (zımmi) yapılabilir. 

d) Bir karşılık almadan serbest bırakılabilir.424 

                                                 
421 MEVDUDİ, Tefhim’ül Kur’an,  V/346-347. 
422 MEVDUDİ, a.g.e., V/347-348. 
423 MEVDUDİ, a.g.e.,,  V/348-349. 
424 MEVDUDİ, a.g.e., V/349. 
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İslam’a göre bir kimse esir olmadan önce Müslüman olmuşsa derhal serbest 

kalır; ama esir edilip sonra Müslüman olmuşsa köleleştirilebilir.425 

“Onlar Allah’a muhabbet için, yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler.” 426 

Mevdudi, eski dönemlerde esirlerin zincirle bağlı olarak sokaklarda dolaşıp 

dilenerek karınlarını doyurmaya çalışmalarının bir gelenek olduğunu, İslamiyet’le 

birlikte bunun değiştiğini belirtir.427 Ayette geçen “esir” sözcüğünün tüm esirleri –

kafir veya Müslüman, harp esiri veya herhangi bir suçtan dolayı esir edilmiş kişiler– 

kapsadığını söyler. Kendi gayretiyle rızkını kazanamayan çaresiz insanlara yardım 

etmenin, onlara yemek yedirmenin bir iyilik olduğunu açıklar.428 

“Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek.” 429 

Bu ayette köle azat etmenin öneminden bahsedilmiştir. Mevdudi, 

Rasulullah’tan “Köle azat etmek” hakkında rivayet edilen pek çok hadis 

bulunduğunu belirtir. Bunlardan biri Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği hadistir: 

“Rasulullah şöyle buyurdu: Mü’min bir köle azat eden bir kimseyi Allah, o kölenin 

her uzvuna karşılık bir uzvunu cehennem ateşinden koruyarak mükafatlandırmaktır. 

Eline karşı el, ayağına karşı ayak, fercine karşı ferc.”  (Müsned-i Ahmed, Buharı, 

Müslim, Tirmizi, Nesei). Hz.Ali b. Hüseyin (Zeynelabidin), bu hadisi rivayet eden 

Şad b. Mercan’a şöyle sormuştu: Sen Ebu Hurey-re’den bu hadisi kendin duydun 

mu? O da “evet” demişti. Bunun üzerine İmam Zeynelabidin en kıymetli kölesini 

çağırdı ve onu hemen azat etti.Müslim’de şöyle beyan edilmiştir: Bu köle için on bin 

dirhem verenler vardı. İmam Ebu Hanife ve İmam Şa’bi bu ayete dayanarak, köle 

azat etmenin sadakadan daha efdal olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Allah bunu 

zikretmeyi sadakadan öne almıştır.430 

Buraya kadar Mevdudi’nin kölelerle ilgili ayetlere getirdiği yorumları 

inceledik. Mevdudi’nin yapmış olduğu değerlendirmelerle ilgili son olarak İslam 

dininin köleliğe niçin ve nasıl müsaade ettiğine dair yazmış olduğu makaleyi 

değerlendirmek istiyoruz.  

                                                 
425 MEVDUDİ, a.g.e., V/350-352. 
426 76/İnsan /8. 
427 MEVDUDİ, a.g.e., VI/514. 
428MEVDUDİ, a.g.e., VI/515. 
429 90/Beled /13. 
430 MEVDUDİ, a.g.e., VII/122-124. 



 192 

İSLAM KÖLELİĞE NİÇİN VE NASIL MÜSAADE ETMİŞTİR? 

1 – İslam düzeninde, Müslümanlar’ın harp esirlerinden köle ve cariye 

edinmelerini mubah görüyor musunuz? Yine, sizce Müslümanlar’ın ellerindeki köle 

ve cariyeleri alıp satmaları caiz midir? Keza, Müslümanlar’ın, kendi karılarına 

ilaveten, hiçbir sayı tahdidi koymaksızın bu cariyelerden istifade etmeleri sizce 

mubah mıdır? 

2 - Bugün bazı ülkelerde yapıldığı gibi, harp esirlerinden  edinilen köle ve 

cariyelerden ayrı olarak, birtakım insanların köle ve cariye olarak alınıp satılmalarını 

Pakistan’da İslam sisteminize göre mubah kabul edecek misin? 

Mevdudi cevap olarak; şeriat, ancak, Müslümanlar’la harbeden kafir milletler 

esir mübadelesine yanaşmadıkları veya ellerindeki Müslüman esirleri fidye karşılığı 

serbest bırakmadıkları veya Müslümanlar’ın  ellerinde esir bulunan kafirleri fidye 

vererek kurtarmak istemedikleri takdirde harp esirlerinin köle yapılmasını mubah 

kılmıştır, der.431 Devamında savaş esirleri ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Azıcık 

düşünecek olursanız ayan beyan anlarsınız ki harp esirleri bir devletin mülkiyetine 

geçtikten sonra ya öldürülürler veyahut da bugün temerküz kampları (Concentration 

Camps) diye bilinen yerlerde, bütün insani haklardan mahrum bir surette meccanin 

çalışmalara zorlanarak ömür boyu hapishane hayatına mahkum edilirler. Herkesçe 

bilinen bir şeydir ki, böylesi bir hayat, onlar için zulüm , eziyet ve kahırdır. Bu bir 

tarafa onların daimi bir şekilde yabancı unsur olarak yaşamalarının binlerce, yüz 

binlerce esiri elinde bulunduran bir devlet için hiç bir faydası yoktur. İşte bu durumda 

İslam’ın getirdiği hal çaresi bu esirleri  Müslümanlar arasında fert fert dağıtmak ve 

onlara sosyal hayatta kanuni, muayyen bir mevki (statü) kazandırmaktır. Esirlerle 

Müslüman aileler arasında kurulan ilgi onların toplumda daha insanca  ve daha 

şereflice yaşamalarını ve günlerin geçmesiyle onların İslam toplumunda erimelerini 

sağlar. Bu esirler üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan Müslümanlar’a gelince, şeriat, 

onlarla ilgili olarak da şu kanuni zorunluluğu koymuştur: Köle ve cariyeleri, onlarla 

mukatebe yapmak istediklerinde, bu teklifi onların reddetme hakları yoktur. Mükatebe, 

herhangi bir köle veya cariyenin, sahibinden, belli bir para veya mal karşılığında 

hürriyetine kavuşma isteğinde bulunması demektir ki, köle veya cariye bu talepte 

bulunduğu zaman, efendisi kanunen ona belli bir süre tanımak mecburiyetindedir ve o 

                                                 
431 MEVDUDİ, Meseleler ve Çözümleri, s. 127-128. 
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sürenin bitiminde, şayet üzerinde anlaştıkları meblağı kazanıp ödeyebildiyse onu azat 

etmek zorundadır, bunu açık bir şekilde emreden şu ayet-i celiledir: “Kölelerinizden, 

hür olmak için bedel vermek üzere anlaşma teklif edenlerin isteklerini, eğer olarda bir 

hayır görüyorsanız kabul edin (onlarla mükatebe yapın).”432 

Köle ve cariyeleri satmanın mubah oluşunun anlamı bir  şahsın köle ve 

cariyeleri üzerinde bulunan fidye alma -veya fidye  almadan önceki istihdam etme-, 

hakkını, mal veya para karşılığı bir başkasına devretmesinden ibarettir. Bu kanuni 

ruhsatta mevcut bulunan maslahat ve yararları, bir düşman askerine esir olarak sahip 

olan bir kimse ancak tam manasıyla anlayabilir. Bir esiri istihdam etmek kolay bir iş 

değildir. Nitekim, düşmandan esir alınmış bir kadını.elde tutmak da öyle kolay ve 

basit bir iş değildir. Şayet, elinde bulunan harp esiri bir erkeği veya kadını istihdam 

etmekten aciz kalmış bir Müslüman’ın köle ve cariyesi üzerindeki mülkiyet hakkını 

bir başkasına devretmesine izin verilmeyecek olursa, bu esirler, birçok Müslüman 

için, tedavi ve tamiri imkansız dert olurlar.433 

Harp esirleri, mübadele veya fidye alınmak suretiyle serbest bırakılmayıp da 

İslam devletinin elinde kaldıkları zaman hangi hal çaresi acaba, kendisine devlet 

tarafından cariye teslim edilmiş olan Müslüman’ın, kanunen bu kadınla cinsi ilişki 

kurma hakkına sahip olmasından daha etkili ve müessir olabilir? Şayet böyle bir  çare 

ve tedbir bulunmasıydı, bu esirler, cemiyette ahlaksızlık ve hayasızlığın 

yayılmasında devamlı olarak vesile olurlardı. Kanuni  yönden burada, mülkiyet 

hakkıyla nikah akdi arasında önemli bir  fark yoktur. Bilakis köle veya cariyeye 

malik olma formülünde,  hükümetin, bir kadını bir erkeğe, herkesin bilgisi dahilinde 

ve  gözü önünde, maruf bir veçhile teslim ettiğini görürüz. Sonra, şeriat bu kadınlara 

içtimai birtakım mevkiler vermektedir. Mesela, bu kadınlardan birisi herhangi bir 

şahsın mülkiyetine girdikten sonra, başka hiçbir erkeğin onunla cinsi alaka kurma 

hakkı yoktur ve ondan sonra meydana getireceği zürriyet, ancak ve ancak 

mülkiyetine girdiği o şahsa aittir ve cariyesinden olan zürriyeti, hür zevcesinden olan 

zürriyeti gibi o şahsa mirasçıdır. Yine şeriata göre, bir kimse, kendisinden çocuğu 

olan cariyesini satamaz ve kendisi ölür ölmez bu cariye hür olur.434 

                                                 
432 24/Nur /33. 
433 MEVDUDİ, Meseleler ve Çözümleri, s. 127-128. 
434 MEVDUDİ, a.g.e., s. 129-130. 
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Kendilerinden yararlanılan cariyelerin sayısına tahdit konulmamasının 

hikmeti, harplerde alınacak esirlerin sayılarının tahdidinin mümkün olmayışındandır. 

Herhangi bir harpte esir alınan kadınların sayısı büyük rakamlara ulaştığında, 

önceden alınan kararla cariyelerin şahıs başına sayısı sıfırlanmış olsa, bu kadar 

cariyenin toplumda Müslüman fertlere tevzii nasıl mümkün olsun? 435 

Son asırlarda emirler ve servet sahibi zenginler şeraitteki bu ruhsatı kötüye 

kullandılar ve şehvetlerini tatmin için bunu bir vesile yaptılarsa, bu hal, şeriattaki 

açıklık ve tedbirsizlikten değil, onların şeriatın yüce maksadına muhalefet 

etmelerinden doğmuştur. Fakat Allah için söyler misiniz, bir zengin veya emir, 

şehevi oburluğunu gidermeyi ve kanunun tanıdığı ruhsatı kanunun amacı dışında 

istismar etmeyi istedikten sonra, nikah kaidesi dahi acaba bu adamı yolundan 

alıkoyabilir mi? Her gün yeni bir kadın nikahlayıp ertesi günü, bir yenisini almak 

üzere boşayamaz mı? Yalnız mücerret bir prensip olarak şunu diyebilirim ki, hür 

insanları toplayıp, onları köle diye alıp satmak, şeriatta haramdır.436 

Mevdudi’nin yapmış olduğu açıklamalar da gösteriyor ki İslam, köleliği 

ortadan kaldırmak için gerekli tüm tedbirleri almıştır. Hz. Peygamber ve raşit 

halifeler dönemindeki uygulamalarla bu sorun halledilmiştir. Ancak sonraki 

dönemlerde insanların nefsani hareket etmeleri kölelik (cariyelik) sorununun devam 

etmesine sebep olmuştur. Gayet açıktır ki insanların yanlış uygulamaları sebebiyle 

İslam dini suçlanamaz. 

9) MUHAMMED HAMİDULLAH 

XX. yüzyılın en önde gelen İslam alimlerinden biri olan Muhammed 

Hamidullah, bilimsel araştırmalarındaki titizliği ve ciddiyeti kadar mutevazi 

yaşantısıyla da dikkat çeken bir şahsiyettir. Gerek uzmanlık alanı olan İslam hukuku 

gerekse diğer İslami disiplinlerde son derece önemli araştırmalar yaparak hem İslam 

dünyasında hem de Batı’da haklı bir şöhret elde etmiştir. 

Muhammed Hamidullah’ın eserlerini incelediğimizde kölelik ve kölelerin 

durumları ile ilgili bir çok paragraf bulmak mümkündür. Biz çalışmamızda gerekli 

gördüğümüz yerleri incelemeye çalışacağız. 
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Hamidullah, İslam dininden önceki, devletlerin hukukunu anlatırken özellikle 

Roma hukukundaki kölelerin durumlarıyla ilgili olarak, örnekler verir.437 Batılı 

devletlerde kölelerin durumlarının bir portresini çizdikten sonra, İslamiyet’ten önce 

Arabistan’daki kölelerin durumları ile ilgili de pek çok örnek verir;  

İslamiyet gelmeden önce Arabistan’ın çeşitli yerlerinde bir çok fuarlar 

kurulurdu. Bu fuarlar arasında Suriye ile Hicaz arasındaki Dumet’ul- Cendel’de 

kurulan panayıra civardan birçok kabile katılıyordu. Bu kabilelerden biri olan Kelb 

kabilesi, bu fuara birçok kadın köle (fuhuş için) ve kızlar getirirler; bu köleler 

yünden dokunmuş farklı çadırlarda  (müşterilerine) kendilerini arz ederlerdi. Kelb 

kabilesi fuara katılan en kalabalık Arap kabilesidir, köle kadın ve kızlara fuhuş 

yapmaları için zor ve cebir kullanırlardı.438 

İslamiyet gelmeden önce de Ka’be kutsaldı. Arap kabileleri Ka’be’ye gelerek 

hac ederlerdi. Kur’an-ı Kerim’in de belirttiği gibi439 Araplar arasında iki hac yapılması 

anlayışı yaygındı. Bir de herhangi bir Arap kabilesinin hac için Kabe’ye geldiği 

zamanlar vardı. Kur’an-ı Kerim’in de başka münasebetlerle bahsettiği440 ve içinde Safa 

ile Merve arasında koşmayı ihtiva eden ve Umre denen haccın olması muhtemeldir. 

Diğer bir ayet-i kerimeye göre:441 “Mukaddes Ev’in yanında onların ibadetleri ancak 

bir ıslık çalma ve el çırpmadan ibarettir.”(Acaba bu şeytanı kovmak ve korkutmak için 

miydi?) Hamidullah, kabilelerden hac maksadıyla gelen bir zümrenin ayrı bir ibadet ve 

dua şekillerinin olduğunu açıklamaktadır. Mesela; Akk’lar Mekke’ye yaklaştıklarında 

iki zenci çocuğu deveye bindirip önden gönderirlerdi; bunlar iki köle idi, elbisesiz ve 

tamamen çıplaktırlar. Bu iki kölenin: “Biz Akklar’ın iki kargasıyız” diye bağırdıkları, 

onların arkasında bulunan hacıların ise: “Akklar senin Yemenli kullarındır ve sana tabi 

olup inkıyat ederler; ancak selamet getiren zorluklara rağmen biz bir ikinci defa hac 

için gelelim.” diye haykırdıkları belirtilmektedir. 442 

                                                 
437 HAMİDULLAH, İslam’da Devlet İdaresi, s. 64-65. 
438 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, I/526-527; II/944-945.  
439 9/Tevbe /3. 
440 2/Bakara /158. 
441 8/Enfal /35. 
442 HAMİDULLAH, a.g.e., II/855. 
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Yukarıdaki ifadeleriyle cahiliye devrindeki köleliğin portresini çizen 

Hamidullah, İslamiyet ile birlikte kölelerin gelmiş oldukları konumları Hz. 

Peygamber’in hayatındaki kölelerden başlayarak anlatır. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) doğduğunda evlerinde, babasına veya annesine ait 

siyah küçük bir cariye vardı. Adı Bereke bint Sa’lebe’ydi. -Daha sonraları genellikle 

Ümmü Eymen diye çağrılmıştır-. Hz. Peygamber (s.a.s.) yaklaşık dört yaşında iken 

süt annesi Halime’nin yanından döndüğünde, annesi yavrusunu alarak siyah küçük 

hizmetçiyle birlikte, kocası Abdullah’ın mezarını ziyaret etmek için Medine’ye 

doğru yola çıktı. (Abdullah, Medine’de vefat etmiş ve orada defnedilmişti). 

Medine’de kısa bir süre kaldıktan sonra Hz. Amine Mekke’ye dönmek istediğinde, 

yolda, Ebva denilen yerde çok ağır bir şekilde hastalandı. Son nefesini orada verdi ve 

o da orada defnedildi. Küçük hizmetçi, çocuğu Mekke’ye getirip dedesi 

Abdulmuttalib’e teslim etti.443 Hizmetçi Bereke’nin evlendiği tarih kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, bu evliliği Ubeyd adında bir siyah ile yaptığı bilinmektedir. 

Bu evlilikten Eymen denilen bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Geleneğe göre, anne 

(Eymen’in annesi anlamında) Ümmü Eymen künyesini almıştır. Hamidullah’a göre, 

Bereke’ye Ümmü Ziba’ künyesi de verilmiştir. Her zaman ailenin içinde kalmıştır. 

Hatta dul kaldığı zaman bile.444 

Hz. Peygamber (s.a.s.) 25 yaşında iken Hatice validemiz ile evlendi. Eşinin 

isteği üzerine Zeyd b. Harise isimli bir çocuğu köle olarak satın aldı. Zeyd’in Mekke 

köle pazarına gelene kadar uzun bir hikayesi vardır.445 Belli bir zaman sonra, Zeyd’in 

akrabaları fidye-i necat ile Mekke’ye çıkageldiler. Zeyd’in babası ve amcasının 

Muhammed (s.a.s.)’ın yanına gidip bu ziyaretlerinin sebebini izah etmeleri üzerine, 

o, onlara şöyle dedi; 

- Size karşı büyük bir yakınlık duyuyorum, fakat sizin oğlunuz burada benim 

oğlumdan farksızdır. Bunu kendisinden sorunuz; şayet sizinle birlikte gitmek isterse, 

sizden hiçbir fidye almaksızın onun ayrılmasına izin vereceğim. 

Durumu oğullarına sormaları üzerine o: 

                                                 
443 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 18. 
444 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 18-20. 
445 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, I/66-68. 
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- Ben efendimin şahsında öyle bazı şeyler gördüm ki bunları her şeye ve 

herkese tercih ederim. Başka bir rivayette ise Zeyd, “- Efendim siz bana karşı o kadar 

iyi davrandınız ki, ben babamın evine prens olarak dönmektense-Zeyd’in babası 

kabile reisidir-, sizin yanınızda köle olarak kalmayı tercih ederim.” demiştir.446 

Zeyd’in bu sözlerinden son derece mütehassıs olan Muhammed (s.a.s.), 

Kabe’ye gitti, örf ve adet’e göre herkesin önünde Zeyd’i kölelikten azat ettiğini ve 

onu evlat edindiğini ilan etti. Bunun üzerine Zeyd’in babası ve amcası üzgün bir 

halde, fakat çocuklarının durumundan tamamen emin, huzur içinde kendi yurtlarına 

dönüp gittiler.447  

Birkaç sene sonra Ümmü Eymen de denilen Bereke dul kaldı. Hâlâ Hz. 

Peygamber (s.a.s.)’in evinde kalıyordu. O zaman Hz. Peygamber (s.a.s.) onu evlatlığı 

Zeyd ile evlendirdi. Ümmü Eymen ve Zeyd’ten Usame denilen çocuk dünyaya geldi. 

Usame, gerek Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde –bir çok sahabenin bu duruma itiraz 

etmesine rağmen– gerek dört halife döneminde büyük bir ordu komutanı olarak 

tanındı.448  

Ümmü Eymen hakkında Hz. Peygamber (s.a.s.)’den şu meşhur hadis rivayet 

edilir: “Ümmü Eymen benim (gerçek) annemden sonra annemdir.” Medine’de Hz. 

Peygamber (s.a.s.) sık sık onu ziyarete giderdi. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vefatından 

sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de aynı şekilde davranmışlardır.449 

Hz. Peygamber daha sonra Zeyd’i Zeynep Binti Cahş ile evlendirmiştir. 

Rasullullah’ın bu evlendirme kararı sıradan bir evlilik değildir. O, bu kararı azatlı 

köleleri yıldırıp eziyet altına sokan her çeşit geleneksel hukuka dayalı kısıtlılıkların 

ilga edilip ortadan kaldırılmasına karar vermesi üzerine gerçekleştirilmiştir. İşte onun 

verdiği talimat üzerinedir ki, Zeynep, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in azatlı kölesi 

(mevlası) ve evlat edindiği Zeyd b. Harise ile evlenmiştir. Fakat evlilik iyi 

gitmeyince –kadın ile koca arasında anlaşmazlıklar olunca– iki taraf da boşanmak 

isterler. Hz. Peygamber, bu evliliğin her ne kadar devam etmesini istediyse de, 
                                                 
446 HAMİDULLAH, a.g.e., I/68; İslam Anayasa Hukuku, s. 245; Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 25. 
447 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, I/66-67; İslam Anayasa Hukuku, s. 245-246; Allah’ın Elçisi Hz. 
Muhammed, s. 26. 
448 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 260. 
449 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 246. 
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evlilik devam etmemiştir.450  Bundan birkaç ay sonra Resulullah, Zeynep ile 

evlenmesini emreden bir vahyi Allah’tan aldı.451 

M. Hamidullah, bu olayı farklı bir eserinde ise şöyle yorumlamaktadır: “Hz. 

Peygamber yeni oluşan İslam toplumunda kölelerin şartlarını iyileştirmek istiyordu. 

Bunun için sonradan azat edilen bir köle ile, özgür biri olarak doğan kişinin eşit 

sayılması gerektiğine karar verdi. Önyargıların radikal bir değişiklik yapılmadıkça 

yıkılması çok zordur. Bu sebeple Hz. Peygamber halasının kızı olan kuzeni 

Zeynep’ten, azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile evlenmesini istedi. Zeynep ise Hz. 

Peygamber’le evlenmek arzusundaydı, hatta bunun bir gün gerçekleşmesi halinde altı 

ay oruç tutacağına dair bir adağı vardı, ama doğal olarak bundan kimseye 

bahsedememişti. Bu sebeple Hz. Peygamber’in teklifi, her ne kadar onu memnun 

etmese de, iyi birer Müslüman olarak o ve ailesi peygamberlerinin bu isteğini geri 

çevirmediler. Aristokrat bir aileden gelen Zeynep, tarihçilerin dediğine göre, sivri dilli 

bir insandı ve Zeyd ile olan evliliği iyi gitmedi. Onların bu evlilikte çektiği sıkıntıları 

öğrenen Hz. Peygamber, ara sıra onlara müdahale ederek aralarını bulmaya 

çalışıyordu. Zeyd, Hz. Peygamber’in annesinin hizmetkarı olan Ümmü Eymen 

adındaki siyahi bir hanımla evlenmişti ve bu evlilikten Hz. Peygamber’in çok sevdiği 

ve başarılı bir kumandan olan Usame dünyaya gelmişti.  Hz. Peygamber  Zeynep b. 

Cahş ile Zeyd’in aralarını düzeltebilmek için, bir çok defa452 her ikisiyle de 

görüşmesine rağmen bu evlilik devam etmedi. Zeynep ve Zeyd’in yaptığı evlilik çok 

kısa sürmesine rağmen Müslümanlar üzerindeki etkileri çok büyük olmuştur. Öyle ki 

bundan sonra azat edilmiş köleler hiçbir zaman toplumda hor görülmemiş, hatta İslam 

dünyasının her tarafında hanedan krallıklar kurmuşlardır.453  

İslam, köleler konusunda son derece geniş ve önemli neticeler doğuran bir ıslahat 

hareketi gerçekleştirmiştir. Bunun birçok örneğini İslam tarihinde görmek mümkündür. 

Halife Ömer, kendinden sonra kimin halife olacağı konusunu düşünürken şöyle demiştir: 

“Huzeyfe’nin azatlı kölesi Salim hayatta olsaydı, en ufak bir tereddüt duymadan onu 

                                                 
450 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 225-226. 
451 337Ahzap /36-40. 
452 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 226; İslam Peygamberi, II/681. 
453 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 226. 
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yerime geçecek kişi olarak seçerdim.”454 Ben şahsen, İslam’dan başka hiç bir gelmiş-

geçmiş medeniyet muhitinde azatlı kölelerin teşkil ettiği hükümdar hanedanlarının 

kurulduğuna rastlamadım: Mısır’daki Memluk hanedanı, Kuzey Hindistan’daki 

Gulaman hanedanı, Güney Hindistan’da Adil-Şahid ve Kutb-Şahid hükümdar sülaleleri, 

gerçekten de vaktiyle azatlı köleler idiler ve imparatorluklar idare etmiş hükümdar 

aileleri teşkiline yeltenecek kadar yukarı kademelere yükselmiş bulunuyorlardı. 

Hükümdarlık mevkiine yükselen bu eski kölelerin devlet başkanlığı, hür doğmuş 

Müslümanlar tarafından en küçük bir tereddüt duyulmaksızın kabul ve tasdik edilmiştir. 

Vezir, askeri kumandan vb. gibi daha alt seviyedeki devlet memuriyetlerine getirilen 

azatlı kölelerin durumunu ise, zikretme lüzumunu hiç hissetmiyoruz.455  

Mekke’de pek çok siyah köle insan vardı. Bunlar, yolculuk dışında olduğu 

kadar kervanlarla birlikte yaptıkları yolculuk sırasında da efendilerine yardım 

ederlerdi. Özellikle Habeşistan’dan kervanlarıyla gelen tüccarlar olmak üzere pek 

çok siyah yabancı Mekke’ye gelirdi. İslam’ı ilk kabul edenler arasında, Hz. 

Peygamber (s.a.s.)’in yukarıda sözünü ettiğimiz hizmetçisi Ümmü Eymen’in yanı 

sıra daha başka köleler de  vardı. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in büyük müezzini Hz. Bilal 

da bunlardandı. Arapça’yı güzel konuşamıyordu. Müslüman olduğunda, efendisi 

Ümeyye bin Halef onu insanlık dışı işkencelere tabi tuttu. Mesela, Hz. Bilal (r.a.)’in 

efendisi tarafından, elbiseleri çıkarılıyor, Mekke yazının sıcağında kızgın kumlar 

üzerinde yere seriliyor ve sıcaktan yanan (kavrulan) vücuduyla işkence çekerken bile 

kıpırdamasın diye göğsünün üzerine bir değirmen taşı konuluyordu.  Hz. Bilal her 

şeye katlandı. Bu işkence, Hz. Ebu Bekir, kendisine acıyıp onu efendisinden satın 

alarak hürriyetine kavuşturuncaya kadar sürdü. Bilal ile ilgili olarak şu çok çarpıcı 

hadis nakledilir: Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ben rüyada Cennette 

iken, önümde gezen birinin ayak seslerini işittim. Bir de baktım ki, sensin ey Bilal.”  

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sorması üzerine Hz. Bilal, Medine’de şöyle cevap verdi: 

“Ben, her abdest aldığımda iki rekat namaz kılmaktan başka özel olarak bir salih 

amel işlemezdim.” O zaman Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “İşte, o (cennette 

gezişin) bu yüzdendir.” İbn Hazm, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hayatını anlatan 

eserinde, Bilal’in, Hz. Peygamber’in sahabeleri arasında fakih olanlardan sayıldığını, 

                                                 
454 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 273. 
455 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, II/681-683. 
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kendisine fetva sorulduğunu belirtir. Yine aynı yazar, Hz. Bilal’ın 44 hadis-i şerif 

rivayet ettiğini söyler. Bu hadislerin ravileri arasında sadece tabiiler değil, aynı 

zamanda, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer...gibi sahabeler bile bulunmaktadır.456  

Hz. Bilal (r.a) Resulullah (s.a.s.) tarafından, günde beş defa namaza çağırmak 

için Medine’deki Mescid-i Nebevi’ye müezzin olarak tayin edilmişti. Çünkü o, dakik 

olmasının yanında çok üstün özel meziyetlere sahipti. O zamanlar, minare olmadığı ve 

tabii olarak hoparlör de bulunmadığı için, Hz. Bilal, caminin yakınındaki herhangi bir 

evin damına çıkar ve etkili yüksek sesiyle ezanı okurdu. Ezanın lafızlarını ve okunuş 

biçimini bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.), Bilal’e öğretmiştir. Bilal (r.a)’ın boyu da 

uzundu ve aynı zamanda iyi bir askerdi. İslami hamiyetinden dolayı, Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’in bütün gazalarına katılmıştır. Kaderin garip cilvesine bakınız ki, eski zalim ve 

gaddar efendisi Ümeyye bin Halef’in Hz. Bilal tarafından öldürülmesi nasip olur. Bu 

da, Hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir savaşında gerçekleşmiştir.457  

Hz. Bilal (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye hicret ettikten sonra, 

Resulullah (s.a.s.)’ın müezzini ve aynı zamanda Hz. Peygamber tarafından kurulmakta 

olan İslam Devleti’nin hazine nazırı, günümüz ifadesiyle Maliye Bakanı olmuştur. 458 

Hz. Bilal (r.a), Resulullah (s.a.s.)’a öylesine bağlıydı ki, onun vefatından 

sonra artık Medine’de yaşamaya tahammül edemedi. Dostu ve sevgilisi Hz. 

Muhammed (s.a.s.)’i kaybettikten sonra Bilal (r.a.), Medine’yi terk etti. Kendisini, 

Bizans’a karşı düzenlenen seferlere katılmaya adadı. Hayatının geri kalan kısmında  

Şam’a yerleşti. Orada vefat edip defnedildi.459 

İslamiyet’in ilk yıllarında müşriklerin baskısı artınca, Hz. Peygamber yanına 

evlatlığı Zeyd b. Harise’yi alarak büyük umutlarla Taif’e gitti. Taif şehrinin ileri 

gelenlerini İslam’a davet etmek ve kendisine yardım etmeye çağırmak için onlarla 

görüşmek istedi, fakat onların tepkisi beklediğinin aksine çok ters ve kötü olmuştur. 

Ona derhal şehri terk etmesini söylediler. Yola çıktıklarında bu defa sokak çocukları 

onları taş yağmuruna tutarak kovaladılar. Öyle ki, ikisi de atılan taşlardan yaralandı. 

                                                 
456 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 246-249. 
457 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 249. 
458 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 251. 
459 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 247 – 251. 
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Bir ara bahçeli bir evin kapısında bir kişi, onlara yardım edeceğini söyleyerek onları 

içeri aldı ve peşlerindeki çocukları kovalayarak kurtulmalarını sağladı. Bu Hristiyan 

bir köle idi.460 Onlara meyve ikram ederek misafirperverlikte bulundu. Hz. 

Muhammed’in meyveleri yemeye “Allah’ın adıyla” diye başlaması Hristiyan kölenin 

dikkatini çeker ve uzun süre dini meselelerle ilgili sohbet eder. Bu esnada kölenin 

Müslüman olduğu rivayetler arasındadır. Sohbet bitince Hz. Muhammed ve Zeyd b. 

Harise Mekke’ye doğru yola çıktılar.461 

Mekke’de bir başka siyah köle daha vardı: Vahşi. Uhud savaşı sırasında, 

efendisiyle birlikte Müslümanlar’la savaşmak için gelmiş, özellikle de Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’in amcası Hamza (r.a)’yı öldürmek için görevlendirilmiş, görevini de yerine 

getirmişti. Mekke Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından fethedilince Vahşi 

Müslümanlık’ının kabul edilmeyeceğinden korktu ve kaçtı. Fakat zeki bir insandı. 

Bütün bir kabilenin Müslüman olduğunu haber veren bir heyetin arasına karışarak 

Resulullah (s.a.s.)’in huzuruna geldi. Resulullah (s.a.s.) onu kabul edinceye kadar da 

kendisini açıklamadı. Resulullah (s.a.s.) ona kötü hiçbir şey demedi. Fakat Vahşi, 

geçmiş yıllarda İslam’a karşı yaptığı hataları sürekli olarak telafi etme cabası içinde 

oldu. Şöyle ki: Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vefatından kısa bir süre sonra, Hz. Ebubekir, 

Yemame’de ortaya çıkan yalancı Peygamber Müseylime’yi cezalandırmak için bir 

ordu gönderdiğinde Vahşi, bu orduda gönüllü olarak yer almakla kalmadı, aynı 

zamanda Müseylime’yi öldürmeye de muvaffak oldu. Vahşi (r.a) daha sonra sık sık 

şöyle derdi. “Ben öyle birisiyim ki, cahiliyle dönemimde, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 

amcası ve en iyi Müslümanlar’dan birisi olan Hz. Hamza’yı şehit ettim. Fakat, tevbe 

edip Müslüman olduktan sonra, mürtetlerin şefi ve en büyük kafirlerden birisi olan 

Müseylime’yi de öldürdüm.”462  

Yine Mekke’de bir başka kadın köle(cariye)yi görüyoruz, ismi Zinnurah. Öyle 

görünüyor ki, o da siyah idi. Müslüman olduğu için efendisi tarafından her gün 

dövülürdü. Bu yüzden gözünü de kaybetmişti. Şöyle derdi: “Bu (gözümü kaybedişim) 

beni üzmedi. Çünkü Allah yolunda oldu. Fakat asıl beni üzen şey, putları olan Lat ve 

                                                 
460 Bu Hristiyan kölenin adının Addas olduğu ve Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 35 yaşlarında ticaret ile 
meşgul olduğu dönemlerde görüştükleri rivayetler arasındadır.  
461 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s.34; 80. 
462 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 251 – 252. 
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Uzza’nın ceza olarak beni böyle yaptığını söyleyen Ebu Cehil’in alay etmesiydi. Ben 

acı acı ağlıyor ve diyordum ki: Rabbim! Gözümü bana geri ver ki, şu müşriklerin 

başına (Ebu Cehil’e) iyi bir cevap olsun.” Tarihçiler derler ki: Gerçekten de ertesi gün, 

kendisine işkence yapanların şaşkın bakışları arasında görme gücünü yeniden kazandı. 

Hz. Ebu Bekir onu satın alıp hürriyetine kavuşturdu.463 

İslam’ın ilk yıllarında, İslamiyet’i kabul ettikleri için eziyet gören köleleri 

satın alıp bu işkencelerden kurtarmak için Hz. Ebu Bekir (r.a.) bütün servetini 

harcamış ve satın aldıktan sonrada onları azat edip hürriyetlerine kavuşturmuştur.464  

Medine’de bir siyah köle kadından söz edilir. Bir gün efendisi, çocuğunun 

kırmızı kemerinin üzerinde olmadığını gördü ve söz konusu cariyeyi kemeri çalmakla 

suçladı. Kadın, kemeri çalmadığına ve bundan haberi olmadığına efendisini 

inandırmak için bütün putlara yemin etti. Efendisi ise, onu durmadan ve ağır bir 

şekilde dövüyordu. Fakat o, devamlı olarak suçlamayı reddediyordu. Efendi, zavallı 

kadını dövmeye devam ederken birden bire bir geyik yanlarından geçti ve yenecek bir 

şey olduğunu sanarak aldığı kemeri önlerine bıraktı. Putların sahteliğini ve bu 

mucizevi olayı gören köle kadın İslam’ı kabul etti ve takvasından dolayı, Hz. 

Peygamber (s.a.s.)’e, gönüllü olarak mescidin temizliğine hizmet etmek istediğini 

önerdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) bunu kabul etti. Resulullah (s.a.s.) ona çok iltifat ederdi. 

Bir gün onu göremeyince, yanındaki sahabelerine: “Bu kadına ne oldu? Bir kaç gündür 

onu göremiyorum” diye sordu. Kadının vefat ettiğini, hatta kendisine haber verilmeden 

defnedildiğini söylediler. Hz. Peygamber buna çok üzüldü, hatta onları ayıpladı. 

Hemen mezarlığa giderek, kadının cenaze namazını kıldırdı ve onun için dua etti.465  

Hamidullah, bir çok eserinde, -yukarıdaki örneklerden farklı olarak- Hz. 

Peygamber (s.a.s.)’e ait bir çok köleden ve bu kölelerin Hz. Peygamber (s.a.s.) 

tarafından nasıl hürriyetlerine kavuşturulduğundan  bahseder. Biz burada sadece 

isimleri zikretmekle yetinelim. Şükran Salih adındaki köleyi babasından miras 

almıştı.466 Yesar, Nubi asıllı bir köleydi.467 Mid’am da bir köleydi. Hz. Peygamber 

                                                 
463 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 252. 
464 HAMİDULLAH, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 67.  
465 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 253. 
466 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 255 – 256. 
467 HAMİDULLAH, a.g.e. , s. 256; İslam Peygamberi, I/471-472. 
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(s.a.s.)’e Cüdham kabilesinin reisi tarafından hediye olarak gönderilmişti.468 Rabah da, 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hürriyete kavuşturduğu siyah bir köleydi.469 Bir diğer siyah 

köle de Ancaşa Ebu Mariyye’dir.470 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hanımı olmuş olan 

Mariyye,471 Medine’de Selman adını taşıyan İranlı bir köle,472 Cüveyriye.473… 

Hamidullah, İslam dinin köleler hakkındaki tutumu ile ilgili olarak özetle şu 

açıklamaları yapar: “İslamiyet’te kölelikle ilgili ibareler bulmak mümkündür; fakat 

İslam dininde esas olan onları hürriyetine kavuşturmaktır. Bunun en güzel örneğini 

yine Hz. Peygamber (s.a.s.)’de görüyoruz. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hayatını anlatan 

eserlerde, genellikle “Resulullah (s.a.s.)’in Mevlaları” başlığı altında uzun bir liste yer 

alır. Bu listede sayılan insanlar, onun tarafından hürriyete kavuşturulan kölelerdir. Bu 

sebeple de onun kanuni kardeşleri olmuşlardır. Haliyle onlar da Resulullah (s.a.s.)’ın 

bu iyiliğini kendileri için bir şeref sayar ve hür oldukları halde onun yanında kalmayı 

ve faydalı hizmetlerde bulunmayı tercih ederlerdi. Bu kölelerden bazıları, babasından 

kendisine miras kalmışlardı. Bazıları ganimetten kendi payına düşmüş esirlerdi. Bir 

kısmı da, yabancı ülke kralları veya etraftaki kabile reisleri tarafından kendisine hediye 

edilmişlerdi. Bunlar içerisinde erkek olanları olduğu gibi kadın olanları da vardı. Hz. 

Peygamber (s.a.s.), hepsini azat etmiştir.474 Bunun da ötesinde Hz. Peygamber, 

İslamiyet’i anlatırken köleler veya hürler diye bir ayrıma girmemiştir. Köleleri de 

toplumda yaşayan bireyler olarak kabul ederek onlara da İslamiyet’i anlatmıştır. Bu 

bağlam da en başta Addas isimli Hristiyan kölenin Müslüman oluşu gelir.”475 

M. Hamidullah, Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret etmesinden sonra, köle 

azadı ile ilgili olarak vesika bulunduğunu söyler. Söz konusu vesika ile ilgili olarak; 

“vesikanın filan kişinin azat edildiğini ve herkesin onu (azat edilen köleyi) hür kişi 

                                                 
468 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 256. 
469 HAMİDULLAH, a.g.e. , s. 256-257. 
470 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 257. 
471 HAMİDULLAH, a.g.e. , s. 256 – 257; İslam Peygamberi, I/316-318. 
472 HAMİDULLAH, a.g.e. , I/414-415. Hamidullah, burada Hz. Peygamber’in Selman için, “Selman 
benim ailemdendir” hadisine dikkat çekerek uzun açıklamalarda bulunur. 
473 HAMİDULLAH, a.g.e. , I/458-459; II/684-685.  
474 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 255. 
475 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi , I/168-170. 
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olarak tanıdığını ve bundan böyle ona köle muamelesi yapılmaması gerektiğini 

beyan etmekte”476 olduğunu söyler. 

Yine Hz. Peygamber, döneminde azat edilmiş olan kölelere hadis yazma izni 

vermiştir. İşte bir örnek: “ Ebu Rafi azat edilmiş bir köleydi. O da Hz. Peygamber’e 

gelerek hadis yazma izni aldı. Muhtemelen o da bir hadis külliyatı meydana getirdi.”477  

Köleliğin en temel kaynağı savaşta ele geçirilen esirlerdir. Bu meseleye de 

İslam tarihinin ilk savaşı olan Bedir gazvesi ile başlayalım. Bedir gazvesinden sonra 

savaş esirlerinin durumu iştişare (danışma)ye sunulmuştur; “Hz Ömer (r.a.) onların 

hepsinin öldürülmesini teklif etmiştir. Hz. Ebu Bekir (r.a.) ise, esirlerin fidye karşılığı 

serbest bırakılmasını teklif etmiştir. Sonuçta ise, esirlerin on Müslüman çocuğa 

okuma ve yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir.”478  

Bir başka örnek ise, H. VIII. yılda Havazin kabilesinin esirlerinin durumu ile 

ilgilidir.479 Köle statüsüne sokulan kadın ve çocukların da dahil olduğu ganimetin 

tevziinden sonra mağlup olan kabileden bir heyet İslamiyet’i kabul ettiklerini 

bildirmek ve harp esirlerinin iadesini istemek üzere Resülullah’ın huzuruna çıktı. Hz. 

Muhammed (s.a.s.) şöyle buyurdu:  

- Mülk veya esirlerden birini seçiniz. 

Heyet üyeleri sonuncuları seçtiler. Hz. Muhammed (s.a.s.) sahabeleri 

toplayarak, Havazinliler’in  İslamiyet’i kabul ettiğini ve ganimetin taksimi sırasında 

kendisinin ve kabilesinin mensuplarının hissesine düşen bütün esirleri geri vermeye 

karar verdiğini bildirdi. Bazı kabile başkanları onun bu tutumunu takip ettiler, 

diğerleri ise muhalefet ettiler. Resulullah bir ayırım yapmak istedi ve bütün 

kabilelerdeki her ailenin temsilcisini huzuruna çağırdı. Neticede sadece iki kabilenin, 

esirlerini meccanen (fidyesiz olarak) serbest bırakmak istemedikleri anlaşıldı. Bunun 

                                                 
476 HAMİDULLAH, Muhammed, İslam’ın Doğuşu, (Çev.: Murat ÇİFTKAYA), Beyan Yayınları, İstanbul, 
1997, s. 54. 
477 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 56. 
478 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, II/893. 
479 HAMİDULLAH, a.g.e. , II/894-895. 
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üzerine Resulullah (s.a.s.), bu iki kabilenin elindeki esirlerin fidyesinin Beyt’ül 

Mal’den uygun bir tazminat ile verilmesini emretmiştir.”480 

Hamidullah, İslamiyetin köleliğin kaynaklarını sadece savaş esirlerine 

indirdiğini belirterek, İslam’da savaş esirleri ile ilgili olarak şu açıklamaları yapar: 

1) İslam hukukuna göre bir esir, esir sıfatıyla öldürülemez. İbni Rüşd bu 

manada Hz. Peygamber’in ashabının bir icmaını (konsensüsünü) dahi kaydeder. Bu 

durum, savaş hukukunu aşarak işlenen suçlardan dolayı esirlerin yargılanıp 

cezalandırılmasına mani değildir. Bedir Savaşı’nda esir alınan iki adamın boyunlarını 

Hz. Peygamber’in vurdurması bu hususta bizi O’nun dönemine ait asil bir ruhsata 

sahip kılar. Savaş çerçevesi dahilinde yaptığı hareketlerden dolayı bir esirin sorumlu 

tutulamayacağını İslam hukukçuları açıkça kabul ederler.481 Aynı şekilde, savaşta 

savaşçıların, Müslümanlar’ın can ve mallarına verdikleri zararlardan dolayı sorumlu 

tutulamayacağı hususunda bir ittifak vardır. Bunlar (savaş esirleri) İslam’ı kabul etse 

veya zimmi yani vatandaş olsalar bile durum değişmez. Çünkü bunlar bu işi, dinlerinin 

emirlerine uyarak ve böyle hareketlere izin verildiği ve karşı koyacak güce sahip 

oldukları bir zamanda ve bilerek işlemişlerdi. Dolayısıyla bu insanlar da 

Müslümanlar’la aynı durumdadırlar. Aynı husus ganimet elde etmede de geçerlidir. 482 

2) Esirlerle ilgili karar verilinceye kadar, esaret zarfında yapılacak muamele 

hür insana yapılan gibidir. Bedir esirleri ile ilgili olarak Hz. Peygamber; “Esirlere iyi 

davranma konusundaki tavsiyeleri dikkate alın” buyurmuşlardır. Bunun sonucu 

olarak, birçok Müslüman, kendileri hurma ile yetinmiş, esirlerini ekmekle 

beslemişlerdi. Ebu Yusuf, esirlerle ilgili kararlar alınıncaya kadar onlara iyi 

davranılması ve onların beslenilmesi gerektiğini söyler. Esirler, beslenme karşılığında 

çalıştırılamazlar. Harcamalarını karşılamakla, bunları esir alan Müslümanlar 

yükümlüdür. Bu husus Kur’an-ı Kerim483 tarafından kayıt altına alınmıştır.484  

3) Esirler, sıcak, soğuk ve benzeri durumlardan korunmalı. Hz. Peygamber’in 

uygulamasında gördüğümüz gibi esirlerin elbiseleri yoksa bunlar onlara sağlanmalı. 

Herhangi bir zorlukları ve üzüntüleri varsa, imkanlar elverdiğince bunlar 

                                                 
480 HAMİDULLAH, a.g.e. , II/895-896. 
481 HAMİDULLAH, Devlet İdaresi, 261-262. 
482 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 263. 
483 76/İnsan /5-9. 
484 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 264. 
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giderilmelidir. Çünkü Hz. Peygamber de aynı şekilde davranmışlardı. Esirin, 

ülkesindeki malı ile ilgili arzu ve isteklerini tanzim etmek hakkı vardır. Şüphesiz bu 

gibi hususlar, düşman yetkilileriyle kurulan özel bir haberleşme yoluyla 

gerçekleştirilir. Esirler arasında bulunan annelerin çocuklarından, akrabaların da 

birbirinden ayrılmaması gerekir. Şahsi konumlarına göre esirlerin mevki ve 

saygınlıklarına dikkat gösterilmelidir. Hz. Peygamber’e isnat edilen şöyle bir hadis 

rivayet edilir: “Bir kavmin düşmüş olan büyüklerine saygı gösteriniz.” Esirlerin zorla 

çalıştırıldığına dair İslam’ın ilk dönemlerine ait elimizde hiçbir uygulama yoktur. 

Kaçmaya teşebbüs eder veya mevcut disiplini bozmaya çalışırlarsa, esirler o zaman 

cezalandırılır. Kaçma girişiminde başarılı olur ve güvenli yere vardıktan sonra tekrar 

ele geçirilirse bu esirler, verilen sözleri tutmama suçu dışında, önceki firar suçundan 

dolayı cezalandırılamaz.485  

Savaş esirlerine yapılacak muamele ve ganimetlerin nasıl dağıtılacağı 

hususunda uygulama İslam tarihinde ilk defa Bedir savaşından sonra gündeme 

gelmiştir. Hz. Ömer, Kureyşli esirlerin İslam’ın can düşmanları olduğunu, on beş yıl 

boyunca İslam’a akla gelebilecek her türlü zararı vermek için ellerinden gelen her 

şeyi yaptıklarını, İslam’ı artık kabul etmelerinin beklenemeyeceğini, dolayısıyla da 

kılıçtan geçirilmeleri gerektiği görüşündeydi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’e itiraz etti 

ve fidye ödemeleri şartıyla esirlerin serbest bırakılmasını teklif etti. Onun görüşüne 

göre onları ortadan kaldırarak hiçbir şey kazanılamazdı. Gelecek nesillerin 

Müslüman olması için uzak da olsa bir ihtimal vardı. Her halükarda, fidye ödenmesi 

düşmanı zayıflatacak, mali kaynaklara ihtiyaç duyan Müslümanlar’ın ekonomik 

durumunu ise güçlendirecekti. Peygamber (s.a.s.), Ebu Bekir’in teklifini kabul etti. 

Ancak Kur’an-ı Kerim daha sonra onu bu konuda tekdir etti.486 Bu tekdirin nedeni 

muhtemelen bu konuyla ilgili Musevi şeriatı idi. Peygamber (s.a.s.), vahiy yoluyla 

açıkça tadil veya nesh edilmedikleri müddetçe kendisinden önceki Peygamberler’in 

şeriatlarına uymakla mükellefti. Bu durumda, bir savaşta zafer kazanıldığında 

düşmanların hepsinin -erkek, kadın, çocuk, yaşlı erkek ve hatta hayvanların- 

öldürülmesini belirten Tevrat hükmüne uyması bekleniyordu. Düşmanın mallarının 

ganimet olarak alınması ve kullanılmayıp yakılması gerekiyordu. Ancak Kur’an’da 

“insanlık için Rahmet” şeklinde övülen Peygamber (s.a.s.), şefkatli yaratılışı gereği 

                                                 
485 HAMİDULLAH, Devlet İdaresi, s. 265.  
486 8/Enfal /68. 
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Yahudi şeriatına uymaktan kaçındı. Allah da onu bu hususta tekdir etti, çünkü sarih 

bir şekilde tadil veya nesh edilmedikleri müddetçe eski şeriata uyması gerekiyordu. 

Ancak, sadece uyarıldı, cezalandırılmadı; çünkü Allah, kendisinin eski şeriatı 

değiştirmeye zaten karar vermiş olduğunu belirtti. 487 

Bedir savaşında ele geçirilen esirlerden bazıları tüccardı. İçlerinden birisi 

parayı zırhının içinden çıkarıp verdi. Bazıları fakirdi, ama arkadaşları ve akrabaları 

gerekli parayı toplamasına yardım etti. Bazıları gerçekten fakirdi ve kendilerine 

yardım edecek kimse yoktu, ama okuma-yazma biliyorlardı. Hürriyetlerine 

kavuşmaları için, yüz develik para ödemek yerine on Müslüman’a okuma yazma 

öğretmeleri istendi. Fakat ne okuma-yazma bilen, ne parası bulunan, ne de kendilerine 

yardım edecek zengin akrabaya sahip olan birkaç kişi vardı. Onlar da bir daha 

Müslümanlar’a karşı savaşmayacaklarına söz verdirilerek serbest bırakıldılar. Bir 

kabile tarafından esir alınan Müslümanlar’ın müşrik esirlerle mübadele edilerek 

salıverildiği örnekler de mevcuttur. Bedir savaşında oluşturulan birçok emsal, 

İslam’da milletlerarası hukukun temelini teşkil etti.488 

M. Hamidullah, İslam’da esirlerle ilgili hükümleri Yahudilik’le 

karşılaştırarak şunları söyler: 

“Köleliğin en büyük kaynaklarından biri olan harp esirleri, Kur’an’a göre489 

ya “karşılıksız” serbest bırakılacaklar veya bir “fidye-i necat” mukabili hürriyetlerine 

kavuşturulacaklardır: Bu ayete göre onlar köle yapılmaz. İmam Sarahsi bir hadis 

nakleder: “Araplar’a kölelik yoktur.” Bir köle İslam’ı kabul edebilir; fakat hür ve 

Müslüman bir kimse köle yapılamaz; velev ki kendisi İslam Devleti’ne karşı giriştiği 

bir harpte asi olarak yakalanmış olsun. Tevrat’ta ise durum değişiktir: Bir Yahudi bir 

diğer Yahudi’yi köle yapabilir.490 

İslam’da ise, esirler; 

a) Boyunlarının vurulması,491  

b) Köle yapılması,  

c) Fidye karşılığı serbest bırakılması,492  

                                                 
487 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, II/892-893. 
488 HAMİDULLAH, İslam’ın Doğuşu, s. 211 – 213. 
489 47/Muhammed /4. 
490 HAMİDULLAH, Muhammed, Resulullah Muhammed, (Çev.: Prof.Dr. Salih TUĞ), İrfan 
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 230-231. Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 210 – 211. 
491 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 264-265. 



 208 

d) Müslüman esirlerle değiştirilmesi,493 

e) Karşılıksız serbest bırakılması,494 

uygulamalarından birine tabi tutulabilirler. 

İslam hukuku, yukarıdaki kararlardan herhangi birini uygulamayı ordu 

komutanının görüş ve arzusuna bırakmıştır. Bunları ayrı ayrı ele alarak açıklayan 

müellifimizin biz sadece esirlerin köleleştirilmesi ile ilgili görüşlerine yer veriyoruz. 

Kur’an’da, köleleştirmeye doğrudan izin veren hiçbir ayet yoktur; ancak aşağıdaki 

ayetlerde dolaylı olarak bu konuya değinilir:  

“Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah’ın sana ganimet 

olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri... sana helal kıldık.”495  

Bununla beraber, az da olsa Hz. Peygamber’in uygulamalarında birkaç örnek 

vardır. Kendilerinin tayin ettiği hakem kararı ile, Beni Kureyza Yahudileri’nin erkek 

ve çocukları köleleştirilip savaş ganimeti olarak dağıtıldılar. Bu hakem kararı Yahudi 

şeriatına uygun olarak alınmıştır. Hicretin 8. yılında esir alınan Arap Havazin 

kabilesinin mensupları harp ganimeti olarak askerler arasında taksim edilmiştir. 

Ancak Havazinliler’in, İslam’ı kabul ettikten sonra, baş vurmaları üzerine hepsi 

serbest bırakılmışlardır. Hz. Peygamber esirlerin serbest bırakılmasını emretmemiş, 

ancak kendisinin davranışı İslam askerlerini teşvik etmişti. Ellerindeki esirleri serbest 

bırakmak istemeyenlere herhangi bir baskı yapılmamış ve devlet hazinesi tarafından 

bunlara tazminat ödenmiştir. Bu olaydan bir süre önce, kadın ve çocuklarını İslam 

ordusuna esir vermekle Arap kabilesi Beni Mustalik de aynı akıbete uğramıştı. O 

zaman Hz. Peygamber, esirler arasında bulunan kabile reisinin kızını azat ettikten 

sonra onunla evlenmiştir. Böylece Peygamber’in akrabaları haline gelen 

köleleştirilmiş diğer insanları azat etmesi için Müslüman askerler ikna edilmiş 

oluyordu. Bu cümleden olarak Beni Anber kabilesine mensup esirler de karşılıksız ya 

da fidye alınarak serbest bırakılmışlardı.496 

                                                                                                                                          
492 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 270. 
493 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 270-271. 
494 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 271-272. 
495 33/Ahzap /50. 
496 HAMİDULLAH, İslam Anayasa Hukuku, s. 266-267. 
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Rivayet edildiğine göre, Araplar’ın köleştirilemeyeceğini buyurduğu zaman 

Hz. Peygamber’in bu konudaki siyaseti zirveye ulaşmıştır. Hz. Ömer, savaşın 

taraflarından olan düşman ülkelere mensup çiftçi, sanatkar ve meslek sahiplerinin 

köleleştirilmemesi hususunda talimatlar yayınlamıştır. Kur’an-ı Kerim, kölelerin azat 

edilmesini şiddetle tavsiye eder ve devlet bütçesinin belli bir miktarının kölelerin 

azat edilmesine ayrılmasını ister. Kur’an’ın başka bir ayeti497 Hz.Ömer tarafından, 

Müslüman bir köle çalışmak ister ve böylece efendisine bedelini ödemek isterse, 

efendisinin bu teklifi reddetmeye hakkı olmadığı şeklinde tefsir edilmiştir.498 

O halde bundan şu sonuç çıkarılabilir, köleliği en aza indirmek için İslam çok 

çabalamış ancak tamamıyla kaldıramamıştır. Savaş esirlerinin köleleştirilmesi her 

zaman şüphesiz zorunlu değildir, ancak herhangi bir ordunun başkomutanının, 

esirleri köleleştirme veya onlara başka bir şekilde davranma seçeneklerine sahip 

olması da inkar edilemez. Uyarı kabilinden burada bir cümlenin ifadesi yersiz olmasa 

gerek. Köle, İslam’da diğer medeniyetlerde ifade ettiği mananın aynısını ifade etmez. 

Bir Müslüman’ın kölesi, yeme, içme, giyinme ve barınma hususlarında efendisiyle 

eşit hakka sahiptir. Bu metodun da, İslam Devleti’nin temel siyaseti olan gayr-i 

müslimleri İslamlaştırma konusunda kolay bir yol olduğu yadsınamaz.499 

M. Hamidullah’ın kölelik ve köleliğin temel kaynağı olan savaş esirleri ile 

ilgili görüşlerini kısaca bir araya getirirsek karşımıza şöyle bir tablo çıkar: 

Ne kadar sevinilecek bir noktadır ki kölelik müessesesi bugün yeryüzünün her 

tarafında varlığını kaybetmiş durumdadır. Bu konuda İslam’ın nasıl bir tavır takındığını 

bir kaç kelimeyle belirtmemiz faydalı olacaktır. İlk Müslümanlar, bu pek eski devirlerden 

kalma ve bütün dünyaya yayılmış müesseseyi devralmışlardı; onlar bunu icat 

etmemişlerdi. İslam bakımından kölelik, ne bir cezalandırma yolu ve çaresi ve ne de 

birtakım iktisadi gayelerle kendisinden istifade sağlanan bir savaş ganimetidir; kölelik 

müessesesinin, esas itibariyle yegane sebebi, insani duygulara dayanan, acizlerin 

barındırılıp hallerinin düzeltildiği  “Islah evi” gibi bir şey olmasıdır. Bu durumdakilerin 

halleri düzeltilir, fikri ve maddi alanlarda kendilerini geliştirip ıslah edebilmeleri için her 

çeşit imkan kendilerine sağlanır, daha da ileride efendinin onlara hürriyetlerini iade 
                                                 
497 9/Tevbe /60. 
498 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 267. 
499 HAMİDULLAH, a.g.e., s. 268. 
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edebilmesi için bu defa efendi üzerine zorlamalar yüklenir; kanunun aradığı belli bir 

kültür ve bilgi seviyesine varmış olmaları şartıyla köleler, isterlerse hürriyetlerini de satın 

alabilirler. Meselenin bir yanı budur; diğer yandan Kur’an-ı Kerim, kölelerin 

hürriyetlerine kavuşturulabilmeleri için sadece bol miktarda talimat ve emirler getirmemiş 

aynı zamanda İslam hükümetlerine, her yıl bütçelerine kölelerin azat edilebilmeleri için 

tahsisat ve fonlar konması mecburiyetini de yüklemiştir.500 Bundan ayrı Kur’an-ı Kerim, 

köleler için şu “mecburi azat etme” kaidesini de getirmiş bulunmaktadır:  

“Kölelikten azat edilme anlaşması (mükatebe) akdetmek isteyenlere gelince; 

bunun onlar için daha hayırlı bir şey olduğuna kanaat getirirseniz bu akdi yapın ve 

onlara, Allah’ın size verdiği maldan verin...”501  

Kendiliğinden anlaşılır ki bir kölenin İslam’ı kabul etmesi, hakimin bu köleyi 

azat etmesi için onun efendisine bir mükellefiyet yüklemesine ve onu zorlamasına imkan 

verir. Bu durumda köle, bir meslek icra edip kazanç sağlama imkanına 

kavuşturulacağından, efendisine münasip bir meblağı ödeyebilmek ve böylece 

hürriyetini satın alabilmek için para biriktirip toplamaya başlar. Kur’an-ı Kerim’in502  

ayetleri, köle azat etmeleri hususunda Müslümanlar’ı teşvik etmektedir. Diğer ayetler 

ise,503 bazı durum ve hallerde Müslümanlar’ın ya ayni veya nakdi bir şeyi sadaka(zekat) 

olarak verme veya doğrudan doğruya bir köleyi azat etme şeklinde seçimlik bir hakka 

sahip olduklarını beyan etmektir. Nihayet bir diğer ayette,504 devlet bütçesinin 

esaslarından bahsedilen, harpte düşman eline esir düşen müslim ve gayr-i müslim 

tebaaların fidye-i necatları ile İslam Devleti’nde kölelerin azat edilmesi için ödenecek 

ücretleri devletin sarfa mecbur olduğu giderler arasında gösterilmektedir. Daha evvelce 

de işaret ettiğimiz gibi savaşlarda düşman ordusu saflarından ayrılarak İslam karargahına 

sığınıp teslim olan harp esirleri şayet İslam’ı kabul ederlerse, kendiliklerinden 

hürriyetlerini elde etmiş sayılırlar. M. Hamidullah’ın  İbn Sad’dan verdiği bilgiye 

bakacak olursak, Muhammed (s.a.s.)’in, Ramazan ayı esnasında elinde ne kadar esir 

varsa, bir sadaka ve bir iyilik olmak üzere, hepsine hürriyetlerini iade ettiğini görürüz.505  

                                                 
500 9/Tevbe /60. 
501 24/Nur /33. 
502 90/Beled /13; 2/Bakara /177. 
503 4/Nisa / 92; 5/Maide /89; 58/Mücadele /3. 
504 9/Tevbe /60. 
505 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, II/691-693. 
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Cariyelerin nikah akdi olmadan sadece efendilerinin emir ve hizmetine 

verildiğini, bundan sonra efendinin oğlu da dahil başka bir erkeğin cariye üzerinde, 

nikah akdi olmadan tasarruf hakkı olmadığını belirten Hamidullah, efendinin, 

kendisinden çocuk dünyaya getiren cariye dışında cariyesini satabilme hakkının da 

olduğunu ifade eder. 

Daha sonra cariyelerin nikahıyla ve doğacak çocuklarıyla ilgili açıklamalar 

yapan müfessirimiz, cariye ile efendinin nikahlı hanımı arasındaki en büyük farkın 

cariyenin miras hakkına sahip olmaması olduğunu belirtir.506 

İslam’ın gerçekleştirdiği en önemli reformlardan biri, insan denen canlı 

çeşidinin üyeleri arasında aslında var olmayıp sonradan gelip takılan eşitsizlikleri 

kaldırıp atması olmuştur. İslam, bir tek üstün ırkın Allah tarafından seçilmiş 

olabileceği fikrine kendini asla kaptırmamıştır. Kur’an-ı Kerim şöyle der:  

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizleri, milletler ve 

kabileler halinde bulundurduk ki aranızda bir tanışma ve bilişme hasıl olsun. Evet 

gerçekten de Allah nazarında sizin en asiliniz, sizin en çok Allah’tan çekinip korkan 

muttaki olanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi bilen, haberdar olandır.” 507  

Bir başka yerde de şöyle buyurur:  

“... Sizin şu dillerinizin ve deri renklerinizin çeşitliliği!.. işte gerçekten de bu 

noktada, bilen ve anlayan kimseler için bir çok işaretler vardır.”508 

Mekke’de 10. Hicri yılda irat ettiği meşhur Veda Hutbesi’nde Muhammed 

(s.a.s.) şöyle buyuruyordu:  

“Sizler hepiniz Adem’in oğullarısınız ve Adem de topraktan yaratılmıştır. Bir 

Arab’ın Arap olmayan bir kimse üzerinde yahut ötekinin buna hiçbir üstünlüğü yoktur; 

Allah’tan korkup çekinmek demek olan takva derecesi ile(üstünlük) müstesna...” 

                                                 
506 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, II/691-694. 
507 49/Hucurat /13. 
508 30/Rum /22. 
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“Köleleriniz, köleleriniz…Onlara yediklerinizden yediriniz, giydiklerinizden 

giydiriniz…Ama asla onlara zulmetmeyiniz.”509 

M. Hamidullah, İslam’ın Yahudilik ve Hristiyanlık gibi köleliği kabul 

ettiğini, ancak İncil ve Tevrat’ta köle azadıyla ilgili hiçbir şey söylenmezken 

Kur’an’ın köleliği fiilen ilga etmek için her türlü dini ve hukuki tedbiri almış 

olduğunu belirtir. Fakat elbette ki köleliğin yaygın olduğu ve savaşlarda ele geçirilen 

Müslümanlar’ın köleleştirildiği bir dönemde İslam’ın da tek taraflı olarak esirlerin 

köleleştirilmesi uygulamasını kaldıramayacağını Hz. Peygamber’in bu konuda iki 

şart belirttiğini açıklar: 

1) Düşmanın elinde bulunan bir köle İslam ordugahına veya ülkesine sığınırsa 

kendiliğinden azat edilmiş, hürleşmiş olur. 

2) Herhangi bir köle kadının (cariye) efendisinden bir çocuğu dünyaya 

gelecek olursa, cariye, efendisinin ölümünden sonra, şayet daha evvelden azat 

edilmemişse, kendiliğinden hürleşmiş olur.510 

Kur’an’da ise: 

1 - Köle azat etmenin en iyi sadaka olduğu.511 

2 - Kaza ile adam öldürme gibi çeşitli günahlara kefaret olması için köle azat 

edilmesi gerektiği.512 

3 - Bir kimsenin ettiği yeminden dönmesi için köle azat edeceği.513 

4 - Zıhar’dan, yani “şayet dönersem anam avradım olsun!” diyerek zevce 

boşamaktan rucü edebilmek için köle azadının gerektiği.514  

5 - İslam hükümetinin her yıl kendi bütçesinden muayyen bir miktar meblağı, 

kölelikten kurtulmak için bedellerini ödeme gayretinde olan kölelere yardımcı olmak 

ve onların azat edilmelerini sağlamak üzere ayırmak mecburiyeti.515 ve nihayet, 

                                                 
509 HAMİDULLAH; a.g.e. , II/755-756, 925; Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 126 – 127. 
510 HAMİDULLAH, İslam’ın Doğuşu, s. 288. 
511 90/Beled /11. 
512 4/Nisa /92. 
513 5/Maide /92. 
514 58/Mücadele /3. 
515 9/Tevbe /60. 



 213 

6 - Bir kölenin kendi bedelini efendisine ödeyip iade etmek suretiyle kendi 

kendisini azat edebilmesi imkanı516 kaideleştirilmiştir. Bu son halde, gerekli parayı 

elde edinceye kadar köle kendi hesabına çalışır ve bu çalışma devresinde artık 

efendisine hizmet etmez (mükatebe anlaşması).517 

Kur’an’ın köleliği devam ettirmekten uzak durduğunu belirten M. Hamidullah, 

İslam’ın hak sahiplerine zarar verilmeden ülkedeki tüm kölelerin hürleştirilmesini 

sağlayarak etkin çözümler getirdiğini, devlet bütçesinde bunun için bir pay ayrıldığını, 

iyiliksever Müslümanlar’ın köle azadına teşvik edildiğini de söyler.518 

M. Hamidullah, yukarıdaki ayetlerden bazılarını şöyle yorumlamıştır: 

“Muhakkak ki, sadakalar (şeklindeki devlet gelirleri), …boyunduruktan 

kurtarılacak kimseler (er- rikaab), … için, Allah tarafından farz olarak konmuştur. 

Allah bilendir, hikmet sahibidir.”519  

Yukarıdaki ayet-i kerimenin, İslam Devleti’nin sosyal hayatı düzenlemek 

için, yapacağı harcamaların nerelere yapılacağını anlattığını belirten,  M. 

Hamidullah, “Boyunduruktan kurtarılacak kimseler”in (er-rikaab), İslam hukukçuları 

ve müfessirler tarafından köleler ve savaşlarda düşman eline düşmüş esirler olarak 

yorumlandığını belirtir. Harp esirlerinin “müslim” veya “gayr-i müslim” gibi bir 

ayrım yapılmadan tüm İslam tebaasının kurtarılması için çalışılmasının İslam Devleti 

üzerine verilen bir sorumluluk olduğunu belirten müellifimiz, bu konuda resmi ve 

kesin vesikalara sahip olunduğunu da açıklar. Emevi halifelerinden Ömer ibn 

‘Abdülaziz, ordu kumandanlarına yazdığı resmi talimat mahiyetindeki yazılarında, 

“kurtarma fidyesi”nin devlet hazinesinden ödenmesi şartıyla erkek-kadın, hür-köle, 

müslim-gayr-i müslim şeklinde bir ayırım yapılmaksızın düşman eline düşmüş harp 

esirlerinin kurtarılmasını bir çok defalar açıkça belirtmiştir. Bu konuda bir çok 

gerçek vak’a zikredilebilir.520  

                                                 
516 24/Nur /33. 
517 HAMİDULLAH, Resulullah Muhammed, s. 229-230; Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 209-211. 
518 HAMİDULLAH, Muhammed, Kur’an-ı Kerim Tarihi, (Çev.: Yrd.Doç.Dr. Abdulaziz HATİP, 
Mahmut KANIK), Beyan Yayınları, İstanbul, 2000, s. 33; HAMİDULLAH, Muhammed, Aziz Kur’an, 
(Çev.: Yrd.Doç.Dr. Abdullaziz HATİP, Mahmut KANIK), Beyan Yayınları, İstanbul, 2000, s. 742. 
519 9/Tevbe /60. 
520 HAMİDULLAH, Devlet İdaresi, s. 317. 
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Ayetin yorumunun devamında müellifimiz şu açıklamayı da yapar: “Kölelere 

gelince, İslam hukukunda yer alan ana kaideye göre, kendi “satın alınma bedelini” 

efendisine ödemek şartıyla kendi kendisini kölelikten kurtarmak (yani hürriyetini satın 

almak) isteyen her köle bu hakka sahiptir ve böyle bir talepte bulunulan efendi, kölesinin 

bu isteğini reddetmek hak ve yetkisine sahip bulunmamaktadır.521 İşte böyle bir taleple 

ortaya çıkan köleye, gerekli meblağı kazanıp efendisine ödeyebilmek için kendi hesabına 

çalışıp iş tutmak müsaadesi vermek mecburiyeti doğar. Bundan da ayrı, bu köle bu 

borcundan kurtuluncaya kadar her ne çeşit olursa olsun, herhangi bir zekat ödemekten de 

beridir. Kur’an-ı Kerim, sadece Müslümanlar arasında iyilik ve yardımı seven kimselerin 

elleri altında bulundurdukları köleleri azat etmeyi yahut diğer kimselerin; kölelerinin bu 

durumdan kurtarılması için yardımda bulunmayı emretmekle522 kalmamış, tetkik 

etmekte olduğumuz ayette523 açıkça görüldüğü gibi, “boyunduruk” altında yaşayan ve 

aralarında kadın-erkek köleler de bulunan bu gibi kimselerin içinde bulundukları bu 

durumundan kurtarılması için devlet bütçesinden bir tahsisat ayrılmasını İslam 

Hükümet’ine, yerine getirilmesi lazım gelen bir vazife olarak yüklemiştir.”524 

M. Hamidullah, -ilginçtir- köleliğin faydalarından da bahseder. 

Açıklamalarından birini buraya alıyoruz: 

“Köleliğin faydası şudur ki, harpte ele geçip de yerinden yurdundan olmuş 

fakir bir kimseye barınacağı bir çatı temin eder. O, burada sağlam bir muhit bulur, yeni 

bilgiler edinir ve netice olarak insan muamelesi görür ve sonunda belki de toplumun en 

iyi insanlarından biri haline gelir. Burada şuna işaret edelim ki, azat edilmiş bir köle ile 

hür doğmuş bir insan İslam’da hukuken eşittirler. Azat edilmiş köleler idari başkanlık 

mevkilerine kadar yükselmişler ve İslam’da bazı hanedanlar kurabilmişlerdir: Mısır’da 

Memluk Hanedanı, Hindistan’da Gulaman Hanedanı v.s. gibi...”525 

M. Hamidullah, yukarıdaki açıklamalarından sonra, kölelere her türlü hakkın 

tanındığı İslam dininin peygamberinin tüm kölelerini azat etmiş olmasına 

şaşırılmaması gerektiğini belirtir. Efendisinden çocuk dünyaya getiren cariyenin bir 

                                                 
521 24/Nur /33. 
522 90/Beled /11-13; 2/Bakara /177; 4/Nisa /92; 5/Maide /92; 58/ Mücadele /3. 
523 9/Tevbe /60. 
524 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, II/976-977; İslam’ın Doğuşu, s. 283-284; Allah’ın Elçisi Hz. 
Muhammed, s.122.  
525 HAMİDULLAH, Devlet İdaresi, s. 231; İslam’a Giriş, (Çev.: Cemal AYDIN), TDV Yayınları, Ankara, 
2004, s.61; Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 211. 
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eş olarak miras hakkı dışında tüm haklara sahip olacağını açıklar ve örnek olarak Hz. 

Peygamber’in eşi Mariye’nin durumunu anlatır.526 

M. Hamidullah’ın yapmış olduğu açıklamalar da İslam dininin kölelere karşı 

tutumunu, köleliğin diğer toplumlarda anlaşıldığı gibi değerlendirilmediğini, 

kölelerin –kendi hürriyetlerini kazanma hakkı da dahil– birçok hakka sahip 

olduklarını göstermektedir.527 

10) FAZLUR RAHMAN 

Çağdaş İslam düşüncesinin, Hint-Pakistan ve Türkiye’deki İslam modernizmi 

tartışmalarında adı ilk anılan kişi Fazlur Rahman’dır. Onun adını çağdaşlarından öne 

çıkartan en önemli yönü, çağdaş İslam modernizmini sistemleştirmeye dönük çabalarının 

yanında; üretkenliği ile Batı ile Doğu düşüncesi arasındaki uzlaştırmacı kişiliğidir. 

Fazlur Rahman, çalışmalarına dinin temel unsurları olan Kur’an, sünnet ve 

peygamberlik gibi konulardan başlamıştır. Gerek eserlerinde gerekse makalelerinde en 

önemli mesele olarak, günümüz problemlerini çözmek üzere, Kur’an’ın çağdaş 

yorumuna duyulan ihtiyacı dile getirir ve örnekler verir.528 Fazlur Rahman’a göre, 

yeniden/çağdaş yorumlama toplumsal değişimin kaçınılmazlığından kaynaklanmaktadır. 

İslam’ın da bu toplumsal değişmeye paralel bir biçimde geliştirilip yenilenmesi 

gerektiğini ısrarcı bir tavır ile savunur.529 

Son dönemde yenilikçiliğin önde gelen düşünürlerinden sayılan Fazlur 

Rahman, Klasik dönemden, Modern döneme; Kur’an, hadis ilimlerinden felsefe ve 

bilim alanlarına, İslam dünyasındaki sosyo-politik gelişmelere kadar her konuda 

eserler ve makaleler yazmıştır. Biz de çalışmamızda Sayın Fazlur Rahman’ın kölelik 

hakkındaki görüşlerini direk olarak aktarmak yerine öncelikle; eşitlik, adalet ve 

hürriyet gibi kavramlar üzerindeki yorumlarına, sonra kölelik hakkındaki 

görüşlerine, son olarak da insan hakları konusundaki görüşlerine değineceğiz. 

                                                 
526 HAMİDULLAH, İslam Peygamberi, II/684-685; Resulullah Muhammed, s. 231 – 232. 
527 HAMİDULLAH, Resullah Muhammed, s. 231 – 232; Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, s. 231. 
528 RAHMAN, Fazlur, İslam ve Çağdaşlık, (Çev.: Alparslan AÇIKGENÇ, M.Hayri KIRBAŞOĞLU), 
Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1999, s. 329 - 331. 
529 RAHMAN, Fazlur, a.g.e., s. 21-25 ; Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, (Çev.: Prof.Dr. Salih 
AKDEMİR), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2001, s. 175-176. 
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Fazlur Rahman’a göre, bütün insanlar eşit haklara sahiptir. Bu meselenin 

özünde ise, insan ırkının ontolojik eşitliği vardır. Takva hariç insanlar arasında hiçbir 

ayırım söz konusu değildir ve insanlar arasında temel ayırım olarak kabul edilemez. 

Ona göre Kur’an’ın  temel hedefi ahlak ve eşitlik esaslarına dayanan bir toplum 

düzeni kurmaktır.530 Fazlur Rahman  bu görüşünü şöyle temellendirir: “Kur’an’ın 

hedefi olan ahlak ve eşitlik esaslarına dayalı toplum düzeni, ticaretle uğraşan 

zamanın Mekke toplumunda hakim olan toplumsal ve ekonomik eşitsizlik şiddetle 

kınanarak ilan edilmiştir. Kur’an buna, o toplumun birbirine çok yakın iki yönünü 

eleştirmekle başladı: Bunlardan birisi şirk veya toplumun bölünmüşlüğünün belirtisi 

olan çok tanrıcılık; diğeri ise aynı şekilde insanlığın bölünmüşlüğüne dayanan ve onu 

tehlikeli bir şekilde devam ettiren sosyo-ekonomik eşitsizlik.”531  

Fazlur Rahman’a göre bunlar aynı madalyonun iki yüzü gibidir. İnsan ırkının 

temel birliğini ancak bir olan Allah sağlayabilir. Zira insanlık O’nun hem mahluku, hem 

de O’nun kullarıdır ve sonuçta da sadece O’na karşı sorumludur. Kur’an ekonomik 

eşitsizlikleri ısrarla eleştirmiştir. Kur’an’ın ekonomik eşitsizlikleri ısrarla eleştirmesinin 

sebebi, Fazlur Rahman’a göre, -kabile rekabetleri, kabileler arası düşmanlıklar ve 

intikamın yanında- toplumsal uyumsuzluğun temelini bir bakıma da çekirdeğini 

oluşturmasıydı. Bu kabileleri bir birlik içerisinde birleştirmek ve kaynaştırmak zorunlu 

bir ihtiyaç idi. Değişimin öncelikli olarak başlaması gerekli olan maddeler ise; 

“Kadınlar, kızlar ve yetimlerin haklarına olan tecavüz ve kölelik müessesesi”532 dir. 

Ona göre, Kur’an’ın temel insan eşitliğini vurgulamasının nedeni ise, “bu, (insan) 

türün bazı fertlerinin diğerlerine karşı sürdürdükleri, ahlak dışı üstünlük iddiasının bütün 

hayvanlar arasında bile bir benzerinin görülmemiş olması533dır. Ona göre, insanların 

kişisel başarısı olmadan kendisine kalan mirası veya devraldığı şöhreti kötüye kullanması 

ihtimal dahilindedir. Bunların kötüye kullanılması insanların bozulmasına yol açabilir. Bu 

durumda olan insanlara devamlı olarak şunların hatırlatılması gerekir: - Hz. Peygamber’in 

Veda Hutbesi’nde de dediği gibi – bütün insanların Adem soyundan geldiği ve Adem’in 

de topraktan yaratıldığı. Yine hatırlatılmalıdır ki; yerin karanlıklarında insanlar arasında 

                                                 
530 RAHMAN, Fazlur, Ana Konularıyla Kur’an, (Çev.: Doç.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ), Ankara 
Okulu Yayınları, Ankara, 2003, s. 78. 
531 RAHMAN, Fazlur, a.g.e., s. 78. 
532 RAHMAN, a.g.e., s. 79. 
533 RAHMAN, a.g.e., s. 88. 
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hiçbir fark yoktur, gök ışığında görülen insanlar arasındaki farkların temeli ise “takva” 

denilen deruni fazilettir.534 

Kur’an, eşitlik esasına dayanan toplum düzenini oluşturmak için der ki; “Sizi 

orta bir ümmet (yani, Musevilik’in kaskatı tutumu ile Hristiyanlık’ın aşırı 

yumuşaklığı arasında ) yaptık ki, insanlara şahit olasınız ve Peygamber de size şahit 

olsun.”535 Sahabeler “insanlar arasından çıkarılan en hayırlı ümmet” olarak ve “iyiliğe 

teşvik eden, kötülükten alıkoyan ve Allah’a inanan”536 bir toplum olarak tarif 

edilmişlerdir. Görevleri ise şöyle belirlenmiştir: “Onlar O kimselerdir ki, kendilerine 

yeryüzünde güç verildiği zaman namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliğe teşvik ederler 

ve kötülükten vazgeçirirler.”537 İslam toplumunun bütün özellikleri sayılırken “iyiliği 

emretme, kötülüğü yasaklama, namaz kılma ve zekat verme (toplama)” en çok tekrar 

edilenlerdir. Diğer taraftan hiç şüphe yok ki Kur’an, eşitlik esasına dayanan ahlaki bir 

toplum düzeni oluşturmak için, Müslümanlar’ın yeryüzünde siyasi bir düzen 

kurmalarını istemiştir. Böyle bir düzenin mahiyeti gereği “yeryüzünde bozgunculuğu 

(fesad fi’l-ard)” yok etmesi ve “iyiliği getirmesi” gerekir.538 Bunun için  insan, hiçbir 

kişisel başarısı olmadan kendisine gelen ırk veya coğrafi özellikleri kötüye kullanırsa, 

insanlığın bozulmasına yol açar. Bu nedenle insanın kendisine sürekli olarak 

insanların eşit olduğu, aynı soydan geldiği ve bütün insanların aynı yere gideceklerini 

hatırlatmasını gerek Kur’an539 ve gerekse Hz. Peygamber söylemiştir. Bu bağlamdaki 

ayetleri çoğaltmak mümkündür.540 Kur’an’da bahsi geçen eşitlik için, bu ayetlerin ve 

hadislerin insanlığa sık sık hatırlatılması gerekmektedir. Fazlur Rahman’a göre, 

“gayr-i Müslim yazarlar dahi genel olarak, gerçek Müslüman toplumunun, toplumsal 

ve siyasal yapısını kabul etmişlerdir. Mamafih, bu eşitlik ve kardeşliğin şu anda ne 

dereceye kadar bir temenni olduğunu sormamız gerekir. İslam tarihinin verilerine 

baktığımız zaman  söylenebilmesi muhtemel olan, ekonomik ve salt dini açıdan 

                                                 
534 RAHMAN, a.g.e., s. 89. 
535 2/Bakara /143. 
536 3/Al-i İmran /110, 104. 
537 22/Hac /41. 
538 RAHMAN, a.g.e. , s. 110. 
539 49/ Hucurat /11-13. 
540 4/Nisa /1;7/A’raf /189:  
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kitlelerin, -halkın sömürülmesinin diğer dinlerdeki kadar büyük oranda olmadığı- ve 

İslam’ın eşitlikçi ruhunun zayıflamasına rağmen, tamamen yok olmamasıdır.”541 

Fazlur Rahman’a göre, Kur’an’ın savunduğu ideal eşitlik toplumunun tarihte 

görülememiş olmasının birçok nedeni vardır. Bu konuda; İslam’ın ilk dönemlerindeki 

fetih hareketlerinin sonucu olarak, çok sayıda kadının dul kalmasının ve kölelerin 

getirilmesinin buna müsaade etmediğini ve bir nevi tarihin tersine işlediğini bunun 

sonucunda da kadın erkek eşitliği, miras, kölelik ve cariyelik gibi birçok problemi 

doğurmasının yanında, Kur’an’ın ifade ettiği “eşitlik esasına dayalı toplum” 

uygulamasının önüne set çektiğini önemle vurgulamaktadır.542 Kur’an’ın eşitlikçi 

toplum anlayışına örnek olarak da Kur’an’dan şu ayeti delil olarak söyler: “Onların 

işleri birbirlerine danışma ile halledilir.”543 Devamında ise, İslami toplum ve yönetim 

hususundaki eşitlikçi görüşüyle Kur’an’ın, Müslümanlar’ın işlerini ve meselelerini 

eşit bir mevkide, karşılıklı istişare ile halletmeleri gerektiğini ifade ettiğini söyler. 544 

Fazlur Rahman, İslam’ın eşitlikçiliğinin “her ferdin Allah ile olan temel 

ilişkisinden” doğduğunu söyler. Ona göre, “her fert  nihai olarak sadece Allah’a karşı 

sorumludur. O, namazlarında hep “Yalnız sana kulluk ederiz”545 der. Bu şekilde 

duada bulunan her fert bilir ki, yaratıcısı ile insan arasına hiçbir efendi,  kral, din 

adamı, düşünür ya da başka bir otorite giremez.”546 

Ona göre; Kur’an’dan çıkardığımız genel hedef kendi tarihselliğimiz 

içerisinde tam uygulama imkanı bulamayabileceği gibi, metnin kendi tarihinde de 

tam uygulanamamış olabilir. Kur’an’dan adalet, hakkaniyet, hoşgörü, şefkat, 

merhamet, eşitlik gibi genel ilkeleri çıkarmamak başka bir şey, onların 

uygulanmalarında tarihin etkileri başka bir şeydir.547  

                                                 
541 RAHMAN, Fazlur, İslami Yenilenme, Makaleler-I, (Çev.: Adil ÇİFTÇİ), Ankara Okulu Yayınları, 
Ankara, 2000, s.35. 
542 RAHMAN, Fazlur, “Kadının Konumu”, İslami Yenilenme Makaleler-IV, (Çev.: Adil ÇİFTÇİ), 
Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2003, s. 97. 
543 42/Şuara /38. 
544 RAHMAN, İslami Yenilenme, Makaleler-I, s. 37. 
545 1/Fatiha /4. 
546 RAHMAN, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, (Çev.: Adil ÇİFTÇİ), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 
1997, s. 95. 
547 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 91.  
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Kur’an’ın adalet, hürriyet, eşitlik, hakkaniyet, hoşgörü, yardımlaşma vb. 

ilkeleri “açık uçlu” somut çözüm örneklerine işaret olarak çok eşlilik izninin nasıl 

anlaşılması gerektiğinden bahsettiği hemen her yerde kölelik konusundan da 

bahseder. Çok eşlilik izni konumuzla ilgili olmadığından burada değinmiyoruz. Fazlur 

Rahman’a göre, Kur’an’ın bütün hedeflerine rağmen bir hamlede kaldırılması 

mümkün olmayan hususlardan birisi de kölelikti. O günkü toplumsal yapıda son 

derece kökleşmiş ve bir anda kaldırılması, maksadı aşan sonuçlara  yol açacak olan 

köleliğin, yine hukuki seviyede kabul edildiğini, bununla birlikte köleleri 

hürriyetlerine kavuşturmak ve köleliğin tamamen ortadan kalkabileceği bir çevre 

oluşturmak için her türlü hukuki ve ahlaki gayretin de gösterilmiş olduğunu söyler. 

Kur’an yasal olarak (şer’an) kölelik kurumunu kabul etmiştir. Fakat kölelerin serbest 

bırakılmasını şiddetle tavsiye edip teşvik etmiştir. Buna delil olarak da şu ayetleri  

söyler: “Sarp yokuşun ne olduğunu nereden bileceksin?……….!  (kölelik zincirinden) 

bir boynu kurtarmaktır.548 Bu ahlaki yöntemin yanı sıra Müslümanlar’a, hürriyetlerini 

satın alabilmeleri için kölelerine müsaade etmeleri buyrulmuş ve bunun için kolaylık 

göstererek borçlarını taksitle ödemelerinin sağlanması549 emredilmiştir.550  Fazlur 

Rahman’a göre, bu  ayetteki “kendilerinde iyilik görürseniz” ifadesini geleneğin 

anladığı gibi vicdana bırakılmış tavsiye niteliğinde anlamak yanlıştır.551 Ayette geçen 

ibare ahlaki olan bir sorumluluğa işaret eder.  Şöyle ki; eğer hür bırakılan köle kendi 

geçimini sağlayamayacak durumda kalacaksa, hiç olmazsa efendisinin koruması 

altında bulunması onun için daha iyi olabilir. 552 Hem de Kur’an’ın bütün yasal 

düzenlemeleri hürriyet ve ahlaki sorumluluk yönündedir. Bu hususu hem metnin 

kendi bağlamında, hem de tarihsel bağlamında anladığımız zaman hedefin hürriyet 

olduğunun açıkça görüldüğünü belirtir.553  

Fazlur Rahman’a göre tüm bu ve benzeri hususlar Kur’an’ın bir ahlaki 

öğretiler yükünü (hüden lin’nas) olduğunu gösterir. O bizatihi cezalandırıcı, azap 

verici, intikamcı bir yasal düzenlemeler kitabı değildir. Elbette O, bir suçun cezasız 

                                                 
548 90/Beled /12-16; 58/Nur /3. 
549 24/Nur /33.  
550 RAHMAN, a.g.e. , s. 92. 
551 RAHMAN, a,g,e,, s. 92. 
552 RAHMAN, Fazlur, İslam, (Çev.: Prof.Dr. Mehmet DAĞ, Prof.Dr. Mehmet AYDIN), Ankara 
Okulu Yayınları, Ankara, 2000, s. 39. 
553 RAHMAN, a.g.e., s. 40. 
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kalmasını savunmaz. Ancak Kur’an’da katlin bile affedilmesine554 bakılırsa O’nun 

ıslah edici olduğu açıkça ortaya çıkar. Kur’an’daki yasal düzenlemeler ile tarihsel ve 

toplumsal şartlar arasında çelişkilerin çok erken dönemde başladığını berlirten Fazlur 

Rahman, bu sebeple görevi hukuktan nasıl kaçılacağını göstermek olan “hiyel 

literatürü”nün ortaya çıktığını söyler.555 O, tarihte insanların çok eşlilik , boşanma ve 

sonrasındaki evlilik için “şeytanın bile aklına gelmeyecek” hukuki hilelere baş- 

vurduklarını söyler. Ama bunları İslami olarak değerlendirmemek gerektiğini belirtir 

ve kendisi de bunları dikkate almaz. Ona göre, tarihte gerçekleşen bu olaylar 

Kur’an’ın genel ahlaki hedefleri göz önünde tutularak yapılmamıştır. Öyle ise 

tarihteki bu uygulamaları İslamiyet’e mal etmenin yanlışlığından bahsettiği her yerde 

Kur’an’ın yeniden/çağdaş tefsirinin yapılması gerektiği üzerinde durur.556  

Fazlur Rahman “Kur’an’da Kadının Konumu” isimli makalesinde Kur’an’ın 

kadına verdiği önemi arz ederken köle kadının (cariye) konumu hakkında şunları 

söyler: “Onların (kölelerin) , sahipleri tarafından metres yapılmaları az rastlanır 

değildi. Bu, Kur’an-ı Kerim’de557 açıkça ifade edilirken, başka yerde de ima 

edilmiştir. Yine Kur’an-ı Kerim’de, köle sahiplerine, kölelerin çalışarak kazandıkları 

karşılığında azat edilmeleri, eğer malları yoksa onlara mal-mülk verilmesi hususunda 

genel bir emir verilmiştir; köle kızların metres edinilmesi de burada yasaklanmıştır. 

Bunun yerine, onlara evlenerek sahip olunmalıdır. Yine Nisa Suresinde558, bir 

erkeğin hür bir kadınla evlenmeye gücü yetmiyorsa, köle bir kadınla evlenmesi 

söylenir. Kadın bu durumda zina işlerse, hür bir evli kadınının cezasının yarısı 

verilmelidir. Bu arada hemen ifade edelim ki, bu ayet aynı zamanda, evli hür kadının 

(zina sebebiyle) recmedilmesinin (taşlanarak öldürülmesinin) Kur’an’ın öğretisinde 

hiçbir temeli olmadığını da ispat eder; zira bu ceza evli köle kadın için nasıl ikiye 

bölünebilir? Aynı ayet, yine, köle kadınların odalık veya kapatma olarak 

kullanılamayacağını vurgular ve bunun oldukça yaygın olduğunu ima eder. Yine 

Nisa suresinde559 diyor ki, hür bir erkek, hür bir kadınla evlenmeye gücü yetmiyorsa 

ve yanlış yola sürükleneceğinden de korkuyorsa köle bir kadınla evlenmelidir. Yine 

                                                 
554 2/Bakara /178. 
555 RAHMAN, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s. 134. 
556 RAHMAN, a.g.e., 132-133. 
557 24/ Nur /33. 
558 4/ Nisa / 25. 
559 4/Nisa /25. 
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Nur Suresi’nde,560 hür ya da köle yoksul bir erkeği “Allah mal-mülk verinceye 

kadar” evliliğe karşı uyarır. Diğer taraftan, hemen önceki ayet de, hür erkek, hür 

kadın ve köleler dahil bütün Müslümanlar’ın evlenmesi gerektiğini ifade eden 

umumi bir hüküm vazetmektedir.Burada, eğer onlar yoksul iseler, Allah’ın onlara 

mal-mülk ihsan edeceği tarzında bir ümit ifade edilmektedir.561 Bu uyarı ile bu 

umumi hüküm arasında açık bir gerilim mevcut ise de; gariptir ki, Taberi’nin 

bildirdiğine göre, çoğu Müslüman otoriteler hür erkeğin hür kadınla evlenmeye gücü 

yettiği sürece ve batıla sapacağı korkusu olmadıkça köle bir kadınla evliliğinin gayr-i 

meşru olduğunu kabul ederler (Taberi’nin kendisi de aynı fikirdedir). Sadece çok az 

kimse şartsız bir şekilde buna icazet verir; ilk Medineli otoritelerden birisi olan Rabia 

"eğer erkek, esir/köle kadına aşık ise" bunu tercih sebebi bile sayar. Kur’an böyle bir 

evliliğin caiz olmadığından bahsetmemektedir; sadece bu duruma karşı uyarıda 

bulunur, çünkü, Taberi’nin dediği gibi, köle bir kadının çocukları da köle olacaktır. 

Yukarıdaki hükmü/fikri, tarihsel olarak sınamak mümkün değildir; ama yine de 

Kur’an ile çelişki içindedir. Nur suresinde,562 evlilik hakkındaki uyarı hem hür 

erkekleri hem de köleleri kapsar. Fakat biliyoruz ki, bir köle kadın efendisine bir 

çocuk doğurduğu -“çocuğun anası” olduğu- zaman artık erkek tarafından ne 

satılabilir ne de hediye verilebilir; erkeğin ölümünden sonra ise, çocuk ya da 

çocuklarıyla birlikte, kayıtsız şartsız hürriyetine kavuşur. Mütalaa edilmekte olan 

durum daha karmaşıktır; zira kadın bir erkeğin karısı olsa da, diğer bir erkeğin 

kölesidir; yine de onun ve çocuklarının durumu hakkında bir çözüme ulaşmak o 

kadar da zor olmamalıydı. Bilhassa şundan dolayı ki, o bir kapama/odalık olmayıp, 

hür bir erkekle evlidir. Bu, İslam tarihinin, İslami kaidelerden ne kadar da saptığının 

çarpıcı bir örneğidir.”563 Meseleleri açıklamaya şöyle devam eder; Kur ‘an-ı 

Kerim’de564 hürriyetini satın alma antlaşması (mükatebe) ile kölelere özgürlük 

vermeyi emretmenin yanında köle sahiplerinin, Allah’ın kendilerine bahşetmiş 

                                                 
560 24/ Nur /33. 
561 RAHMAN, İslami Yenilenme, Makaleler-IV, s.48. 
562 24/ Nur /33. 
563 RAHMAN, a.g.e. , s.48-49. 
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olduğu zenginlikten kölelere de vermeleri emredilmiştir. Ne var ki, bir çok 

hukukçunun bunu bir emir olarak değil de, yalnızca bir tavsiye telakki etmiştir.565   

Fazlur Rahman, İslam’ın çok eşliliğe yalnızca savaşlar sebebi ile dul kalan 

kadınların sayısının çoğaldığı özel durumlarda izin verdiğini belirttikten sonra kölelikle 

ilgili ayetlerin köleliğin tamamen İslamiyet  tarafından feshedildiği şeklinde  

yorumlanmasına da karşı olduğunu ifade eder.566 Çünkü kölelik, Kur’an’da hukuksal 

düzende müsamaha ile karşılanıp kabul edilmiş ama sonuçta köleliğin tamamen ilga 

edilmesine götüren ahlaki bir süreç harekete geçirilmiştir. Bu hedef de tarihsel 

sebeplerden ötürü ve tarih tarafından kesintiye maruz bırakılmıştır. 567  

Fazlur Rahman, İslamiyet öncesindeki Arap toplumunun genel bir 

tablosunu568 çizdikten sonra Hz. Peygamber’in Arap toplumunun genel bir reforma 

soktuğunu söyler. Reformları ise şöyle sıralar: “Özellikle o toplumun yoksullar, 

yetimler, kadınlar ve köleler gibi zayıf katmanlarını korumaya yönelik bir 

ıslahat/reform gayretidir. Kölelik yasal olarak lağvedilmemiş, ama kölelerin hür 

bırakılması, bir fazilet eylemi olarak dinsel açıdan teşvik edilmiş, kölelere, köle ile 

efendi arasında belirlenen para miktarını, kölelerin kazançlarından taksitle ödemeleri 

karşılığında hürriyetlerini elde etme hakkı da  dahil olmak üzere, birçok hukuksal 

haklar tanımıştır. Efendisinden/sahibinden çocuğu olan köle kadın, sahibinin 

ölümünün ardından hemen özgür olacaktı. Yoksulluk korkusu veya utanç duygusu 

sebebiyle bazı kabilelerde uygulanmakta olan kız çocuk katli yasaklandı.”569 

Kabile veya ırk ayrımına dayanan ayrıcalık ve imtiyazların Kur’an’da ve 

meşhur Veda Hutbesi’nde zemmedildiğini belirten Fazlur Rahman, böylece bütün 

insanların “Adem’in eşit çocukları” olduğunun ve Allah nazarındaki tek ayrımın takva 

ve iyi davranışlara dayandığının ilan edildiğini söyler. Kabileler arası intikam 

şeklindeki köklü Arap kurumunun -ki öldürülmesi gereken kişinin ille de katilin 

                                                 
565 RAHMAN, a.g.e. , s.60. 
566 RAHMAN, a.g.e. , s.78; Makaleler-I, s.86. 
567 RAHMAN, Makaleler-IV, s.80. 
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569 RAHMAN, a.g.e., s.22. 
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kendisi olması gerekmiyordu, derece açısından ona eşit biri de olabilirdi- vb. duygu ve 

kurumların yerini daha insani olan ahlaki fazilet ve takva idealine bıraktığını söyler.570   

Fazlur Rahman, Kur’an’ın bizatihi kasta sahip olup adalet, hakkaniyet ve 

eşitlik gibi temel hedefler gösterdiğini söyler. Bu sebeple o, kanun koyma ile 

Kur’an’ın toplumun yoksul, yetim, kadın, köle ve ağır borçlular gibi katmanlarının 

güçlendirilmesini ve geliştirilmesini hedeflediğini vurgular.571   

Kölelik kurumu ve benzeri düzenlemeler, Peygamber’in ıslahat yönteminin genel 

niteliği ile ilgilidir. Peygamber sadece boşlukta kalacak ve uygulanamayacak yüksek 

ahlaki idealler serdeden bir idealist değildi. Onun görevinin ayrılmaz unsuru, bu ahlaki 

bildirimlerde bulunmasının yanı sıra toplumda etkin olmak ve onu belli bir istikamete 

yöneltmek idi. Diğer bir deyişle Peygamber, arayış içinde olan bir ıslahatçı idi. O, 

zamanında tam olarak uygulanması mümkün olmayan yüksek hedefleri kendi toplumsal 

şartlarında gerçekleştirmeliydi. “Bir ıslahatçı ne kadar isterse istesin, toplumu ancak belli 

bir noktaya kadar değiştirebilir. Bundan dolayı Peygamber hem ahlaki, hem de hukuki 

düzlemde hareket etmek zorundaydı.”572  

O, Kur’an’ın, köleliğin olmadığı bir toplumu bir ahlaki ideal olarak serdettiğini 

söylemişti. Peygamber tarafından, toplumun da buna yöneleceğine niyet edilmişti. 

Fakat,  Fazlur Rahman’a göre, tarih tersine işlemiştir. Peygamber’in vefatı sonrasındaki 

fetih hareketleri sonucu İslam toplumuna çok sayıda dul kadın ve köle kız akışı 

olmuştur. Bu toplumsal olgu, Kur’an’ın kadınlar ve köleler hakkında ifade ettiği ahlaki 

adalet idealinin gereğince uygulanmasının ve ileri götürülmesinin önüne set çekmiş573 

ve bizzat Kur’an’ın hedefini uygulanamaz hale getirmiştir. Yine ona göre kölelik bir 

hamlede kaldırılması mümkün olmayan hususlardan biriydi. Çünkü, toplumsal yapıda 

son derece kökleşmişti ve bir anda kaldırılması, maksadı aşan neticelere yol açabilirdi. 

Yine de Kur’an, köleliği hukuki seviyede kabul etmiş olmakla birlikte, köleleri 

                                                 
570 RAHMAN, a.g.e., s.23-24. 
571 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 101. 
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573 RAHMAN, “Kadının Konumu”, s. 97. 
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hürriyetine kavuşturmak ve köleliğin tamamen ortadan kalkacağı bir çevre oluşturmak 

için, her türlü hukuki ve ahlaki gayreti de göstermiştir.574  

Fazlur Rahman’a göre, Kur’an’ın en genel ilkesi, Allah birdir; insanlar arasında 

köklü ayırımlar ve uçurumlar olamaz ilkesidir. Çünkü insan yaratılanların en şereflisidir. 

Bundan dolayı, tevhit (Allah’ın birliği), ancak insanların temel eşitliği gibi bir ahlaki 

neticeye götürürse anlamlı olur. Bu neticeye götürmeyen tevhit sadece anlamsız 

(olmakla) kalmayıp, yalnızca herhangi bir varlığa tapmaya (monaltary) götürür. Böylece 

Kur’an,- Fazlur Rahman’a göre – “tek ilah veya tek insanlık” yani tevhit veya sosyo-

ekonomik adaleti birbirinin tamamlayıcısı olarak görür.575 Vahyin ilk muhataplara 

mesajı da, bunun için, dindarlık ve takvanın ana göstergesinin, ana meselelerde adalet,  

siyasi meselelerde hakkaniyet ve toplumsal meselelerde nezaket olduğuydu.576  

Ona göre, Kur’an’ın Allah’ı, tarihe müdahale eden577 bir yaratıcıdır. Adem’i 

yaratıp yeryüzüne ‘temsilci olarak’ gönderdiğinden itibaren tarih belli ahlaki 

hedeflere dayanan, kurallara göre kurulan ve belli bir noktada yok edilen beşeri 

düzenlemelerin tarihidir. Ahlaki temel kuralların kaynağı ilahidir; fakat uygulamaları 

insanidir. Kur’an bu kurallara “Allah’ın sünneti” (değiştirilemeyen insanlık 

kanunları) adını verir.578 

Fazlur Rahman’a göre Allah, fertleri yargıladığı gibi, toplumları, milletleri, 

ümmetleri ve medeniyetleri de ‘tarih içinde’ yargılar.579 Bu yargı “Allah’ın değişmez 

sünneti/davranışı” adı verilen kanunlara göre yapılır. İnsanın yeryüzündeki görevi, 

‘yeryüzündeki kötülükleri ve bozuklukları kaldırmak, ahlak kanunlarının işleyeceği 

tarzda yeryüzünün sorunlarını halletmektir.’ Bir millete ya da ümmete yeryüzünde 

iktidar verilir de, bu güç yeryüzünü ıslah etmek için kullanılmazsa, sonunda kendisi 

de bozulur ve hüküm için kıvama getirilir. Bu arada toplumlara durum ve 

davranışlarını düzeltmeleri için mühlet verilmesine rağmen, zamanı gelince onlar 

hakkında verilen ‘tarihsel hüküm’ ne ileri alınabilir, ne de ertelenebilir; 580 sahneden 
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silinir ve “ne yeryüzü, ne gökyüzü onun için gözyaşı döker.”581 Onlara adaletsizlik 

edilmemiştir; onlar kendilerine yazık etmişlerdir; çünkü onlara farklı ya da gayri 

adilane davranılmamıştır: “Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.”582 Bir 

medeniyet ya da ulus ya fiziksel olarak ya da başka bir medeniyet tarafından 

yutularak yok edildiği zaman, o toplumun -gidişata engel olmaya çalışmayan- iyi 

kişileri de aynı kaderi paylaşır:583 “Akıllı ve faziletli kişilerin yeryüzündeki 

bozulmuşluğu ortaya çıkaranlara engel olmaları gerekmez miydi? (Bak işte onlar da 

diğerleri gibi) suçlu olup çıktılar.”584 (ve cezalandırıldılar).585 Bu yüzden  Kur’an 

insanlardan kavimlerin yükseliş ve çöküşlerinin sebeplerini keşfedebilmek için 

yeryüzünde dolaşmalarını ve suçluların nasıl tarihten silindiğini görebilecek gözler, 

duyabilecek kulaklar ve idrak edebilecek kalpler geliştirmelerini söyler.586 Bütün 

bunlar gösteriyor ki, ferdi bilinç ve toplumsal davranış iradesi, yani takva ve toplum, 

bütün toplumsal yapının dayandığı ikiz temellerdir. İkisi de güçlü olur, birbirini 

destekler ve canlı kalırsa ‘yapı’ işlemeye  devam eder; fakat birinden biri zayıflar 

veya ikisi arasındaki bağ çözülür ya da kaybolursa, sonuç trajik olur.587 

Fazlur Rahman’a  göre, Hz. Muhammed, sadece kendi toplumunu değil, bütün 

insanlığı bu trajik sona karşı uyarmak için gelmiştir. Zaten bütün peygamberlerin 

tebliği ilk planda mahalli olsa da, hedefler açısından evrenseldir ve aynı zamanda 

bundan dolayı “peygamberlik bölünemez”.588 Zaten bütün peygamberlerin yaptığı 

şeyler hep aynıdır; bir olan Allah’ı insanlara hatırlatma ile birlikte geldikleri toplumun 

sömürü düzeninin ıslahı. Hepsi de böyle bir görev için kendi ümmetini tesis etmiştir. 

Hz. Muhammed ile bu görev Müslüman topluma gelmiştir.589 Bu toplumun görevi de 

insanlara davranışlarında hem örnek, hem de onların davranışlarının gözleyicisi 

(şahidi)590 olmaktır. İslam böylece bir toplumsal ıslahat hareketi olup, İslam toplumu 

da yeryüzünün ıslahında örnek bir toplum olarak ilan edilmiştir.591 Fakat o dönemin 

Yahudi ve Hırıstiyanları’nın yaptığı Allah ve hak/gerçek üzerindeki tek sahiplilik ve 
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seçilmiş/kurtulmuşluk iddialarını592 İslam toplumunun da ileri sürmemesi ve ne 

yaparlarsa yapsınlar ‘Allah’ın ebediyen sevgili kulları’ oldukları kuruntusuna 

kapılmaması gerekir. Çünkü eğer ahlaki değerleri yerine getiremezlerse Allah’ın 

onların yerine başka bir toplum getireceği593 belirtilir.594 

Kur’an ve Peygamber’in ıslahatı ‘kanun koyma’ ile gerçekleştirebileceği 

durumlarda yapılmış; diğer durumlarda ise sorunlar ahlaki düzlemde ele alınıp, 

toplumun ahlaken gitmesi gereken yöne işaret için açık rehberlik ya da ahlaki öğreti 

verilmiştir. Burada esas olan “Allah’ın iradesini arayıp O’na teslim olan” bir 

toplumun inşasıdır. Bu toplumun kaçınacağı ‘helak sebepleri’, iktisadi baskı, 

yoksulların sömürülmesi ve zayıf tabakaları sosyal ve siyasal baskı altında tutmaktır. 

Çünkü böyle bir durumda evvelce “yeryüzüne hakim olanlar”ın -Yahudiler ve 

Firavun örneğinde olduğu gibi- kendileri “zayıf ve ezilen zümre olurlar”.595 Faziletli, 

sağlıklı ve başka toplumların ahlaken intihar etmelerine engel olmaya çalışan 

toplumları Allah korur. İyiliğin, sonunda mutlaka başarıya ulaşacağı fikri, Kur’an’ın 

ahlaki görüşünün temelinde yatar.596 Fazlur Rahman, bir toplumun ahlaki ilgisizlik 

ve duyarsızlık durumuna düşmesinin, yani takvasını kaybetmesinin veya ıslah 

ediyoruz diye iktidar kazanmaya çalışmasının sonunun çöküş olduğunu söyler ve İsra 

suresinden ayeti597 de buna delil olarak gösterir. 

Ona göre, Kur’an, bir toplumun ahlaken çökmesi ile refah, zenginlik ve 

iktidarının da gideceğini belirtir. Çünkü toplum(lar) Allah’ın çağrısına uyduğu sürece 

refah içinde olabilir(ler).598 

Fazlur Rahman, Kur’an’ın tarih felsefesinde merkezi bir yer işgal eden 

hususlarından birisinin de güçlünün bir davranış tarzını, daha iyiyi isteyen zayıfa 

benimsetmek için baskı yapması olduğunu düşünür. Bunun tarihsel bağlamı için de, 

Peygamber’e ilk tabi olanlar toplumsal ve iktisadi açıdan zayıf kimselerdi ve 

Peygamber’i terk etmeleri için ‘aristokratların’ (elmele’) baskısı altında idiler.599 Ona 

                                                 
592 RAHMAN, a.g.e.,  s. 47. 
593 47/Muhammed /38 ; 9/Tevbe /39. 
594 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 111; Allah’ın Elçisi ve Mesajı,  s. 19. 
595 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 111-112. 
596 RAHMAN, a.g.e., s. 112 ; Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s. 48. 
597 17/İsra/16. 
598 20/Taha /124. 
599 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 119. 
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göre, Kur’an-ı anlamak ve meselelerde çözüme kavuşabilmek için, Kur’an’ı tarihsel 

bağlamına götürmek zorunluluktur. Çünkü, Kur’an’ı tarihsel bağlamına götürürken 

tarih ile toplum ilişkisini kurmuş oluruz.600 

Kur’an –temel sorun olan- ‘çok tanrıcılık’ sorununa, tevhidi, çözüm olarak 

ortaya koyarken, toplumsal sorunlar ile tevhit arasında kurmuş olduğu sıkı ilişkinin 

çözüm olduğunu söyler. O, yukarıda açıklamaya çalıştığımız düşüncelerinde sanki 

şunları söylemek ister: İnsanlar toplumsal hayatlarında dar görüşlü olmaktan 

kurtulabilselerdi, -gerçek- tevhide ulaşabilirlerdi. Çünkü, bunun için Kur’an , teolojik 

düzenleme ile ahlaki düzenlemeyi bir araya getirerek, önce tevhidi (Allah’ın birliğini) 

ortaya koyup, sonunda insanların birliğine gidecek olan somut örnekler verir. Önemli 

olan Allah’ın birliğinin yanında var olması gereken toplumun birliğidir. 

Kur’an’ın insanlığı kurtarmak için, geldiği toplumu ahlaki çöküntüden 

kurtarmak ve toplumun o zamanki durumunu da göz önüne alırsak,  sosyo-ekonomik 

adalet ve eşitlik ilkelerini sağlamak amacıyla yenilikler getirmiş olduğunu görürüz. 

Bunlar Kur’an-ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde açıkça belirtilir. Kur’an’ın toplum 

ilişkilerinde öngördüğü “hakkaniyet, hoşgörü, şefkat, cömertlik, bencillikten 

kurtulma, kardeşini düşünme, yardımlaşma, danışma, sömürmeme, baskı yapmama” 

vb. bütün genel ilkelerini sistematik bir çalışma ile çıkarıp, onları tevhit ve adalet 

ilkeleriyle, bir hiyerarşiye tabi tutup, ahlak kuralları olarak genelleştirir ve onları daha 

genel, daha az genel; daha özel, daha az özel; şeklinde düzenler. Böylece Kur’an’ın  

hem genel dünya görüşünü daha iyi anlayacağımızı, hem de mevcut soru ve sorunlar 

karşısında nasıl bir hüküm çıkaracağımızı belirlemiş olacağımızı söyler.601 

Fazlur Rahman, modernistliği veya modern dönemde yapmak istedikleri 

hususunda, konumuzla ilgili olarak şunları söyler: “Modern köleliğin olup olmadığı 

bir yana, insanlar artık köleliğin ontolojik bir ayrıma dayanmasını onur kırıcı olarak 

buluyorsa, ortada gerçek bir sorun var demektir ve çözülmesi gerekir. Yoksa Kur’an 

böyle diyor deyip, işin içinden sıyrılamayız. Çünkü, o insanlar da Kur’an’ı anlama 

çabası içindedirler. O insanlara haksızlık yapan (haşa!) Allah değil, gelenektir. Bu 

                                                 
600 RAHMAN, “Kur’an-ı Yorumlamak,”, (Çev.: Osman TAŞTAN), İslami Araştırmalar, S.5, Ankara, 
1987, s. 101. 
601 RAHMAN, “a.g.m. ,” s. 103. 
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konularda insanlığın aydınlatılması gerekir. Köle olan insanların da Allah’a 

şükretmesini bekleyemezsiniz. Onlara Kur’an’da var olan çözüm yollarını göstermek 

gerekir. Biz Kur’an böyle diyor dersek Kur’an’ı tarihe gömmüş oluruz.” 602 

Fazlur Rahman’ın, insan hakları konusundaki görüşleri kısaca şunlardır: 

Bütün insan haklarının esası, insan ırkının ontolojik eşitliğine dayanır. Kur’an 

ise bunu zaten varsayıp, kabul ederek vurgulamıştır. Fazlur Rahman’ın İslam’da 

eşitlik konusundaki görüşlerini açıklarken değindiğimiz gibi, bütün insanlar arasında, 

iyilik ve fazilet (takva) hariç, hiçbir ayırım temel kabul edilemez. Kur’an da bu iki 

madde haricindeki ayrılıkları yok saymıştır.603 Fazlur Rahman bu konuda Kur’an’ı 

Kerim’den604 deliller de getirmiştir. 

Ona göre, Kur’an’ın temel insan eşitliğini vurgulamasının nedeni –tarihte 

yaşanmış olan- insan türünün bazı fertlerinin, diğerlerine karşı ileri sürdükleri ahlak 

dışı üstünlük iddiasının, hayvanlar arasında bile görülmemiş olmasıdır. (Tarihte) 

insanlar arasındaki ayırım o kadar fazladır ki, “Kur’an bir yandan Allah’ın elçileri 

hakkında, onların vicdan, şuur, hassasiyet, takva ve zihin inceliklerinden 

bahsederken, diğer taraftan ‘hayvan gibi (olan) ve aslında gafletlerinden dolayı 

hidayete ermekte çok daha aşağı olan’605 insanların çokluğundan bahsetmektedir.  

Fazlur Rahman’a göre, gayet haklı olarak, Müslüman hukukçular (fukaha) 

kişinin İslam’da beş temel hak ve hürriyetinin olduğunu söylemişlerdir. Bu hak ve 

hürriyetleri korumanın ise devletin görevi olduğunu özellikle vurgulamışlardır. 

Bu beş temel hak ve hürriyet ise şunlardır: 

1)Hayat/Yaşama hak ve hürriyeti 

2)Din (İnanç) hürriyeti 

3)Mal-mülk edinme hakkı ve hürriyeti 

4) İnsanlık onurunu (ırzını) koruma hakkı 

                                                 
602 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 88-89. 
603 RAHMAN, a.g.e., s. 87. 
604 49/Hucurat /11-13. 
605 7/A’raf /179. 
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5)Aklı koruma hakkı (düşünce hürriyeti)606  

Fazlur Rahman, bu haklardan hayat (yaşama) hakkını Kur’an-ı Kerim’den 

ayetlerle açıklar. O, toplumda yaşayan bireylerin hayat hakkı için, Maide Suresi’nin 

32. ayetini açıklar. Bu ayet, katli insanlığa karşı bir suç haline getirmiş607 

olduğundan, bu genel ilkeyi, katli kişisel bir suç olarak gören ‘kısas’ ilkesinin önüne 

koyar ve hukuki çözümün bu genel ilkeden çıkması gerektiğini düşünür.608 

İkinci temel hak ve hürriyet olarak din (inanç) hürriyetini açıklar ve şu ayeti 

örnek verir: “Bugün saldırıya uğrayanlara (Mekkeli Müslümanlar’a) (karşılık verme) 

izin(i) verilmiştir. Çünkü, onlar sırf “Bizim (tek) Rabbimiz Allah’tır.” dedikleri için 

yuvalarından, yurtlarından çıkarılmışlardır, ama Allah onlara yardıma muktedirdir.  

Şayet Allah (aşırılıklar yapan) bazı insanları diğer bazılarıyla engellemeseydi, 

içlerinde Allah’ın isimlerinin sık sık anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar, mescitler 

ve bütün mabetler yerle bir olurdu. Ve Allah kendisine yardım edenlere yardım 

edecektir. O güçlüdür ve kudretlidir.”609 

Fazlur Rahman’a göre, tek başlarına bu ve benzeri ifadelerin bulunduğu 

ayetler dahi, din ve vicdan hürriyetinin insan hürriyetinin temel taşı olduğunu  

göstermeye yeterlidir. Çünkü, cihat izni dahi, inanca veya vicdana baskı olduğu 

zaman geçerlidir.610 Yine bu bağlamda değerlendirdiği başka bir ayet ise, Bakara 

Suresi’ndedir.611 Bu ayetin açıklamasını yaptıktan sonra kitaplara iman konusuna 

geçer; peygamberlik bölünemez, bütün peygamberlere inanılmalıdır. Karşılıklı olarak 

birbirlerini dışlayan dinler, bir tür çok tanrıcılık suçu işlerler. Bu bağlamda İslam 

dininin hoşgörü ve çoğulculuğu vurguladığını612 söyler. 

Üçüncü temel hak ise, mülkiyet edinme ve mülkiyeti koruma hakkıdır. Fazlur 

Rahman’a göre, zekat ve toplumlardaki iktisadi adalet konusunda yer alan bütün 

                                                 
606 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 89 ; RAHMAN, Fazlur,İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, 
(Çev.: Adnan Bülent BALOĞLU, Adil ÇİFTÇİ), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1997, s. 147. 
607 RAHMAN, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s. 143 ; İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, s. 146. 
608 RAHMAN, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s. 143. 
609 22/Hac /39-40. 
610 RAHMAN, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, s. 147. 
611 2/Bakara /256. 
612 RAHMAN, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, s. 77-78. 
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ayetler613 bu hakkı anlatmak için yeterlidir. Kısaca özetleyecek olursak, “Kur’an 

(insana) özel mülk edinme ve ona sahip çıkma hakkını verir.” Fazlur Rahman bu 

konuda fadu’allah ve hayr kelimelerine başvurur. Diğer taraftan Kur’an bir insanın 

izni olmadan, başkasının evine girmeyi de yasaklar.614 Allah’ın nimetine sahip 

olmanın ahlaki olan sorumluluğu da, bu lütfu fakirlerle paylaşmak olacaktır.615 

Ferdin sahip olması gereken bir diğer temel hak ise, onurun (ırzın) 

korunmasıdır. Fazlur Rahman’a göre bu hak, diğer bütün hakların hepsini kendisinde 

toplar. Onur (ırz) kavramı İslam öncesi de mevcut olan ve kişisel şeref ya da insanlık 

onurunu ifade eden çok önemli bir kavramdı (mürüvvet). Kur’an bunu alarak dini bir 

içerik kazandırmıştır. Çünkü, hayata, mala, dine ve akla karşı tehdit ve tehlikenin hepsi 

insanın şerefine yapılan tecavüzlerdir. Fakat daha tam bir ifadeyle; şerefin, onurun 

korunması, hukukçulara göre; ‘bir kişinin ticaret ve mesleğini serbestçe icra edebilmesi 

için şahsi haysiyetinin (hurmetu’l - beyza) ve ailesinin korunması’ anlamına gelir.616 

Bu hak konusunda –genel olarak– insanın üstünlüğü ve asaleti hakkındaki bütün 

ayetlerle birlikte, -özelde ise– Adem (a.s.)’in yaradılışını anlatan ayetleri insanın 

namus ve şerefini koruma hürriyetine örnek olarak617 verir. 

Devletin vatandaşlarına sağlamakla yükümlü olduğu ve ferdin de sahip 

olması gereken beşinci hak “aklın korunması”dır. Aklın korunması, “insan aklının 

veya melekelerinin dumura uğratılmaması” demektir. Fazlur Rahman da aklın 

korunmasını, “insanın zihinsel melekelerinin bütünlüğünü koruması” anlamında ele 

alır. Ona göre bu hak da insanı diğer varlıklardan ayıran şeyin (özelliğin) akıllılık 

olduğu ve dolayısıyla insan aklının kaybolması veya zafiyete uğratılması halinde, 

insanın insanlığının da kaybolacağı düşüncesine dayanır. Fazlur Rahman aklın 

korunması hususuna diğerlerinden daha fazla değer verir. İslam Geleneğinde Sağlık 

ve Tıp adlı kitabında, Nuri Hastanesi’nin vakıf senedinde aklını kaybeden bir şahsın, 

                                                 
613 2/Bakara /30-37. 
614 24/Nur /27-28.  
615 RAHMAN, İslami Yenilenme Makaleler-III/83-128. 
616 RAHMAN, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp , s. 149. 
617 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 89. 
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şerefini tamamen kaybedeceğinden dolayı akıl hastalarının tedavisine özellikle önem 

verildiğinden ve bu davranışı taktir ettiğinden bahseder.618  

Fazlur Rahman İslam’da haklar meselesine değindikten sonra, haklar 

meselesi ile içtihat fikri arasında bağlantı kurar. Belki de bu, içtihat fikrine ahlaki 

sorumluluk olarak bakmasından kaynaklanıyordu.619 Aklın korunması İslam 

hukukçularına göre, her insanın fıtratından gelen hakkıdır. 

Fazlur Rahman’a göre her insanın bu haklara sahip olması; insanları 

başkalarının da aynı hakları gözetmesi şeklinde bir ahlaki sorumluluğa götürmelidir. 

Haklar ve sorumluluklar bir arada düşünülmelidir. Siz başkalarının haklarını koruma 

yükümlülüğünü kabul etmedikçe bu beş temel hakka sahip olamazsınız. Çünkü, bu 

hürriyetlerden herhangi birine geniş ölçüde tecavüz – tabi olarak – sırf yoksulluk içinde 

olan insanı küçük düşürmek de dahil, ‘yeryüzünde bozgunculuk yapmak’ demektir. 

Kur’an’a göre bunun zıddı yani, Kur’an’ın daha çok önem verdiği bir konu olan, 

insanın kendi sorumluluğunu da terk etmesi aynı şekilde ‘yeryüzünde karışıklık (fesad 

fi’l-ard) ve bozgunculuk’ çıkarmaktır. (O halde ) ‘sorumluluklar’ ve ‘hürriyetler’ aynı 

madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir. Bunlardan biri olmadan diğeri uzun süre devam 

edemez. (Hatta sorumluluk haklardan önce gelir de desek yanlış bir şey söylemiş 

olmayız. Çünkü sadece haklardan bahsedip sorumluluğu bir kenara attığımızda herkesin 

yapabildiğini yaptığı bir toplum meydana gelir.) Kur’an, -gerçekten –fazilet ve ahlaki 

sorumluluk duygusunu çok ciddi şekilde teşvik eden bir kitaptır. Bu da kapsamlı bir 

sorumluluk duygusunun insanın hakları meselesine çok güzel bir çözüm 

getirebileceğini ifade etmektedir. Fakat bunun tersi böyle değildir.620 Nitekim haklar 

(hürriyet) (rights) denildiğinde başıbozukluk (permissiveness) ve kanunsuzluk 

anlamında hürriyeti düşünen bir toplum, kendi kötü geleceğini çözmüş demektir.621 

Fazlur Rahman, Kur’an’ın belli birtakım toplumsal yeniliklerle, toplumun 

yoksul, yetim, kadın, köle ve ağır borç altında olan zayıf tabakalarını hedef aldığını 

söyler. Fakat Kur’an’ın toplumsal yeniliklerini anlamaya çalışırken, hukuki kanunlar 

                                                 
618 RAHMAN, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, s. 97 - 105. 
619 RAHMAN, İslami Metodoloji Sorunu , s. 20 - 21. 
620 İnsan hakları meselesini çözmek ahlaki sorunlara hiçbir cevap getiremez. İnsan haklarının çözümü, 
zaten ahlaki hakların çözülmesine bağlıdır. Günümüzde yapılan uygulamalar yazara göre de yanlıştır. 
621 RAHMAN, Ana Konularıyla Kur’an, s. 89 - 90. 
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oluşturulması ile ahlaki kurallar arasındaki farkı göremediğimiz için, temelde bir 

yanlış anlaşılmaya doğru yöneldiğimizi söyler. O, böyle bir ayırım yaptığımızda 

sadece Kur’an’ın hakiki gayesini anlamakla kalmayacağımızı, başta kölelik olmak 

üzere, kadın hakları, çok eşlilik vb. girift meseleleri de çözeceğimize inanır. 

Kur’an’ın temel bir hukuk kitabı olarak değil de, Kur’an’a hukukun dini bir dayanağı 

olarak  bakılması622 bir zorunluluk olmaktadır. 

Fazlur Rahman, Kur’an-ı Kerim’i hem kendi bağlamında hem de tarihsel 

bağlamda değerlendirmiştir. Bu da çağımızın sorunlarına Kur’an’dan yeni çözümler 

bulabilmeyi sağlamıştır. Yukarıya aldığımız eşitlik, hürriyet ve kölelik konularındaki 

açıklamaları da İslam dininin –her anlamda– insan hürriyetine verdiği değeri ortaya 

koymaktadır. 

11) SÜLEYMAN ATEŞ 

“Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik, o 

(kimsenin iyiliği)dir ki, Allah’a, ahret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere 

inandı; sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere 

ve boyunduruk altında bulunan (köle ve esirlere) verdi; namazı kıldı, zekatı verdi. 

Antlaşma yaptıkları zaman antlaşmalarını yerine getirenler; sıkıntı, hastalık ve savaş 

zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır, (Allah’ın azabından) 

korunanlar da onlardır.”623 

İlgili ayete yukarıdaki meali veren Sayın Ateş, ayetin yorumunda ise ayetin 

genel olarak, İslam dininin temel iman ve amel konularını başka bir deyişle İslam’ın 

ruhunu özetlediğini belirterek:…”Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara iman 

ki bunlar İslam’ın iman esaslarıdır. Sevdiği malından yakınlara, yetimlere, 

yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere, özgürlüğe kavuşmak için çalışanlara maddi 

yardımda bulunmak,namaz kılıp zekat vermek, verilen sözde durmak, darlıkta ve 

bollukta sabretmek ki bunlar da imanın gereği olan güzel işler, ibadetlerdir” der.624 

“Ey İnananlar, öldürmede kısas size farz kılındı. (Binaenaleyh, katilin de 

öldürülmesi gerekir). Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama kim (yani katil, 

                                                 
622 RAHMAN, a.g.e. , s.  91. 
623 2/Bakara /177. 
624 ATEŞ, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 1988, I/287-288. 
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Müslüman) kardeşi tarafından affedilirse, o zaman (affedenin, örfe göre) uygun olanı 

yapması, (uygun diyeti istemesi, affedilenin de) güzelce onu ödeme(si) gerekir. Bu, 

Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve acımadır. Kim bundan sonra da saldırıya 

kalkarsa artık onun için acı bir azap vardır.”625 

Müellifimiz önce ayet nazil olmadan önce cahiliye devrindeki kısas 

uygulamalarını, bu uygulamadaki dengesizliği (güçlü olan kabilenin diğer kabileden 

kadına karşı erkeği, köleye karşı hürü, erkeğe karşı birkaç erkeği kısas etmesini) 

açıklar. Allah’ın bu ayetle birlikte insanları bu tür aşırılıklardan men ettiğini, köleye 

karşı kölenin, kadına karşı kadının, kısas edilebileceğini belirttiğini, Maide suresinde 

geçen “…cana can…” 626 ayetinin de bu durumu vurguladığını belirtir.627  

Ateş, ayetin tefsirinin devamında, alimlerin, bu ayetin manasında ve bundan 

çıkarılan hükümlerde bazı yönlerden ihtilafa düşmüş olduklarını, ihtilafın sebebinin, 

ayetin başının müstakil bir hüküm ifade edip etmemesi konusu olduğunu belirterek, 

alimlerin görüşlerine yer vermiştir. Hanefiler’e göre ayetin başı ve sonu birbirinden 

bağımsızdır. Diğerlerine göre başı ve sonu birbirine bağlıdır. Hanefiler diyorlar ki: 

Allah, ayetin başı ile katilin öldürülmesini farz kılmıştır. Bu hüküm, bütün katillere 

şamildir. Katil, ister hür olsun, ister köle olsun; ister kadın olsun, ister erkek olsun; 

ister Müslüman, ister zimmi olsun değişmez. Her katil öldürülür: “Hürre karşılık 

hür...” cümlesi ise, geçen hükmü, teyit şeklinde açıklamakta ve bazı kabilelerin 

tatbikatını yasaklamaktadır. Onlar kölelerine karşılık hür öldürmek istiyorlardı. Ayet 

onların bu zulmünü önlemekte ve ancak katilin öldürüleceğini emretmektedir.628 

Ateş’e göre, ayette köle öldürmüş olan bir hürün, öldürülmeyeceğine dair bir 

delil olmadığı gibi, kadın öldüren erkeğin öldürülmeyeceğine dair bir delil de yoktur. 

Ayetin başı, genel bir hüküm ifade eder. Hür yerine hürün öldürülmesinin 

zikredilmesi, öteden beri uygulanan bir zulmü iptal etmektedir. Zulmen öldürülen 

herkes: “Kim zulmen öldürülürse, onun velisine yetki veririz ama o da öldürmede 

aşırı gitmesin.” 629  ayetinin kapsamına girer. Maktul Müslüman olsun, zimmi olsun, 

hür olsun, köle olsun, kadın olsun, erkek olsun velisine kısas talep etme yetkisi 

verilmiştir. Maide suresinin 45 inci ayetinde de “cana can, göze göz”ün kısas 
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edileceği beyan edilmektedir. Ehl-i kitap hakkındaki bu hükmü nesh eden bir ayet 

inmemiştir. “Kim size tecavüz ederse, onun size tecavüz ettiği kadar siz de ona 

tecavüz ediniz!”630  “Ceza verirseniz, size edilen azap kadar ceza veriniz.”631 ayetleri 

de kısası emretmektedir.632  

Ateş, sünnetin de kısastaki bu genel hükmün, kölelere de şamil olduğunu 

gösterdiğini, Peygamber (s.a.s.)in, Müslümanlar’ın kanlarının birbirine denk 

olduğunu söylemiş olmasının, köle ile hür arasında ayırım yapmamış olduğunu, bu 

durumun da Müslümanlar arasında herhangi bir sınıf ayrımın olmadığını gösterdiği 

üzerinde uzun açıklamalarda bulunmuştur.633  

Maliki ve Şafiiler’in ayet hakkındaki yorumlarına da değinen Süleyman Ateş, 

Maliki ve Şafiiler’in, bir köle öldüren hürün, öldürdüğü köleye kısas edilmeyeceği 

hükmünü vermelerine, Kitap-ı Mukaddes’in hükmünden esinlenmiş olduklarını, 

Kitap-ı Mukaddes’in bu hükmünün, Araplar arasında da uygulanıyor ve onlar köle 

katleden hürü öldürmüyor olmaları örfünün, İmam Malik’in ve onun talebesi 

Şafii’nin içtihadına kaynak olmuş olduğuna değinir. Bu durumu da şöyle 

delillendirir;  “Fakat bu görüş, ayetlerin ruhuna ve İslam’ın genel eşitlik prensibine 

aykırıdır. Bu bakımdan Ebu Hanife’nin içtihadı, Kuran’ın ruhuna daha uygundur. 

Çünkü Şafiiler ve Malikiler bir yandan muteber eşitlik meselesini ortaya atarken 

kadın karşılığında erkeğin öldürüleceği görüşleriyle bu prensiplerini bozmuşlardır. 

Sonra ayetin zahirinde de insanlar arasında böyle ayırım yapılacağını gösteren bir 

huşu yoktur. Katil kim olursa olsun, birisini zulmen öldürmüşse kendisi de öldürülür. 

Kanda köle, kadın, Müslüman ve zımmi hep birbirine eşittir. Müslüman’ın malı nasıl 

haramsa zımmininki de haramdır. Zımminin malını çalanın da eli kesilir. Hz. 

Peygamber (s.a.s.), zımmiye karşılık Müslüman’dan fidye almış ve: “Ben, zimmetine 

riayet edenin hakkını korurum “ demiştir. Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin de zımmiye 

karşılık Müslüman’ı öldürdükleri rivayet edilmiştir.”634 

“Allah’a ortak koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar, evlenmeyin. (Allah’a 

ortak koşan kadın), hoşunuza gitse dahi, inanan bir cariye, ortak koşan bir kadından 

iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendirmeyin. 
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(Allah’a ortak koşan hür bir erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak koşan 

bir adamdan iyidir. (Zira) onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve 

mağfirete çağırıyor, insanlara ayetlerini (böyle) açıklıyor ki öğüt alsınlar.”635 

Ayetin sebeb-i nüzulünün, Abdullah ibn Revaha’nın dövmüş olduğu 

cariyesinin durumunu Hz. Peygamber’e sorması sonucunda bu hatanın telafisi için 

mümin olan bu cariyesini azat ederek onunla evlenmesi, bu sebeple de 

çevresindekiler tarafından kınanması olduğunu belirtir.636 

Ayetin, artık bundan böyle şirk koşan kadınlarla evlenmeyi yasaklamış 

olduğu, inanmış bir cariye ile evlenmenin, elbette Allah’a şirk koşan soylu bir 

kadınla evlenmekten daha iyi olduğu, Allah’a inanan insanın, ruhen yücelmiş, 

Allah’a şirk koşan insanın ise,  soylu da olsa ruhunu alçaltmış, adileştirmiş olduğu 

üzerinde açıklamalarda bulunmuştur.637 

“Şayet yetim (evlendiğiniz taktirde on)lar hakkında adaleti yerine 

getiremeyeceğinizde korkarsanız, size helal  (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder 

alın. O (kadı)nlar arasında da adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir tane alın; 

yahut elinizin altında bulunan cariyelerle yetinin. Cevr ( ve haksızlık) etmemeniz için 

en uygun olan budur.”638  

Süleyman Ateş, cariyelerle ilgili şu değerlendirmeyi yapar: “Ayetin son 

bölümü olan “Yahut elinizin altında bulunanlar...” cümlesi, o zaman yürürlükte olan 

bir adeti ikrardır, yeni bir hüküm değildir. O zaman kölelik ve cariyelik yürürlükte 

idi. Sahibinin, cariyesi ile cinsel ilişki kurması meşru idi. Bu adet, toplumda böyle 

yerleşmiş idi. Kur’an, bu yerleşik adeti hali üzere bıraktı. Çünkü bu, cariyelerin de 

yararına idi. Zira onların da birleşme ihtiyacı vardı. Halbuki onlar, maliklerinden 

başkaları ile birleşme hakkına sahip değillerdi. Ancak sahipleriyle birleşebilirlerdi. 

Bu hak da onların elinden alınsa onlara zulüm olurdu. Şayet cariye, efendisinden 

hamile kalıp çocuk doğurursa ümmi velet (çocuk anası) olur, artık satılamaz ve 
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efendisinin ölümüyle birlikte hürriyetine kavuşur. Bu, köle ve cariyeliğin 

kaldırılması yolunda atılmış bir adımdır.”639 

“İçinizden, inanmış hür kadınlarla evlenmeğe gücü yetmeyen kimse, elleriniz 

altında bulunan inanmış genç kızlarınız (cariyeleriniz) den alsın. Allah sizin 

imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. (Hepiniz aynı kökten gelmekte, 

aynı toplumun bireylerisiniz. İnsanlık bakımından aranızda bir fark yoktur.) Öyle ise 

iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ile sahiplerinin 

izniyle onlarla evlenin, ücretlerini (mehirlerini) de güzelce verin. Evlendikten sonra 

bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara yapılan işkencenin yarısı uygulanır. Bu, 

(cariye ile evlenme), içinizden sıkıntıya düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise 

sizin için daha iyidir. Allah, bağışlayan, esirgeyendir.”640 

Ayette, hür kadınlarla evlenmeğe malca gücü yetmeyen veya hangi şekilde 

olursa olsun imkan bulamayan kimsenin, mümin cariyelerle evlenebileceği 

bildiriliyor. Çünkü insanda en büyük meziyet imandır. Mümin cariyeler de imanda 

öteki müminlerin safındadır. Toplumdaki mevkileri ne olursa olsun bütün insanlar, 

aynı atalardan türemişlerdir. Dolayısı ile bütün insanlar aslında kardeştirler.641  

Ateş, cariyelerle evlenmek isteyenlerin, sahiplerinden izin alıp, onların 

(cariyelerin) mehirlerini de güzelce vermesi, nikah altına giren cariyelerin de 

iffetlerini koruması ve evlendikleri halde fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara 

uygulanan cezanın yarısı uygulanması -çünkü cariye, hürriyeti elinde olmayan 

zavallı kadındır, onun namusunu koruması, hür kadınlar kadar kolay değildir- 

gerektiğini de ayetin vurguladığını belirtir.642  

“İnanmış fetat’larınızdan...” cümlesindeki el-feteyat kelimesi, el-fetat’ın 

çoğuludur. Feta, genç delikanlı, yiğit cömert erkek anlamına gelir. Bunun dişisi olan 

fetat ise genç güzel, cömert kız demektir. Ezilen köle ve cariye tabakasının 

onurlarının kırılmaması için Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde köle’ye delikanlı, 

cariyeye de genç kız denmiştir. Bu ayette de cariyeler, aynen müminlerin kendi 

kızları gibi bir sıfatla anılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.), bu zavallıların onurlarını 

korumak, itibarlarını yükseltmek için şöyle buyurmuştur: “Hiçbiriniz kölem, cariyem 
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demesin, köle de (efendisine) rabbim demesin. Sahip olan delikanlım, genç kızım 

desin; kendisine sahip olunan (köle ve cariye) de; efendim, hanımım, desin. Çünkü 

hepiniz memluksunuz (hepinizin sahibi vardır). Rab (sahip) yüce Allah’tır.” 643 

Süleyman Ateş, müfessirlerin, bu ayetten, evlenen cariyenin üzerinde 

malikinin, mülkiyet hakkının devam ettiğini, malikinden izinsiz olarak cariyenin 

evlenemeyeceğini, evlendiği takdirde bu işlemin batıl olduğu hükmünü çıkarmış 

olduklarını ve cariyelerin çocuklarının, hür kadınlarınkinin aksine annelerine tâbi kabul 

edildiğini, onlardan doğan çocukların da, anneleri gibi malikin mülkü olduklarını 

belirttiklerini fakat, bu konuda sağlam ve kesinlik belirten bir hadis olmadığını, bu 

görüşün de, savaşların ve fütuhatın yoğun olduğu ilk çağlarda Müslümanlar arasında 

kölelerin ve cariyelerin çoğalması sonucu ve İslam’dan önceki uygulamaların da 

etkisiyle İslam hukukuna girmiş olduğunu, yoksa cariyenin, hür bir erkekten doğan 

çocuğunun, köle veya cariye sayılmasının, İslam’ın prensiplerine uygun olmadığını, 

genel olarak çocuğun anneye değil, babaya tâbi olduğunu açıklar. Ahzap suresinde 

“Onları babalarına nispet ederek çağırın!”644 buyurulmakta olduğunu, bu ayetin de, 

çocuğun babaya tabi olduğunu gösterdiğini, Kuran’ın bu temel hükmü varken 

cariyenin çocuğunu bundan istisna etmenin doğru bir hüküm olmayacağını belirtir.645 

Aynı zamanda, İslam’da hürriyet esastır. İnsanlar, annelerinden köle değil, hür 

doğarlar. Nitekim cariyenin, malikinden doğurduğu çocuk da babasına nispet edilerek 

hür olur. Hatta malikinden doğan çocuklar, annelerini de derhal bir çeşit hürriyete 

kavuştururlar. Çünkü çocuk doğurmuş cariyeyi maliki satamaz, başkasına hibe 

edemez. Efendisi öldükten sonra da bu cariye tam hür olur. Bu kadına ümm-ü veled 

denir. Efendisinden çocuk doğuran cariyenin hür olacağına dair bir hadisin de 

zikredildiğini belirtir.646  

İslam, “Onlara ücretlerini veriniz” ifadesiyle cariyeye de hür kadınlar gibi 

mehir verilmesi hükmünü getirmiştir. Mehir cariyenin hakkıdır. Müfessirlerden bir 

kısmı verilen mehrin, cariyenin efendisinin hakkı, bir kısmı da cariyenin kendi hakkı 
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olduğunu söylemiştir. İmam Malik, mehrin, cariyenin kendi hakkı olduğu 

kanısındadır. Süleyman Ateş’e göre de görüş tercihe şayandır.647 

“Eğer evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara yapılan 

işkencenin yarısını uygulamanız gerekir.” ifadesinde, cariyeler evli iken zina 

ederlerse onlara elli değnek vurulması gerektiğini, cariyeye evli kadının yarısı kadar 

zina cezasının verilmesinin, onun namusunu koruma konusunda bazen aciz 

kalmasından, güçsüzlüğünden kaynaklandığını belirten Süleyman Ateş, hür kadının 

toplumdaki mevkii gereği kendisini kolayca koruyabileceğini, ama cariyenin her 

zaman kendisini koruyamadığı için, Yüce Allah’ın, o zayıf insanlara acıdığından 

dolayı cezalarını da yarıya indirmiş olduğunu belirtir.648 

Cariye ile evlenmenin hoş görülmemesi, onun hor görüldüğünden değil, çeşitli 

kimselerin elinde kaldığından dolayı namusunu koruyamama ihtimali bulunmasından 

ötürüdür.649 

“Allah’a kulluk edin. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabaya, 

öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yan(ınız)daki arkadaşa, 

yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah, kurumlu, böbürlenen 

insanları sevmez.”650 

Elinin altında çalışan köle ve cariyelere, güzel davranmanın, Kuran’ın emri 

olduğunu belirten Ateş, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in de Müslümanlar’ı bu emir 

doğrultusunda eğittiğine dair örnekler verir; 

1) Ebu Zerri’l-Gifari (r.a.) şöyle diyor: “Benimle kardeşlerimden bir adam 

arasında bir hadise oldu. Bu adamın annesi yabancı idi. Kendisini annesinden ötürü 

kınadım, ona hakaret ettim. Beni Peygamber (s.a.s.)’e şikayet etti. Peygamber (s.a.s.) ile 

karşılaştığımda bana: - “Ey Ebu Zer, sen, içinde cahiliyyet bulunan bir adamsın!” dedi.  

Dedim: -Ya Resulallah, Kim adamlara söverse onlar da onun babasına 

anasına söverler. (O bana sövdü, ben de onun anasına hakaret ettim). 
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Buyurdu ki: - Ey Ebu Zer, sen içinde cahiliyyet ahlakı bulunan bir adamsın. 

Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin ellerinizin altına vermiştir. 

Yediklerinizden onlara da yediriniz. Giydiklerinizden onlara da giydiriniz. Onlara 

ağır işler teklif etmeyiniz. Eğer ederseniz onlara yardım ediniz!” 651  

2) Hz. Peygamber (s.a.s.) ölüm hastalığında dahi hizmetçilere, zayıflara iyilik 

edilmesini tavsiye etmiş; “Namaza dikkat ediniz! Namaza dikkat ediniz! Elinizin 

altında bulunanlar hususunda Allah’tan korkunuz!” buyurmuştur. 652 

3) İbn Mace ve İmam Ahmed ibn Hanbel’in rivayet ettikleri bir hadise göre 

kişinin kendi nefsine, çocuğuna, karısına ve hizmetçisine yedirdikleri, kendisi için 

sadaka olur.  

Ayrıca, Allah’ın Resulü (s.a.s.), hizmetçi yemek getirdiği zaman onu sofraya 

oturtup beraber yemek yemeyi tavsiye etmiş, sofrada oturtmayacaksa, yemeğin 

sıcaklığını ve tadını hissetmiş olan hizmetçinin yemekte gözü kalmaması için hiç 

değilse ona bir iki lokma vermeyi emretmiştir.653  

4) “Üç şey var ki kimde bulunsa Allah onu korur ve cennetine sokar: Zayıfa 

acımak, ana babaya şefkat, merhamet, el altında bulunanlara iyilik.”  

Süleyman Ateş, toplumun özellikle zayıf, ezilen insanlarına (köle ve 

cariyelerine) iyilik etmeyi, şefkat ve merhamet göstermeyi buyuran daha pek çok 

hadis-i şerifin olduğunu belirterek örneklere devam eder.654 

“Yeryüzünde ağır bas(ıp küfrün belini iyice kır)ıncaya kadar hiçbir 

peygambere, esirler sahibi olmak yakışmaz. Siz, geçici dünya malını istiyorsunuz, 

Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah, daima üstün, hüküm ve hikmet sahibidir.”655  

“Ey peygamber, ellerinizde bulunan esirlere söyle: “Eğer Allah, sizin 

kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse size, sizden alınan(fidye)den daha hayırlısını 

verir ve sizi bağışlar. Allah, bağışlayan, esirgeyendir.”656 
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“Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, daha önce Allah’a da hainlik 

yapmışlardı. Bu yüzden (Allah) onlara karşı (sana) imkan verdi. (seni onlara galip 

getirdi.) Allah, bilendir, (her şeyi) yerli yerince yapandır.”657 

Süleyman Ateş; Hz. Peygamber esirlerin durumunu ashabıyla istişare ettiğinde 

Hz. Ebu Bekir’in esirlerin affı yönünde, Hz. Ömer’in ise öldürülmeleri yönünde fikir 

beyan ettiklerini, Hz. Peygamber’in Ebu Bekir’in görüşünü benimseyerek esirler için 

fidye istemesine binaen bu ayetin nazil olduğunu belirtir.658 

Ayet’in İslam’ın genel olarak esirlere ve özelde Bedir savaşında alınan esirlere 

davranışı konusunda belirttikleri ile ilgili olarak Süleyman Ateş’in düşünceleri şöyle 

özetlenebilir: Allah’ın Elçisi (s.a.s.), alınan esirleri Medine’ye getirmiş, bunları 

ashabına birer ikişer dağıtmış, herkese götürdüğü esire iyi muamele etmesini, kulak 

burun kesmemesini emretmiştir . Yalnız iki kişinin öldürülmesini emretmiştir ki 

bunlar da, Mekke’de Müslümanlar’a çok işkence etmiş bulunan Nadr İbn el-Haris ile 

Ukbe ibn Ebi’l-Muayt’tir. Bunlar öldürülmüştür. Az zaman sonra esirlerin adamları, 

Mekke’den gelip fidye vererek –Hz. Peygamber’in amcası Abbas, amcasının oğlu 

Akil b. Ebi Talip vd.- onları kurtarmışlardır. Konulan fidye, kişinin mali durumu göz 

önünde bulundurularak bin dirhem ile dört bin dirhem arasında değişmekte idi. 

Mamafih, çok fakir olanlar hiç fidye alınmadan bırakılmışlardır.659 

“Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere, düşkünlere, onlar 

üzerinde çalışan (zekat toplayan memur)lara, kalpleri ısındırılacak olanlara, kölelik 

altında bulunanlara, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolcuya mahsustur. Allah 

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”660 

Ateş’e göre, “Fir-rikap,” köle olan, boyunduruk altında bulunan kimsedir. 

Köleleri özgürlüğe kavuşturmak için ya kendilerine zekat verilir veya zekat ile bunlar 

alınıp serbest bırakılır.661 

“Yalnız eşleri, yahut ellerinin sahip olduğu (cariyeler) ile ilişkide bulunanlar, 

ki bundan dolayı da kınanmazlar.”662  

                                                 
657 8/Enfal /71. 
658 ATEŞ, Süleyman, III/534-535. 
659 ATEŞ, Süleyman, III/535-540. 
660 9/Tevbe /60. 
661 ATEŞ, Süleyman, IV/101. 
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Ayet indiği zaman, kölelik ve cariyelik bütün toplumlarda vardı. Bunu İslam 

getirmiş değildir. Ancak o zaman mevcut bir gerçeği kabul etmiştir. O devir 

toplumlarında cariye istifraşı (cinsel ilişkide bulunmak) meşru idi. Kur’an bunu 

kabul ediyor, fakat başkalarının namus ve haklarına, kadınlarına, kızlarına, 

cariyelerine kötü gözle bakmayı yasaklıyor. Cariyelerin durumlarını da düzeltiyor. 

Kur’an insanları köle ve cariye edinmeğe teşvik etmiyor, sadece mevcut durumu 

kabul ediyor. Bunlar da; ya daha önce köle olan veya köleden doğan, yahut-savaşta 

gayr-i müslim düşmanlardan esir alınan kimselerdi. Müslümanlar’ı köle yapmak asla 

caiz olmadığı gibi, Müslümanlar’a saldırmayan gayr-i müslimleri de köle yapmak 

caiz değildir. Peygamber (s.a.s.), hür bir insanı köle yapanın, kıyamet gününde hasmı 

olacağını söylemiştir. Köleliğin lağvı, Kuran’ın da hedefidir. İslam’ın ruhuna 

uygundur. Artık bir daha dünyaya hiçbir suretle böyle bir düzen getirilmemelidir.663 

“İçinizden bekarları ve köle ve cariyelerinizden iyileri evlendiririn. Eğer 

yoksul iseler, Allah, lütfuyla onları zengin eder. Allah(ın mülkü) geniştir, O (her 

şeyi) bilendir.”664 

Ayette Müslümanlar’a, bekar olan erkek ve kadınları evlendirmeleri, iyi huylu 

köle ve cariyelerini dahi bekar bırakmamaları, fakir de olsalar Allah’ın, evlenenleri 

lütfüyle zengin edeceğinin buyurulduğunu, belirten Ateş, şehvetin de yemek içmek gibi 

insanın doyurulması gereken doğal bir ihtiyacı olduğundan, bu duygunun tamamen 

körlenmesinin fıtrata aykırı olduğu gibi, insanın hastalanmasına, bunalımlar geçirmesine 

de yol açabileceğini, insanın şehvet duygusunun üstünü ne kadar örtmeğe kalksa da 

onun yine bir taraftan patlak vereceğini, eğer bu duygu helal yoldan doyurulmazsa 

insanın sonunda haram yollara saparak, doyurmaya çalışacağını belirtir.665 

Toplumda iffetin korunması, toplumun sağlıklı, mutlu kalabilmesi için 

insanların bu ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu ihtiyacın helal karşılanma yolu 

evlenmektir. Onun için Cenabı-ı Hak Müslümanlar’a, köle ve cariyeleri de dahil, 

bekarları evlendirmelerini emrediyor. Ebu Hüreyre’nin rivayetine göre de Peygamber 

(s.a.s.): “Üç kişiye yardım etmek, Allah’ın üzerine borçtur: Namuslu kalmak için 

                                                                                                                                          
662 23/Müminun /6. 
663 ATEŞ, Süleyman, VI/84-86. 
664 24/Nur /32. 
665 ATEŞ, Süleyman, VI/187-188. 
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evlenen, efendisine söz verdiği parayı ödemek isteyen mükatep (anlaşmalı köle), 

Allah yolunda çarpışan gazi.” 666 

“Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah kendilerini lütfundan zengin edinceye 

kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunan(köle ve cariye)lerden, 

mükatebe yapmak isteyenlerle -eğer kendilerinde iyilik görürseniz- mükatebe yapın 

ve Allah’ın size verdiği malından onlara da verin. Dünya hayatının geçici menfaatini 

elde etmek için, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları 

zorlarsa şüphesiz Allah, (fuhşa) zorlanmalarından sonra (o kadınlara karşı) çok 

bağışlayıcı, esirgeyicidir.”667  

Ayetin mükatebe akdiyle özgürlüklerine kavuşmak isteyen kölelere bu 

imkanın verilmesiyle ilgili bölümünün, özgürlüğüne kavuşmak için efendisiyle 

mükatebe yapmak isteyen, fakat efendisi bunu kabul etmeyince durumu Hz. 

Peygamber’e şikayet eden bir kölenin durumu üzerine; namuslu kalmak isteyen 

cariyelerin, dünya menfaati sağlamak için fuhuş yapmağa zorlanmamasıyla ilgili 

bölümünün, para kazanmak için cariyesini fuhşa zorladığını söyleyen Abdullah İbn 

Übeyy ibn Selül ile ilgili olarak, nazil olduğunu belirten Süleyman Ateş, ayetin 

toplumda cereyan eden olaylara cevap olarak inmiş olduğunu ve köle ve cariyelerin 

toplumdaki konumlarını yükselttiğini668 belirterek açıklamalarına şöyle devam eder:  

Mükatebe: Belli bir para karşılığında efendisinden özgürlüğünü satın alma 

akdine denir. Köle, efendisine bunu teklif ederse, ayetin hükmüne göre efendisi buna 

razı olmak zorundadır. Ayetin nedb bildirdiğini iddia edenlere göre ayet bunu 

efendiye tavsiye ediyor, emretmiyor. Ancak kendisinden mükatebe isteyen kölesinin 

bu isteğine muvafakat etmeyen Enes’i dirre ile dövüp: “Onlarda bir hayır bilirseniz, 

onlarla mükatebe ediniz!” ayetini okuması, Hz. Ömer’in, ayetten bu isteğe uymanın 

farz olduğu hükmünü çıkardığı anlaşılmaktadır.669 

“Onlarda bir hayır bilirseniz” cümlesindeki hayır, kimine göre köledeki 

güvenirlilik, kimine göre mal, kimine göre sanattır. Yani kölede söylediğini yapacak 

güvenlik, vefa bulursanız yahut söz verdiği parayı kazanacak bir sanatı, gücü veya 

ödeyecek malı varsa onlarla mükatebe yapınız demektir. Ayrıca onlara yardım 
                                                 
666 ATEŞ, Süleyman, VI/188. 
667 24/Nur /33. 
668 ATEŞ, Süleyman, VI/187-190. 
669 ATEŞ, Süleyman, VI/190. 



 243 

edilmesi de emredilmiştir. Ayette ayrıca, hürriyetlerine kavuşmak isteyenlere engel 

olunmamasının emredilmiş olması, Kur’an’ın köleleri hürriyetlerine kavuşturmaya 

ne kadar önem verdiğini gösterir.670 

“Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet 

onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın.) Ondan sonra ya 

lütfen bırakır veya karşılığında fidye alırsınız. Harp ağırlıklarını bırakıncaya (savaş 

sona erinceye) kadar böyle yaparsınız. Allah dileseydi kendisi onlardan öç alırdı, 

fakat sizi birbirinizle denemek için (size savaşı emrediyor.) Allah, kendi yolunda 

öldürülenlerin yaptıkları işleri zayi etmeyecektir.” 671 

Ayetlerde Yüce Allah, mü’minlere, kafirlerle karşılaştıkları zaman onların 

boyunlarını vurmalarını, onları sindirip savaşta galip gelince bağlayıp esir etmelerini, 

savaştan sonra esirleri ya bir iyilik ve ikram olarak veya fidye karşılığında serbest 

bırakmalarını buyurmaktadır.672  

“Ya lütfen veya fidye ile serbest bırakın.” ifadesi üzerinde yapılan yorumlara 

değinen Süleyman Ateş, bazı alimlerin,673 bu ayet Tevbe suresinde geçen ayet674 

tarafından nesh edildiği için, kafir esirlerin ne fidyesiz ne de fidye karşılığı serbest 

bırakmanın caiz olmadığını, kafir olan esir Müslüman olmazsa ya köleleştirilmesi ya 

da öldürülmesi gerektiğini belirtmelerine karşılık, bazı alimlerin de675 esirlerin 

kesinlikle, ne öldürülebileceğini ne de köleleştirilebileceklerini ileri sürdüklerini, 

bazılarının676 ise kafir esirlere imam (devlet başkanı) tarafından beş seçenek 

sunulacağını belirtmiş olduklarını söyler ve bu görüşler üzerinde açıklamalar yapar.677  

Süleyman Ateş’e göre, bu görüşler içersinden Taberi’nin görüşü kısmen 

isabetlidir. Şöyle ki: Berae Suresi’ndeki ayet, savaş ve esirler hakkında değil, sürekli 

olarak Müslümanlar’a saldıran müşrikler hakkındadır. Onların, yakalandıkları yerde 

öldürülmeleri emredilmektedir. Orada esirden söz edilmez. Zaten o ayetler savaş ile 

ilgili olarak da inmemiş, Hz. Ebubekir hac emiri olarak Resulüllah’ın ashabıyla 

                                                 
670 ATEŞ, Süleyman, VI/191-192. 
671 47/Muhammed /4. 
672 ATEŞ, Süleyman, IX/413. 
673 İbn Abbas, Katade, Dahhak, Mücahid, İbn Cureyc ve Süddi. 
674 9/Tevbe/5. 
675 Hasan Basri, İbn-i Ömer, vd. 
676 Muhammed b. Cerir et-Taberi, vd. 
677 ATEŞ, Süleyman, IX/413-415. 
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birlikte Mekke’ye hareket ettiği sırada inmiş ve bu sureyi Hz. Ali alarak gidenlere 

katılmış, Mekke’de müşriklere Allah’ın hükümleri duyurulmuştur. Bu ayet ise yalnız 

esirler hakkında yapılacak işlemi bildirmektedir. Bu işlem den “ya menn veya 

fidye”dir. Ancak Allah’ın Elçisi’nin, bazı esirleri öldürdüğü de bir vakıadır. Bu 

öldürülen kişiler, Müslümanlar’a hıyanet etmiş olan azılı düşmanlardır. Bunların 

varlığı, İslam için daima tehlike oluşturduğu için Allah’ın Resulü bunları 

öldürtmüştür. Kurayzalılar’a verilen ceza, Kuran’ın hükmü değil, Tevrat’ın 

hükmüdür. Bu hükmü de Hz. Peygamber vermemiş, Kurayzalılar’ın hakem kabul 

ettikleri Sa’d İbn Muaz vermiştir. Sa’d’ın hükmü, Tevrat’ın Tesniye Kitabının 12-

14’ncü ayetlerinin hükmüdür.678 

Ateş, gerek Kuran’ın bu konudaki ayetlerinden, gerek Allah Elçisi’nin 

uygulamalarından şu sonuçlara varmıştır: 

1) Esas prensip, esirlerin öldürülmemesidir. 

2) Yaşaması ve serbest bırakılması tehlikeli olan, önceden ağır suç işlemiş 

esirler öldürülebilir. İşte Ukbe ve Nadr ibn Haris, vaktiyle çok kötülük etmiş yaman 

düşmanlar idiler. Onlar, Müslümanlar’a yaptıkları kötülüklerden, işledikleri suçlardan 

ötürü; Kurayzalılar da Müslümanlar’la yaptıkları ittifakı bozarak düşmanlarla birleşip 

Müslümanlar’a saldırmak suretiyle hıyanet ettiklerinden dolayı ölüm cezasına 

çarptırılmışlardır. Bunun dışında esir öldürülmemiştir. Normal savaş esirinin 

öldürülmesi caiz değildir.679 

Süleyman Ateş, Hamdi Yazır’ın, bu konuda alimlerin görüşlerini belirten beş 

maddeyi toplamış olduğunu belirterek, bunlara, uzun açıklamalarla, tefsirinde yer 

vermiştir.680 

Ateş, ayet hakkındaki tefsir ve görüşleri böylece sıraladıktan sonra tekrar 

kelimelere basa basa der ki: 

1) Ne bu ayette, ne de başka bir ayette esirin öldürüleceğine dair bir hüküm 

vardır. Ve bu ayeti nesh eden bir ayet de mevcut değildir. Tevbe suresindeki ayet, 

esirler hakkında değil, Mekke müşrikleri hakkındadır. Ve savaş durumuyla ilgili 

                                                 
678 ATEŞ, Süleyman, IX/ 415-417. 
679 ATEŞ, Süleyman, IX/417-418. 
680 ATEŞ, Süleyman, IX/418-420. 
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değildir, İslam’ın kıblesinin bulunduğu yerde oturan ve İslam’ın en yaman düşmanı 

olan bu müşriklerin, dört ay içinde yaptıklarından tevbe edip İslam’a gelmedikleri 

takdirde öldürülmeleri emredilmiştir. İslam’ın merkezinin şirkten temizlenmesi için bu 

emir verilmiştir. Ayet savaş durumuyla ilgili olmadığı için onu esirlere uygulamak 

doğru değildir. Çünkü orada esirden söz edilmez. Müşriklerin, yakalandıkları yerde 

öldürülmeleri emredilir. Müşriklerin, esir edildikten sonra öldürülecekleri 

söylenmemiştir. İdamına karar verilmiş suçlular hakkındaki hükmün infazı 

istenmektedir. O emrin, savaş esirleriyle bir ilgisi yoktur. Bazı Bedir esirleri ve 

Sümame olayında olduğu gibi Peygamber (s.a.s.), bir kısım esirleri fidyesiz serbest 

bırakmıştır. Ukbe ve Nadr’ın öldürülmesi, bu ayetin inişinden önce olduğu gibi 

Kurayzaoğulları olayı da bu ayetten çok öncedir. Ve onlar hakkındaki hüküm kendi 

hıyanetlerinin cezası olarak Tevrat’ta belirlenmiştir. Yani onlara kendi kitaplarının 

hükmü uygulanmıştır. O hüküm, Kuran’ın hükmü değildir. Çünkü Kuran’ın hiçbir 

yerinde ne kitap ehli ne de başka din mensubu esirlerin öldürüleceğine dair bir hüküm 

vardır. Bedir’de öldürülen iki esir, Mekke devrinde Peygamber’in en yaman düşmanı 

idiler. Ona etmedikleri eziyeti bırakmamışlardı. Mekke’de inen ayetlerde onların bir 

azaba uğrayacakları bildirilmişti. Onlar işledikleri suçların cezası olarak idam 

edilmişlerdir. Onları normal esir saymak doğru değildir. Onlar sadece savaş suçlusu 

değil, çok eskiden beri suçlu idiler. Eski hıyanetlerinden ötürü öldürülmüşlerdir. 

Onlardan başka esir müşriklerin öldürülmemesi de gösterir ki onlar savaş suçlusu 

olarak değil, fakat daha önceki suçlarından ötürü öldürülmüşlerdir. Kaldı ki sırf esir 

oldukları için öldürülmüş olsalar bile, onlar hakkındaki uygulama, bu ayetin 

hükmünü değiştirmez. Çünkü o uygulamadan çok sonra gelen bu ayet, esirin 

öldürülmesi uygulamasını kaldırmıştır.681 

2) Kuran’ın hiçbir yerinde esirin köle yapılacağını bildiren bir ayet de yoktur. 

Bilakis : “Allah rızası için yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler.” 682 ayetiyle 

esire acımak ve iyi muamele etmek emredilmiştir.683 

Savaş tutsaklarını köle yapmak, o zaman bütün dünyada yaygın bir adet idi. 

İnsan köleliğinin kaynağı da savaşlardı. Ta yakın zamanlara kadar çeşitli milletlerde 

görülen bu uygulama, İslam ile bir darbe yemiştir. Çünkü ayetleri göz önüne alırsak; 

                                                 
681 ATEŞ, Süleyman, IX/520-521. 
682 76/İnsan /8. 
683 ATEŞ, Süleyman, IX/521. 
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tutsak hakkında yapılacak tek şey vardır: O da onu savaştan sonra serbest bırakmaktır. 

Bu da ya fidyesiz veya fidye ile olur. Daha önce zikredildiğine göre, fidyesiz 

bırakmak daha makbuldür. Kur’an, insan hürriyetinin kısıtlanmasını asla doğru 

bulmaz. Peygamber (s.a.s.) de, hür bir insanı köle yapıp satan kimsenin, kıyamette 

hasmı olacağını söylemiştir. Öyle ise İslam’ın köleliği benimsediğini ya da teşvik 

ettiğini söylemek insafsızlık olur. O zaman kölelik bütün dünyada yaygın olduğu ve 

Müslümanlar da çeşitli düşmanlarla savaş halinde bulunduğu için İslam, köleliği 

tümden lağvetmemiş; fakat bunu lağvetmek yolunda büyük adımlar atmıştır. Bazı 

günahların ve hataların kefareti olarak köleyi özgürlüğe kavuşturmayı koymakla, 

insanları hürriyete kavuşturmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu göstermiştir.684 

Köleliğin kaynağı savaş esirleri idi. Kur’an bu kaynağı kurutmakla köleliğin 

lağvına giden yolu açmıştır. Çünkü Kuran’ın savaş tutsakları hakkındaki hükmüne 

göre tutsak ya lütfen veya fidye ile serbest bırakılır. Tutsağın köle yapılacağı hakkında 

Kur’an’da bir hüküm yoktur. Demek ki İslam’ın asıl  hedefi köleliği kaldırmak idi. 

Ateş’e göre, bugün dünyada Kuran’ın bu amacı ruhen olmasa da görünürde 

gerçekleşmiş, kölelik kaldırılmıştır. Aslında demir perde gerisi ülkelerde hatta 

dünyanın birçok yerinde tutsaklar, kamplarda köle gibi çalıştırılır; ama adı köle 

değildir. Her ne ise bugün dünyanın hiçbir yerinde tutsak, artık eşya gibi alınıp satılan 

bir varlık değildir. Bu uygulama lağvedilmiştir. Kuran’ın asıl amacı da zaten bu idi.685 

“Feimme ba’du ve imme fiden” cümlesinde; 

3) Fidyesiz (karşılıksız) serbest bırakma, 

4)Fidyeli, karşılığında mal, para veya esir karşılığı serbest bırakma, 

şeklinde gerçekleşmesini İslam, uygun görür. Fakat ayette “menn”in daha önce 

gelmesi, esirlerin fidyesiz bırakılmasının daha efdal olduğunu gösterir.686  

“Yoksula, yetime ve esire, sevdikleri yemeği yedirirler.”687 

Ayette yemek yedirilecek üç sınıf insanın sayılmış olduğunu, esir kelimesinin 

de “tutsak” demek olduğunu belirten Süleyman Ateş, Müslüman olsun olmasın bütün 

                                                 
684 ATEŞ, Süleyman, IX/521-522. 
685 ATEŞ, Süleyman, IX/522. 
686 ATEŞ, Süleyman, IX/523-524. 
687 76/İnsan /8. 
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esirlerin ayetin kapsamına girdiğini belitir.688 Çünkü ayette bunların Müslüman olacağı 

belirtilmemiştir. Peygamber (s.a.s.) alınan esirleri Müslümanlar’a dağıtır, herkese 

götürdüğü esire iyi bakmasını emrederdi. Sahabeler, kendilerine verilen ve yanlarında 

iki-üç gün tuttukları esirlere, kendi canlarından daha iyi bakarlardı. Katade’nin de 

vurguladığı gibi o gün onların götürüp canlarından iyi baktıkları esirler müşrik idiler. 

Zaten ayetlerin indiği sırada Müslümanlar arası bir savaş vuku bulmadığı için esir 

ancak gayr-i müslimlerden olurdu. Müslüman esir, söz konusu değildi.689 

“Fakat o, sarp yokuşa atılamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden 

bileceksin? Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,”690  

Akabe: Bir vadiden yüksek dağa doğru çıkan yokuş, tepe anlamına gelir. 

Burada iki tepecikten asıl sarp olan, fakat bütün iyiliklerin toplandığı hedefe 

gidilmesi öğütleniyor.691 

Ayetlerde de o sarp yokuşlu tepeyi oluşturan güzel huyların sayıldığını 

belirten Ateş, bunların bir boynu kölelik zincirinden çözmek, yani bir köleyi 

özgürlüğe kavuşturmak… olduğunu belirtir ve bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmanın 

önemiyle ilgili bir çöl arabı ile Hz. Peygamber (s.a.s.) arasında geçen aşağıdaki 

hadiseyi anlatır;  

Bir çöl Arabı, Peygamber (s.a.s.)’e: “Bana, yaptığım zaman kurtuluşa ereceğim 

bir iş söyle” demiş. Peygamber (s.a.v.);  Bir boynu çöz, bir canı özgürlüğe kovuştur” diye 

cevap vermiş. Adam: “Bu ikisi aynı şey değil mi?”diye sormuş. Allah’ın Elçisi: “Hayır, 

canı özgürlüğe kavuşturman, yalnız başına o insanı özgürlüğe kavuşturmandır. Boynu 

çözmen ise, onun özgürlüğe kovuşturulması için para yardımında bulunmalıdır.”692 

Süleyman Ateş’in kölelikle ilgili ayetlere getirmiş olduğu yorumlarında; İslam’ın 

var olan kölelik sistemini kabullendiğini fakat bunu asla teşvik etmediğini, aksine 

köleliği ortadan kaldırmak için gerekli tüm insani tedbirleri ortaya koyduğunu 

görüyoruz. İslam, insanların ancak 19. yüzyılın ortalarında akıl edebildikleri “köleliği 

kaldırma” girişimini çok daha öncesinde temellendirmiştir. 

                                                 
688 ATEŞ, Süleyman, X/242. 
689 ATEŞ; Süleyman, X/242-243. 
690 90/Beled /11-13. 
691 ATEŞ, Süleyman, X/482. 
692 ATEŞ, X/482-483. 



SONUÇ 

Çalışmamızda tarihin başlangıcından günümüze kadar kölelik hakkında 

yapılan yorumları ve uygulamaları ortaya koymaya çalıştık. İlkçağlardan 19. yüzyıl 

ortalarına gelinceye kadar kölelik, varlığını sürdürmüştür. Eski çağlarda Türk, Çin, 

Hint, Mısır, Yunan medeniyetlerinde, Arap toplumlarında, Roma İmparatorluğu’nda 

kölelik en acımasız şekliyle uygulanmıştır. Sonraki dönemlerde özellikle İngiltere, 

Fransa ve Amerika’da kölelik uygulamalarını görmek mümkündür. 

Köleliğin sebepleri arasında, toplumlara ve dönemlere göre değişiklik 

göstermekle birlikte, on-on beş neden saymak mümkündür. Savaş esirlerinin 

köleleştirilmesinden borcunu ödeyememeye, babanın çocuğunu satmasından zorla 

kaçırmalara kadar pek çok sebep sayılmıştır. 

Kölelik, bugün gelinen medeniyet seviyesinde insanlık dışı bir uygulama gibi 

görülse de, tarihsel gelişim içinde insan katliamına dayalı vahşetten medeniyete 

geçişte bir aşamadır aslında. Köleliğin her türlü olumsuzluğunun yanında, insanlar 

arasında kültür alışverişini, zor işleri kölelerin üstlenmesiyle efendilerin zaman 

açısından rahatlaması sonucu birçok çalışma yapmalarını, (Avrupa’da Coğrafi 

Keşifler, Rönesans, Reform…) sağlamak gibi faydaları da olmuştur. 

İnsanlık, belki de yukarıda belirttiğimiz faydalarından dolayı, 19. yüzyıla 

gelinceye kadar köleliği kaldırmayı düşünmemiştir. Ancak, 19. yüzyılda Sanayi 

Devrimi’nin getirdiği makineleşmenin etkisiyle insan gücüne olan ihtiyaç azalmıştır. 

O zaman ekonomik olmayan kölelere gerek olmadığı düşünülmüş ve köleliği ortadan 

kaldırma çalışmaları başlamıştır. 

İnsanlık tarihinde var olan kölelik olgusunu ilahi dinler ve kutsal kitaplar da kabul 

etmiştir. Ancak bu konuda ilahi dinlerin uygulamalarında farklılıklar görülmektedir. 

Yahudilik’te ve kutsal kitabı Tevrat’ta hem İbraniler’in hem de diğer 

insanların köleleştirilebileceği belirtilmektedir. Ancak İbraniler kendi ırklarından 

olan kölelere bazı şartlarda kolaylıklar gösterirken diğer kölelere böyle bir hak 

vermemişlerdir. Tevrat’taki kölelikle ilgili ibarelerde –bir istisna dışında– kölelerin 

azadına ilişkin bir ifadeye rastlayamıyoruz. 
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Hristiyanlık ve kutsal kitabı İncil de Tevrat’taki köleliği olduğu gibi kabul 

etmiştir. Mevcut İncil’lerde kölelerin efendilerine karşı nasıl davranmaları gerektiği 

dahi belirtilmektedir. Kiliseler, kendi dindaşları da dahil, insanların 

köleleştirilmelerinde bir sakınca görmemişlerdir. Mevcut İncil’lerde, Tevrat’ta 

olduğu gibi, köle azadı veya köleliği kaldırmakla ilgili herhangi bir ifade 

bulamıyoruz. Ancak şunu da ifade etmek gerek ki, kölelik, vahyin özüne ters bir 

uygulamadır. İlahi kitaplarda bunun tasvip edilmesi düşünülemez. 

İslamiyet ve kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim de kendinden önceki ilahi dinler 

gibi köleliği kabul etmiştir. Kendinden önceki dinler bunu kabul etmiş olduğuna göre 

“köleliği İslam ortaya çıkarmıştır.” denilemeyeceği gibi İslam, köleliği asla teşvik de 

etmemiştir. Kur’an’da insanların köleleştirilmesiyle ilgili hiçbir ifade 

bulunmamaktadır. Köleliği konu alan ayetler ya direkt kölelerin azadı veya kölelere 

iyi muamele edilmesi, özgürlüklerine kavuşmaları için yardım edilmesi vs. 

konularını içermektedir. Kur’an-ı Kerim, insanların yaratılışta eşit olduklarını, 

üstünlüğün ancak takva ile olacağını kabul etmiştir. İslam hukuku, yalnız savaş 

esirlerinin –ki bu çok istisnai bir durumdur ve Kur’an’da bu konuda kesin bir hüküm 

bulunmamaktadır. İslam alimleri Hz. Peygamber’in ve sahabenin uygulamalarına 

dayanarak bu konuda karşılıksız veya fidye karşılığı salıverme, mübadele, 

köleleştirme ve öldürme gibi seçenekler olduğunu belirtirler– köleleştirilmesine 

müsaade eder. Ancak bu kölelerin de özgürleştirilmeleri için her türlü imkanı onlara 

tanır. İslam dininde köleler, yaratılış itibariyle hür kimselerle eşit tutulmuş ve maddi 

gücü gerektirmeyen (birisinin hükmü altındaki kişi yeterli maddi imkana sahip 

olamayacağından) ibadetler dışında bedeni ibadetlerden sorumlu kabul edilmişlerdir. 

Ayrıca azatlı bir köle, daha önceki durumu dikkate alınmadan, hür insanlarla aynı 

konumda sayılmış, hürlere tanınan tüm haklara sahip olmuştur. Bunun en güzel 

örneği Zeyd b. Harise ve oğlu Üsame’dir. Hz. Peygamber’in azatlısı olan Zeyd ve 

oğlu Üsame, Mekke ve Medine ileri gelenlerinin bulunduğu ordulara komutanlık 

etmiş insanlardır. İslam dini; gerek Kur’an’ın hükümleriyle gerekse Hz. 

Peygamber’in uygulamalarıyla köleliği tedrici olarak kaldırmak için gerekli tüm 

tedbirleri almıştır. İslam, köleliği bir kalemde kaldırmamıştır. Çünkü toplumda 

kökleşmiş bir konumda bulunan kölelik müessesesinin bir anda ortadan kalkması 

hem toplumun ekonomisini bozacak, hem köle sahiplerinin –ekonomik olarak– 

tepkisine yol açacak, hem de sürekli olarak bir insanın gözetiminde bulunan kölelerin 
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bir anda sahipsiz ve açıkta kalmasına sebep olacaktı. Bu da, toplumu geri dönüşü 

olmayan bir karışıklığa sürükleyecekti. İslamiyet, toplumu sıkıntıya düşürecek böyle 

olumsuz bir yol yerine insanlara, köle azadının Allah’a yakınlaşmaya bir vesile 

olması, bazı günahlara kefaret olması gibi manevi ve hukuki yollar göstermiş, 

böylece mevcut köleleri huzurlu bir ortamda özgürlüklerine kavuşturmuştur. 

İslamiyet’in almış olduğu tüm tedbirlere rağmen köleliğin İslam ülkelerinde 

devam etmiş olmasını, görüşlerine yer verdiğimiz İslam alimleri, Hz. Peygamber ve 

dört halife döneminden sonra insanların İslam’dan sapmalarına bağlamışlardır. Bu da 

İslamiyet’in değil, dinin özünden ayrılmış olan insanların suçudur. 

Kölelik olgusu devam edince İslam hukukunda da kölelikle ilgili muamelat 

hükümleri yerini almıştır. Klasik dönem tefsirlerinde bunu görmek mümkündür. O 

dönemde köleliğe bugün bizim yaklaşımımızla bakılmadığı için klasik dönem 

müfessirleri, İslam’ın köleliğe karşı olduğu düşüncesini savunmak gibi bir tavır 

içinde olmamışlardır. Böyle bir ortamda bile gerek Taberi gerek Razi gerekse İbn 

Kesir tefsirlerindeki kölelikle ilgili ayetlerin yorumlarında İslam’ın köleliği ortadan 

kaldırmak için aldığı tedbirleri, Hz. Peygamber’in uygulamalarına da yer verilerek, 

açıkça belirtmişlerdir. Bu da bize, Kur’an’ın, köleliği hiçbir dönemde tasvip 

etmediğini, köleliğin insanların uygulamaları sebebiyle 19. yüzyıla kadar gelmiş 

olduğunu göstermektedir. 

Günümüzde düşüncelerin tamamen değiştiğini görüyoruz. Fransız İhtilali’yle 

zirve noktasına ulaşan “hürriyet” ve “eşitlik” düşünceleri ve özellikle de ekonomik 

sebepler, köleliğin kaldırılmasını da bir bakıma zorunlu hale getirmiştir. Bu tepkiye 

doğal olarak bu dönemlerde yaşayan İslam alimleri cevap vermişlerdir. Biz 

çalışmamızda Kur’an’da yer alan kölelik ayetlerine getirilen yorumları 

değerlendirdik. Çalışmamızın dördüncü bölümünde yer alan çağdaş tefsirde kölelik 

yorumunda M.Reşit Rıza’dan Süleyman ATEŞ’e kadar İslam alimlerinin İslam’ın 

köleler hakkındaki değerlendirmelerinde de gördüğümüz gibi, İslamiyet bir tek 

insanın bile köleleştirilmesine müsaade etmezken mevcut kölelerin de hürriyetlerine 

kavuşabilmeleri için Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde birçok günaha kefaret 

olarak köle azadını getirmiştir. İslam’ın kefaret haricinde de Müslümanlar’ı köle azat 

etmeye teşvik ettiğini görüyoruz. 
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Çalışmamızın başından itibaren yaptığımız bütün incelemeler ve bu konuda 

açıklama yapan İslam alimlerinin görüşleri de köleliği İslamiyet’in ortaya 

çıkarmadığını, geldiği dönemde köklü bir şekilde toplum düzenine yerleşmiş olan 

köleliği bir vakıa olarak kabul ettiğini göstermektedir. Fakat insanların birbirine 

tahakkümünü simgeleştiren “kölelik”, vahyin özüne ters düştüğü için Kur’an-ı Kerim 

ve uygulayıcısı olan Hz. Peygamber, köleliğin zamanla ortadan kalkmasına imkan 

verecek şekilde tedbirler almıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in de gerek uygulamaları 

gerekse insanlığa öğütlerinin, köleliğin zamanla ortadan kalkmasını sağlayacak 

şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

İslam’ın bir din ve hukuk sistemi olarak, kölelik karşısındaki tutumu şöyle 

formüllendirilmiştir: Kölelik yolu alabildiğine dar, hürriyet yolu alabildiğine geniştir; 

insanlığa yaradan tarafından armağan edilen kölelik değil, azat ve hürriyettir; İslam 

köleliğin kurucusu değil, kaldırıcısıdır. 
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ÖZET 

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren kölelik ile ilgili iddialar var olagelmiştir. 

Hatta bazı iddialar o kadar ileri gitmiştir ki, köleliğin İslamiyet ile birlikte 

sistemleştirildiğine kadar uzanan iddialar da vardır. Yaptığımız bu çalışma ile kölelik 

hakkında ortaya atılan iddiaların geçerlilik payının ilmi açıdan ne kadar doğru olduğu 

meselesi aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

Köleliğin ortaya çıkıp kurumsallaştırılmasında İslamiyet’in rolü neydi? 

Köleliğin İslamiyet öncesi toplumlarda uygulanışı, İslam dini ile birlikte nelerin 

değiştiği ve İslamiyet’in kabulünden günümüze kölelik anlayışı ve yorumlanışında 

ne gibi farklılıklar ve benzerliklerin olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamız, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde; ilahi dinlerde ve kutsal kitaplarda kölelik müessesesinin 

nasıl bir yapı teşkil ettiği sorularına cevap aranmıştır. 

İkinci bölümde İslam hukukunda kölelik müessesesi ve İslamiyet’in köleliğe 

bakışı açıklanmıştır. Bu bölümde İslam hukukunun kölelere birer insan olmaları 

hasebiyle, diğer hukuk sistemlerinden farklı olarak gereken değeri verdiği açıkça 

görülmüştür. 

Araştırmamızın üçüncü bölümünde klasik dönemde kölelik ayetlerine getirilen 

yorumlar birçok alimin tefsirlerinden de örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmamızın son bölümünde ise çağdaş dönem İslam alimlerinin kölelik 

hakkında yapmış oldukları yorumlara değindik. Yapmış olduğumuz bu araştırma 

sonucunda İslamiyet’in köleliği 1400 yıl önce kademeli olarak kaldırmak için 

tedbirler aldığı, köleliğin İslamiyet’le birlikte başladığı tezinin de yanlışlığı sonucu 

ortaya konulmuştur. 

  Cahit GÜNGÖR
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SUMMARY 

Since the periods of the history, the claims about slavery have occured. Even 

some claims have been exaggerated so much that there are also claims as slavery was 

systematized with İslam. With this study, it has been tried to illuminate the reality of 

the claims in terms of scientific approach. 

What is the role of İslam in the systematization of the slavery with the revival 

of it. 

In this study, it has been brought up the application of the slavery in societies 

before İslam, what changes became with İslam religion, the concept of slavery since the 

acception of İslam, and the similarities and differences about the interpretations of  it. 

Our study is composed of introduction and four parts.  

In the first part, it was questioned how the system of slavery was seen in 

secular religions and holy boks. 

In the second part, it was explained the system of slavery in İslamic law and 

the point of view of the İslam to slavery. In this part, it has been clearly seen that 

İslamic, as being different from other law systems, gives the necessary value to the 

slavey because that slaves are human beings. 

In the third part of our study, the interpretations that were asserted about 

slavery from the verse of the Quran was tried to explain by giving also some 

commentaries of many savants. 

In the last part of our study, we emphasized on some comments asserted by 

contemporary İslamic savants. As a result of this study we have done, we have 

reached the idea that İslam took precautions to eliminate slavery system in echelons 

1400 years ago and the claims that slavery began with İslam is wrong. 

CAHİT GÜNGÖR 


