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Ali Rıza Demircan
Kur’ân ve Sünnet Işığında
Köleleştirilip Odalıklaştırılan Savaş Esirleri Kadınlar Olarak

Câriyeler
ve
Sömürülen Cinsellikleri
Köleliği ve Odalığı Kaldıran
“İslâm Savaş Esîrliği Sistemi”nin
Kur’ânî ve Nebevî Temelleri

İlâveli 3. Baskı

Ali Rıza Demircan Hayatı ve Eserleri
Rize ilinin Sütlüce köyünden Faik-Hamdiye Demircan’ın yedinci
çocuğu olan Ali Rıza Demircan 1945’de İstanbul Kasımpaşa’da doğdu. İstanbul İmâm-Hatip Lisesini 1969 yılında birincilikle bitirdi. Aynı
yıl birincilikle girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden (Marmara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi) pekiyi dereceyle mezun oldu. Evli ve 9
çocuk babasıdır.
1970 yılında Süleymâniye Camîi Hatipliğine, bir yıl sonra Hatiplik kaldırıldığı için de aynı Câmiin İmâm-Hatipliğine tayin edildi. Bu
camide oniki yıl görev yaptı. 1976-1978 yılları arasında Diyanet İşleri
Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde İhtisas gördü.
Kitapları ve konferansları sebebiyle Türk Ceza Kanununun 163.
maddesini ihlâlden yedi defa Ağır Ceza ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılandı.
Hutbe, Va’z, Seminer, Konferans, Radyo ve Televizyon konuşmaları ile ülke genelinde tanınan bir ilâhiyatçı olan yazarın basılmış eserleri şunlardır:
1. Süleymâniye Minberinden İslâm Nizamı (3 cilt)
2. İslâmî Kimliğimizi Korumak (İslâm’da Batıla Benzemenin Hükmü)
3. Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri
(Allah’ın Resûlü’nden Hayat Düstûrları)
4. İslâm’a Göre Cinsel Hayat (Bir arada 2 cilt)
5. İslâm’ın Işığında Haklar, Hürriyetler, Vazîfeler (Cuma Mesajları)
6. Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır. (5 Kitap bir arada)
7. Söyleşiler
8. Kur’ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı
9. Namaza
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İkinci Baskı İçin Genişletilmiş Önsöz

İnsanları hür erkekler ve kadınlar olarak yaratan, Kendisinin yüceltilmesini ve yaratılanlara şefkat gösterilmesini tek yücelik yasası olarak belirleyen Şânı Büyük Allah’a hamd ederim.
O’nun güzel örnek kılarak bütün insanlığa son Rahmet ve Özgürlük Elçisi olarak gönderdiği Hz. Muhammed’e salât ve selâm
ederim.
Kitabımızda ana kavram olarak kullandığımız Câriye, İslâm
Dini’nin köleleştirilmesini yasakladığı ve karşılıksız veya fidye
karşılıklı olarak salıverilmesini emrettiği meşrû savaş esîri kadındır.
İslâmî tanım ve yapılabilir uygulama bu iken Câriye, İslâm
Tarihi boyunca köleleştirilerek alınıp satılan ve mülkiyet yoluyla nikâhsız ilişkiye girilerek cinsellikleri sömürülen kadın olmuştur. Bu konu, aşağıda özetleyeceğim sebeplerden ötürü öteden beri ilgimi çeken ve üzerinde ciddiyetle çalışılması gereğine inandığım bir mesele olmuştur:
a. “Köleleştirilen ve Cinsellikleri Sömürülen Câriye” konusu Kur’ân ve Sünnet’e uygun olarak haramlığı içinde anlaşılamadığı veya anlaşıldıysa da kaynaklarımıza yansıtılıp uygulamaya egemen kılınamadığı için büyük ölçüde istismâr edilmiş,
Müslümanların da îmanlarını zedelemiş ve de zedelemeye de
devam eden bir konudur.
b. Savaş esiri kadınlar olarak algılanması gereken Câri
yeler, dönemimiz kaynaklarında bile Kur’ân ve Sünnet’e aykırı
bir şekilde genelde kadın köleler, özelde satın alınabilen “cinsel
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partnerler” olarak algılandıkları için, kültürümüzün yerilmesine
sebep olmuştur ve olmaktadır. İnternette yapılacak bir gezinti,
sebep olduğumuz vehâmeti kavratacaktır.
c. Savaşlar durmayacağı için savaş esîrleri olarak câriyeler
var olacağı ve onlarla ilgili Kur’ân ve Sünnet yasaları Kıyâmet
Günü’ne kadar varlığını koruyacağı için konunun tarafımızdan
bilinmesi farz-ı kifâye görevimizdir.
Özetlediğimiz sebeplerle yaptığımız muhtevası özlü ve bir
bölümüyle de özgün olan çalışma, kırk yıllık bir birikim üzerine
kısa denilebilecek bir sürede gerçekleştirildi.
Çalışmamızda, olması gerektiği üzere Kur’ân ve onun teorik ve fiili açıklaması olan Sahih Sünnet ana kaynaklarımız olmuştur.
Peygamberimizin bütün âyetlerle ilgili açıklamaları olmadığı ve Kur’ân, sunduğu sistemi, dil mucizesi olan kelimeleriyle
örgülediği için yer yer kelime ve gramer tahlilleri yapmak gereği duyulmuştur. Kur’ân’ı anlamada ilmî bir zaruret olan bu yöntem, önceki bilginlerimizin de baş vurduğu ve görüşlerini dayandırmaya çalıştıkları usûldür.
Çalışmamızda vardığımız ve bizi tarihî birikimle karşı karşıya getiren ve eleştiriye yönlendiren sonuçlar, kurguladığımız
görüşler değildir. Kur’ân ve Sünnet’in bize söylettiği, kanıtlanabilir ilmî doğrulardır.
Bu doğruları şöylece özetleyebiliriz.
a- İslâm Dîni, târihten ve Câhiliye toplumundan devraldığı insanlık dışı köleliği, kendine özgü insancıl kuralları olan
“İslâm Savaş Esîrliği Sistemi”ni kurarak “kuramsal ve kurumsal” olarak yasaklamıştır.
b- Başta hadîs ve siyer kaynakları olmak üzere İslâm literatüründe, Hz. Peygamber dönemine ilişkin olarak yer alan kölelikle alakalı uygulamalar, İslâm öncesi Câhiliye döneminden intikal eden kadın ve erkek kölelerle ilgilidir. Bu köleler köktenci
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bir kararla âzâd edilmemiş, özgürlüklerini bir süreç içinde kazanmaları amaçlanmıştır.
c- Kurduğu “Savaş Esîrliği Sistemi” ile İslâm, düşmanın
gücü kırılmadan ve stratejik hedefleri tahrip edilmeden ganimet amaçlı esîr alınmasını haram kılmıştır. Bununla birlikte o,
genelde meşrû savaş sonucu esîr alınmasını yasallaştırmakla birlikte esirlerin karşılıksız veya fidye karşılığı bırakılmalarını
emretmiştir. Onların öldürülmelerini, köleleştirilmelerini ve kadınlarının odalık olarak alınmalarını/nikâhsız olarak cinsel partner edinilmelerini haram kılmıştır. (Ku’ân’ın karşılıksız veya fidye karşılığı bırakılmaları ve ilişki için nikâhlanılmaları şeklindeki
emirlerinin çiğnenilmesi de haramdır.)
d- İnsan üzerinde bir tür ilâhlaşma anlamına gelen ve İslâm
tarafından mahküm edilen kölelik, hiçbir şekilde mütekâbiliyet
yo luyla meşrûlaştırılıp yasallaştırılamaz.
e- Savaş esîr kadınlar olan Câriyeler köleleştirilemeyecekleri gibi uzun süre esîrler olarak da tutulamazlar. Çünkü
İslâm, onların özgürlüklerine kavuşturulmaları için, zekât gelirlerinden fon ayırmış, onlarla özgürlük sözleşmesi yapılmasını
(Kitâbet) emretmiş, özgürleştirici cezalar ve keffâretler belirlemiş ve putperest olmayıp Ehl-i Kitab ve Müslüman olanları ile
evliliği onaylamıştır.
f- Câriyelerle esîr alma veya esîr alıp köleleştirme yoluyla
ilişkiye girilemez. İlişki için tek yol evliliktir. Kur’ân, onlarla evliliği, şartlara bağlamıştır. Nikâh yoluyla da olsa, hür kadınlarla evlenebilecek olanlar câriyelerle evlenemezler. Hürlerle câriyeler
birbirlerine kuma edilemezler. Kişi, başkalarına ve kamuya ait
câriye ile evlenebileceği gibi kendi câriyesiyle de evlenebilir. Müslüman kadın da Müslüman esîri ile evlenebilir. Evlilikte
câriyelerin onayı da gereklidir.
g- Esaret sonrasında Müslüman olan câriyeler de hür Müslüman kadınlar gibi değerlidirler. İslâm’a aidiyeti yansıtan ve ölçüleri belirlenen giysileri onlar da giyinmekle yükümlüdürler.
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h- Savaş esiri kadınlar olarak genelde bütün câriyeler
özelde Müslüman câriyeler ticarî yatırım ve alım satım konusu edilemezler. Üzerlerinde tasarrufa yetkili mâliklerinin fidye
haklarını korumak için ancak fidyelerine ilişkin devir işlemleri
yapılabilir. Devir işlemlerinin sürekli hale getirilmesi esîrleri köleleştirmedir ve köleleştirme de büyük haramlardandır.
ı- Bütün insanlar Allah’a kullukla yükümlüdürler. İnanma ve inancına göre yaşama özgürlüğüne sahiptirler. Köleleştirilemeyecekleri için kısıtlanan istisnaî bazı hakları dışında
câriyelerin temel hakları yürürlüktedir. Özellikle vicdan ve din
özgürlükleri dokunulmazdır.
i- Câriyeler köleleştirilemeyecek ve odalık edinilemeyecek savaş esîrleridir. Savaşlar yapıldığı sürece câriyeler gelecekte de var olabileceklerdir
Tesbit ettiğimiz ve yukarıda özetlediğimiz doğrularla aşağıda sunulan hedeflere varma amaçlanmıştır:
I-	
Köleliliği ve odalık uygulamasını kabul ettiği yanılgısıyla İslâm’ın etrafında oluşturulan ve îmanları zedeleyen
şüpheleri gidermek.
II-	
İslâm âlimlerinin -bilerek veya bilmeyerek- tarihsel
şartlar içinde yaptıkları içtihatların, İslâm’ı değil yalnızca kendilerini bağladığını anlamak. Geleneği bütünüyle savunmak konumunda olmadığımızı bilmek.
III-	
İslâm’ı, Kur’ân kelimelerinin sözlük anlamlarını ve
âyetler arası ilişkileri gözeterek; Sünnet’i izleyerek ve
Mekâsıd-ı Şerîa’yı/İslâm’ın amaçlarını dikkate alarak
kavramaya çalışmak.
IV-	Kur’ân’da yer alan “Abd, Eme, Ma Meleket-Eymân ve
Rakabe “ gibi kavramları yerli yerinde anlamlandırarak
esîrlik ile kölelik arasını ayırmak ve ilgili âyetleri gereğince meâlllendirmek. Böylece kölelik ve odalık düzenini mahkum eden İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’ni insan-
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lığa sunmak ve bu sistemin Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli olduğunu duyurmak.
V-	İslâm Dîni’nin değil köleler, esîrler için bile onay vermediği uygulamaların ve cinsel istismarların Kur’ânî ve
Nebevî eğitimden yoksun, maddeten ve mânen yoksul
ve korumasız fakat hür olan insanlarımıza modernizm
adına uygulanmasına karşı çıkmak.
VI-	İslâm’ın, geleneksel kölelik gibi onunla aynı zâlim rûhu
taşıyan modern köleliği de reddettiğini insanlığın bilgisine sunmak.
Köleleştirilen ve cinsellikleri sömürülen “Câriyeler” konusu, “İslâm’a Göre Cinsel Hayat” isimli eserimizin yayımlanmasından tam 24 yıl sonra yüreğimize düştü. Üzerinde çalışılıp yazılmasının, “Bizim uğrumuzda gayret gösterenleri elbette yollarımıza erdiririz. Hiç şüphesiz Allah, görür gibi kendisine
ibâdet eden; iyilik ve güzellik sever kullarıyla beraberdir.”
şeklindeki ilâhi va’din bir yansıması gibi olduğunu, nimete şükür olarak dile getirmek isterim.” (Ankebût 29/69 )
Rabbimden, bu kitapçığımızın da anılan eserimiz gibi giderek klasikleşmesini dilerim.
Gösterdikleri ilgiden ötürü Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır hocamıza ve onun Süleymâniye Vakfı ekibine ne kadar teşekkür
etsem azdır. Çünkü onlar, çalışmanın ilmî bir inkılâb niteliğinde
olduğunu beyan etmekle bizi yüreklendirmişler, ayrıca eleştirileri ve katkıları ile de desteklerini lütfetmişler, böylece daha bir
coşku ile çalışmamızı sağlamışlardır. Şahsı gibi geliştirici uyarıları da pek zarîf olan Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez hocamıza ve
kitabımızı gözden geçirme lütfunda bulunan 45 yıllık dostum
Prof. Dr. Metin Yurdagür kardeşime da şükranlarımı sunarım.
Bir ölçüde olsun başardıysak, bütün başarılar gibi başarımız da Allah’tandır, O’na hamd ederiz. İlmî eleştirileri bekliyoruz ve duâcı oluruz.
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Kitabın ikinci baskısının yayımını üstlenen Ensar Yayın
Grubu’na teşekkür ederim.
Ali Rıza Demircan
Muharrem 1432 / Aralık 2010
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Kölelik-Odalık Konusunda Oluşturulan
Kur’ân ve Sünnet Dışı Yapı
(Câhiliye Yok, İslâm Vardır)
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İslâm Köleliği ve Odalık Edinme Sistemini
Kaldırdı mı?
İslâm, ana kaynakları olan Kur’ân ve Sünnet’le oluşturduğu ve işletici kurallarını koyduğu alternatif İslâm
Savaş Esîrliği Sistemi ile köleliği bütünüyle kaldırdı mı?
Savaş esîri kadınlar olan Câriyelerle cinsel ilişkiyi
nikâh şartına bağladı mı?
Yoksa köleliği yaşatmakla/korumakla birlikte, kölelerin, Allah rızası için iyi muamele edilerek korunmalarını, kefâret ve ceza olarak salıverilmelerini, ayrıca kişiler
ve devlet eliyle âzâd edilmelerini teşvik etmekle yetindi mi? Mülkiyet/satın alma yoluyla nikâhsız olarak cinsel partner edinilmelerini/odalık kılınmalarını onayladı mı?
Bu ana soruya Kur’ân ve Sünnet, İslâm’ın kendine özgü
savaş esîrliği düzenini oluşturarak köleliği ve mülkiyet yoluyla cinsel sömürüyü kaldırdığı, şeklinde cevap vermektedir ki biz bu cevapları açıklamaya çalışacağız.
Hayata egemen olan geleneksel İslâm fıkhı ise, köleliği koruduğu fakat iyiliği ve azadı teşvik ettiği ve odalık
edinmeyi onayladığı şeklinde cevap vermektedir.
İslâm dünyasında köleliğin tarihler boyunca yaşatılması ve savaş esîri kadınlar olan câriyelerin esîr pazarlarında birer cinsel partner olarak alınıp satılması, bu fıkhî görüşün teoriye ve uygulamaya egemen olduğunu göstermektedir. Bu görüş, yaşadığımız dönemin dînî literatüründe canlılığını korumakta, Diyanet
İşleri Başkanlığı’mızın yayınladığı Kur’ân Meâli’nde ve
Kur’ân Yolu adlı tefsirde bile kendisini göstermektedir.
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Tarihten Günümüze Köleleştirme

Köleliğin tarihçesi konusu başlı başına ciltler içerecek bir
konudur. Geleneksel İslâm Hukûku’nun değilse de Kur’ân ve
Sünnet İslâmı’nın bu alandaki inkılâbının ihtişamını anlayabilmek için köleliğin tarihçesini ve dünyadaki uygulamalarını çok
iyi bilmek gerektiği açıktır. Biz okuyucuya bazı eserlerin okunmasını tavsiye etmekle birlikte1 aşağıdaki özeti sunmakla yetineceğiz:
İnsanı en güzel kıvamda yaratan ve onu evrendeki bütün
varlıkların büyük çoğunluğuna üstün kılan Rabbimizin buyruklarından sapan insanlığın oluşturduğu insana yönelik en büyük
zulüm köleleştirme/odalıklaştırma olmuştur.
İlk (M.Ö. 3500-476), Orta (476-1453) ve Yeni (1453-1789)
çağın ortak özelliklerden biri olan köleleştirme modern formuyla yakın çağın ve dönemimizin de alâmet-i fârikası olmuş
ve olmaktadır.
***
Eski Mısır, Yunan, Roma, Çin ve Hint dünyasında, İran havzası ve Arabistan Yarımadası’nda varlığını sürdüren köleler, iş
gücü olarak değerlendirilmeden önce öldürülebilen, yakılabilen ve vahşi hayvanlara parçalatılabilen insanlardı. İstihdam
1. Sylviane A. Diouf Allah’ın Kulları (Amerika Kıtasında Köleleştirilmiş Arikalı
Müslümanlar) Beyan İst. 20; Salvatore Bono Yeniçağ İtalya’sında Müslüman Köleler İletişim İst. 2003
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edildikleri dönemlerde de mal olarak alınıp satılmaktan ve de
işkencelere maruz kalmaktan kurtulamamışlardır.
Peygamberlerin ortak teblîği olan İslâm Dîni’nin, Kıyâmet
Günü’ne dek yürürlükte kalacak nihaî şekli, Allah’ın Resûlü Hz.
Muhammed tarafından Kurân’la teblîğ edilmeye başlandığı
mîlâdi yedinci asır başlarında, dünyanın her bölgesinde olduğu gibi Hicaz mıntıkasında da kölelik vardı. Yürürlükteydi. Üstelik zamanımızdaki işçilerin, hizmetlilerin ve sanatkârların yaptıkları işleri de onlar üstlenmişlerdi. Bir diğer anlatımla iktisadî
hayatın üretim güçleri onlardı.
İslâm Dîni’nin hazır bulduğu köleliğin ana kaynağı harplerdi. Ancak hür insanlar, baskınlar, yol kesmeler, kaçırılmalar yoluyla, işlenen cinâyet gibi ağır suçlar ve ödenmeyen borçlar sebebiyle boyunduruğa vuruluyor, köle olarak satılıyordu. Çocuklar, fakirlik nedeniyle ana-babaları tarafından köleleştirilmek üzere satılabiliyordu. Köle kadınların doğurdukları da köle
ediniliyordu. Fakirlikleri sebebiyle kendilerini satanlar da olabiliyordu.
Temel insan hakları ve hürriyetleri kısıtlanarak; sömürü düzenleri kurularak; fuhuş işletmelerinde çalıştırılarak; kadın, çocuk ve organ ticareti yapılarak; güce dayalı savaşlar ve işgallerle insanlara kan kusturularak sürdürülen ve sonuçları bakımından daha yıkıcı olan modern köleleştirmeler ise devrimizde de
devam etmektedir.2
Allah’a ve Âhiret Hayatı’na inançsız insanlar hayata egemen oldukça devam da edecektir.
***
Bütün insanların Allah’ın doğuştan hür kulları olduğunu bildiren, insanları insanların zulmünden Allah’ın koyduğu
adâlet ilkelerine çağıran İslâm Dîni, insanların bir asıldan yara2. BM’nin yaptığı araştırmaya göre dünyada yaklaşık 30 milyon seks kölesi var.
Her yıl 500 bin kadın seks köleliği için kaçırılıyor. Dünyada seks köleliği ticaretinden doğan rant 100 milyar dolar. (19 Nisan 2012 Gazete Habertürk)
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tıldığı ve Allah’a îman ve O’na itâatten başka üstünlük ölçüsü
olmadığını açıkladı. Yalnızca O’nun egemenliği altında yaşanması gereğini duyurdu. İnsanların insanlar üzerinde Rableşmesi/otoriteleşmesini yasakladı. Duyurusu kabul gördüğü için de
ezilen zayıflar ve alınıp satılan köleler İslâm’ın ilk safları arasında yer aldı.
İncelememizde açıklanacağı gibi, tesis etmediği fakat fecaatlerine tanık olduğu köleliğe kararlılıkla karşı çıkan İslâm,
mevcut kölelerin özgürleştirilmesini sürece bağladı. Kendi döneminde alınan ve Kıyâmet Günü’ne kadar alınacak olan esîrler
için Savaş Esîrliği Sistemi’ni oluşturup meşrû savaşlar dışındaki kaynaklarını kurutarak köleleştirmeyi ve esîr kadınları odalıklaştırmayı haram kıldı. Bir diğer anlatımla köleliğe tarihe gömdü; onu, özgürlüğe açılan geçici nitelikli savaş esîrleri kurumuna dönüştürdü.3
İslâm, koyduğu hürleştirici hukukî ve ahlâkî kuralların işletilmesini de Allah’a ibâdet görevi kıldı. Manevi köleliği oluşturacak yolları ve yöntemleri de yasakları kapsamına aldı.
***
Özetlenen İslâm Savaş Esîrliği Sistemi, Hz. Peygamber döneminde yaşandı. Dört büyük halîfe döneminde varlığını korudu. Emevî Devleti ile birlikte tekrar İslâm öncesi Câhiliye uygulamalarına dönüldü.
Fetihlerle birlikte dünyacı amaçlarla alınan savaş esîrleri
Câhiliye döneminde olduğu gibi köleleştirildi, alınıp satılan mal
konumuna düşürüldü, köleleştirilen kadınlar da odalık edinilerek cinsellikleri sömürüldü. Düşmanların yaptığına benzeri ile
3. “Allah Teala, Arabistan’da ve dünyanın diger yerlerinde o vakitler insanların
içki ve zinaya düskünlüklerini, istek ve arzularını ve bu iki fiilin toplumdaki
yaygınlıgını 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 çesitleriyle köleligi haram kılmaktan alıkoyabilirdi?”
(Mevdudi, Meseleler ve Çözümleri, s. 85-87.)
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karşılık verme gerekçesi ve yöntemi ile oluşturulan ve İslâm’a
bağlı ilim adamları ve yöneticilere de onaylatılan kültürel, sosyal ve ekonomik yapı, Abbasiler dönemi ile pekişti ve Osmânlı
Devleti’nin sonuna kadar da sürdürüldü. Ancak tarihler boyunca İslâm dünyasında köleleştirme ve odalık kılma - İslâm’a aykırılığı ve genel olumsuzluğu içinde- kısmen de olsa -insanî boyutlarda uygulandı. Kölelere adâlet ve onları iyilik ve özgürlüğe
kavuşturma, erdem olarak görüldü; Cennet’e götürücü işlemler
olduğuna yürekten inanıldı.
***
Hz. Mûsa ve Îsa’nın öğretileri aksine Muharref Tevrat ve
İncil’de onaylandığı,4 Aristo ve Eflatun benzeri filozoflarca doğal görüldüğü, tarihten mîras alındığı ve sömürülebilir iş gücü
kaynağı olduğu için kölelik dünyada da giderek yayıldı. Ne var
ki İslâm coğrafyasında yumuşak bir şekilde uygulanan kölelik
yeryüzünün diğer bütün bölgelerinde acımasız bir şekilde yaşatıldı. Köleler mal ve hayvan gibi görüldü. İşkence edilip öldürülmeleri bile suç olmaktan çıkarıldı. Yeni Çağ’la (1453-1989) ve
Amerika kıtasının keşfiyle birlikte köleleştirme târihîn en büyük
boyutlarına ulaştırıldı.
Mazilerinden aldıkları mîraslâ İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve İtalya, ülkelerine kaçırdıkları bir kısmı müslüman
4. Eski ve Yeni Ahid’de köleliği meşrulaştıran 300 ü aşkın cümle vardır. Bak.
Kutsal Kitap Dizini Kitab-ı Mukaddes Şirketi İst. 2004, sh.1337…
Kur’ân gibi Allah’ın Nûr ve Hidayet rehberi olarak indirdiği Tevrat ve İncîl’in
de köleliğe ve odalık sistemine karşı olduğu şüphesizdir. Bu iki kutsal kitabın tahrife uğratıldığının bir büyük delili de köleliği ve odalığı onaylar içerikleridir. Mevcut İncîli’n de yasa kaynağı olan Tevrat’tan yapacağımız alıntı, tahrifin insan doğasını isyan ettirecek ne büyük bir iğrençliğe indirgenebildiğinin belgesidir:
“Bir şehre yaklaştığında önce barışa çağır. Barış isterlerse orayı
fethedersin;oradakilerin malları senin ganimetin, insanları da kölen
olurlar. Şayet teslim olmaz da savaşırlarsa, Rab, zaferi sana verdiğinde erkeklerin tamamını kılıçtan geçir; kadın çocuk ve hayvanlara gelince, bunlar ve şehirdeki her şey senin ganimetindir… (Tesniye, Bab
20, Cümle 10-14)
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olan yüzbinlerce Afrikalayı köleleştirip sömürdüler. 16-19. asırları arasında, yerlileri imha edilen Amerika kıtasına, bir bölümü
deniz yolculuklarında ölen milyonlarca Afrikalı götürdüler. Köleleştirilerek acımasızca ve ilkel şartlar altında çalıştırılan bu Afrikalılar arasında Müslümanlar da vardı. Onlar dört asır boyunca yaşadıkları insanlık dışı şartlara baş kaldırıp isyan ettilerse de
özgürlüklerine kavuşamadılar.
Teknolojik devrimler sonucu insan gücüne ihtiyaç azalınca ve kölelerin konut, gıda ve sağlık harcamaları artınca köleliğe karşı çıkıldı. Bir diğer anlatımla köleliğe, insanî duygulardan
çok ekonomik kaygılarla savaş açıldı. Böylece geleneksel kölelik kaldırılırken modern kölelik dönemi başlatıldı ve halen de
sürdürülmektedir.
Batıda ekonomik çıkarlar yanı sıra insan doğasının da tepkisiyle geleneksel köleliliğe karşı çıkılırken İslâm Dünyasında
sessiz kalındı ve teorik planda halende de kalınmaktadır. Çünkü İslâm’ın köleliği önermediyse de onayladığı sanılmaktadır.
Bunun içindir ki geleneksel İslâm Hukûku insanlığa Cenevre sözleşmesine alternanif olacak bir Savaş Esîrliği Sistemi sunabilecek konumda değildir. Ancak gerçek bu mudur? Olmadığını kitabımızda kanıtlayacağız.
***
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Câriyeler Konusuna Giriş

Konunun bir bütün halinde sunulabilmesi için bu çalışmamızda İslâmî kurallar ışığında Savaş ve Savaş Esîrleri konusunda gerekli ve orijinal bilgiler özet olarak verilmiştir. Ancak bizim
temel amacımız, savaş esîri kadınlar olan câriyelerin köleleştirilmesi ve alınıp satılarak ve nikâhsız cinsel partner kılınarak cinselliklerinin sömürülmesi konusunu aydınlatmak olmuştur.
 âriyeler konusunda oluşturulan Kur’ân ve Sünnet’e
C
aykırı yapı
Çalışmamızda:
1- Savaş esîrleri olan câriyelerin köleleştirilerek alınıp satılabilecekleri,
2- Evli olan veya hür Müslüman kadınlarla evlenebilecek
durumda olan kişilerin nikâhlayabileceği dört kadın yanı sıra
dilediği kadar câriye (savaş esiri kadın) edinerek onlarla ilişkiye
girebileceği,
3- Nikâh yapılmaksızın câriyelerle mülkiyet yoluyla cinsel
ilişkiye girilebileceği,
4- Kişinin kendi câriyesiyle evlenemeyeceği,
5- Mülkiyet yoluyla ilişkiye girilen câriyelerin istenildiği
zaman satılabileceği,
6- Satın alınan câriyeler -evli iseler- önceki kocalarından
boşanmış olacakları,
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7- Evlendirilirken rızalarının alınmasına gerek olmadığı,
8- Mâlikleri tarafından bütün vücutlarına bakılabilecek
olan câriyelerin malikleri dışındaki yabancı kişilere karşı örtünmesi gereken yerlerin göbekle dizler arası olduğu,
9- Kendileri mal oldukları için mal sahibi olamayacakları,
10- Onlara karşı işlenen suçların hür kadınlara karşı işlenen
suçlar gibi cezalandırılamayacağı,
11- Onların hemen hemen her alanda vücûp ve eda ehliyeti yönünden eksik oldukları gibi… İslâmî kaynaklara ve uygulamaya hâkim, fakat Kur’ân ve Sünnet’e aykırı olan yapıyı
göstermeye çalıştık.
Kaynaklarımızdan alıntılarla bu yapıyı örneklendirmeden
önce konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ileride ayrıntılı olarak açıklanmak üzere özet bilgi vermek istiyoruz:
İslâm öncesi dönemde başta savaşlar, baskınlar, işlenen cinayetler ve ödenmeyen borçlar sebebiyle insanlar önce esîr edilir sonra da köleleştirilerek alınıp satılır ve köle edilen kadınlarla
da nikah akdi yapılmaksızın cinsel ilişkiye girilirdi. İslâm bu uygulamayı dondurdu; mevcut kölelerin salıverilmesini sürece bıraktı. İslâm meşru savaş sonucu insanların esîr edilmesini onayladıysa da esirlerin köleleştirilmelerini ve nikahsız olarak cinsel partner
edinilmelerini onaylamadı.5 Kur’ân hükmü olarak onların karşılıksız veya fidye/tazminat karşılığı özgürleştirilmeleri görevleştirildi. İlişki için evlilik şartı getirildi Hz. Peygamberimiz de Kur’an hükümlerin uyguladı. Peygamberimiz (sav) ve ilk büyük dört halife
döneminden sonra yönetimde babadan oğula intikal sistemiyle
birlikte kölelik uygulamasına dönüldü ve savaş esirleri köleleştirildi ve odalık kılındı.
Savaş esîrleri köle kabul edildiği için geleneksel fıkhımızda
esîr -köle ayırımı yapılmadı. Bizim kitabımızda savaş esîri kadın
5. İslâm Dîni nazarında esîr ile köle farklıdır. Kavranılması gerekli bu farklar
için özel bölümüne bakınz. farklıdır.
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anlamına kullandığımız Câriye (Geleneksel metinlerde Eme, Ma
Meleket Yemin/Eymân ) esir kadın anlamı yanı sıra alınıp satılabilen ve sahibi tarafından nikâhsız olarak mülkiyet yoluyla cinsel ilişkiye girilebilen köle kadın anlamında kullanıldı. Bu sebeple aşağıda klasikleşen eserlerimizden alıntılanan metinlerde kullanılan Câriye köle kadın anlamındadır.
Kur’ân ve Sünnet’e aykırı yapının köşe taşları
a- Savaş esîrleri olan bütün erkekler yönetimin takdiriyle
öldürülebilir ve bütün erkek ve kadın esîrler (câriyeler) köleleştirilebilir.6
b- Hür eşler üzerine Cinsel Partner olarak sayısız câriye alınabilir. Çünkü câriye malikin mülkü olarak ona halâldir.7
c- Nikâh olmaksızın satın alma yoluyla ilişkiye girilebilir.8
Kişi satın aldığı ve bekâretini gidererek uzun süre ilişkiye girdiği câriyesini de ayıplı olduğu gerekçesiyle geri verebilir.9
d- Kocası razı olsa da, olmasa da satılan câriye kocasından
boş olur. Onunla ilişkiye girilebilir.10
e- Kişi satın alarak mülk edindiği câriyesi ilen nikâh akdi ya6. Bu görüş geleneksel ve modern dönem tefsir, hadîs ve fıkıh kaynaklarında, üstelik Kur’ân ve Sünnet’ten delil getirilerek onaylanır. (Bak. Cessas,
Ahkâmül-Kur’ân Muhammed 4; İbn Kesîr, Muhammed 4; Elmalılı Hak
Dîni, Muhammed 4; Muhammed Hüsyin et-Tabâ Tabâî, el-Mîzân fî Tefsîri’lKur’ân, Muhammed 4)
Ayrıca bak. Vehbe ez-Zühaylî, “Âsarul-Harb” s.393’den naklen Müğnil Mühtac 4/128; el-Müğnî 8/376; Şerhüs-Siyeril-Kebîr 2/269; Haşiyetül -Adevî
2/28.
7. Kâsanî, Bedâiu’s-Sanâi, 2/332; İbn Kesîr Ahzâb 50; Tefsîru Ebû’s-Suud Nisâ 3.
Ayrıca bak. el-Mebsût, Bâb-ü Nikâhil-İmâ, 5/113.
8. Cessas, Ahkâmül-Kur’ân Nisâ 24, 2/136; Kâsânî 2/266; Küleynî, Fürûü’l-Kâfî
Nikah 229 (3/369)
9. İbn Hazm, Muhallâ, Mesele: 1575 (7/ 584)
10. Taberî, Nisâ 24, 5/3; er-Razî Nisâ 24, 10/59; Küleynî, F. Kâfî Nikâh 315.
Aykırı görüşte olanları varsa da İbn Mesûd ve benzeri sahâbiler alım satımın talâk hükmünde olduğu görüşündedirler. Kurtubî Nisâ 24,5/122.
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pamaz. Yaparsa geçersiz olur. Hür kadın da mülk edindiği esiri/kölesi ile evlenemez. Evlenirse geçersizdir.11
f- Kendileri adına tasarruf etme yetkileri olmadığı için, evlendirilirken izinlerinin alınmasına gerek yoktur, zorla evlendirilebilirler.12
g- Kişi kendi câriyesinin her yerine, başkasının câriyesinin
ön ve arka organları dışındaki bütün vücuduna bakabilir. Çünkü câriyelerin malikleri dışındaki yabancılara karşı örtmesi gereken vücut organları genel kabule göre yalnızca göbekleri ile dizleri arasıdır.13
h- Câriyeler hür kadınların yarı haklarına sahiptir.14
ı- Câriyenin kendisi maldır, şahsi malı olamaz, alacağı mehir mâlikinindir.15
İslâm bilginlerinin bütününün değilse de çoğunluğunun
görüş leri olarak kaynaklarımıza hâkim kılınan ve Kur’ân ve
Sünnet hükmü imiş gibi sunulabilen özetlediğimiz bu geleneksel anlayışlar, içtihatlar ve kabuller, târihî süreç içinde egemen
siyasî ve örfî tercihlerle geçici savaş esîrleri olan câriyelerin, kalıcı şekilde köleleştirilmesine sebep olmuştur.
Savaş esîri olan Câriyeler köleleleştirilerek kurulan esîr/av
rat pazarlarında mal gibi satılmışlardır. Para gücü ile alınarak
11. 
Serahsî, el-Mebsût Bâb-ü Nikâhil-İmâi, 5/129; Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi,
2/272; Bilmen Kamus, 3. Kitap madde 336, 2/106; İbn Kudame Fasıl 54205421; Küleynî Nikâh 328.
12. el-Cevheretün-Neyyire, Nikâh, 2/12,
13. İbn-i Nüceym, el-Bahrur-Râik,1/287; Dürerül-Hükkâm, K. Kerâhe; Nevevî,
Ravzâtü’t-Tâlibîn 1/283; İbn Kudame, el-Müğnî, Fasıl 5334.
14. er-Râzî Nisâ 4/25, 10/64.
15. el-Cevheretün-Neyyire, Bâb-u Şurûtis-Salâti 1/60; er-Razî Nisâ 4/24, 10/59,
Önemli bir hatırlatma
Yukarıda kaynakları verilerek özetlenen ve uygulamaya hâkim olan görüşler, İslâm’ı değil, yalnızca sahiplerini bağlayabilecek ictihâdî görüşlerdir.
Kur’ân ve Sünnet nassına/metnine dayanmadıkları içindir ki değinilen konularda pek çok çelişkili görüş vardır.
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-aile içinde- sıkça değiştirilebilen nikâhsız cinsel partner edilmişlerdir.
Osmânlı Devleti’nin başkenti İstanbul’da bile sermaye olarak kullanıldıkları mevzii ahlâk dışı haram organizasyonlar oluşturulmuştur.16 Aracı kılındıkları ahlâkî çöküntü ve aile dramları
ise ayrı bir faciadır.
İslâm Şerîatı adına onay verilemese de örneğin “Osmanlı
Sarayı, Yakın Çevresi ve Uygulamaları” olumsuzluğu içinde özel
ve özellikli olmuştur.
Değinilen Kur’ân ve Sünnet dışı yapı, sonuç olarak İslâm
Şerîat’inin gölgesinde, devlet kontrolü ve güvencesinde cinsel
sömürüyü de içeren kölelik düzeninin yirminci asrın başlarına
kadar asırlar boyu sürdürülmesine sebep olmuştur.17
Geçerliliğini koruyan istismara açık içtihatlar sebebiyledir
16. Kölelik Fıtrat ve İslâm Karşıtlığıdır
Fıtrat ve dolayısıyla İslâm karşıtı olan köleliğin haram organizasyonlara kaynaklık yapması olağandı. Osmânlı Devleti’nde Esîr Loncası
yöneticileri bile âciz kalmışlar, köleleştirilen kadınların değişik kişiler aracılığıyla esîr hanlarında ve özel evlerde fuhuş yaptırılmasını engelleyememişlerdir.(Bop, Cevdet, Zaptiye nr.465/1 den…N. Engin, Osmanlı DevletindeKölelik, sh.118)
Yinelenen önleyici zecri yasal tedbirlere başvurulmuşsa da sonuç alınamamıştır. Esîr pazarından alınan köleleştirilmiş kadının bir süre sonra ayıplı
bulunduğunda geri verilmesi koşuluyla alınıp satılmasına imkân veren
düzenden başka ne beklenebilirdi? (İbn Hazm, Muhallâ, Mesele: 1575 (7/
584)
Çocuklar ve güzel erkekler de alınıp satılabildiği için Köle Ticareti, haram
eşcinselliğe de fidelik oluşturduğu gerçeği de ayrı bir ahlâkî yaradır.
17. Dünya ölçeğinde daha önce çalışmalar yapıldıysa da köleliğin ve köle ticaretinin yasal düzeyde yasaklanması ve kaldırılması, ancak 1926 yılında
Milletler Cemiyeti Mîsakı ile kabul olunarak bütün dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmayı 5 Hazirân 1932 de onaylamıştır. (S.
Armağan, İslâm Hukûku’nda Temel Hak ve Hürriyetler, s. 51; Osmânlıda
Köleliğin Sonu s.10)
Ancak 2010 yılında bile Karayipler ve Güney Afrika’da çocukla ve kadınlar
hâlâ köle olarak alınıp satılabilmektedir. Kölelik örtülü olarak Amerika, İngiltere ve Fransa’da bile hâlâ varlığını sürdürmektedir.
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ki, gündüz hizmetçi gece odalık şeklinde kullanılan Afrikalı ve
uzak doğulu kadınların örtülü ticareti ise halkı müslüman olan
krallıklar/sultanlıklarda hâlâ devam edebilmektedir.
Kur’ân ve Sünnet’e aykırılık devam etmektedir
Târihî şartların da etkisiyle oluşturulan câriyelere ilişkin
değinilen yapı, Kur’ân ve Sahih Sünnet’le deşifre edilemediği,
doğrular hâkim kılınacak ölçüde açıklanamadığı için, dönemimiz bilginleri tarafından da sürdürülmektedir. Üstelik -bilmeyerek/amaçlanmayarak da olsa- daha büyük bir kültürel cinâyet
işlenmektedir:
Cenevre sözleşmesinin yürürlükte olduğu dünyamızda
İslâm’ın savaş esîrlerine ilişkin Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli olacak olan âdil ve erdemli kurallarının, kölelik düzenlemesi
olduğu izlenimi verilmektedir; yürürlükten düşürülmüş kölelik
umdeleri imiş gibi sunulabilmektedir.
Özetlersek, klasik kaynakları harmanlayarak kısmen de
olsa eleştirel bir yaklaşımla günümüze aktaran güvenilir konumdaki eserlerde bile “Köleleştirme ve köleleştirilen câriyeleri
odalık edinme” konusu tenkit edilmeksizin Kur’ân ve Sünnete
aykırı bir şekilde aktarılıp yazılmaya devam edilmektedir.
Aşağıda örnek olarak sunacağımız alıntılar, İslâm’ın kendileriyle iftihar edebileceğimiz inançlı, bilgili, samimi ve hayatlarını davalarına adamış olan çocuklarının eliyle bile yanlışların
nasıl aktarılıp sürdürüldüğünü göstermektedir:
“Diyanet-i İslâmiyye; istirkakın (köleliğin) yekden ilgasını emretmedi, fakat olduğu gibi de bırakmadı… İslâm’da efendi ile abdi
arasında bir fark ve bu’d-i azîmi(büyük bir kopukluğu) icab ettiren
bir hadd-i fasıl(ayırıcı sınır) görülemez… Çünkü İslâmlarda istirkak, mucib-i şeyn ve âr (kölelik yüz karalığı ve utanmayı gerektiren) bir şey değildir,”18
18 . Ahmet Şevki Bek, Er-Rikk Fil-İslâm, s. 50, 61. Üstelik bu kitap Batılılara
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{“Kur’ânın bir çok yerlerinde ‘Min Ma meleket Eymânüküm’
diye milk-i yemîn ta’biriyle hep işaret tarikıyle istirkaka (köleliğe)
cevaz ve müsaade verilmiş olduğunda şüphe yok ise de hiç bir yerinde buna teşvik eden bir emir varid değildir.”
“Fülânun üç dört zevcesi var, şu kadar milk câriyesi var diye
medh olunmaları lâzım gelmezse de levm-ü zem de olunmazlar, kimsenin onları edebe, hukuka, şer’a muhalif görerek kınamaya hakkı yoktur. Zira akd-ü milk ile (mülkiyet sözleşmesi ile)
helâldırlar.””)}19
“Gerçi Din-i İslâm cezri bir hareketle rıkkıyeti (köleliği) esasından halledip men etmiş değildir.”20
“Müslümanlar’la düsmanları arasında da esirleri köleleştirmek muamelesi cereyan ediyordu. Müslümanlar da elbetteki mukabele-i bil misilde bulunmak ihtiyacını duyacaklardı… Bu
yüzden kölelik düzenini kökten kaldırmadı… İslam’da, esir alınan
cariyelerle, yalnız sahipleri tarafından münasebet kurulmasına
müsaade edildi…”21
“İslâm ordusu başkomutanı …onları/esîrleri köle statüsüne
sokma gibi savaş esîrlerinin kaderini tayin etmekte mutlak bir yetkiye sahiptir. Bir kadın köle (câriye) açık ve kesin bir nikâh akdi olmaksızın sadece efendisinin emir ve hizmetine bağlıdır… Bir efendi kendisinden çocuk dünyaya getirmemiş olan câriyeyi satabilir.”22
“Böylece kişinin evlenmeyle değil, ama sahip olmakla elinde
bulundurduğu câriyeleriyle cinsel ilişkide bulunmasına izin verilmiş olmaktadır.”23
reddiye olarak Fransızca kaleme alınmış, daha sonra Ahmet Zeki Bek tarafından Arapça’ya ve İkdam idaresince de Osmânlıcaya çevrilmiştir.
19. Elmalılı Hamdi, Hak Dîni Kur’ân Dili, İkinci baskı, Muhammed 4, s.4376,
5359.
20. Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi 7/628, Hn.1118.
21. Seyyit Kutup Fî Zılâli-Kur’ân/Kurân’ın Gölgesinde, Tevbe 60 (7/320);
Müminûn 6(10/301); Meâric 30 (15/ 240)
22. M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 575-576.
23. Mevdudi, Tefhimül-Kurân, Müminûn 6, (3/366)
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“Ganimet paylaşımı yoluyla köle statüsüne geçen bir kadınla
cinsî ilişki, ancak onun bir âdet görüp olmadığının anlaşılması ve
ise çocuğunu doğurması ile mümkün olur.”24
[“Nikâhla mülkiyet aynı kişide birleşmez.
Hür kimse kendi câriyesiyle olmamak şartıyla köle bir kadınla evlenebilir.”]25
[“Kişinin kendi câriyesi ile nikâh yapma mecburiyeti yoktur.”
“Evli câriye sahip değiştirince yeni sahibi onun evlilik akdini
iptal edebilir. Mülkiyetin intikali boşama yerine geçmektedir.”]26
[“Efendinin câriyesini istifraş etmesi (cinsel ilişkiye girmesi)
onun hakkı, kölenin de vazifesi olarak kabul edilmiştir.”
“Kölelik mirasa engeldir. Köle mülkiyet hakkına sahip olmadığından lehine miras ve vasıyet hakkı sabit olmaz.”]27
“İslâm’ın hedefine uygun olarak, günümüzde kölelik kurumu
ortadan kalktığı için bu konuyla ilgili hükümlerin uygulanmasına
fiilen ihtiyaç kalmamıştır.”28
“Kişinin kendi câriyesini yatağına alması mümkündür, haram
değildir. Câriyeler mülkiyetinde oldukları kişilere yasaklanamaz.”29
“İslam, köleligi tümden lağvetmemis; fakat bunu lağvetmek
yolunda büyük adımlar atmıştır.”30
“Bu konudaki âyetlere ve Kur’ânın tarihsel şartlarına bir süreç bütünlüğü içinde bakılacak olursa, Kur’ân için köleliğin, varlığı
tartışılmayan hukûkî bir kurum olduğunu görürüz..”31
24. DİA, 11/385.
25. DİA, 26/240.
26. Kur’an Yolu, Nisâ 4/24, 2/44-45.
27. DİA, 26/240.
28. Kur’an Yolu, Müminûn 23/5-7, (4/11)
29. Muhammed Ebû Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed, 3/385, 403.
30. Süleyman Ateş Yüce Kur’3anın Çağdaş Tefsiri, Muhammed 4, 8/419.
31. Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur’ân’a ve Tefsire Ne oldu? Klasik, İstanbul 2008 sh. 93.
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“İslamın başlangıcından itibaren 1200 yıl süren köleli dünya olgusu göz önüne alındığında, müslümanlara köle edinmeyi
yasaklayan kesin bir emir, rakiplerine karşı kullanabilecekleri bir
kozdan onları mahrum bırakırdı. Kölelik kurumunun tamamen
ortadan kaldırılması ideal ise de mevcut şartlar bu ideale ulaşmaya imkan vermediğinden Kur’an’da kesin bir yasak hükmü yer
almamıştır.”32
Değerlendirme:
Medar-ı iftiharımız İslâm âlimleri olarak kabul edebileceğimiz saygı değer ilim adamlarımız, alıntılar yapılan eserlerinde
geleneksel kabulleri mealesef aynen aktarmaktadırlar. Alıntılanan bu görüşler daha pek çok Türkçe kaynakta da zikredilmektedir. Prof. Ahmet Akgündüz’ün “İslâm Hukûkunda Kölelik-Câriyelik
Müessesesi ve Osmânlı’da Harem” isimli kitabında ve benzerlerinde ise savunulmaktadır.
Soralım:
Köle sözcüğü, bizim hukûkî statümüzü yansıtabilir mi?
Meşrû savaş yoluyla insanlar; erkekler, kadınlar ve çocuklar
esîr alınabilir, ama köleleştirilebilir mi?
Esîr alınan kadınla veli izni ve mehiri içeren nikâh akdi yapılmaksızın cinsel ilişkiye girilebilir mi?
Hür bir kadınla evli olan veya hür bir kadınla evlenebilecek
güçte olan kişi, evlilik yoluyla bile olsa esîr alınan kadınla cinsel
ilişkiye girebilir mi?
Mülkiyetin intikali boşama olur mu?
Kişinin câriyesiyle evlenemeyeceğinin şer’î delili nedir?
32. Hamza Aktan, Hz. Peygamber Döneminde Kölelik Olgusu ve İnsan Özgürlüğüne Kur’ânî Yaklaşım, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fatültesi Dergisi,
Sayı16, s.59-79, Erzurum 2001.
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Nikâhsız ilişkiye girmek nasıl efendinin hakkı, câriyenin görevi olabilir?
Kendisine mehir verilmesi, Rabbimiz tarafından emredilen
câriyenin mal sahibi olamayacağı söylenebilir mi?
Kölelik müessesesi ortadan kalktığı için, İslâm’ın savaş
esîrleri ve onların özgürlüğe kavuşturulmasına ilişkin devleti ve
fertleri görevlendirici insancıl kuralları yürürlükten düşer mi?
İnsan doğasının haklı olarak olumsuz çağrışımlar yaptığı
kölelikle İslâmî kurallar arasında ilişkiler kurulabilir mi?
Kur’ân için köleliğin, varlığı tartışılmayan hukûkî bir kurum
olduğu nasıl ileri sürülebilir?
Kölelik kurumunun tamamen ortadan kaldırılması için
Kur’an’da kesin bir yasak hükmü yer almamış mıdır?
Ne zamâna kadar Kur’ân ve Sünnet dışı kavramlarla konuşmaya ve yazmaya devam edilecektir?
Peygamberimiz “Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan
olarak yeter.” buyurmuyor mu?” 33
Bu soruların doğru cevapları -İnşaallah- tarafımızdan verilecektir.
Câriyeler konusu Kıyâmet’e kadar güncelliğini
koruyacaktır
İslâm, Kıyâmet Günü’ne kadar yaşanacak evrensel Hak nizamdır. O, ezelî ve ebedî olan Allah’ın düzeni olduğu için kuralları eskimez, yürürlükten düşmez, ihtiyaç duyulur olmaktan
çıkmaz. Onun hayatımızı kuşatan bütün kuralları gibi genelde
savaş esîrleri ve özelde savaş esîrleri bağlamında düzenlediği
“Câriyelik” kurumu ile ilgili kuralları da yaşayacaktır.
İnsanlık gündeminden hiç mi hiç düşmeyen ve düşme33. Müslim, «Mukaddime», 5.
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yecek gibi olan harp esîrleri hukûkuna ihtiyaç duyuldukça,
İslâm’ın esîrler konusundaki kurallarına ihtiyaç giderek artacaktır. Çünkü onun 1949 Cenevre Sözleşmesi’nden 14 asır önce
koyduğu savaş esîrleri konusundaki insanlık değerleriyle örtüşen gerçekçi, çözüm üretici âdil kuralları zamanımıza da erdem
ışıklarını saçmaktadır.
Örneğin hangi beşerî sistem savaş esîrlerinin yenilenden
yedirilmeleri, giyilenden giydirilmeleri ve evlendirilmeleri görevini yükleyebilir? Hangi seküler düzen galip hür insanlara
karşı işlenen suçlar gibi mağlup esîr insanlara karşı işlenen suçları da aynı şekilde cezalandırabilir? Hangi hümanist felsefi disiplin esîrlerin özgürleştirilmelerini Cennet’e götürecek îman
ve ibâdet ameli olarak sunabilir?
Bize düşen, bu konuyu, Peygamberimizin açıklamalarından da yararlanarak Yaratanımızın Kitabı olan Kur’ân’a göre ve
de Kur’ân ve Sünnet kavramlarıyla incelemektir.
İncelemede İzlenecek Yöntem
Kur’ân ve Sünnet kavramlarıyla Kur’ân ve Sünnet konuşturularak açıklanmayan hiçbir konu İslâmî olarak nitelenemez.34
Bu sebeple önce konunun kavramlarını açıklayacak, sonrada o
kavramlarla Kur’ân ve Sünnet’i okumaya ve okutmaya çalışacağız. Çünkü Peygamberimiz tarafından bize bırakılan ve sımsıkı sarıldığımızda gerçeklerden sapmayacağımız kaynak Kur’ân
ve açıklaması olan Sünnet’tir. Birbirini tamamlayarak İslâm’ı
oluşturan bu kaynaklara aykırı içtihatlar ve uygulamalar, özgün ifadesiyle tarafımızdan red olunması gereken Muhdes’dir/
Bid’at’tir.35
34. Bu çalışmamız sırasında Kur’ân ve Sahîh Sünnet’i konuşturmaktan çok,
anlamak istenilenlerin söyletilmeye çalışıldığına şahit olduk. Bilmeyerek
de olsa bu duruma düşmekten Allah’a sığınırız.
35. *Madde 210: “Beynennâs mal olmayan şeyi satmak yahut ânınla bir malı
satun almak bâtıldır. Meselâ, laşeyi ve hür olan Benî Âdem’i satmak ve yahut
ânların mukabilinde bir mal iştirâ itmek bâtıldır.”
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Câhiliye döneminde hürriyetleri gasp edilerek köleleştirilmiş insanlarla, İslâmî dönemde savaş sonucu tutsak edilmiş insanlar için Kur’ân ve Sünnet, kölelere şamil olacak, fakat
Kıyâmet gününe kadar esîrleri ifade edecek şekilde kavramlar oluşturmuştur. Bunlardan Esîr, Rakabe/Rikâb ve mâlik olup
yönettiğimiz anlamına “Ma meleket Eymân” erkek ve kadına
şamildir. Abd/İbâd erkek esîr, Eme/İmâ ve çoğul olarak Feteyât
da kadın için kullanılır. Yalnızca Sünnet’te kadın esîr için de kullanılan bir kavram da Câriye’dir
Kur’ân ve Sünnet, sayıları dondurulmuş kölelerin sahipleri dahil esîrlere mâlik olanlar için Ehil, Seyyid ve veli mânasına
Mevlâ sözcüklerini de kullanmıştır.
Biz, incelememizde yukarıda açıklanan kavramları, özellikle, savaş esîri kadın olarak kavramlaştırdığımız “Câriye” sözcüğünü kullanacağız. Öneminden ötürü pekiştirmek ifadelendirelim: Biz Kitabımızda, yer yer deaçıklayacağımız üzere
“Câriye”yi “köle kadın” mânasında değil, “savaş esîri” kadın anlamında kullanacağız.
Bu çalışmamızın kaynaklarımızın yeniden ele alınarak değerlendirilmesine vesile olacağına ve geleceğin İslâm
Devletleri’nin savaş esîrleri konusunda yapacakları yasalara
malzeme oluşturacağına inanıyoruz. Hatalar bizim, doğrular
İslâm’ındır. Çünkü en doğruları bilen yalnızca Allah’tır.
Bu arada câriyeler özelinde yapılan tespitlerin aslâ İslâm
târihînin geneline, hukukî ve idari yapımızın bütününe teşmil edilemeyeceği gerçeğini de vurgulamak isteriz.
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Esîrlerle İlgili Kavramlar ve Kaynakları

Kitabımızda işlenecek konuların anlaşılabilmesi için örneğin Câhiliye döneminden intikal eden kölelerle, İslâmî dönemde tutsak edilen esîrler arasını ayırmak gerekir. Çünkü meşrû
savaş sonucu esîr alınmasını onaylayan İslâm, kendi döneminde alınan ve Kıyâmet Günü’ne kadar alınacak olan esîrlerin fidye karşılıklı veya karşılıksız olarak salıverilmesini yasalaştırmıştır. Böylece oluşturduğu “İslâm Savaş Esîrliği Sistemi”ni işletecek kuralları da koymuş, esîrlerin köleleştirilmesini, bir diğer
anlatımla sürekli tutsak edilmesi; alınıp satılması ve nikâhsız
ilişkiye girilmesini yasaklamıştır.
“Köleleştirilen Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri” konusu için açıklanan ayırımın yapılması gereği kadar Kur’ân ve
Sünnet’te kullanılan kavramların iyi bilinmesi de gerekmektedir. Çünkü kavramların anlamları konusundaki hatalar, esîrlerin
köleler olarak algılanması ve köleliğin meşrû görülmesi gibi
büyük yanılgılara sebep olmuştur. Değinildiği gibi esîrler, fidye karşılıklı veya karşılıksız olarak salıverilecek fakat aslâ köleleştirilemeyecek olan insanlardır. Bunun için ana konumuzla ilgili bu kavramları incelemeye çalışacağız.
A- Kölelikle/Câriyelikle ile İlgili Olarak Kur’ân’da
Kullanılan Kavramlar
Önce genel bilgiler sunacağız.
I- Kur’ân-ı Kerîm’de Esîr etme ve edinme ilgili olarak ifadeler kullanılır. (Muhammed 4; Ahzâb 26; Enfâl 67, 70) Ama İsti’bad ()ا ِْست ِْع َب ْاد
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ve İstirkak (اق
ْ  )ا ِْست ِْر َقgibi köle edinmeye ilişkin hiç bir ta’bir kullanılmaz. Sırf erkek-kadın köle mânasına gelen Rakîk ()ر ِق ْيق
َ ve
“Kınn” gibi kelimelere yer verilmez. Kur’ân’da odalık edinme anlamında İstisrar ( ِ)ا ْس ِت ْسرارve Teserrî kökenli kelimeler kullanılٰ
maz. Odalık mânasına Seriyye kelimesi geçmez. Hattâ kadın
esîr edinme mânasına Seba fiili de geçmez. Köleleştirme anlamına tek fiil İsrailoğullarını köleleştirdiği için Musa (a.s.) dilinden Firavun’u yermek için kullanılan ‘Abbede ()عب َد
fiilidir. (Şuara
َّ َ
22) (Hadîste geçen ve sahabî dilinde kullanılan “İstisrâr “için bak. Taberânî, el-Mûcemü’lKebîr, Hn. 20236, el-Mevsûa Rakîk ve Teserrî maddeleri)

II- İlk İslâm Toplumu’nda hürlerin yanısıra âzâdlılar, esîrler
ve köleler vardı. Kur’ân, İslâm öncesinde hürriyetleri gasp edilerek köleleştirilmiş olanlarla İslâmî dönemde savaş sebebiyle tutsak edilmiş olan erkek ve kadınlar için Mekkî ve Medenî
sûrelerde altı kelime kullanır. Müfredleri / tekilleri ile söylersek
bunlar Esîr, Rakabe, Ma Meleket Yemîn, Abd, Eme ve yalnızca çoğul olarak gelen Feteyât’tir. İlk üçü erkek-kadın arasında
müşterektir. Abd erkekler, Eme ve Feteyât kadınlar için kullanılmıştır.
Ancak altını çizerek ifade edelim. Açıklamalarımızdan
anlaşılacağı üzere bunlar arasında Abd dahil yalnızca köle
mânasına gelen bir tek kelime yoktur.
III- İslâm alternatif esîrlik düzenini oluştururken Mekke ve
Medîne toplumunda Câhiliye döneminden intikal eden köleler
vardı. Bu sebeple ilk İslâm Toplumu, köleliği ve kölelerin hiçbir
gücü olmayan ezilen bir sınıf olduğunu görüyor ve biliyordu. İlgili bölümünde açıklanacağı üzere İslâm bunlarla ilgili köktenci kararlar almadı. Dolayısıyla Kur’ân, köleliği onaylamaksızın
bazı anlatımlarını darb-ı mesel yöntemiyle onların güçsüzlükleri üzerinden yapmıştır.36 Gerekli olan bu ön bilgilendirmeden
sonra şimdi değinilen kelimeleri inceleyelim:
36. Nahl 75, Rûm 28
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1- Esîr ()اَ ِسير: Tekil olarak Kur’ân’da kendi anlamında Mekkî
ْ
olan İnsan sûresinin 8. âyetinde bir defa geçer. Bu da bize
Mekke Toplumu’nda köleler yanı sıra henüz köleleştirilememiş esîrler olduğunu gösterir. Esîr kelimesi tutuklu/mahpus
mânasına da gelmektedir. Çoğulu Esrâ (’ )اَ ْسرىdır. Medenî bir
َ
sûre olan Enfâl’de iki yerde geçen Esrâ, her iki yerde esîrler
mânasına kullanılır. (Enfâl 67, 70)
Esîrin bir diğer çoğulu da (Cem’ül-Cem’) olan Üserâ’dır.
Kur’ân’da bir yerde, İsrailoğullarına ilişkin olarak esîrler mânasın
da geçmektedir. (Bakara 85) Açıklanan kullanımlar Kur’ân’ın köle ile
esîr ayırımı yaptığını kanıtlamaktadır. (Ayrıca bak. Ebû Davûd Ekziye 29)
Burada şu notu da düşürmek gereğini duyuyoruz: Her esîr
köle olmayıp her köle aynı zamanda esîr olduğundan Esîr kelmesi yalnızca esîr mânasında kullanılırken, Rakabe ve Ma Meleket Eyman gibi kelime ve terkipler köle anlamı yanısıra esîr anlamını da içine almaktadır.
2- Rakabe ()ر َقبة:
Kur’ân’da altı, çoğulu Rikâb (اب
ْ  )رِ َقise üç
َ َ
yerde geçer. Boyun mânasına gelen Rakabe ile parçayı anıp ondan bütünü anlama şeklindeki mecaz yoluyla “insan” kasdedilir. Rakabe, kurtarılmaya muhtaç insan olduğu için ona yerine
göre köle anlamı verilebilirse de, işaretler onun Kur’ân’da esîr
mânasında kullanıldığını göstermektedir. (Lisanül-Ârab Rakabe maddesi; İbn Kesîr Tevbe 60)

a. Rakabe’ni “Fekk” ile Kullanımı
Rakabe, Mekkî olan Beled sûresinde Fekk-ü Rakabe şeklinde bir defa geçer ve burada köle gibi esîr anlamını içermektedir. Çünkü Peygamberimiz Fekk-ü Rakabe ifadesini “Fekk-ü
’Âniye/esîri âzâd etmek” şeklinde açıklamıştır. (Buhârî, Cihad 171)
Hadîslerde Fekk-ü Rakabe’nin “esîri salıvermek” veya “salıverilmesine yardımcı olmak” anlamında kullanıldığını da görüyoruz. (İbn Kesîr, Tevbe, 60) Bu sebeple Rakabe’nin “Fekk” ile kullanımında belirecek ilk anlam esîrdir. (el-Mevsûa Rakabe maddesi, 23/7)
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Açıklanan kullanımıyla Fekk-ü Rakabe, Muhammed sûresi
nin 4. âyetinde de kullanılan “Şeddü’l-Vesâke’nin / Rakabelerin
(savaş esirlerinin) bağlarını sıkı tutma, ” ifadesinin karşıtı olsa
gerektir.37 Kaldı ki İslâm’ın ilk muhatabı olan Câhiliye toplumunda da gayr-ı meşrû yollarla hürriyetleri gasp edilen insanlar önce esîr edilir, belirlenen fidyeleri ödenmeyince köleleştirilirlerdi.
b. Rakabe’nin “Tahrîr” ile Kullanımı e Rikab
Rakabe, Medenî Mücâdele ve Mâide sûrelerinde birer,
Nisâ sûresinde de üç defa kullanılmaktadır. Medenî sûrelerde
özgürleştirme anlamındaki Tahrîr ile kullanılmaktadır. Çoğulu olan Rikab ise Medenî olan Bakara, Tevbe ve Muhammed
sûrelerinde birer defa yer almaktadır. (Beled 13; Mücâdele 3; Mâide 89;
Nisâ 92; Bakara 177; Tevbe 60; Muhammed 4)

Muhammed sûresinde öldürülebilecek mütecaviz düşman
savaşçılarından Rikâb olarak söz edildikten sonra “Hüm” zamiri ile esîr edilecek olanların Rikâb’dan olacağına işaret edilmesi ve Tevbe sûresinde devlet tarafından Zekât verilecek olanların Rikab olarak isimlendirilmesi, Rikab’ın ve tahrîrle kullanılan
Rakabe’nin esîr/esîrler anlamına kullanıldığını göstermektedir.
Rakabe’nin esîr anlamında kullanımı da Kur’ân’ın köle ile
esîr arasını ayırdığını, esîrlik devrini başlattığına kanıttır.
Müfessir merhûm Elmalı’nın Tefsirinin meâl kısmında
Rakabe’yi kölenin yanı sıra insan ve esîr mânasına da gelen
“kul”şeklindeki bir istisnâ ile, beş yerde “esîr” olarak tercüme
etmesi, bütün meâllerimizde tercih edilmesi gereken gerçeğe
işaret etmektedir.
Bir İlave
Burada “Rakabe’nin Fekk ile kullanmından hareketle”
bir ilâve daha yapmak istiyoruz:
37. Âyette “Fe şüddü’l-Vesâke” şeklinde emir kipi ile kullanılmaktadır.
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Peygamberimiz, Rakabe’yi Fekki özgürlüğe kavuşturmada
yardım etmek olarak da açıklamaktadır. (İbn Kesîr Tevbe 60) Buna
göre Rakabe’yi Fekki yer yer, meşrû borçlarını ödeyemediği için
tutuklananları kurtarma başta olmak üzere ileri derecede darda kalmış olan insanları, sıkıntılarını gidererek mânen özgürleştirmek, mânasına genişçe yorumlamak Kur’ân’ın lafzına ve
rûhuna uygun olsa gerektir. Çünkü “Fekk-ü Rakabe”yi içine alan
Beled sûresi, Peygamberliğin ilk beş yılı içinde otuzbeşinci sûre
olarak nâzil olmuştur. Bu sûrenin ilk muhatapları olan müminlerin pek azı esîr azadına, bir kısmı ise darda kalmışlara yardım
edebilecek konumdaydı.
3- Mâ Meleket Yemîn-Eymân (ان
ْ )م َام َل َك ْت اَ ْي َم:
َ

a. İsm-i mevsul olarak cansız varlıklar yanı sıra akıllı canlılar için de kullanılan “Ma” yı ayıralım. Güç ve gücün
kullanıldığı sağ el anlamına gelen ve çoğulu Eymân olan Yemîn
( Hakka 45; S. Müslim Hn.64) ile tasarruf etme mânasına gelen Meleket fiilinden meydana gelen ve kişilerin tasarruf edebildikleri insanları ifade eden “Meleket Yemîn-Eymân” Kur’ân’da 15
yerde geçer. Medenî sûreler olan Nisâ’da dört, Nûr’da üç ve
Ahzâb’ta da dört defa geçmektedir. Mekkî Nahl (71), Müminûn
(6), Rûm (28) ve Meâric (30) sûrelerinde ise birer defa zikredilmektedir.
b. “Ma meleket Yemîn/Eymân…” Bu ifade Kur’ân’da ‘Meleke’ fiilinin emir vererek, yasak koyarak, kullanarak ve kullandırarak tasarruf edebilir olma şeklindeki sözlük anlamına uygun olarak hemen hemen her yerde üzerlerinde tasarruf hakkına sahip olunan kadın ve erkek kişi-kişiler anlamına gelir. (Müfredat ve
Mu’cem-ü Elfâzıl-Kur’ânil-Kerîm Meleke maddeleri.) Bir diğer anlatımla bu ifade, başta büyük ölçüde esir kadın ve erkek olmak
üzere köle, emir altında çalışan hizmetçi ve işçi mânalarını
taşır. Ancak insanlar için Ma meleket Yemîn/Eymân üzerindeki tasarruf hakları sınırlıdır.
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Örneğin Kur’ân’a göre, Kur’ân’ın yönetime ve ekonomik değerlere malik olma şeklinde kullandığı “Meleke” maddesi (Neml
23, İsra100) toplumsal hayatı ifsat ve ekonomik kaynakları zabt/
tekele almak gibi mutlak tasarruf anlamına gelmeyeceği gibi,
örneğin savaş esirlerine malik olma da köleleştirme ve odalıklaştırma şeklinde mutlak tasarruf mânasına gelmez. Malik olmanın getirdiği tasarruf hakkı -açıklanacağı üzere- Kur’ân’ın
koyduğu genel kurallar içinde geçerlidir.
c. “Mâ Meleket-Eymân” Mekkî sûrelerde daha çok yönetim altında tutulan köleleri, esîrleri ve kişilere bağımlı zayıf insanları,38 Medenî olan Nisâ ve Ahzâb sûrelerinde mevcut
köleleri içine alacak şekilde savaş esîrlerini ifade etmektedir.
Huneyn’de esîr alınan kadınlarla ilgili olarak indirilen Nisâ 24-25
de kesin olarak esîrliğe delâlet ederken Nûr sûresi 33’de esîrleri,
aynı sûrenin 31 ve 58. âyetlerinde ise daha çok hizmetçileri işaret etmektedir. Ahzâb 50’ de de Fey olarak sahip olunan özel
statülü/hediye edilen kadın anlamına gelmektedir.
Burada Medenî Nisâ, Nûr ve Ahzâb sûrelerinin İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’nin temellerini atan Muhammed sûresinden
sonra indirildiği için esîr anlamının ön planda olduğunu beyan
edelim.
38. Kur’ân’ın Mekki sûrelerinde “Ma meleket” ifadesi genelde köleleri ve
esirleri çağrıştırıyordu. Çünkü istenildiği gibi yönetilen ve yönlendirilen
onlardı. Onların dışında sözleşme ile karın tokluğuna çalıştırılan insanlar
azdı. Bu insanların çoğunlunu da azdlılar oluşturuyordu. Bu sebeble mesela Rûm 28’de geçen “Ma meleket” ifadesini, günümüzde, asğarî ücretle
hukuken bize bağlı olarak çalışan ve mal varlığımızı paylaşarak kendileriyle eşit konuma gelmek istemeyeceğimiz insanlar olarak algılayabiliriz:
“Allah size kendinizden bir misâl verdi. Siz, size verdiğimiz rızıklarda,
ma meleketinizi/yönetiminiz altında çalıştırdığınız işçileri ortaklar
edinerek onlarla eşit duruma gelmeyi, kendilerinize tanıdğınız statüyü onlara da tanımayı benimser misiniz? (Benimsemeyeceğiniz açık
iken, eşi ve dengi olmayan bir takım varlıkları Allah’a ortak koşmayı nasıl
benimsersiniz?) İşte biz aklını kullanabilenlere âyetlerimizi böyle açıklarız. “
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Yapılan açıklamalar Kur’ân’da esîrlik ve kölelik ayırımının
yapıldığını ve esîrlik döneminin başladığını belgelemektedir.
Mâ Meleket-Eymân kavram Sünnet’te de kullanılır.
Biz kitabımızda Meleket şeklindeki Kur’ânî ifadeden hareketle, câriyeler üzerinde yetkili olan, onları temsil eden ve onların adına hukukî tasarruflar da bulunabilen anlamına “Mâlik”
sözcüğünü kullanacağız.39 Geleneksel fıkhımızda da Seyyid sözcüğü yanısıra Mâlik kelimesi kullanılmaktadır.40 Çünkü mâlik,
câriye üzerindeki fidye hakkını devredebilmekte, Ehil/veli olarak onu evlendirebilmekte, onunla kitâbet sözleşmesi yapabilmekte ve onu değişik alanlarda istihdâm edebilmektedir.
Bu sebeple Mâ Meleket Yemîn-Eymân ifadesinden sadece köleleri anlamak ve savaş esiri câriyelerin mal statüsünde olduğu
çağrışımını yapmak eksik olmanın ötesinde hatalıdır. (Bak. Nahl 71;
Müminûn 6; Rûm 28; Nisâ 24, 25, 36; Nûr 58, 61; Ahzâb 50, 55; Tirmizî Edeb 39. Ayrıca
bak. Rağıb Müfredât, Meleke mad.)

4- Abd ()عب ْد:
Kul mânasına gelen Abd sözcüğü, Allah’ın
َْ
kulu anlamına gelen en soylu kelimelerden biridir. Abd ve çoِ kelimelerinin asıl anlamı da budur. Yüce
ğulu olan İbâd ()عباد
َ
Allah Kur’ân-ı Kerîm’de Abd’ı ve çoğulu olan İbâd’ı, başta Peygamberimiz olmak üzere bütün Peygamberleri ve tüm erdemli
kulları yanısıra, diğer insanlar için de çokça kullanmaktadır. (Örnek Olarak bak. İsrâ 1; Kehf 1; Meryem 93; Sâd 41; Saffat 81)

Abd-İbâd sözcüklerinin aşağıda açıklanacağı üzere özel
terkiplerle istisnâî olarak esîrleri/köleleri de çağrıştıracak şekilde birkaç defa kullanılması, Allah bilir, onlarla ilişkilerin Allah’a
kulluk çizgisinde yapılması gereğine işaret etmek içindir.
39. Kur’ân, savaş esiri olan câriyeye evlenme izni verecek tasarrufa yetkili
mâlik anlamına “Ehil” sözcüğünü kullanmaktadır. Kur’ân’ın bir yerleşim
biriminde oturanlar, aile ve kadın eşler mânasına gelen Ehil kelimesini
kullanması, câriyelerin yurttaş, aile ferdi ve kadın eşler gibi -hakları ve kısıtlı da olsa özgürlükleri olan- insanlar olarak değerlendirilmeleri gereğine işaret etmektedir. (Bak. Nisâ 25, 35; Bakara 126, 196; Ahzâb 33)
40. Her iki kelimenin kulanımı için bak. el-Mevsûa, Teserri Maddesi 11/297.
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Abd: Tekil ve nekire/nitelenmemiş olarak Abd kelimesi,
açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere Kur’ân’da sadece Allah’ın
kulu anlamında kullanılmaktadır. Bunun bir delili de Arab dilinde Abd’in “köle” mânasına çoğulu olan Abîd (’)عبِيدin
Kur’ânda
َ
kullanıldığı beş yerin her birinde, Allah’ın kulları mânasında yer
almasıdır. (Âl-i İmrân 188; Enfâl 51; Hac 10; Fussılet 42; Kâf 29; Müfredat ve Umdetül Huffaz Abd madesi,)

Abd sözcüğü değinildiği üzere Kur’ân’da sırf köle mânasına
kullanılmaz. Ancak “köle” anlamını da içine alacak şekilde yalnızca üç yerde, “memlûk” ve “mümin” ile vasıflı ve “elif lâmlı” olarak kullanılır.
a-Abd’in Memlûk ile vasıflı olarak kullanılması
Abd kelimesi, Mekkî olan Nahl sûresini 75. âyetinde
Memlûk sıfatıyla “Abden-memlûken” (وكا
ً ”)ع ْب ًدا َم ْم ُل
َ şeklinde
köle anlamını da içerecek biçimde kullanılır. Buradaki kullanım
amacı incelendiğinde “Abden memlûken”in yalnızca köleyi
ifade eder olmaktan çok mâlik olunan köleyi ve esîri, hattâ üzerinde tasarruf edilerek yönetilen zayıf kişiyi ifade ettiği görülecektir.. Çünkü burada, mâlî yönden zayıf olan ve tasarruf hakkı
bulunmayan insanın, maddî bakımdan güçlü olan ve rızıklandırıldığı nimetlerden harcama yapan kişi ile eşitlenemeyeceği
örneklendirilmektedir.
Nahl sûresinin 76. âyetinde “Abden Memlûken” yerine,
“iki adamdan dilsiz-güç yetiremez” olanı mânasına “Reculeyni
Ehadühümâ Ebkemü Lâ yakdiru…” ifadesinin kullanılması ve her
ikisinin de “Lâ yakdiru Alâ şeyin/hiçbir şeye güç yetiremez” vasfında birleştirilmesi de yorumumuzu doğrulamaktadır.
Değinme gereğini duyduğumuz bir diğer nokta da “abden memlûken” sıfat tamlamasından hiçbir şekilde köleliği
meşrûlaştırma anlamının çıkarılamayacağıdır.
Nahl sûresinin 67. âyetinde “Sekeren” kelimesi kullanıldığı
için alkollü içkiler, Rûm sûresinin 39. âyetinde Riba kelimesi kul-
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lanıldığı için de faiz meşrûlaştırılmıştır, denemeyeceği gibi “Abden memlûken” ifadesininin kullanımından da kölelik meşrulaştırılmıştır, denemez. Kaldı ki -açıklanacağı gibi- bütün bir
Kur’ân köleliği red etmektedir.
b- Abd’in, Mümin kelimesi ile vasıflı/nitelenmiş
şekilde kullanılması
Abd kelimesi, Bakara 221 de ‘Abden memlûken’den farklı
olarak “Abdün müminün” (”)عب ٌد ُم ْؤ ِم ٌن
şeklinde Mümin kelimeَْ
si ile sıfatlanır/nitelenir. “Abdün müminün” sıfat tamlamasının
çoğul biçimi olan “İbâdinel-müminîn” tamlamasının, “mümin
kullarımız” anlamına Peygamberler için kullanılması, “Abdün
müminün” tamlamasının hür mümin kul anlamına delaletini
ettiğini gösterir. (İbâdinel-müminîn” tamlaması için bak. Saffât 81, 111, 122, 132)
Evlilik konusuna ilişkin olan bu âyette geçen “Abdün müminün” tamlamasının Hür’ün karşılığı olarak değil, ilâhlığı, yaratıcılığı ve yasa koyuculuğu hususlarında Allah’a ortak koşan anlamına Müşrik’in karşıtı olarak kullanılması da “mümin
kul” mânasını teyid etmektedir. Kurtubî Ni’mel-Abd (Sâd 38/3,44)
âyetine dayanarak bu mânayı yorumların en güzeli bularak kabul eder. (Kurtubî Bakara 221, 3/ 70, 80)
Aşağıda açıklanacağı üzere evlendirmeyi konu alan Nûr
sûresinin 32. âyetinde de Abd’in çoğulu olan İbâd kelimesinin
daha çok esîrleri işareti, evlenmeye ilişkin Bakara 221 deki “abdun-müminün” tamlamasını “hür mümin kul” mânasına değilse
bile “esîr mümin kul” mânasına değerlendirebileceğimizi göstermektedir. Kur’ân’da esîr mümin mânasına “Rakabetin müminetin” ifadesi de kullanılmaktadır. (Nisâ 92, Rakabe maddesine bakınız.)
Abd‘in çoğulu olan İbâd ise yalnızca Nûr 32 de, ”Küm” zamiri ile biz müminlere isnâd edilerek İbâdiküm şeklinde bir
defa geçmektedir. “Sizin ibâdınız“ifadesinin oluşturduğu işaret de köleleleriniz anlamından çok “esîrleriniz “anlamını göstermektedir. Şöyleki:
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Nûr sûresinin 32. âyetindeki “…İbâd’ınızı evlendirin…” şeklindeki hitap, daha çok, Zekâtın, esîrleri gösteren Rikab fonunu ellerinde bulunduran devlet yetkililerine yönelik olduğu ve
olacağı için bu şekildeki kullanım bizi esîr anlamına yöneltmektedir. Çünkü İslâmî dönemde devletin elinde köle değil savaş
esîri vardı. Peygamberlere verilmeyen kullar-köleler anlamına
İbâd edinme hakkı hiç şüphesiz bize de verilmemiştir. Bize verilen özel şartları içinde yalnızca esîr alma yetkisidir. (Âl-i İmrân 79;
Enfâl 67)

Kur’ân bir taraftan özel şartları içinde Ehli’nin izniyle esîr
kadınlarla evlenmeyi öğütlerken (Nisâ 25) değindiğimiz Nûr 32
ile evlendirmeyi tavsiye etmektedir. Kaldıki yukarıda işaret edildiği üzere Arap dilinde köleler anlamına İbâd değil, daha çok
Abîd kullanılmaktadır. (Rağib El-Müfredat Abd maddesi) Böyle iken Allah, Kur’ân’ında Abîd’i kullandığı 5 yerde de hür kullar mânasına
istimal etmektedir. (Âl-i İmrân 188; Enfâl 51; Hac 10; Fussılet 42; Kâf 29)
Ana konumuzla ilgili olarak Kur’ân’ı anlamadaki temel
problemlerimizden biri esîr ile kölenin ayırt edil(e)meyişidir.
İleride aralarındaki büyük farkları açıklayacağımız esîrlik meşrû,
kölelik ise gayr-ı meşrûdur.
c- Abd’in Elif-lâmlı (Ma’rife) olarak kullanılması
Abd’in köle mânasını da içine alacak şekilde kullanımının
üçüncüsü de Bakara 178 de elif-lamlı olarak el-Abdü şeklindedir. Burada el-Hürr’ün karşıtı olarak kullanır. Ne var ki Hür’ün
karşıtı olan Abd yalnızca köle mânasına gelmez, esîr mânasına
da gelebilir, burada da esîr mânası muhtemeldir. Her kölenin
aynı zamanda esîr olduğu da unutulmamalıdır Kaldı ki Bakara sûresi Medenî’dir. Medenî sûreler de esîr anlamı ön plandadır. Üstelik Kur’ân bu âyette, ”Hüre karşılık hür, abde karşılık abd, kadına karşılık kadın” derken, insan canına karşı insan
canı mânasını murat etmektedir. Nitekim Mâide sûresinin 45.
âyetinde bu üçlü anlatım yerine özetle nefse (cana) karşı nefis
denilmektedir. Köleye karşı hürün kısâs edilebileceği görüşün-

46

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

de olan âlimlerimizin anlayışı da bu doğrultudadır.
5- Eme ()اَ َمة: Eme, sözlükte “hür kadının karşıtı olarak köle kadın” “anlamındadır.(İbn Manzûr Eme maddesi) Geleneksel İslâmî
literatürde esîr, esaretle birlikte köle kabul edildiğinden esîr ile köle
ayırımı yapılmamakta, esîr veya köleleştirilmiş kadın mânasına
ِ
Eme kullanılmaktadır. Çoğulu İmâ (’)ا َماءdır.
Eme Kur’ân’da bir yerde Bakara 221 de, “Emetün müminetün” şeklinde, Allah’a ortak koşan Müşrike kadının karşıtı olarak
“mümin kadın kul” anlamında kullanılır.
Eme ve Eme’nin çoğulu olan İmâ sözcüğünün Peygamberimiz tarafından Emetellah, İmâellah şeklinde Allah’ın kadın
kulu- kulları anlamına kullanımı da, açıklamamızı doğrulamaktadır.
Onun, “Lâ Tedribû İmâellah/Allahın kadın kullarını dövmeyiniz,” şeklindeki yasaklayıcı buyruğu da bu babta örneğimizdir. Kaldı ki Eme, sözlükte “kulluğu olan kadın” anlamına da
kullanılmaktadır.
Kurtubî yukarıda geçen “La Tedribû İmâellah” hadîsi
ile, “Erkekleriniz Allah’ın abîdi/köleleri, kadınlarınız da
Allah’ın İmâsı/câriyeleridir.” hadîsinden delil getirerek Bakara
221 deki “Emetün müminetün” ifadesi için “Hür mümin kadın kul” mânasını güzel bularak tercih etmektedir. (Buhârî Nikâh
10; Ebû Dâvûd Nikâh 4, Ebû Dâvûd Hn.4975; Nesâî, Amelül-yevm velleyle Hn. 241; İbn
Mâce Hn.16; Lisânül-Arab Eme maddesi; Kurtubî Bakara 221, 3/80. )

Tercümesini sunacağımız aşağıdaki hadîsler de Eme’nin
hür kadın kul mânasına kullanıldığını göstermektedir:
{“Kıyâmet alâmetlerinden biri Eme’nin Rabbini/efendisini doğurmasıdır.”
“Yeryüzünün haberleri dile getirmesi, herbir bir Abd
veya Eme’nin/ herbir erkeğin veya kadının yaptıklarına şahitlik etmesidir.”
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“Hiçbir kişi, Allah’ın Abdini veya Eme’sini/erkek veya
kadın kulunu zinâ eder görmekten duyduğu kıskançlığı
duyamaz.”}41
Aşağıda sunacağımız iki hadîs de Eme’in hür kadın mâsına
kullanıldığını delillendirmektedir.
Kaldı ki en olumsuz ihtimâlle Eme ancak esîr kadın
mânasına yorumlanabilir. Zirâ Eme’nin çoğulu olan “İmâ”
da özel bir kullanımla “Küm” zamiri ile bize isnâd edilerek
”İmâiküm” şeklinde sadece Nûr 32 de “İbâdiküm” ile birlikte
kullanılmaktadır. “Küm” zamiri ve “İbâdiküm” ün ellerinde köle
değil esîr bulunabilecek olan Devlet yönetimini işaret etmesi,
İmâiküm’ün de İbâdiküm gibi esîrleriniz anlamına geldiği hususunu pekiştirmektedir.. (Bir üst maddeye bakınız.)
Bu arada Eme’nin Fetât mânasından hareketle “emetün
müminetün” ifadesini “feteyâtikümü’l-müminât” gibi “mümin
kadın esîr” mânasına alabiliriz. (Feteyât’ın anlamına bakınız.)
Bu arada Eme ve İmâ’nın evlilik bağlamında kullanıldığını
da hatırlatalım. (Bakara 221; Nûr 32)
Bütün bu açıklamalar, Kölelik sistemine hiç mi hiç yer vermeyen Kur’ân’da Eme’nin kadın kul ve esîr mânasında kullanıldığına delâlet etmektedir.
6- Feteyât () َف َتيات: Fetât’ın çoğuludur. Araplar, hür kadınlaَ
rın gençleri, câriyelerin(esîr/köle kadınların) ise gençleri ve yaşlıları için Fetât kelimesini kullanırdı. Feteyât Kur’ân’da iki yerde
41. Sırasıyla bak: Buhârî Itk 8; Tirmizî Kıyâme 7; Buhârî Nikâh 107.
Bir Câriyenin Efendisini Doğurması Mümkün Değildir.
Çünkü ileride açıklanacağı üzere efendisinden değil çocuk doğuran,
nikâhlanıp zifâfa giren kadın bile hürdür. Bir başka hür veya esîrden doğuracağı çocuk da hiç bir şekilde onu doğuran kadına efendi olamaz. Çünkü
Peygamberimiz usûl-fürû ilişkisinin esirlik/kölelik-efendilik ilişkisine mâni
olduğunu açıklamışlardır. Bu sebeple gelecekten söz eden bu hadîsin, kadının doğurduğu çocuğun yönetimi altında köle gibi horlanarak çalıştırılması anlamına bir olumsuzluğu yansıttığı açıktır.
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geçer. (Nûr 33; Nisâ 25) Medenî sûrelerde kadın esîrler için yalnızca çoğul olarak fuhşa zorlanmamaları, Müslüman olanlarının
da evlilikte tercih edilmeleri sadedinde kullanılmıştır. Zekâtla
yardım edilecek Kitâbeti konu alan Nûr sûresinin 33. âyeti gibi,
esîr kadınlarla evliği işleyen Nisâ sûresinin 24. âyetinin devamı
olan 25. âyeti de Feteyât’ın esîrler için kullanıldığına delâlet etmektedir. Burada Nisa 24-25’in Hevazin veya Hayber esirleri ilgili olarak nazil olduğunu hatırlayalım. (Bak. Nisâ 25; Nûr 33; F
Buhârî Cihad 171, Itk 14-19;ebu Davûd Nikâh 45)

Bedir savaşının akabinde İslâm Savaş Esirliği Sistemi’nin
oluşması aşamasında Kur’ân Feteyat kelimesini kullanarak da
bir devrim yapmıştır. Kur’ân’ın, genç hür kızlar için kullanılan
Feteyat kelimesini câriyeler(savaş esîri kadınlar) için kullanmasından sonradır ki Peygamberimiz de bu alanda dil devrimini
başlatıp sürdürmüş, köleliği çağrıştıran ifadelerin kullanımını
yasaklayarak şöyle buyurmuştur:
“Sizden hiç biriniz “Abdim, Emetim/erkek kölem, kadın kölem, demesin; Ğulâmım, Fetâm, Fetâtım/ oğlum, yiğidim, kızım’ desin.”
Çünkü “Erkekleriniz yalnızca Allah’ın abîdi/köleleri, kadınlarınız da Allah’ın İmâsı/câriyeleridir.” (bak. Buhârî Itk 17, Hn.
2552; Kurtubî Nisâ 25, 139-140; Nesâî, Amelül-yevm vel-Leyle Hn.241; Tecrîd-i Sarîh
Tercemesi Hn. 1118) Peygamberimizin Ğulâmım, Fetâm ve Fetâtım
şeklindeki kullanımları öğütlemesi, bunların hürler için de
kullanılır olması sebeiyledir.)

B- Kölelikle/Câriyelikle ile İlgili Olarak Sünnet’te
Kullanılan Kavramlar
Sünnet dilinde ise erkek esîrlere/kölelere abd yanısıra ’Âniî
Hâdim, Ğulâm ve Rakîk denir. Kadın esîrlere ise çoğulu İmâ
olan Eme yanısıra Velîde ve Câriye adı verilir.
‘Ânî ()ع ِانى:
َ Peygamberimizin Müslüman esîrlerin düşman
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elinden kurtarılmasıyla ilgili hadîslerinde “Ânî’yi (esîri) hürriyetine kavuşturunuz.” buyurarak ’Ânî’yi kullanır. (Buhârî Cihad 171) ‘Ânî,
Medîne Vesîkası’nın 3-12 maddelerinde de esîr mânasına kullanılmaktadır.
Hâdim ()خ ِادم:
“Kavmin efendisi ona hizmet edendir.”
َ
hadîsinde örneklendiği üzere Hâdim, esîrler yanısıra hürler için
de kullanılır. Câhiliye döneminde oluşmuş köleler için de kullanılmaktadır. (Bak. Buhârî Cihad 171; Ebû Dâvûd Nikâh 42, Feyzül-Kadîr Hn. 4751-3)
Ğulâm () ُغ اَلم: Kur’ân’ın doğumundan ergenlik öncesi dönemine kadar çocuk mânasında kullandığı Ğulam’ı Sünnet, çocuk ve esîr/köle mânasında kullanır. (Buhârî Itk 17)
Rakîk: Peygamberimiz, Câhiliye döneminden müntakıl
köleler için Rakîk/köle sözcüğünü kullanarak şöyle buyurur:
“(Mal değil insan oldukları için)… Rakîklerden ötürü zekât
yükümlülüğü yoktur.” (Ebû Dâvûd Hn. 1359)
Velîde (يدة
َ )و ِل:
َ Her şeyin genç ve yeni olanı anlamında olup
câriye için de kullanılan Velîde için bak. (Buhârî Nikâh12)
Câriye ()جارِ ية:
َ Tarihî literatürümüze ve halk diline hâkim
olan Câriye’nin çoğulu Cevârî’dir. Kur’ân’da esîr veya köle kadın kadın anlamına kullanılmaz, yalnızca gemi mânasına kullanılır. (Ğaşiye 12; Hakka 11; Rahman 24; Şûra 32) Câriyeye bu isim, gençliğinden ötürü akan nesneler gibi hareketli olduğu için verilmiştir.
Sünnet’te ise hür olsun veya olmasın genç kadın ve kız için kullanıldığı gibi Eme gibi esîr/köle kadın için de kullanılır. (Bak. Buhârî
Itk 14; Nesâî Talâk 28; Müslim Nikâh 14, 22; İbn Mâce Hn.1918)

C- Kur’ân ve Sünnet’te Kullanılan Diğer Müşterek
Kavramlar Bunlar, Rab, Seyyid ve Mevlâ’dır.
Rab ()ر ّب:
َ

Kur’ân, Rab kelimesini, Allah’ın isimlerinden biri olarak kullandığı gibi Yusuf Peygamberin dilinden hem Allah ve hem de
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Mısır azizleri ve melikleri için kullanır. Ancak Hz. Yûsuf kendi
nefsi adına Rab kelimesini yalnızca Allah için kullanmaktadır.
(Yûsuf 42, 50,100-101)

Hz. Yûsuf’un bu kullanımından hareketle olacak, Sünnet, İslâm Savaş Esirlği Sisteminin oluşumu ve gelişimi birlikte
esîrler/köleler üzerinde tasarruf yetkisi bulunanlar için Rab ve
Rabbe kelimelerinin kullanımını yasaklamıştır. Peygamberimiz
sav esir/ köle sahiplerine şöyle emir buyurur:
“Sizden biriniz esîri/kölesine Rabb’inin yemeğini hazırla,
Rabb’ine su getir, şeklinde Rab kelimesini kullanarak hitap etmesin…Abd”im ve Emet’in şeklinde Abd ve Eme kelimelerini kullanarak da konuşmasın…” (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi
Hn.1119, 7/625. Tercüme Bizimdir.)

Seyyid ()سيِد:
َّ
Kur’ân Seyyid’i ve çoğulu olan Sâdât’ı erkek eş, dînde ve
ilimde seçkin zât ve toplum önderi mânasında kullanır. (Yûsuf 25,
A. İmran 39, Ahzâb 67)

Seyyid kelimesi Sünnet’te ve esîrin /kölenin mâliki anlamında da kullanılır. (Ebû Dâvûd Nikâh 17)
“Abd, Seyyid’inin malının koruyucusudur. O da ondan
sorumludur.” (Buhârî Itk 16, 17, 19)
Ne var ki Allah’ın Resûlü’nün İslâm Savaş Esirlği Sisteminin
oluşumu ve gelişimi ile birlikte “Seyyid Allah’tır.” buyurarak bu
kelimenin esir-köle mâliki anlamında kullanımını yasakladığı
rivâyet edilmektedir. (Ebû Dâvûd Hn.4806) Böyle iken Seyyid’in geleneksek fıkhımızda esîrin /kölenin mâliki anlamında da kullanıldığı da bir gerçektir. (Bak. el-(Mevsûa 11/297)
Mevlâ ()م ْو َلى:
َ

Kur’ân, Mevlâ’yı Seyyid mânasına kullanır.
de aynı anlamda kullanır.

(Nahl 76)

Sünnet
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Kur’ân’ın “Allah müminlerin Mevlasıdır…” şeklindeki kullanımından sonra Peygamberimizin “Mevlânız Allah’tır” buyurarak bu kelimenin Seyyid mânasına kullanılmasını yasakladığı da rivâyet edilmektedir. (Muhammed11; Amelül-Yevm… Hn. 242). Hadîs
kaynaklarında Mevlâ, köle ve âzâdlı köle mânasında da kullanılmaktadır. (Müslim Eymân 8)
***
Sevgili Peygamberimizin, İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’nin
oluşumu ve gelişimi sürecinde Rabbî, Rabbetî, Abdî, Emetî,
Seyyidî ve Mevlâye gibi kullanımları yasaklaması, Câhiliye döneminin kölelik uygulaması gibi dildeki izlerini de silmek istediğini göstermektedir.
Yukarıda anlam farklarının açıklanmasına çalışılan kelimeler Meselâ Abd, Câriye, Hadim, Memlûk ve Ğulam kelimeleri, adı dip notta kaynak olarak verilecek eserde esîr, sığıntı,
işçi, hizmetçi ve aile bünyesinde korunan yetîm erkek-kız çocuk mânalarına da gelebilecekleri dikkatten kaçırılarak tamamı
“köle” diye tercüme edilebilmiştir.42
Niçin Müşterek Anlamlı Kelimeler Kullanılmıştır
Savaş esîrliğini meşrûlaştırıp özgürleştirici yasaları koyarak
kölelik dönemini kapatan ve İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’ni başlatan İslâm, bu inkılâbını gerçekleştiriken yukarıda açıklanan
kavramları kullanır.
İslâm, köleliğe yer vermezken, onun Abd, Rakabe, Mâ
meleket-Eymân gibi köle mânasını da şâmil olan kelimeleri ve
terkipleri kullanmasının -en doğrusunu Allah bilir-, üç sebebi
vardır:
I- İlk İslâm toplumunda Câhiliye döneminden intikal eden
köleler olması ve onların da bu süreç içinde özgürleştirilmesinin
42. Bak. Ahmet Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi «Kitâbül-Eymân»
8/13, 8/252-278, Sönmez Yayınevi İstanbul 1978.
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amaçlanması.
İlk İslâm Toplumu’nda Câhiliye döneminden intikal eden
köleler olduğu için, bu kavramların, -Kur’ân’ın özellikle Mekkî
sûrelerinde geçenleri- köleliği de kapsarken, Medenî sûrelerde
yer alanları ve çoğunluğu oluşturanları ise daha çok Kıyâmet’e
kadar sürecek esîrlik sistemini yapılandırmaktadır. Çünkü bu
kavramların yer aldığı âyetler ve özellikle bu âyetlerin geçtiği
Bakara (177, 221), Nisâ (3, 24, 25), Mâide (5, 89), Tevbe (60), Nûr (32, 33, 58)
ve Ahzâb (50) sûreleri İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’ni kuran Muhammed (4) sûresinden sonra indirilmiştir.
II- İlk İslâm toplumlarında Kur’ânî ve Nebevî ilkeler çiğnenerek esîrlerin köleleştirilebilecek olması.
Nitekim böyle de olmuştur. Üstelik İslâm toplumlarında
kölelik fıkhen/hukûken ve resmen/yasal olarak kaldırılmamıştır. Köle arzı yetersizliği sebebiyle kendiliğinden kalkmıştır.
III- Gayri müslim toplumlarda köleliğin yaşatılabilecek olması..
Bilindiği gibi, kölelik İslâm’dan sonra da 1300 yıl fasılasız
olarak yaşatılmıştır ve kanaatimize göre hâlen de yaşatılmaktadır.
İslâm, kendi sınırları içinde dondurduğu köleliği, harb/savaş veya sulh/barış içinde bulunduğu ülkelerden ve diğerlerinden kaldıramazdı. Ancak bütün insanlığa gönderilmiş bir dîn
olarak egemenlik alanı içindeki köleler yanı sıra dışındaki kölelerin hürriyetleriyle de ilgiliydi.43
Bunun içindir ki İslâm, Kur’ân’ın nüzûlü döneminin nesilleri için esîr-köle mânası üzerinde de müşterekliği bulunan “Abd,
Rakabe ve Mâ Meleket Eymân” sözcüklerini kullanarak sınırları dışındaki kölelere ilişkin alakasını sürdürmüştür.
43. Hz. Ömer’in hilafeti döneminde Zimmî statüsündeki gayr-müslimlere,
Müsüman esirlerin alınıp satılarak köleleştirilmeleleri yasaklanmıştı.(İbn
Kayyım Şerh-u Şurûtı’l-Ömeriyye sh.5)
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Sözleşme yaptığı Necran Hıristiyanlarına fâizli işlemleri yasaklayan ve sınırları dışındaki yardım bekleyen mazlûm insanların kurtarılması için silâhlı savaşa bile teşvik eden İslâm’ın,
hudutları dışındaki kölelerin özgürleştirilmesini amaçlayacağı
açıktır. (Nisâ 75; M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 518-519)
Bu sebeple Müslümanlar ve İslâmî yönetimler Kıyâmet
Günü’ne kadar dünyamızdaki bütün köleler ve esîrlerle ilgilenmek mecburiyetindedir.
İslâmın, hata ile insan öldürme cezasında mümin esîr/köle
âzâdını ön görmekle birlikte, köleleri-esîrleri* azad etme ile ilgili emirleri ve öğütlerinde genel olarak inanç ayırımı yapmamasının sebeplerinden biri de budur. Bir diğer anlatımla İslâm
Coğrafyası dışındaki dünyada köleleştirilen insanları da kendi
ilgi alanına almış olmasıdır.
Son Söz:
İslâm/Kur’ân, Kıyâmet gününe kadar yürürlüktedir. İlk
İslâm Toplumu’nda yer alan köleler, zamanımızda mevcûd olmadığına göre, yapılan açıklamalar çizgisinde Rakabe, Mâ meleket Eymân ve Abd gibi sözcükleri, yaşadığımız dönemlerde “esîr” olarak değil de “köle” olarak mânalandırmak İslâm’ın
Kıyâmet’e kadar köleliği onayladığı; onu ilgâ etmediği ve üstelik ona meşrûiyet kazandırdığı yanılgısına sebep olur; olmuştur
ve olmaktadır. Oysa ki İslâm Toplumu’nda var olabilecek olan
kölelik değil, fidye karşılıklı veya karşılıksız olarak giderilecek
geçici esâret uygulamasıdır. İlgili bölümde açıklanacağı üzere bunların aralarında büyük farklar vardır. Çünkü özel şartları içinde esâret meşrû, kölelik ise gayr-ı meşrûdur. Doğruları en
iyi bilen Allah’tır.
* Esîr ile köle arasındaki çok yönlü farklar için ilgili bölüme
bakınız.
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“İslâm Savaş Esîrliği Sistemi”
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(Kölelik Yok, Geçici Esâret Vardır)
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Kölelik Devrinin Kapanması
Savaşta esîr alınmasının meşrû kılınması
ve esîrleri özgürleştirici, özetlenen kuralların konulmasından sonra, İslâm Toplumu’na
Câhiliye döneminden intikal eden erkek ve
kadın köleler dondurulmuş ve de esîrlik statüsü içine alınmıştır, böylece kölelik dönemi
kapatılmıştır.
Kıyâmet Günü’ne kadar devam edecek özel
statülü savaş esîrliği dönemi başlatılmıştır.
Hz. Peygamberin ebedî âleme irtihali ile
Kur’ân’ın indirilişinin tamamlanmasından
sonra ise bu durum değiştirilemeyecek şekilde kesinleşmiştir.
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İslâm ve Silâhlı Savaşın Meşrûiyet Sebepleri

Genelde köleleştirilen insanlar, özelde câriyeler meşrû savaş esîrleridir. Bu sebeple İslâm’da, silâhlı savaş konusunu açıklama gereğini duyuyoruz.1
Allah bütün varlıkların yaratıcısıdır. O, en güzel kıvamda yarattığı insanları ve iradeli diğer bir varlık kategorisi olan
Cin’leri kendi zâtına ibâdet etmeleri için yaratmıştır. Yüce Allah,
kendisine nasıl inanılacağı ve ibâdet edileceğini bildirmek için
insanlar içinden elçiler seçmiş (Nebî-Resûl) ve onlar aracılığıyla
yasalar koymuştur. Bu yasaların bütünü İslâm’dır.
Bütün peygamberlerin ortak teblîği olan İslâm’ın son ve
evrensel kılınan elçisi Hz. Muhammed’dir. Tüm ilâhî yasaların
özü, özeti ve nihaî şekli olan Kutsal Kitap da Kur’ân-ı Kerîm’dir.
Barışın, merhametin, adâletin ve affın kaynağı olan Yüce Allah, gönderdiği İslâm’la insanlar arası ilişkilerin bu esaslâr üzerinden kurulmasını, insana ibâdet görevi olarak yüklemiştir.2
İslâmî kurallara göre inançları Hak niteliğini yitirmiş, Bâtıl
özelliğini kazanmış olsa da, bu tür insanlarla ilişkilerin barış,
1. Yukarıda değinildiği üzere bizim temel amacımız, “Köleleştirilen Câriyeler
ve Sömürülen Cinsellikleri” mevzuunu açıklamak, bu çerçevede Kur’ânî
doğruları dile getirmektir.
Kitabımızda bu amacın ön planda bulunmasını istediğimiz ve hacmin büyümesini arzulamadığımız için konunun bütünlüğünü sağlamak gayesiyle bu bölümde yapma gereğini duyduğumuz açıklamaları, sınırlı tutmayı
tercih ettik.
2. Bak. Haşr 22-24: Nahl 90; Hıcr 49.

58

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

adâlet, merhamet ve af gibi insanî erdemlere yönelik olması,
Müslümanların görevidir.3
Yüce Allah, günahsız ve de insanî yüceliklere eğilimli olarak
yarattığı insanların ihtiraslârı ve emelleri ile bozguncu, zâlim ve
saldırgan olabileceklerini bildiği için savaşı da meşrûlaştırmış,
ancak sunacağımız hadîste görüleceği üzere savaşın istenmesini onaylamamıştır:
“Ey İnsanlar! Düşmanla savaşmayı istemeyiniz. Allah’tan
sağlık dileyiniz. Savaştığınızda ise sabrediniz. İslâm’a göre yurdunuzda ve özgürce yaşamamızı sağlayacağı için Cennet’in, kılıçların/silâhların gölgesi altında olduğunuzu biliniz.”4
Savaşla İlgili Kur’ânî Emirler
Kur’ân-ı Kerîm’de bize, yaratılış sebebimiz olan İslâmî îman
ve hayat çizgisini benimsediğimiz için bize savaş açan veya işgal ederek bizi yurtlarımızdan sürüp çıkarmak isteyen ya da
bu gibi işgalci emperyalistlerle aleyhimize ittifak oluşturanlara karşı mukâbele bil-misil olarak savaşma hakkı verilmiştir.5 Bu
hak şöylece de belirlenmiş ve görevleştirilmiştir:
[“Kendilerine karşı savaş açılanlara, zulme uğramalarından dolayı savaşma izni verilmiştir. Hiç şüphesiz Allah,
onlara yardım etmeye gücü yetendir.”
“…Onlar sizi bırakmaz, sizinle barışa yanaşmaz ve üstünüzden ellerinizi çekmezlerse, onları gördüğünüz her
3. Bakara 208; Mâide 8; Şuara 215; Câsiye 14.
4. Buhârî Ciihâd 112; Müslim Ciihâd 20.
5. Mümtehine 8-9:
“Allah, dîninizden/İslâmî inancınız ve yaşayışınızdan ötürü sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik etmenizi ve adâletle davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adâletli davrananları sever.
Allah, ancak dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yurdunuzdan çıkaran ve
çıkarılmanız için destek verenleri üzerinize egemen kılmanızı/onlara sizi
temsil ve tasarruf etme hakkı vermenizi yasaklar. Onları egemen tanıyanlar
zâlimlerin ta kendileridir.”
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yerde yakalayın ve öldürün. İşte size açıkça (savaşma) izni
verdiklerimiz bunlardır.”
“Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Ama
sınırları aslâ aşmayın.6 Allah haddi aşanları sevmez.”]7
Sevgili Peygamberimiz (a.s.) bu ve benzeri âyetler ve de
Tevbe süresinin 12-13. âyetleri doğrultusunda savaşı başlatan
taraf olmamıştır. Savaş gerktiğinde ise can kaybını en aza düşürecek askerî stratejiler geliştirmiştir.8
Özetlersek o, savaşın Allah’ın koyduğu ölçüler içinde yapılması, zulme sapılmaması, fiilen savaşmayanlarla vuruşulmaması, kadınların, çocukların, yaşlıların, ve kendilerini ibâdete
verenlerin, hizmetlilerin öldürülmemesi için şöylece emirler
vermiştir:
{“Allah’ın adıyla Allah’ın koyduğu ölçüler içinde Allah’ı inkâr
edenlerle savaşın. Yaptığınız antlaşmaları çiğnemeyin…”
“Kadınları ve çocukları öldürmeyin.”
“Çocukları ve manastırlarda ibâdete duranları öldürmeyiniz.”
“İşçileri ve hizmetçileri öldürmeyin.”
“Yaşlı ihtiyarları da öldürmeyin.”
“Ölülerin kulak, burun ve cinsel organları kesmeyin.”}9
6. Bakara 191’de savunma savaşı meşrû kılınırken “Velâ te’tedû/aşırı gidip
sınırları aşmayın…” şeklinde bir yasak getirilmesi çocukları, kadınları,
yaşlıları. ve savaşmayan unsurları öldürmeyin; ölülere müsle/çirkinleştirme
işlemi yapmayın anlamını taşıdığı gibi alınan esîrleri öldürmeyin ve onları
köleleştip kadınlarını odalık edinmeyin mânasını da taşımaktadır. Âyetin
sonunda “Allah aşırı gidip sınırları aşanları sevmez” buyrulması, aşırı
gitmenin yasaklık derecesini açıklamaktadır.
7. Hac 39; Nisâ 91; Bakara 191. Ayrıca bak. Mümtehine 8-9.
8. Tevrat’a göre cezalandırılan Beni Kureyza dışında, Müslümanlarla düşmanları arasında yapılan savaşlarda, iki taraftan öldürülen insanların sayısı,
138’i Müslümanlardan olmak üzere 354’dür.(M. Hamidullah Hz Peygamberin Savaşları s.12-13)
9. Darimî, Siyer 5, Cihad 25 ; Buharî, Cihad 131,146; Müsned, 1/300, 3/413; Ebu
Davûd, Cihad 90; Müslim Cihad 3.
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Peygamberimiz ayrıca yüze vurularak öldürülmesini, düşmanın ölü askerlerinin organlarının kesilmesini, cesetlerinin
açıkta bırakılarak yırtıcı kuşlara/hayvanlara yem yapılmasını ve
kadınların tecâvüz edilerek lekelenmesini yasaklamıştır.10
Bir diğer anlatımla savaşın egemenlik kurma, toprak ve ganimet kazanma ve emek-yoğun işler için ucuz esîr iş gücü edinme amacıyla değil, yalnızca, zulmün köklerinin kurutabilmesi
için yapılması yasalaştırılmıştır.11 Aksi takdirde savaş, Şeytan’ın
izinde yapılan ve ancak kâfirlerde görülebilecek olan Tağût
(zâlim egemen güçler) adına gerçekletirilmiş bir zulüm olur.12
Öldürmeler cinâyet, alınacak esîrler de hür insanları köleleştirmek anlamına gelir ki bu da Nebevî bir beyanla açıklandığı üzere Allah’a düşmanlıktır. 13
Esâret Meşrû Silâhlı Savaşın Sonucudur
Kur’ân’ın belirlediği yasalar çerçevesinde ve İslâmî yönetimin alacağı kararla yapılacak olsa da savaşın kaçınılamayacak
neticeleri olacaktır. Bu zarûrî sonuçlarından biri de esîr almaktır.
Savaş ve alınacak savaş esîrleri ile ilgili yasa, insanların Rab10. Bak. M. Hamidullah İslâmda Devlet İdaresi s. 166; et-Tac 4/397; M. Ebû
Zehra İslâm’da Savaş Kavramı s.75...
Peygamberimiz Bedir’e öldürülen düşman savaşçıların cesedlerini açıkta
bırakmayarak gömdürmüştür. (Müslim Cennet 77
Peygamberimiz savaşmayan kadınların öldürülmesini yasakladığı için
stratejist olan veya bizzât savaşan kadınlar öldürülebilir.(İ. Hişam 4/100;
İbn Mâce, Cihâd 30)
11. Enfâl 7-8, 67.
12. Bakara 208; Nisâ 76.
13. İslâm’ın ilk muhatabı olan Câhiliye toplumunda da gayr-ı meşrû yollarla
hürriyetleri gasp edilen insanlar/esîrler yakılarak veya işkence edilerek
öldürülebilir, öldürülmeleri için düşmanlarına satılabilirdi. Sağ bırakılarak
köle olarak da kullanılabilirdi. Bazen de fidye karşılığında veya takas yoluyla serbest bırakılabilirdi. İslâm ise yalnızca karşılıksız veya fidye ve takas
yoluyla salıverilmelerini onayladı. (Bak. DİA,11/382) Bu arada İslâm’ın Sulh
Anlaşması yapılan ülkelerden silâhlı çatışma yoluyla esîr alınmasını onaylamadığını da açıklamış olalım.
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bi olan Allah tarafından Kur’ân’ın Muhammed sûresinin 4-6.
âyetlerinde şöylece konulmuştur :

وهم
اب حتى ِاذا اثخنتم
ِ ف ِاذا ل ۪قيتم ال ۪ذين كفروا فضرب
ِ الر َق
ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ۤ َ ۤ ّٰ َ
ّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ
اق َف ِا َّما َم ًّنا َب ْع ُد َو ِا َّما ِف َداۤ ًء َح ّٰتى َت َض َع ا ْل َحر ُب
َ َف ُش ُّدوا ا ْل َو َث
ْ
اللُ اَل ْن َت َصر ِم ْن ُهم َو ٰل ِك ْن ِليب ُل َۨوا
ّٰاَ ْو َز َار َها ٰذ ِل َك َو َل ْو َي َشاۤ ُء ه
َْ
ْ
َ
ِ ّٰيل ه
ٍ
۪
الل َف َل ْن يُ ِض َّل
ِ ۪ين ُق ِت ُلوا ۪في َسب
َ َب ْع َض ُك ْم ب َِب ْعض َوا َّلذ
﴾ َويُ ْد ِخ ُل ُهم ا ْل َج َّن َة5﴿ ﴾ َسي ْه ۪ديهِ م َويُ ْص ِل ُح َبا َل ُهم4﴿ اَ ْع َما َل ُهم
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
﴾6﴿ عر َفها َلهم
ْ ُ َ َّ َ
“(Savaş sırasında) karşılaştığınız kâfirlerin Rikâbını/
boyunlarını vurun, (sonrakilere ibret olacak şekilde)14 savaş
güçlerini çökerttiğinizde ise onları sımsıkı bağlayıp esîr
alıın. Savaşın günah içerebilir yüklerini dökmesi/kesin olarak sona ermesi için esîrleri öncelikle karşılıksız olarak ya
da fidye karşılığı serbest bırakın. İşte savaş esîrleri ile ilgili yasa budur. Allah dileseydi onların hakkından mutlaka gelirdi. Fakat O sizi birbirinizle deniyor. Yolunda savaşırken öldürülenlerin yaptıklarını Allah aslâ zâyi etmeyecektir. Onları vaat ettiklerine erdirecek, kalplerini huzura kavuşturacak ve onları kendilerine tanıttığı Cennet’e
koyacaktır.”15
Muhammed sûresinin konumuzla ilgili bu 4. âyetinin anlamını pekiştiren Enfâl sûresinin 67 ve 68. âyetlerinde Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır:
14. “Savaşta onları ele geçirdiğin zaman arkalarındakileri dağıtacak şekilde onları cezalandır. Belki böylece düşünüp ibret alırlar.” (Enfâl 57)
15. Âyette geçen temel kavramlardan Rikâb kelimesi için birinci bölümün
sonundaki “Esîrlerle ilgili kavramlar ve kaynakları” kısmına bakınız. Esîrlik
sistemi ile kölelik sistemi arasındaki farklar için ilgili bölüme bakabilirsiniz.

62

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

“Savaşa konu yerde (sonrakilere ibret teşkil edecek şekilde) savaş güçlerini iyice çökertmeden bir Peygamberin
esîrler edinme hakkı yoktur. Siz dünya malını istiyorsunuz,
ama Allah da âhireti istiyor. Allah yücelik sahibidir, bilgedir.16
Allah’ın daha önceden yazılmış (uyarısız ceza olmayacağı şeklinde) bir hükmü olmasaydı elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu.”
Anlamları verilen söz konusu âyetlerden anlaşılacağı üzere İslâm, bizimle savaşanlarla savaşmayı ve gereğinde onlardan
esîr almayı bize yasal bir görev ve hak kılmıştır.
Böylece İslâm, esîr alınmasını ve esîrlerin karşılıksız veya
fidye karşılığı salıverilmesini emreden âyetlerle, özgürleştirme
amaçlı adil bir yapı olan “İslâm Savaş Esîrliği Sistemi”ni kurmuştur. Böylece tesis etmediği ve onaylamadığı kölelik sistemine
karşıt alternatif bir düzen oluşturmuştur.
Allah’ın Resûlü döneminde, Bedir’de Kureyş’den, Medî
ne’de Benî Mustalık’tan, Yahûdi Kureyza oğullarından ve Heva
zin’den alınan esîrlerle örneklendirildiği gibi savaş esîrleri alınabilir.17 Siyasî-askerî yönetimlerin takdiriyle savaşçılar yanısıra –
savaş alanı ve yakın hinterlandı/çevresi ile sınırlı olmak üzerekadınlar ve çocuklar da esîr alınabilir.
16. Kur’ân’a göre yeryüzündeki bütün topluluklara Peygamber veya Peygambere bağlı teblîğciler gönderilmiştir. Bu gerçek ışığında meâlini verdiğimiz âyet, peygamberlere meşrû savaş yolu dışında, değil köleleştirme,
geçici statülü esîr edinme hakkı bile verilmediğini açıklamaktadır. Kur’ân,
ayrıca Peygamberlerin insanları kullar/köleler edinme hakları olmadığını
da beyan etmektedir. (Âl-i İmrân 79)
17. Peygamberimizin ve ashâbının komutası altında düzenlenen 78 askeri
seferde esir alma amacı güdülmemiş, alınan esirler de büyük ölçüde karşılıksız olarak salıverilmiştir. (Sîret Ansiklopedisi 1/431)
Benî Kureyza’dan esîr alınmasını onaylayan Ahzâb sûresinin 26. âyetinde
şöyle buyrulur:
“Kitap ehli (Yahûdiler) den onlara arka çıkanları da Allah kulelerinden
indirdi ve kalplerine korku saldı. Siz de onlardan kimini öldürdünüz,
kimini de esîr aldınız.”
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Meselâ günümüzün İsrail örneğinde görüldüğü gibi savaşan veya savaşın oluşumuna ve sürdürülmesine demokratik katkılar veren kadınlar esîr edilebilir. Ancak katkı vermeyen mâsum kadınların ve çocukların esîr edilebileceğine ilişkin
bağlayıcı bir kural da yoktur.
Esîr Alma Amacı
Savunma savaşının meşrû kılınmasının bir amacı da hiç
şüphesiz saldırgan düşmanı püskürterek ve çökerterek savaşın
daha fazla sürmesi ve kan dökülmesini önlemektir.
Esîr alma uygulamasının daha fazla kan dökülmesini engelleyeceği açıktır. Ne var ki düşmanın, Kur’ân’ın (Tevbe 12) ifadesiyle “Eimmetül-Küfr” olan öncü ve yönetici kadrosu başta olmak üzere stratejik hedefleri tahrip edilmeden, ganimet amacıyla esîr edinmek, yakın gelecekte savaşın yeniden başlamasına sebep olarak daha çok yıkıma neden olabileceği de bir gerçektir.
Savaşın istenmesini ve savaşmayan kadınların, görevlilerin
ve çocukların öldürülmelerini yasaklayan İslâm’ın, savaş güçlerini iyice çökertmeden ganimet edinme amacıyla esîr alınmasına karşı çıkması gerçekçi bir siyasettir.18
Kadınların Esîr Alınması
Muhammed sûresinin 4. âyetinin zahiri, ancak kendileriyle
savaşılan ve iyice çökertilen düşman savaşçılarının esîr alınabileceğini ön görmekte ise de Hz. Peygamberimizin uygulamaları, doğrudan veya dolaylı olarak savaşın içinde olan kadınların,
savaşın yayıldığı alanlarla sınırlandırılması koşuluyla esîr alınabileceğini göstermektedir. Çocuklar da karşı tarafı caydırıcı bir
unsur olarak ve de koruma amacıyla esîr edilebilir.19
18. Bak. Ebû Dâvûd Ciihâd 98, 12.
19. M. Ebû Zehra İslâm’da Savaş Kavramı S.120; M. Hamidullah el-VesâikusSiyâsiyye s.231.
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Bütün insanların Rabbi olan Mevlâmızın, savaşın başlatılması ve sürdürülmesinde genelde rolü ol(a)mayacak olan
kadınların ve çocukların esîr alınmasına ruhsat vermesi20 ve
âlemlere rahmet kılınan Peygamberimizin bunu örneklendirmesi konunun irdelenmesini gerektirmektedir.
Onların esîr alınmasının meşrûiyet gerekçeleri şöylece
açıklanabilir:
a- Toprak ve tabiî kaynaklar edinme amacıyla saldıracak
düşmanın, kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürme ve kadınlarımızın ırzına geçme ihtimâlîne karşı önlem almak,
b- Müslümanlar tarafından karşılık verme gayesiyle yapılacak saldırılarda, onların kadınlarını ve çocuklarını koruma altına almak,
c- Düşmanı barışa mecbur etmek ve gerektiğinde esîrleri
karşılıklı olarak takas etmek,
d- Hİmâyesiz kalacakları için bakımlarını üstlenmek.
-En doğrusunu Allah bilir-, kaydını koyarak özetlersek, kadınların ve çocukların esîr alınabilmesinin ana sebebi savaşın
başlatılması ve sürdürülmesini engelleyebilmek ve savaşın canlara ve mallara yönelik zararlarını en aza düşürebilmektir. Çünkü aşağıda örneklendirileceği gibi insanlar çoğu defa ölümü
göze alsalar da eşleri ve çocuklarının esâretini göze alamazlar:
Hevâzîn’den ganimet olarak alınan malların-hayvanların ve
esîrlerin mücâhidlere tevzi edilmesinden sonra, Müslüman olarak gelen ve kendilerinden alınan ganimetleri geri isteyen Hevazin heyetine, Peygamberimiz tarafından malları ve esîr alınan
insanlar arasında tercih yapabilecekleri söylenince, yaptıkları iştişareler sonucunda esîrlerin salıverilmesi ricasında bulunurlar.21
Değinildiği gibi bu olay da esâretin savaşları engelleyebilecek sebeplerden biri olabileceği gerçeğine işaret etmektedir.
20. Nisâ 3, 24, 25.
21. Buhârî Itk 13.
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Esîr Alınamayacaklar ve Savaş Suçluları
a. Karşılaşıldığında öldürülebilecek olan Kâfirler, yaptıkları zulümler sebebiyle kendileriyle savaşma izni verilenlerle, bizimle fiilen savaşa girmiş olanlardır. Müslümanlar arasında yapılacak savaşta esîr alınamaz. Şu veya bu şekilde düşman safları
içinde bulunan ve Bedir’de Süheyl b. Beyzâ örneğinde görüldüğü üzere Müslüman olduğuna şahitlik edilen kişiler de esîr edilemez.22
b. Yeniden savaşa mecbur kalınmaması için, sonrakilere
ibret oluşturacak şekilde düşman tarafın savaş gücü tamamen
çökertilmeden siyasi ve ekonomik sömürü amacıyla esîr alınamaz. Alınması Allah’ın azabına uğratabilecek kadar ağır bir günahtır.
c. Esîr alındıktan sonra öldürülebilecek olanlar, savaş öncesinde ölüm cezasını gerektiren suçlar işleyenlerdir. Bir de savaş suçlusu olanlar; siyasi ve ekonomik egemenliklerini kurmak
ve yaşatmak için aldıkları savaş kararları ve verdikleri zâlimce
emirlerle savaş suçu işleyenlerdir.23 Açıklananlar dışındaki esirler, savaş sırasında Müslümanlar’ın canları ve mallarına verdik22. Tirmizî’den naklen Neylül-Evtar, Bâbül-Esîri Yedde’il-İslâm 8/1.
23. Rabbimiz Mekke döneminde bile esîrlerin doyurulması ve âzâd edilmesine yönlendirdiği için Peygamberimiz esîrlere karşı son derece
ikramkârdı.(İnsan 8; Beled 13) Onun Bedir savaşı sonrasında, alınan esîrlerden yalnızca Ukbe b. Ebû Muayt ile Nazr b. . Hâris’in öldürülmeleri emrini vermesi ve Mekke’nin Fethi öncesinde başta Abdullah b. Hatal olmak
üzere sadece dört kişiyi -esîr alınmadan önce- ölüme mahkûm etmesi,
onların savaş suçlusu olmaları sebebiyledir. (Ebû Davûd Cihâd 127; Buhârî
Ciihâd 82/4)
Meselâ Ukbe b. Ebû Muayt, Mekke döneminde müslümanlara yaptığı
işkenceleriyle mâruftu. Namaz kıldığı bir sırada Peygamberimizimizi bile
harmanisi ile boğmaya kalkışmıştı.(M. Hamidullah İslâm Peygamberi s. 93,
Madde 176)
Nazr b. Hâris de Ukbe gibi işkenceci ve kan dökücü zâlimlerdendi. (DİA,
5/326)
Savaş suçlulularına yapılan bu Nebevî uygulamalar esîrlerin yönetim
kararıyla öldürülebileceklerine elbette delil kılınamaz.
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leri zararlardan dolayı sorumlu tutulamazlar. Bu konuda İslâm
bilginleri arasında genel kabul vardır.24
Esâretin Savaş Dışı Kaynağı
Esâreti meşrûlaştıran ve onlara uygulanacak kuralları belirleyen Muhammed sûresinin 4. âyetinin indirilişinden sonra esîrlik döneminin başlamasıyla köleliliği meşrûlaştırıcı yollar
dondurulmuştur. Ancak esîrlere ilişkin olarak konulan kurallar
kölelere de teşmil edilmiştir. Bu sebeple mevcut köleliğin geçici ve kurum olarak kalıcı olan esîrliğin savaşın dışındaki ikinci
kaynağı da kölelerin kölelerle ve esîrlerin de esîrlerle yapacakları evliliklerden doğacak çocuklar olmuştur.25 Bunun içindir ki
İslâm bu gibi evliliklere şartlı olarak onay vermektedir.
İslâm köleliği dondurduğu için burada “kölelerin kölelerle yapacağı evliliklerden doğacak çocukların ne olacağı” konusu İslâm’ın değil, köleliği meşrû gören İslâm dışı Câhilî
düzenlerin problemidir. Esîrlerin esîrlerle yapacağı evliliklerden doğan çocuklar ise nâdiren karşılaşılabilecek bir durumdur. Çünkü İslâm, ileride açıklanacak iç dinamikleri ile, toplumundaki mevcut esîrleri eritebilecek konumdadır. Biz nadiren
oluşabilecek duruma ışık tutmak için şu bilgileri de sunuyoruz:
Sünnette yer alan:“Çocuk onu doğuran kadına tâbidir.”26 şeklindeki kural gereği, evlilikle hür olacağı için kişinin esîri olan
kendi câriyesinden doğacak çocuklarla, hür kadının esîr kocasından doğuracakları hürdür.
24. M. Hamidullah İslâm’da Devlet İdaresi s.262
25. Bu hüküm Tevrat’ta “Çıkış 21/4” yer almaktadır. Örfte yer alan bu hüküm
uygulandıysa da, İslâm’ın onu sözlü olarak onayladığına ilişkin bir tespit
yapamadığımızı belirtmek isteriz.
26. Ebû Dâvûd Talâk 34.
Yüce Rabbimiz, Kur’ân’da ana-babaya ihsânı emreder. Ama ananın çocukla olan derin bağlantısı sebebiyle ananın hâmilelik ve emziklilik dönemi
çilesine değinerek özelikle anaya ikrama vurgu yapar. (İsra İsra 23-4; Lükman 14; Ahkâf 15)
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Peygamberimiz tarafından konulan; “En çok uygulanması
gereken şartlar, kadınlarla nikâh akdi yaparken koyduklarınızdır.”
şeklindeki Nebevî kural gereği de, hür kişilerin -hür olacakları şartı ile- başkalarının câriyeleriyle evliliklerinden doğacak çocuklar da -En doğrusunu Allah bilir- hürdürler.27
 öleleştirilemeyecek Savaş Esîrlerine Yapılabilecek
K
İşlemler
Savaş esîrleri ile ilgili olarak yapılacak ve “İslâm Savaş
Esîrliği Sistemi”ni yapılandıracak işlemleri yukarıda meâli verilen Muhammed sûresinin 4. âyeti ve bu âyete uygulamada
açıklık getiren ilgili Sünnet ölçüleri belirlemiştir.
Anılan âyet, esâretin köleliğe dönüştürülmesini önleyen
ilâhî yasadır. Çünkü bu âyet meşrû savaş sonrasında esîrler alınabileceğini yasallaştırmakta, esîr alındıktan sonra yapılacakları karşılıksız veya fidye alınarak karşılıklı olarak bırakmak gibi iki
maddeye indirgeyerek görevleştirmektedir.28
Görevleştirilen bu işlemlerin amacı, öldürücü olan savaşın
üzücü sonuçlarından olan esâretin bir an önce sona erdirilmesidir.
Esîr alınmasını ve sonra da şartlara göre karşılıksız veya
karşılıklı olarak bırakılmasını ön gören Muhammed sûresinin
açıklanan 4. âyetine rağmen başta Hanefîler olmak üzere pek
çok İslâm bilgini, İslâmî yönetimlerin esîrleri öldürebileceği ve
köleleştirebileceği içtihâdında bulunmuşlardır. Bu görüşlere
27. Hz. Îsa’nın, Îsa b. Meryem şeklinde, anasının oğlu olarak anıldığı da unutulmamalıdır.(Mâide 114,116)
İbn Mâce Hn.1954.
Değinilen Hususların Bir Kısmı Kültürümüzde Þöylece Yer Almıştır:
“Başkasının câriyesiyle evlenen bir kimse, akd-i nikâh anında sulbünden
gelecek çocuğun hür olmasını şart kılmış olmayınca, bu câriyeden doğacak çocukları, bu câriyenin Mevlâsına ait, yani: onun taht-ı mülküne dâhil
olur.” (Bilmen, Kamus 3. Kitap, Madde 239, 2/65)
28. Bak. DİA, 11/586-587.
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dayanılarak esîrlik sistemi köleliğe dönüştürülmüş ve yaşatılmıştır.29
Muhammed sûresinin 4. âyetinin gerektirdiği iki işlemi
şöylece açıklayabiliriz.
1- Esîrleri karşılıksız olarak salıvermek
Bu görev iki şekilde uygulanabilir.
a- Peygamberimizin uygulamaları çizgisinde, fidye veremeyecek veya sağlayamayacak derecede fakir olanlar, bize karşı savaşmayacakları hususunda söz alınanlar ve de yaşanılan
şartlar gereği uygun bulunanlar serbest bırakılır.
Meselâ Peygamberimiz, Şair Ebû Azze el-Cumahi’yi Müslümanlara karşı savaşmaması şartıyla, Yemamelerin reisi Sümâme
b. Usâle’yi de Mekkelilere buğday satışı yapmaması koşuluyla serbest bırakmıştır. Sümâme de Mekke’ye giderek satış yapamayacağını Mekkelilere bildirmiştir. Bedir Savaşı’nda esîr alınan bir müşriği de, kız çocuklarının fazlalığını ve onlara bakacak kimsesinin bulunmadığını söylemesi üzerine affetmiştir.30
Peygamberimiz, Umre için gelindiğinde Hudeybiye’de konaklama sırasında bir sabah namazında kendisine ve arkadaş29. Cessas, Ahkâmül-Kur’ân Muhammed 4; Şevkânî, Fethül-Kadîr Muhammed
4,; Elmalı Muhammed 4; Vehbe ez-Zühayli İslâm Fıkhı Ans. Esîrler Bölümü
8/ 226-232. Burada Vehbe ez-Zühaylî’nin “Âsarul-Harb” isimli serinden ve
s.393; Müğnil Mühtac 4/128; El--Müğnî 8/376; Şerhüs-Siyeril-Kebîr 2/269;
Haşiyetül -Adevî 2/28’den naklen yaptığı alıntının özetini sunuyoruz.
“Şâfiîler, Hanbelîler ve Zeydîlere göre esîrler, esîr edildiklerinde kölelelere dönüşürler. Hanefîlere göre ise esîrler ancak Devlet
Başkanı’nın/yönetimin kararı ile köleleştirilebilir. Malikiler de Devlet
Başkanınının köleleştirme, karşılılıklı ve karşılıksız salı verme arasında tercih yapabileceği görüşündedirler.”
30. Kurtubî Muhammed 4, (16/228); Neylül-Evtar 7/345; Elmalılı Hak Dîni, Muhammed 4, s.4373; Buhârî Meğâzî 70; İslâm Peygamberi, Madde 193.
Ebû Azze: Müslümanları hicvederek yaralayan bir şairdi. Bedir’de esîr düştüğünde affedildi, fakat düşmanca savaşmaya devam etti. Uhud’da esîr
edilince, savaş suçlusu olarak öldürüldü. (İbn Kesîr es-Sîret 3/102; FethülBâri, 10/530; İslâm Peygamberi Madde 372)
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larına su-i kast için baskın yapmaya çalıştıkları sırada yakalanıp
esîr edilen seksen kişilik Mekkeli bir gurubu da şartların gereğini yaparak karşılıksız serbest bırakmıştır. Fetih sûresinin 24.
âyeti bu olaya işaret eder:
Allah’ın Resûlü, etkili kişiliğiyle bilinen Mut’im b. Adî için:
“Sağ olsaydı ve de Bedir esîrleri için arabuluculuk yapsaydı onları karşılıksız serbest bırakırdım.”demiştir. Onun bu sözlerini de31
esîrlerin etkili ve erdemli kişi, kurum ve devletler aracılığı sebebiyle şartların gereği olarak karşılıksız bir şekilde serbest bırakılabileceklerine işaret olarak algılayabiliriz.
b- Peygamberimizin bir müşrike karşı iki Müslüman’ı özgürleştirmesi örneğinde görüldüğü gibi alınan esîrler, düşman
elindeki Müslüman veya İslâm ülkesi vatandaşı gayr-ı Müslim
erkek-kadın esîrlerimizle takas da edilebilir.32 Konuyla ilgili bir
diğer örneğimiz de şudur:
Sevgili Peygamberimiz, Hevazin savaşında, esir alınıp Seleme b. el-Ekva’ya pay olarak ayrılmış güzel bir kızı, ondan istemiş
ve onu Mekke’de esîr tutulan Müslüman esîrlerin takas edilerek
kurtarılması için göndermiştir.33
Karşılıksız olarak salıvermeyi genel bir ifade ile “Allah’ın rızasını kazanmak amacı” ile bırakmak olarak değerlendirebiliriz.
2- Fidye Alarak Salıverme
Fidye alınarak salı verme, para, mal veya mücevher alarak
âzâd etmektir. Bedir Savaşında alınan esîrlerde örneklendirildiği üzere esîrlerin üstlenebileceği bilgi / sanat / dil öğretimi de
fidye olarak kabul edilebilir.34
31. Esîr edilenlerin salıverilmesine ilişkin diğer bazı örnekler için bak, Siret
Ansiklopedisi 1/431…
Ebû Dâvûd Cihâd 130; Kitâbü’l-Emval, Madde 302. Takas için bak. Neylül-Evtar 7/348.
32. Bak. Ebû Dâvûd Cihâd 130.
33. İbn Mâce Cihâd 32, Hn.2846.
34. Fidye miktarı, İslâm Devleti tarafından esîrlerin maddî güçlerine göre
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Karşılıksız veya karşılıklı olarak salıverilmeleri dışında, yapılana benzeri ile mukabele etme gibi prensiplere dayanılarak
esîrlerin öldürülmeleri veya köleleştirilmeleri açıkça anlaşılacağı üzere Kur’ân’a aykırılıktır ve zulümdür.35
belirlenir. Meselâ: Bedir esîrlerinden bazıları 1000-4000 dirhem gümüş
vermeleri, bazıları da 10 Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretmeleri
karşılığında serbest bırakılmıştır. (Müslim Cihâd 58)
35. Sahâbilerden Abdullah b. Ömer ve tâbiinden Hasan-i Basrî, Mücâhid ve
Ata da esîrlerin öldürülmesini Kur’ân’a aykırı bulmaktadırlar.
(Farklı görüşler için bak Vehbe ez-Zühayli Asârul-Harb sh.402-410)
Burada şu sorulabilir:
Benî Kureyza Yahûdilerine Yapılan Uygulamalar, Kur’ân’ın İlkeleri ve
Hz. Peygamberin Genel Tatbikatına Aykırı Değil midir?
Geleneksel fıkhımızda esirlerin köleleştirilebileceğinin en güçlü
delili olarak da ileri sürülen bu olayı mercek altına almak istiyoruz.
( İsterekkennebiyyü Nisâe Benî-i Kureyza…Fethul-Bârî 7/412; elMevsûatül-Fikhiyye, Cüz 23, Rekîk maddesi)
Neden Benî Kaynuka ve Benî Nadir Yahûdilerine uygulanan sürgün
türü cezalar Benî Kureyzâ’ya uygulanmadı? Oysaki onların her birinin de
700 savaşçısı vardı.
Açıklamalarımıza onların yalnızca esîr alındıklarına işaret eden Ahzâb
26’nın meâlinin vererek başlayâlim:
“Kitap ehli (Yahûdiler) den onlara arka çıkanları da Allah kulelerinden
indirdi ve kalplerine korku saldı. Siz de onlardan kimini öldürdünüz,
kimini de esîr aldınız.”
Benî Kureyzâ, Hendek savaşını örgütlemeleri ve Müslümanları arkadan
vurma atılımları sebebiyle kuşatılmışlardır. Savaş sürerken haklarında hüküm verildiği için savaş suçlusu olarak cezalandırılmışlardır. Kaldı ki onlar
Kur’ân’a göre değil, kendi hukûklarına, bir diğer anlatımla Tevrat’a göre
cezalandırılmışlardır.
Şöyle ki: Onlar, muhâsara sırasında Hz. Peygamberin hükmüne râzı olmamışlar, kendi tekliflerinde ısrar etmişler, sonunda Kur’ân’ın onlara verdiği
(Mâide 42) kendi hukûklarına göre yargılanma hakkını kullanmışlardır.
Câhiliye dönemindeki müttefikleri olan Evs’in reisi büyük sahâbî Sa’d b.
Muâz’ın hükmüne razı olmuşlardır. Sa’d da onları “Tevratın Tesniye kitabının 20. babının 13. cümlesine göre “yetişkin erkeklerin öldürülmesi,
mallarının Ganîmet olarak dağıtılması, kadınlar ve çocuklarının esîr
alınarak köleleştirilmesine” mahkûm etmiştir. Nitekim uğratıldıkları
ceza önderleri tarafından yadırganmamıştır. Yapılan, verilen cezanın uygulanması olmuştur.
Böyle iken Peygamberimiz kendi aldığı kararlarla onlardan alınan esîrlerin
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 razileri ile Birlikte Ele Geçirilen Savaş Esîrleri ve
A
Hayber Örneği
Burada yapabileceğimiz bir ilâve şudur. Savaşta ülkeleri/
toprakları ile birlikte ele geçirilen insanlar esîr statüsüne sokulmaksızın topraklarında bırakılabilir ve onlardan, Peygamberimiz tarafından Hayber’de örneklendirildiği üzere fidye yerine
yaşadıkları ve işlettikleri toprak gelirlerinin her yıl yarısı alınmak
üzere antlaşma da yapılabilir.36 Bu durumda işletecekleri topraklarının yarısını, her yıl fidye olarak verip özgürlüklerini kazanmış gibi olurlar. Nitekim Raşid halîfeler döneminde yapılan
fetihlerde uygulama genelde böyle olmuş, araziler gelirlerinden vergi vermeleri şartıyla sahiplerine bırakılmıştır.
Harbin doğuracağı özel şartlar ve uluslararası ortam yukarıda özetlenen uygulamalara zemin oluşturamıyorsa İslâmî yönetimin kararıyla esîrler savaşa katılanlara dağıtılır. Yeme, içme,
barınma ve tedavi gibi hayatî ihtiyaçları ve de değişik alanlarda
istihdam edilmeleri, dağıtım yapılan şahıslar tarafından üstlenileceği için bir kişiye birkaç erkek ve kadın esîr verilebilir.
bir kısmını karşılıksız serbest bırakmış, bir kısmını hibe ederek özgürleştirmiş, diğer bir kısmının da özgürlük sözleşmesi yapmalarını sağlamıştır.
Bazıları da İslâm’a îman ettikleri için bırakılmıştır. Bazıları da fidyelerini veren Yahûdilere devredilmiştir. Devir imkânları da sağlanmıştır. (Bk. Buhârî
Meğazi 30; Müslim Cihâd 20; Vâkıdî Meğazî 2/521; el-Bidâye ven-Nihâye
4/121; Âsârül-Harb s. 393; Ahzâb 26)
Onlardan bazı esirlerin Peygamberimiz tarfından silah ve at alınmak üzere
Şam yöresinde sattırıldığı rivayeti doğruysa bu uygulama, yukarıda işaret
edildiği üzere onlar hakkında Tevrat’a uygun olarak verilen hükmün gereği olmuştur.(İbn Hişam 3/245; es-Sîrtül-Halebiyye 2/246)
Peygamberimiz, Benu Kureyzâ’ya, kendilerinin seçtikleri hakem tarafından Tevrat’a göre verilip uygulanan hükümleri, Hayber Yahûdileri için ölçü
alıp kullanmamıştır. Üstelik kendilerinden olan Safiye validemizi özgürleştirip nikâhlamıştır.
36. Buhârî Meğazî 40; M. Hamidullah İslâm Peygamberi s. 494.
İslâm Dîni’nin nihâî ve evrensel merhalesi olan Kur’ân şerîatiyle ganîmetler
halâl kılınmış ise de Peygamberimizin açıklamasına göre bölgesel nitelikli
olan önceki Peygamberlere halâl kılınmamıştı. (Bak. Buhârî Humus 8; Müslim Cihâd 32, Mesâcid 5)
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Dağıtım, Ğanaim (ganimetler) adıyla beşte biri devlet organizasyonuna ve beşte dördü de mücahidlere olmak üzere
Kur’ân’ın öngördüğü esaslar içinde yapılır.37
Burada konuyu biraz daha açma gereğini duyuyoruz.
Açıkça anlaşılacağı üzere savaşan tarafların Rabbi olan Allah, yeniden başlatılamayacak şekilde savaş bitirilmeden ganimet edinme amaçlı esîrler alınmasını yasaklıyor. Alınacak
esîrlerin de karşılıksız veya fidye karşılığı bırakılmalarını emrediyor. Bu durumda Fidye alınabilir olduğu için, Allah’ın rızası istenerek “karşılıksız salıvermek” öğütlenebilirse de, İslâmî yönetimler ve savaşan mücâhidler Fidye alma haklarını kullanabilirler.38
Tarihî Şartlar ve Günümüzün İmkânları
Başta Peygamberimiz dönemi olmak üzere tarihî şartlarda
Müslümanlar uğradıkları zulümler sebebiyle savaşmak mecburiyetinde kalıyordu. Ganimet amaçlı savaş zâten haramdı. Onlar canlarını, mallarını, eşleri ve çocuklarını tehlikeye atıyordu.
Üstelik bir kısmı savaş harcamalarına katılıyorken diğer bir kısmı da silâhlarını bizzât temin ediyorlardı. En önemli varlıkları
olan atları ve develerini de savaş gereçleri olarak kullanıyorlardı. Mağlûbiyet dünya şartlarında bütünüyle yok olmaktı.
Diğer taraftan alınan esîrlerin, ihtiyaçları karşılanarak barındırılacakları tesisler yoktu. Topluca istihdâm edilebilecekleri
37. Enfâl 41
Savaş yapılmaksızın düşmandan alınan taşınır ve taşınmaz mallara Fey, savaşılarak alınan mallara da Ganîmet denir. Fey olarak alınanlar savaşcılara
dağıtılmaz.
Tarihî uygulamalarda savaş yoluyla alınmış taşınmazlar, Fey statüsüne
alınmış, taşınır mallarda olduğu gibi tevzi edilmemiştir. Bak. Kur’ân Yolu,
Haşr 6-10,5/21.
38. Meşrû savaş sonucu esîr alınabileceği gibi yalnızca bu gibi meşrû savaş
esîrlerinden Fidye alınabilir. Kur’ân, İsrailoğullarını, kendilerine haram kılındığı halde dindaşlarıyla savaşıp onlardan esîr ve sonuçta fidye almaları
sebebiyle yermektedir. Bak. Bakara 84–85; Hak Dîni Kur’ân Dili, 1/400.
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kamu veya özel iş yerleri mevcut değildi. Esîrlerin bütünün fidyelerini karşılayacak harp (savaş) tazminatı alma imkânı da yoktu. Daha da önemlisi alınan savaşçı esîrlerin bırakılması, düşmanın gücünü artırabileceği için tehlike sebebi olabilirdi.
İşte bütün bu sebepler dolayısıyla esîrlerin mücahidlere
dağıtılması bir zorunluluktu. Aşağıda “Esîrler lehine yapılabilir
görevler” bölümünde açıklanacağı üzere, esâretleri sona erinceye veya evlenip hür insanlar olarak İslâm Toplumu’na karışıncaya kadar esâretin devam etmesi kaçınılamaz bir durumdu.
Ancak devlet başkanı vasfını taşıyan Peygamberimizin uygulamaları çizgisinde yönetimlerin yaşanan siyasî veya uluslar
arası bağlayıcı şartlar gereği oluşturacağı alternatif kararlarla
esîrler salıverilebilir. Savaşçılara dağıtılanlar da Beytül-Mâl’den
(İslâm Toplumu Bütçesi) fidyeleri ödenerek veya ödeneceği garantisi verilerek serbest bırakılabilir.39
Esîrleri Salıvermede Alternatif Çözüm Örneği
Aşağıda sunulacak olayı, oluşturulabilecek alternatif çözümlere bir örnek olarak değerlendirebiliriz:
Hevâzin heyeti gelerek kendilerinden ganîmet olarak alınan malları ve esîrleri geri istediler. Peygamberimiz de onlara, çevremde gördüğünüz insanların da onlar üzerinde hakları
vardır, buyurarak yalnızca malları veya esîrlerini isteyebileceklerini bildirdi ve onlara süre verdi. Allah’ın Resûlü’nün kararlılığını görünce esîrlerini istemeye karar verdiler.
Allah’ın Resûlü ayağa kalkıp Allah’a hamdü senâlar/övgüler sunduktan sonra sahâbîlerine şöyle hitap etti:
-Hevâzin’li kardeşleriniz (İslâm’a) yönelerek bize geldiler.
Ben onlardan aldığımız esîrlerin onlara geri verilmesini uygun
39. 1740 yılında Osmânlı Devleti’nde, dağıtılan Rus esîrlerin evlerden toplatılmasında örneklendirildiği üzere, düşman elindeki Müslüman esîrlerin
kurtarılması için İslâmî Devlet, mücâhidlere dağıtılan esîrleri, belirlediği
fidyelerini vererek toplayabilir/geri alabilir. ( Bak. Osmânlıda Köleliğin
Sonu s. 49-50)
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buldum. Sizden bu kararımı uygun bulanlar gerekeni yapsınlar.
Kendilerine düşen payları, Allah’ın bize savaşsız olarak vereceği ilk gelirlerden karşılamamız koşuluyla, kararımıza katılacaklar da gereğini yaparak esîrlerini salsınlar.
Sahâbîlerin: Kararınızı gönül rızasıyla onayladık, demeleri
üzerine de şöyle buyurdu:
-Kimin onaylayıp kimin onaylamadığını bilmiyoruz, konuya hâkim olan bilgeleriniz kararınızı bize bildirmek üzere
dağılabilirsiniz. Bilgeleri yaptıkları görüşmeler sonucu, paylarına düşeceklerin karşılığını almak üzere esîrleri salıvereceklerine ilişkin gönül rızâsına dayalı kararlarını ilettiler.40
Kur’ân, karşılıksız veya karşılıklı olarak salıverilmelerini
emrettiği için, esîrlerin değil köleleştirilmelerini, kalıcı şekilde esârette tutulmalarını gerektiren ve görevleştiren bir İslâmî
yasa bile yoktur. Ama salıverilmelerini görevleştiren ihtiyârî görevlerin yanısıra mecburî vazifeler de vardır.41 Kaldı ki zamanımızda ordular mücehhez ve muvazzaf olduğu veya profesyonel niteliğe büründürülebildiği, ayrıca esîrlerin barındırılabileceği kamplar oluşturulabileceği, çalıştırma alanları hazırlanabileceği ve de harp tazminatı alınarak veya alınmaksızın
mücâhidlerin hakları ödenebileceği için esîrlerin mücâhidlere
tevzi edilmesi zorunluluğu da yoktur.
Kur’ân çizgisinde yapılabilecek içtihâdlarla, imkânlar ölçüsünde sağ olan mücahidlerin kendilerine, şehid olanların da ailelerine Fidye alma haklarına karşılık olabilecek yardım edilebilir.
Yukarıda açıklanan çerçevede şâyet esîrler mücâhidlere
dağıtılırsa, maddecî temelli hümanist yaklaşımların aslâ ulaşa40. B
 uhârî Itk 13; Ebû Dâvûd Cihâd 131; Ö. Rıza İ. Târihî Asr-ı Saadet 1921, 1/486.
M. Hamidullah, ellerindeki esîrleri bırakmak istemeyen ve belirli olan bu
kişilere devlet hazinesi tarafından tazminat verildiğini kayıt eder. (Bak.
İslâm’da Devlet İdaresi 1963, Sayfa 176)
41. Tevbe 60; Nisâ 92
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mayacağı bir tatbikatla mağluplar yani esîrler, tüm ihtiyaçları
ile Müslüman ailelerin koruması altına alınır ve onların yeni aileler oluşturmaları sağlanır.
Ünlü bir deyişle “onlar esîr alınmaz, onlara esîr olunur”.
Çünkü onlar, yenilenden yedirilecek, giyilenden giydirilecek ve
ancak onayları ile kendileriyle evlenilebilecektir, hürriyetlerine
kavuşturulmaları ise Cennet’e götürücü bir ibâdet olarak bilinecektir.
Esîr Kadınların (Câriyelerin) Konumları
Esâret sonrasında Müslüman olmanın esîrliği engellemeyeceği, fakat düşmandan esîr statüsünde alınan Müslüman kadınların esîr statüsüne sokulamayacağı gerçeğine işaret ederek
alınacak ve savaşçılara dağıtılacak erkek veya kadın esîrlerin/
câriyelerin konumlarını ana konumuz olan câriyelere yoğunlaşarak şöylece belirleyebiliriz:
a. Devletin yönetiminde bulunanlarla, kişilerin elinde
olanlar.
b. Kişilerin bizzât kendilerinin elinde bulunanlarla, başkalarının elinde bulunanlar
c. Evli veya bekâr olanlar.
d. Zinâ yoluyla açık veya gizli cinsel ilişkiye girenler - girmeyenler.
e. Ehl-i Kitap olan gayr-i Müslimlerle maddeci ideolojilerden birine bağlı olanlar.
f. Esîr alındıktan sonra Müslüman olanlar.
Köleleştirilemeyecek Esîrlerin Salıverilebilmesi İçin
Yapılabilecek Görevler
Esîrler karşılıksız veya fidye alma yoluyla bırakılmaz,
Meselâ takas edilemez, kendileri para/mal vererek veya sanat/
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bilgi öğreterek fidye ödeyemez, ait oldukları ülkede tazminat
vermezse onların durumları ne olacaktır? Bu durumda Muhammed sûresinin 4.âyeti ile temelleri atılan İslâm Savaş Esîrliği
Sistemi’nin İslâm Devleti’ne ve Müslüman fertlere yüklediği özgürleştirici görevler/tavsiyeler devreye girecektir. Biz bu görevleri dokuz madde halinde beyân edeceğiz. Ancak açıklamaya
başlamadan önce bir hususa dikkat çekeceğiz:
Bu devrim nitelikli görevler, baskınlar yoluyla esîr alınabildiği, esîrlerin köleleştirilerek alınıp satıldığı, hibe edildiği ve
mal gibi mîras bırakılabildiği, özetlersek kölelerin kaderinin sahiplerinin yetkisi ve insafına bırakıldığı İslamlaşma sürecindeki -Câhiliye izlerini de taşıyan- bir topluma ibâdet görevi olarak yüklenmiştir.
Bilindiği gibi yer ve gökler bizim için, biz de Rabbimize
ibâdet için yaratıldık.42Yüce Rabbimizin emirleri ve yasaklarına
itâat de O’na ibâdettir. Bu sebeple aşağıda açıklanacak özgürleştirici görevlerin îfâsı Allah’a ibâdettir. Ebedî hayatın mutluluğunun kazanılmasıdır. Bir diğer anlatımla, zulme ve işgale uğratılma sebebiyle verilecek savaş, ibâdet olduğu gibi, esâretin ve
köleliğin giderilmesi için yapılacak ameller de ibâdettir.
I – Finans Kaynağı Olarak Zekât Kurumunu İşleterek
Salıverme
İslâm Toplumu’nda kişilerin, doğrudan kendi elleri veya
devlet aracılığı ile verebilecekleri ibâdet nitelikli resmî görevleri olan Zekât’tan Kur’ân’ın Tevbe sûresinin 60. âyetini gereği
olarak kendileri için fon ayrılacak bir grup da esîrlerdir.
Bu âyette Rabbimiz şöyle buyurur:
«Sadakalar/Zekâtlar ancak yoksullara, düşkünlere,
zekât toplamakla görevli olanlara, kalpleri İslâm’a ısındırılacak kişilere verilir. Rikâb’a/esâret altında bulunan
42. Hud 7, Hıcr 99.
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esîrlere/kölelere-câriyelere, borçlulara, Allah yolunda yapılacak harcamalara ve yolculara ayrılır. Zekâtlar böylece
Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah, her şeyi bilen, her
işi gereğince yapandır.»
Gerek kişiler ve gerekse İslâm Hukûku’na dayalı devlet, her
yıl Zekât’ın ilgili Rikâb fonunu kullanarak bir süreç içinde yönetimleri altında bulunan esîrleri âzâd etmekle mükelleftirler.
Bunun gibi onlar, düşman elinde bulunan Müslüman ve
İslâm Ülkesi vatandaşı gayr-ı müslim esîrleri de satın alıp hürriyetlerine kavuşturmakla yükümlüdürler.
Bazı İslâm hukukçuları, İslâm’ın dayanışma rûhunu yansıtacak şekilde, Müslümanların yalnızca zekâtın alâkalı fonunu
kullanarak değil, gerekirse bütün mallarını harcayarak Müslüman esîrleri esâretten kurtarmakla yükümlü oldukları görüşündedirler.43 Kur’ân’ın yönlendirdiği Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) Medîne’ye hicretlerinin ilk yılında oluşturduğu
Medîne İslâm Devleti Anayasası’nın ilk 12 maddesinin onunda,
onu oluşturan değişik topluluklara şu görevi yüklemiştir:
«…. Her bir zümre, kendilerine mensup olup esîr düşmüş kişilerin kurtuluş fidyesini, müminler arasında bilinen iyi ve mâkul
esaslâra ve adâlet kurallarına göre ödeyecektir…»44
Peygamberimizin terbiyesinde yetişen İkinci Halife Hz.
Ömer, düşmanın elinde bulunan esîrlerin kurtarılması için ödenecek paranın Devlet Bütçesi’nden karşılanması gereğini ilkeleştirir. Onun çizgisini sürdüren İkinci Ömer de «Gayr-ı Müslim
vatandaşlardan düşmâna esîr düşenlerin kurtarılması için verilmesi gereken Fidye’nin Bütçe’den karşılanması» tâlimâtını vermiştir.45
43. Y. Karadavî F. Zekâtı 2/986; Âsârul-Harb s. 431.
44. İbn Hişam 2/147; Muhammed Hamidullah İslâm Peygamberi Madde 357;
Ebûl-Hasen Nedvî es-Sîret…s.489.
45. Ebû Yûsuf Kitabül-Harac s.212; M. Hamidullah İslâm’da Devlet İdaresi s.92;
Yûsuf Karadavî Fikhüz-Zekâti 2/620; Âsârul-Harb s. 431.
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Nisâ sûresinin 75. âyet ile müslümanları Allah’a inanan bütün mazlumların kurtarılması için savaşa yönlendiren İslâm’ın,
İslâm ülkesinin esîr düşen gayr-ı müslim vatandaşları yanısıra,
gayr-müslimler arasındaki savaşlarda esîr düşecek mağdur zayıfları esâretten kurtarma görevini yükleyeceği de anlaşılabilecek bir hakkattir.
Yukarıda değinilen Zekât Fonu’ndan öncelikli olarak aşağıda açıklanacak Kitâbet Sözleşmesi yapacaklara yardım edileceği ise açıktır.46
II - Özgürlük Sözleşmesi (Kitâbet) Yaparak Salıverme
İslâm Toplumu Yönetimi’nin ve kişilerin yapabilecekleri bir
görevleri de hürriyetleri için belirlenecek fidyelerini ödemek
üzere kendileriyle özgürlük sözleşmesi (Kitâbet) yapmak isteyecek esîrleri ile anlaşma yapmaktır. Ödemelerini yapmada onlara mâlî yardımda bulunmaktır.47
Kitâbet’le ilgili âyette Rabbimiz şöyle buyurur:
“Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah’ın, kendilerini
kendilerine yeterli kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar.
Mâliki/Velisi olduğunuz (mevcut köleler ve alınacak
esîrler) sizden özgürlüklerini kazanmak üzere anlaşma yapmak isterlerse, bu anlaşmanın onların yararına olduğundan emin olduğunuzda onlarla anlaşma yapın. Allah’ın size
verdiği mallardan onlara da verin.
46. Yemîn ve Zıhâr kefâretlerinde âzâd edilecek esîrlerin Müslüman olmaları şartı getirilmediği gibi Zekât ve Kitâbet Sözleşmesi yardımı yapılacak
esîrler için de getirilmemiştir.
47. “(Osmânlı Devleti’inde) Mükâtebe denilen bu sözleşmeye göre, kölenin
kendi başına çalışıp kazancını biriktirmesine izin veriliyor, böylece sözleşmede belirtilen sürenin sonunda kendi fidyesini ödeyip özgürlüğünü satın alması mümkün oluyordu. Gerek bu durumun kendisi, gerekse
İslâmiyetin köleleri âzâd etmenin erdemini vurgulaması ve bir hayır-sevap işi olarak sürekli teşvik etmesi, Osmânlı toplumundaki köle nüfusunu
sürekli durmaksızın aşındırıyordu. (Halil İnalcık, Osmânlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Târihî, 1/341)
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İffetli olarak yaşama kararını sürdürürlerse, dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için câriyelerinizi
(kendi öz kızlarınız gibi görerek) Biğa’ya (zinâya/evliliğe/
kitâbet akdine) zorlamayın. Ancak onları zorlayanlar (bilmelidirler ki) zorlamaları-zorlanmaları sonrasında bile Allah (o
kadınlar için) sınırsız bağışlayıcı, tarif edilemez merhamet
edicidir.”48
Bu âyet, mâlikleri özgürlük sözleşmesi olan kitâbet’e yönlendirdiği gibi esîrleri/köleleri de kendilerine özgürlük yolunu
açacak kitâbet’e teşvik etmektedir. Peygamberimiz de bu yönlendirmeyi şöylece pekiştirmiştir:
“Allah kitâbet sözleşmesi gereği yapacağı ödeme için kuluna
yardımı üstlenmiştir.”49
Aşağıda sunulacak misalde görüleceği üzere esîr tarafından yapılacak Kitâbet akdi talebi red edilemez ve bu akidden
yapıldıktan sonra da dönülemez:
Enes’in kölesi/esîri Sîrin, Enes ile Kitâbet Sözleşmesi yapmak
ister. İsteğinin red edilmesi üzerine Sîrin dâvâyı Halîfe Ömer’e
götürür. Ömer, Kur’ân’ın hükmüne (Nûr 33) atıf yapar. Enes’i kamçılatır ve onu Kitâbet sözleşmesi yapmaya mecbur eder.50
48. Nûr 33.
Beğa fiilinin mastarı Buğa’ gelirse talep etti, Biğa gelirse zinâ yaptı
mânasına gelir. (Ahterî Kebir, s. 141)
Âyette geçen ve genç câriyeleriniz olarak çevrilen Feteyât için 3. Bölümün
2 nolu kısmına bakınız.
Kitâbet Emri Vücûb İfade Eder
Bir başka anlama yönlendirici sebepler olmadıkça “Emir” vücûb içindir.
Kitâbet emrine icâbetin vücûbuna ilişkin olarak Abdullah İbn-i Ömer örneği için bak. Buhârî Mükâteb 1.
Beğa fiilinin Biğa şeklindeki mastarı Kur’ân’da burada kullanılır. “İkrâh” fiili
ile ve belirlilik takısıyla gelen Biğa, zinâ mânasına gelebileceği gibi âyetin
bağlamı ve iki “İbtiğa” fiilininin arasındaki konumu sebebiyle evliliğe ve
kitâbet akdine zorlama mânasına da gelebilir. (Beğa’nın zinâ mânası için
bak. Meryem 20.)
49. İbn Mâce Itk 3, Hn. 2518.
50. Bak. Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 2/238.
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Kitâbet Teklifini Esîr de Red Edemez
Rabbimizin buyruğu esîrlere yönelik olduğu ve hürriyet
de asıl olduğu için esîr de mâlik tarafından yapılacak mâkul
kitâbet teklifini red edemez.
Sevgili Peygamberimiz bir taraftan Allah’ın yardımını müjdelediyordu. Diğer taraftan ise köle Selmân örneğinde görüldüğü üzere esîrleri/köleleri bizzât kitâbet sözleşmesine yönlendiriyor, sahâbîlerini de sözleşme yapanların ödemelerine
mâlî katkıda bulunmaya teşvik ediyordu.
Selmân, Hz. Peygamberin teşviki ile üç yüz hurma fidanı dikmek ve 40 okiyye altın vermek üzere kitâbet sözleşmesi
yapmıştı. Peygamberimizin, ”Bu kardeşinize yardım ediniz,”
emri üzerine şart koşulan altın, sahâbîler tarafından karşılanmıştı.51
Kaldı ki Peygamberimizin Bedir esîrlerinden bazılarını,
okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakmayı kabul etmesi de bir tür Kitâbet Akdi olmuştur.52
Esîrin/kölenin kendi iş gücüyle kendisini özgürleştirmesi
olarak tanımlanabilecek Kitâbet sözleşmesinde, mâlikin fidyesini, câriyenin de özgürlüğünü alma amacı vardır. Her iki gaye
de meşrûdur. Bu sebeple câriyeye yardım edilmelidir. Ancak
meşrû bir amaca gayr-ı meşrû yolla gidilemeyeceğinden câriye
doğrudan veya dolaylı olarak vücudunu satmaya zorlanamaz.
Bunun içindir ki yukarıda meâli verilen âyette “Allah’ın size
verdiği mallardan onlara verin.” buyrulmakta, “Câriyelerinizi
Biğa’ya (zinâya…) zorlamayın.” emri verilmektedir. Peygamberimiz de hür- câriye ayırımı yapmaksızın «Zinâ kazancının pislik olduğu ve ondan kaçınılması …» uyarısında bulunmaktadır. Ayrıca O, “Şarkıcı câriyelerin getirisinin de pis olduğunu”53
51. Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 7/632.
52. M. Ebû Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed, 1/386.
53. Müsned 3/464; Darimî Hn. 2624.
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dile getirmekte, nasıl kazandığı bilinmeden câriyelerin kazancından yararlanmayı yasaklamaktadır. Sahâbî Râfi b. Rufâa şöyle anlatmaktadır:
“Allah’ın Resûlü parmaklarıyla bir bir sayarak câriyelerin
ekmek yapmak, ip eğirmek ve yün atmak gibi bizzât elleriyle
yaparak kazandıkları dışındaki kazançlarından yaralanmayı yasakladı.”54
Peygamberimiz, câriyelerin cinsel istismara uğratılabileceği kaygısı ile olsa gerektir, âzâd edilecek karı koca esîrler/köleler
arasından önceliğin erkeğe verilmesini de tavsiye emektedir55
-Salât üzerine olsun O’nun yetiştirdiği yıldız şahsiyetlerden
Halife Osmân b. Affân da bir hitâbelerinde şöyle buyurmaktadır:
“Sanatı olmayan câriyeyi kazanmaya mecbur etmeyiniz.
Zirâ kazanmaya zorladığınız zaman cinsel organı ile kazanmaya
kalkar….”56
54. Avnül- Mâbûd, 9/294.
55. İbn Mâce, Hn.2532.
56. Muvatta K. Cami B. Emri bir-rifkı bil-memlûk
Câhiliye Döneminde Hür Kadınlar Açıktan Zinâ Yapmazlardı.
Bunu Peygamberimizin Mekke’nin Fethi’nde kadınlardan zinâ yapmamaları için de bîat alırken Ebû Süfyan’ın karısı Hind’in hayretler
içinde “Hiç hür kadın zinâ yapar mı?” demesinden de anlıyoruz.(İbn
Kesîr es-Sîretün-Nebviyye, 3/605)
Ama câriyeler zinâ yapardı, yaptırılırdı. Onlara Zâniye veya Müsâfiha denirdi.
Dümetül –Cendel benzeri bazı panayırlarda Benî Kelb gibi bazı kabileler
ekonomik çıkar için câriyelerine zinâ yaptırırlardı. Bu da tabîi karşılanırdı.
İslâmî dönemde Abdullah b. Ubeyy gibiler de câriyelerine şiddet kullanarak zinâ yaptırmaya kalkışmışlardı. Amaç para kazanmak, misafire câriye
ikram edip ün salmak veya çocuk doğurtup kölelerinin sayılarını çoğaltmaktı. İslâm bütün bunları yasakladı.
(Bak. Günaltay Şemsettin İslâm Öncesi Araplar ve Dinleri Ankara 1997, s.
122-3; İbn İshâk, s. 58; İbn Kesîr Tefsîrul-Kur’ânil-Azîm, Nûr 33; Mümtahine
12; M. Hamidullah İslâm Peygamberi s. 788)
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III - Hata İle İnsan Öldürme Cezası Olarak Salıverme
Câriyeleri hürriyete kavuşturmak için yukarıda açıklanan
yapılabilir olanlar yanısıra hata ile insan öldürme cezası da hürriyete kavuşturucu Kur’ânî bir yol kılınmıştır.
“…Bir mümini hata ile öldürenin yapması gereken, bir
esîri hürriyetine kavuşturmak ve ölenin ailesine bir diyet
ödemektir...”57
Hata yoluyla insan öldürmeye getirilen esîr azadı cezası,
İslâm’ın esâreti/köleliği ölüm; âzâd etmeyi ise diriltme olarak
gördüğünün kanıtıdır. Çünkü diriltilemeyecek ölü yerine âdetâ
ölü olan esîr/köle diriltilmektedir. Buradan hareketle ve Kur’ânî
mantıkla (Mâide 32) bir kişiyi köle etmeyi insanlığı köle etme; bir
köleyi azadı da insanlığı âzâd olarak değerlendirebiliriz.
Burada önemle vurgulanması gereken husus, hata ile insan öldürme cezası olarak âzâd edilecek esîrin Müslüman olmasıdır.
Âzâd edilmek için Câhiliye döneminden intikal eden kölelerden ve İslâmî dönemde alınan esîrlerden Müslüman olanların ve Müslümanlar arasında namaz kılanların tercih edildiğini
söyleyebiliriz.58 Olması gereken de budur. Sunacağımız aşağıdaki misal de bu tercihi örneklendirmektedir:
Peygamberimiz köle/esîr olduğunu bilmeden Müslüman
bir kişi ile Medîne’ye hicreti konusunda biatlaşır. Bu kişinin Seyyidi/mâliki ortaya çıkınca, Peygamberimiz “Onu bana devret”
der ve onu iki siyah köle ile takas eder.59
Ancak yemîn ve zıhâr kefâreti olarak hürriyetine kavuşturulacak esîrler arasında inanç, köken, dil ve renk ayırımı yapılmamıştır.
57. Nisâ 92.
58. Buharı Itk 16-19; İ. Kesîr Mâide 33.
59. Müslim Müsakat 23, Hn. 1602.
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Hata ile insan öldürme cezası olarak salıverme Kıyâmet
Günü’ne kadar geçerliliğini koruyacak bir yöntemdir. Çünkü
başta iş ve trafik kazaları olmak üzere hata ile insan öldürme
durmayacaktır.
IV – Yemîn, Zıhâr, Orucu Cinsel İlişki ile Bozma ve
Eş ile Âdet Halinde İken İlişkiye Girme Kefâreti
Olarak Salıverme
Kur’ân’da Yemîn ve Zıhâr kefâreti ile ilgili âyetler:
“…Bilerek yaptığınız yemîni bozmanın kefâreti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisiyle on fakiri doyurmak veya giydirmek yahut bir esîri özgürlüğüne
kavuşturmaktır.”60
“(Boşama amacıyla eşlerinin vücut organlarını annelerinin
vücut organlarına benzeterek) Zıhâr yapan ve sonra da bu
sözlerinden dönenler, onlarla cinsel ilişkiye girmeden önce
bir esîr âzâd etsinler. Size verilen öğüt budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”61
Orucu Cinsel İlişki ile Bozma Kefâreti …
60. Mâide 89.
61. Mücâdele 3.
Zıhâr Nedir? Cinsel hakları dahil kadının mağdur edilmesini onaylamayan İslâm Zıhârı yasaklamıştır. Zıhâr eşin sırtı, (göğüsleri, karnı, uyluğu,
cinsel organı gibi bir uzvunu) anaya (veya nesep, süt veya evlilik yoluyla
haram kılınmış bir kadına) benzetmektir. Câhiliye döneminde bir tür boşama yöntemi olarak kadını “kocalı-kocasız durumda bırakmak” anlamı taşıyan Zıhâr, İslâm’da yemîn benzeri bir işlem kabul edilmiştir. Bunun kefâreti
de yemîn kefâretinin benzeri olmuştur.
Kur’ân ve Sünnet dilinde zıhâr olarak isimlendirilen ve ana ile sınırlandırılan fakat bazı İslâm bilginlerince kapsamı genişletilen bu benzetmeye,
İslâm’ın genel prensiplerinden hareketle -içtihâdî olarak-ensest ilişkileri
çağrıştırıcı sözleri, filmleri ve eylemleri de katabiliriz. Katmalı ve zıhâr gibi
yasaklamalıyız da. İslâm’da yerilen zıhâr yasağının çağımıza yönelik mesajı
da bu olsa gerektir. Zirâ giderek artan ensest ilişkilerin bir ölçüde sözlü
ve fiiili benzetmeler ve tesettürsüzlükten kaynaklandığında şüphe yoktur.
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Orucu cinsel ilişki ile bozma kefâreti, Ku’ân’da yer almaz.
Allah’ın Resûlü’nün muhtemelen Zıhâr kefâretinden hareketle
koyduğu bu kefâretin mâlî gücü olanlar için belirlenen üç seçeneğinden ilki de esîr azadıdır.
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor.
Bir mümin Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöyle deyiverdi:
- Mahvoldum Yâ Resûlallah!
- (Dur bakâlim) Seni mahveden nedir?
- Ramazan orucunu tutarken, karımla cinsel ilişkide bulundum.
- Âzâd edecek bir esîr (köle) bulabilir misin?
- Hayır, bulamam.
- Ardarda iki ay oruç tutabilir misin?
- Hayır, tutamam.
- Altmış fakiri doyurabilecek yiyeceği bulabilir misin?
- Hayır.
Bu diyalogdan sonra adam oturdu. Bu sırada Allah’ın Resû
lü’ne içi hurma dolu bir zenbil getirilince:
- Al da bunu sadaka olarak dağıt, buyurdu.
Adamcağız ise şöyle dedi:
- Bizden daha fakirine mi vereyim Ya Resûlallah!
Allah’a yemîn ederim ki bir ucundan diğer ucuna kadar
Medîne’de bu hurmaya bizden daha ihtiyaçlı olan bir tek aile bile
yoktur.
Allah’ın Resûlü, genelde sadece tebessüm buyurmak âdeti
iken adamcağızın bu sözleri üzerine, yan dişleri görülecek kadar
güldüler ve şöyle emir buyurdular:
- Hadi git de bunu ailene yedir.62
62. Buhârî Edeb 519; et-Tac 2/67.
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Eşle Adet Halinde İken İlişkiye Girme Kefâreti
Bir adam Sevgili Peygamberimize gelerek adet halindeki
eşiyle ilişkiye girdiğini ve ne yapması gerektini sorduğunda Hz.
Peygamber ona “bir nesime/esîr-köle âzâd etmesini“ emretmiştir. O dönemde fidye bedeli de bir dînardı 63
V- Allah’ın Rızasını İsteyerek Salıverme
Âzâd etmenin Yüce Rabbimiz tarafından Cennet’e götürücü erdem olarak açıklanması, Peygamberimizin diliyle de Cehennem azabından kurtuluşa erdireceği müjdesinin verilmesi
esîrler/köleler için hürriyet yollarını ardına kadar açmıştır.
Kur’ân’da şöyle buyrulur:
{“…Esîrlere İhsan’da bulunun/Allah görüyor bilinci
içinde onlara iyilik yapın, güzel davranışlar sergileyin…”64
“Aşılması gereken (Allah’ın rızâsına erdirici) yokuşun ne
olduğunu sana kim bildirebilir? O bir esîri âzâd etmektir65.
Yahut kıtlık gününde yetîm akrabaya veya bîçâre yoksula
yemek yedirmektir. Sonra da (bu ameller çizgisinde) îman etmek ve birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden
olmaktır. İşte onlar Cennetlik olan Ashabül -Yemîn’dir.”}66
63. Mecmeüz-Zevâid, 4/299. Peygamberimiz bu hadîsi ile Beled 13’e açıklık
getirmiştir.
64. Nisâ 36.
65. Beled 13.
Bu âyette geçen «Fekk-ü Rakabeh” Peygamberimiz tarafından “Fekkül‘Âni’ye/esîri âzâd eme” şeklinde açıklanmıştır. (Buhârî, Cihâd 171) Ayrıca,
Fekk-ü Rakabe’yi Muhammed sûresinin 4. âyetinde geçen “Şüddül-Vesâk/
Rakabeleri sımsıkı bağlayın,” ifadesinin karşıtı olarak da değerlendirebiliz.
Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
66. Beled 12-18.
Rakabe’nin ilk çağrıştırdığı anlam esîrdir. Çünkü İslâm’ın ilk muhatabı olan
Câhiliye toplumunda da gayr-ı meşrû yollarla hürriyetleri gasp edilen insanlar önce esîr edilir, belirlenen fidyeleri ödenmeyince de köleleştirilirdi.
Bir uygulama da şöyleydi: Kişi savaş sonrasında aldığı esîrin kâkülünü
keserek ok torbasına koyardı. Fidyesi verilinceye kadar da saçları yanın-
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Bakara sûresinin 178. âyetinde de şöyle buyrulmaktadır:
“… Allah’ın rızasına götürücü gerçek hayrın bir bölümü de sevdiğimiz mallardan Rikâb’ ın/esîrlerin azadı için
harcama yapmanızdır….”
Rabbimiz Kur’ân’da esîrlere genelde “İhsanı”, özelde salıverilmelerini emrederken Allah’ın Resûlü de şöylece müjdeler vererek yüreklendirir:
* “Bir kişi bir Müslüman’ı esîrlikten kurtarırsa, Allah kurtarılan
esîrin her bir organına karşılık kurtaranın bir organını hattâ cinsel
organına karşılık cinsel organını Cehennem ateşinden kurtarır.”67
** “Ölen annemin ruhu için esîr âzâd etsem, ona bir fayda sağlar mı diye soran kişiye de, Peygamberimiz -sağlarbuyurmuşlardır.”68
Peygamberimiz, “Cehennem’den uzaklaştırıp Cennet’e yaklaştıracak ameli öğreten öğütlerinde” de şöyle buyurur:
*** E’tikın-Nesimete ve Fekk-ü-Rakabe/ Kişiyi âzâd et,
esâret bağını çöz.
İkisi bir değil mi denilince de şu açıklamayı yapar:
-İlki tek başına bir canı azad etmektir. İkincisi ise âzâd
edilmesini sağlayacak nakide yardımcı olmaktır.69
Bu bahsi noktalarken altını çizmemiz gereken bir diğer
hakîkat de şudur:
Allah’ın doğuştan verdiği devredilemez bir hak olduğu için
da tutardı. Kâkül kimin yanındaysa esîrin sahibi o olurdu. (Corci Zeydan
Medeniyet-i İslâmiyye Târihî, 4/36, Mevâlî Bahsi, İstanbul 1927)
67. Müslim Itk, Bab-u Fazlil-Itk. Kısmî bir rivâyet için bak. Tecrîd-i Sarîh Ter. Hn.
1111.
68. Muvatta İtâke, İItkul-hayyi anilMeyyiti.
69. İbn Kesîr, Tevbe 60.
Mahkemeye tescîl ettirme yoluyla âzâd etme için bak. A. Akgündüz,
Osmânlı’da Harem S. 146.
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âzâd edilerek hürriyetine kavuşturulacak kişiler, özgürlüğü red
edemezler.70
VI- Şiddete ve Baskıya Uğratılmaları Sebebiyle
Salıverme
Genelde esîrlerin/kölelerin özelde câriyelerin dövülmeleri,
yaralanmaları, işkenceye uğratılmaları, zorla ilişkiye girilmeleri,
cebren evlendirilmeleri ve fuhşa zorlanmaları sebebiyle salıverilmeleri de Allah’ın Rasûlü’nün Kur’ân çizgisindeki uygulamaları ile yasallaştırılmıştır.
-Salât ve Selâm üzerine- olsun O: “Allah’ın sizin üzerinizdeki gücü, sizin esîrleriniz/köleleriniz üzerinizdeki gücünüzden
daha büyüktür.”şeklinde gerekli uyarılarda bulunmuş, “Köleleri/
Câriyeleri dövmenin kefâreti/cezası onları hürriyete kavuşturmaktır.” buyurmuştur.71
Değinildiği üzere, câriyelerin fuhşa zorlanmaları da özgürlüklerine kavuşturulma sebebi kılınmıştır.
Meselâ, Medîne’nin ulularından olup kalbi îman etmemiş
olan Abdulah b. Ubey’in Müslüman olan câriyesi Muâze’yi fuhşa zorlaması üzerine, Peygamberimizin emriyle Hz. Ebû Bekir
tarafından -Medîne İslâm Devleti adına- özgürleştirilmek üzere
Muâze’ye el konulmuştur.72
VII- Usul Ve Fürû’ İlişkisi Sebebiyle Salıverilme
Ana-baba-dede veya evlat-torun gibi usûl ve furûun ya da
nikâh yönünden kendisine haram olan kişinin esîri olan erkek
veya kadın/câriye de salıverilir.73

70. Allah rızası âzâd etme örneği olarak bak. Kadı Sicillerinde İstanbul s.670.
71. Müslim Eymân 30-33.
72. İbn-ü Kesîr, Nûr 33.
73. İbn Mâce Hn. 2525; et-Tac 2/271.
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VIII- Vasıyet Yolu ile Salıverme
İslâm, müminleri vasiyet yoluyla fertlerin ve bütün bir toplumun yararlanacağı hayırlara yönlendirmiştir. Kişilerin mîras
bırakacakları mallarının üçte biri ile sınırlı olarak yapabilecekleri bir hayır da esîr/köle azadıdır. Bunun içindir ki sahâbîlerin
hayatında bu yolla salıvermenin örneklerini görebiliyoruz. Bir
Ensarî’nin altı kölesinin âzâdını vasiyet etmesi, bunun örneğidir.74
IX – Evlendirme ve Evlenme Yolu ile Salıverme
Kişiler, Kur’ân’ın öğüdü/emri gereği olarak (Nûr 32), uygun/
erdemli gördükleri erkek veya kadın esîrleri evlendirebilirler:
«Sizden (Müslüman olan) hür bekâr ve dulları, erkek
esîrleriniz ve kadınlarınızdan/câriyelerinizden de (Müslüman veya Ehl-i Kitab olup) sorumluluk üstlenebilecek olanları evlendirin...»
Evlendirilemeyecek olanlar, yalnızca Allah’a ortak koşanlarla, zinâ yapanlar ve zinânın özel bir türü olan metres ilişkisine girenlerdir.75 Onlar, sadece çeşitli hizmetler için istihdâm
edilebilirler.
Savaş sırasında, esîr alındıktan ve İslâmî yönetimce dağıtım yapıldıktan sonra bile savaş esîri olan câriyelerle nikâhsız
ilişkiye girilemez.76 Böyle bir ilişki, zinâ cezasını gerektirir. Şüphe sebebiyle ceza düşse de câriye hür olur. Onlarla ancak onayları altında evlenilebilir. Câriyeler bedenen ve rûhen ihtiyaç
duymaları ve uygun bulunmaları halinde evlendirilirler.
74. Müslim Eymân 12, Hn.1668.
Vasiyet ve vasiyetin mîrasçılar tarafından uygulanması gereğine ilişkin olarak bak. Bakara 180-1182; Nisâ 11-12.
Hicrî 932 yılında İstanbul/Üsküdarda vasiyet yoluyla yapılan bir âzâd işlemi için bak. Kadı Sicillerinde İstanbul s.172.
75. Nisâ 25.
76. Konu, dördüncü bölümde Kur’ân âyetleri çizgisinde açıklanacaktır.
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Şartlarını taşıyan tâlipleriyle evlenmeleri/evlendirilmeleri diğer sekiz madde halinde açıklanan işlemler gibi câriyelere
hürleşme yolunu açabilir.77 Çünkü açıklanacağı üzere câriyenin
yetkili yönetici izniyle kendi mâliki ile evlenmesi onu hürleştirir.
Mâlikinin izniyle bir başkası ile evlenmesi de ona hür olma
yolunu açabilir. Çünkü alacağı mehir, hürleştirici kitâbet akdi
için ilk adımı oluşturabilir. Burada rızâsı dışında zorla veya vaadle kandırılarak ilişkiye girilen câriyenin yargı yoluyla özgürlüğünü kazanabileceğinne de değinmiş olalım.
Yukarıda dokuz madde halinde açıklanan Kur’ân ve Sünnet emirleri ve öğütleri gereği yapılması gerekenler, esîrleri/
câriyeleri birkaç yıl içinde hürriyetlerine kavuşturucu ve onları İslâm Toplumu’nun üyeleri ve bir ölçüde olsun yürekten bağlıları haline getirici etkinliktedir. Çünkü sunacağımız hadîste
özetlendiği üzere amaç onları özgürleştirmedir.
-Salât üzerine olsun- Hz. Muhammed şöyle buyurur.
“Vahiy Meleği Cibrîl esîrler-köleler lehine bana öylesine tavsiye nitelikli baskılar yaptı ki ben onların belirlenecek
süre sonunda mutlaka âzâd edilmeleri gerektiği hükmüne
vardım.”78
Kur’ân’dan aldığı ölçü ile insan hayatı ve özgürlüğüne büyük önem veren Allah’ın Resûlü, anlamını sunduğumuz bu
hadîsleri çizgisinde yaşamıştır. O, Medîne döneminde hukûkî
yollarla mülkiyetine geçen esîrleri /köleleri-câriyelerini uzun
77. Ömer b. Abdül-Aziz, Mağrib’te Berkâ’da alınan esîrler ile evlenme tâlimâ
tını göndermiştir. Osmân Gazi’nin yaptığı savaşlarda alınan esîr kadınlar
da câriye olarak istihdâm edilmeyip, nikâh yapılarak Türklerle evlendirilmişlerdir.
78. Beyhakî, es-Sünenül-Kübrâ, Beyrut, 1992, 8/1.
Bu hadîsin benzeri bir diğer hadîste de şöyle buyrulur:
“Dostum vahiy meleği Cibrîl bana esîrler /köleler lehine öylesine öğretilerde
bulundu ki, ben insanların aslâ köleleştirilip istihdâm edilemeyeceğini kavradım.”
Her iki hadîste geçen (Zann) fiili için bak. Rağıb, Müfredât, Zann maddesi.
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süre bu statüde tutmamıştır. Ölümünden önce şahsına ve kurduğu İslâm Devleti’ne ait olanların tamamını da âzâd etmiştir:
“O, vefatında geriye ne köle bıraktı, ne de câriye.”79
Yukarıda açıklanan salıverme yollarını ibâdetleştirerek yasalaştıran âyetlerin mevcut köleleri mi yoksa Kıyâmet Günü’ne
kadar oluşabilecek esîrleri mi merkeze aldığı konusuna da değinme gereğini duyuyoruz.
79. Bak. Müsned(Ahmet Şakir neşri ) 4/256, Hn. 747.
Peygamberimizin Câriyelere Merhameti
Kur’ânî doğrultuda yaşayan Sevgili Peygamberimiz, kadınlığın ve esâretin
sebep olduğu maddî ve mânevî zayıflıklarından ötürü özellikle câriyelere
karşı pek merhametliydi. Medîne’li câriyelerden her hangi biri, onun elinden tutarak bir tarafa çeker, ona derdini anlatabilirdi. (Buhârî Edeb 61)
Bir defasında pazar alış verişi yapması için kendisine verilen parayı kaybettiği için ağlayan câriyenin kaybettiği parayı vermiş, sahipleri tarafından
dövüleceği korkusuyla ağlamayı sürdürmesi üzerine de, onların yanına giderek aracılık yapmış, üstelik onun âzâd edilmesini sağlamıştı. Peygamberimizin câriyelere derin ilgisinin bir özel sebebi de vardı.
Çocuk-Ana Yakınlığı
Çünkü onun câriyelerle ilk ilişkisi çocukyakınlığıydı. Annesi Âmine’in vefatı sonrasında onun bakımını, doğumundan itibaren onunla ilgilenen
ailenin hizmetlisi Ümm-i Eymen üstlenmişti. Ümm-i Eymen, Habeşli siyah
bir câriye idi. Efendimiz için o, ailesinden mîras kalmış bir câriye değil, bir
anaydı, onun deri rengi ana rengiydi. Peygamberimiz âzâd ettiği Ümm-i
Eymen için. “O benim annemdi” derdi. İlâhî hikmete bakınız ki câriye
Ümm-i Eymen ona analık olurken, genç köle Zeyd b. Hârise de evlâtlık olmuştu.
Zeyd ve Eşi Ümm-i Eymen
18 yaşında iken İranlı bir grup tarafından el konulup köleleştirilen Zeyd,
Peygamberimizin eşi Hatice (r.a.) tarafından satın alınmış ve O’nun s.a. hizmetine verilmişti. Zeyd, Peygamberimizi, babasına ve ailesine tercih edince Peygamberimiz onu âzâd ederek bütün Mekke’ye, evlâtlığı ve mîrasçısı
olarak ilan etmişti. (Ahzâb 37) Evlâtlık uygulaması kaldırılıncaya (Ahzâb 4-5)
kadar evlâdı olarak anılmıştı.
İşte bu Zeyd, O’na îman eden üçüncü kişi olmuştu. Aradaki yaş farkına rağmen âzâdlı Zeyd, Ümm-i Eymen ile evlenmiş ve köle asıllı bu iki âzâdlıdan
Peygamberimizin torunları kadar içten sevdiği ve 18 yaşında iken ordu
komutanlığına getirdiği Üsâme b. Zeyd doğmuştu. (M. Ebû Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed 1/166, 181, 289, 295, 2/44-45)

Kölelik Devrinin Kapatılması ve “İslâm Savaş Esîrliği Sistemi”

91

Özgürlüklere kavuşturucu âyetleri ve bu âyetlerin yer aldığı sûreleri inceldiğimizde (Tevbe 60, Nûr 32-33, Nisâ 36, 92, Mâide 89…)
bunların esîrliği meşrûlaştıran ve esîrlerin fidyeli veya fidyesiz
olarak salıverilmelerini emreden Muhammed 4 den sonra indirildiğini görmekteyiz. Mekki olan Beled sûresinde geçen fekk-ü
rakabenin bile Peygamberimiz tarafından esîrlerin azadı olarak
açıklandığını biliyoruz.80
Bu da ilgili âyetlerin esîrlere ilişkin olduğunu ve Kur’ân’ın
kullandığı “Mâ Meleket…” gibi kapsayıcı ifadeler çizgisinde Peygamberimiz tarafından Câhiliye döneminden gelen ve önemli
bir sayıda olan kölelere de teşmil edildiğini kanıtlamaktadır.

80. Buhârî Cihâd 171.
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Üçü n cü B ö l ü m

Savaş Esîri Câriyeler, Köleleştirilemez
(Esîri Köleleştirerek Rab’leşmede Cehennem, Âzâdta Cennet Vardır)

Gerçekler Bilinmiyor muydu?
Tarihî dönemlerde ilim adamlarımızın bir
kısmının yaşanılan şartların etkisiyle ve
daha önceki ilmî çalışmalara güven duymaları sebebiyle, açıklamaya çalıştığımız bir kısım hakikatleri bilmedikleri bir gerçektir. Bunun örneklerini görebiliyoruz.
Böyle olmakla birlikte bizim tespit edebildiğimiz gerçeklerin daha önce tespit edilmiş
olduğundan da hiç mi hiç şüphe etmiyoruz.
Ne var ki giderek gelişen fetihlerle birlikte
Emevîler ve Abbâsîler döneminde babadan
oğula intikal sistemi gibi köleleştirme ve esîr
pazarlarından odalık câriye satın alma uygulaması da kökleştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
Başta bu dönemde yetişen Müctehid İmâm
lar olmak üzere gerçekleri dile getiren ilim
adamlarımız, kılıç gücüyle oluşturulan
siyâsî, iktisâdî ve ictimâî/sosyal yapıyı İslâmî
çizgiye getiremişlerdir. Onların düzeltemedikleri mevcut yapı-ileride açıklanacak sebeplerle- meşrûlaştırılmıştır. Bunlar, doğruluğuna inanılarak yapılan yeni yeni içtihatlarla da pekiştirilmiş ve yaşatılmıştır.
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İslâm Köleleştirmeyi Bütün Peygamberlerin
Diliyle Yasaklamıştır

İslâm’ın, meşrû savaş sonucunda esîr alınabileceğini, esîr
lerin yalnızca karşılıksız veya fidye karşılıklı olarak salı verilebileceklerini, ancak öldürülemeyeceklerini veya köleleştirilemeyeceklerini nasıl yasalaştırdığını yukarıdaki bölümde açıkladık.1
Bu konuyla iligi olarak Yüce Dînimiz’in koyduğu kuralları beyan
ettik. Ne var ki İslâm, bu şekilde alternatif düzenini oluşturarak
kendi toplumu için yasakladığı köleliği, köle edinmeyi ve köle
olmayı sadece Muhammed sûresinin 4. âyetiyle değil, Kur’ân’ın
bütünüyle haram kılmıştır.
Şimdi bu konuya açıklık getirmeye çalışâlim. Önce bir temel kuralı hatırlatalım:
Kur’ân-ı Kerîm’de “kendilerine has olduğu” kaydı konulmaksızın önceki Peygamberlerin şerîatlerinde geçmiş ümmetlere/tarihî topluluklara haram kılınan işlerin, bizlere de yasak
oluşturacağı hususu İslâm bilginlerinin üzerinde birleştikleri
temel kuraldır.”2
1. Geleneksel fıkhımıza göre özgür insanlar savaş esirleri köleleştirilebildiği
gibi, köleleştilen esîr kadınların malikleri dışındaki eşlerinden doğuracakları çocuklar da köleleştirilebilir. Köleleştirilen insanlar alınıp satılarak
da kölelik yaşatılabilir. (Mezahibin delillerini bir arada görmek için bak.elMevsûatü’l-Fikhiyye, Cüz 23. Rekîk Maddesi)
2. Şûra 13.
Bütün Peygamberler Kölelikle/Odalıkla Mücadele Ettiler
Allah, Nisâ sûresinin 1-25 ve özellikle de câriyelerle evliliği ve evlilik şart
larını içeren 24-25 âyetlerinden sonra şöyle buyurur:
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Kur’ân’ın Köleliği Yasaklayıcı Genel Açıklamaları
“Biz Âdemoğullarını yücelttik…” âyeti ile de insanların
yüceltildiği açıklanmıştır. Yüce kılınmanın ilk gereği özgürlüktür. Bu sebeple Insanı köleleştirmek/odalıklaştırmak fıtratı tağyir olarak Şeytanî bir işlemdir. (İsra 70, Nisa 119)
Kuluk Tâğût’a Değil Allah’adır
a- Allah göklerdeki ve yeryüzündeki varlıkları insan için,
insanı da kendi zâtına ibâdet/kulluk etmesi için yaratmıştır.
Kur’ân’ın açıklamasına göre yeryüzünde yaşamış olan bütün
topluluklara Peygamberler gönderilmiş ve bu Peygamberler
de sadece Allah’a kulluk/kölelik edilmesi ve Tâğut’tan (nefis,
kişi, ilke, kurum ve rejim türünden tüm bâtıl otoriter güçler) kaçınılması için çağrıda bulunmuşlardır.3
“Allah size iyiyi-kötüyü, helâli-haramı açıkça bildirmek, sizi geçmiş
Peygamberlerin ve onlara uyan, insana saygılı hürriyetçi insanların
yoluna yöneltmek ve günahlarınızı bağışlamak ister. Alla herşyi
bilen ve neylerse güzel eyleyendir. Allah sizi insanları köleştirmek/
odalıklaştırmak türü günahlardan arındırmak isterken sömürücü
arzu ve ihtiraslârının esîri olan insanlar da insan haklarına saygıdan
büsbütün sapmanızı isterler. Allah sorumluluklarınızı azaltmak ister.
Çünkü insan (özellkle cinsel arzularını dizginlemede) zayıf yaratılmıştır
“ Nisâ 26-8.
Yüce Allah, bu âyetlerle câriyelerle evliliğin Peygamberlerin teblîğinde yer
aldığına işaret eder. Rabbimiz odalık alma günahından bizi uzaklaştırırken
şehvetlerine uyanlar bizi nikâhsız olarak odalık edinme bataklığına düşür
mek ister. Oysaki Allah, zayıf yaratıldığımız için câriyelerle evliliği onaylayarak hükmünü hafifletti. (İbn Kesîr Nisâ 28) Böylece odalık edinme yolu
tıkandı. İyice bilinmelidir ki Kur’ân’da köleliğe/odalığa ilişkin bir yapı yok,
geçici esâretle ilgili bir yapılandırma vardır.
3. Câsiye 13; Fatır 24; Nahl 36.
Sahâbiler, son Peygamber Hz. Muhammed’de kemalini bulan bu gerçeği
derinden kavramışlar, ruhlarının derinliklerine sindirmişlerdi. Sasanî orduları başkomutanı Rüstem’in İslâm ordusu temsilcisi Rub’ ibn Âmir’e -Amacınız nedir? Mal mı şan mı? - diye sorması üzerine şöyle cevap verir:
-Allah bizi, insanları insanlara kölelikten Alah’a kulluğa, dünyanın
darlığında dünya ve âhiretin genişliğine ve dinlerin zulmünden
İslâm’ın adaletine çıkarmamız için gönderdi.
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Peygamberler aracılığıyla bildirilen ilâhî yasaların özünü
oluşturan Kur’ân, kendisini özetleyen Fâtiha sûresi ile de insanlara köleliği, köle edinmeyi ve köle olmayı yasaklamıştır. Ana
ibâdet kılınan namazın her rekâtında okunması görevleştirilen
Fâtiha’da, müminlere “yalnızca Allah’a kulluk edileceği, kula
kulluk-kölelik yapılmayacağı” şöylece tekrar ettirilmektedir: “(Emirlerine ve yasaklarına uyarak) ancak ve ancak Sana
ibâdet/kulluk-kölelik ederiz ve yalnızca Sen’den isteriz.”
Sevgili Peygamberimiz de, “Erkekleriniz Allah’ın abîdi/
köleleri, kadınlarınız da Allah’ın İmâsı/câriyeleridir.” buyurarak, sadece Allah’a kul-köle olunacağını ihtar etmiş, köleliği
meşrûlaştıracak tarzda ifadeler kullanılarak “İnsanlar için Rabbim/Sâhibim, Rabbetim/Sâhibem, Mevlâm, Kölem ve Câriyem”
denilmesini yasaklamıştır.”4
Peygamberler de Köle Edinemez
b- İnsanları yalnızca kendi zâtına kulluk etmeleri için yaratan5 Rabbimiz, Âl-i İmrân sûresinin 79. âyeti ile sıradan insanlar
şöyle dursun Peygamberlerin bile insanları kul/köle edinemeyeceklerini beyân etmektedir:

ِ ّٰان ِلب َشرٍ اَ ْن ي ْؤ ِتيه ه
ول
ما ك
َ الن ُب َّو َة ثُ َّم َي ُق
ُّ اب َوا ْل ُح ْك َم َو
َُ ُ
َ اللُ ا ْلك َت
َ َ َ َ
ِ ّٰون ه
ِ
ِ ِ
ِ ادا ۪لي ِمن ُد
الل َو ٰل ِك ْن ُكونُوا َر َّب ِاني َ۪ن ب َِما
ً ل َّلناس ُكونُوا ع َب
ْ
ّ
ِ َ ُك ْنتم ُتع ِّلم
﴾79﴿ ون
َ اب َوب َِما ُك ْن ُت ْم َت ْد ُر ُس
َ ون ا ْلك َت
ُ َ ُْ
“Allah’ın kendisine Kitap/vahiy, Hüküm/sağlam muhâ
keme ve Peygamberlik verdiği hiçbir kişinin, kalkıp insanlara, Allah’ın yanısıra bana da kullar-köleler6 olun deme hak
4. Nesâî, Amelül-Yevm, Hn. 241, 243; Müslim Eymân 8; Ebû Dâvûd Hn. 4806.
5. Zâriyat 56.
6. Allah’ın emirleri ve yasaklarına boyun eğme kulluk, insanların buyruklarına
kayıtsısız şartsız itaat etmek ise köleliktir. Bu sebeple âyette gçen “İbâden’
kelimesini teolojik ve de sosyolojik köleler şeklinde anlayabiliriz.

98

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

ve yetkisi yoktur. O, yalnızca şunu söyleyebilir: Öğrendiğiniz ve
öğrettiğiniz İlâhi Kitab’a uyarak Allah’a; O’nun emirleri ve yasaklarına uyan Rabbânî kişiler olun.”
Rabbimiz, Enfâl sûresinin 67. âyeti ile peygamberlere
“ganîmet amaçlı geçici statülü esîr edinme hakkı” bile verilmediğini7 de şöylece açıklamaktadır:

ون َل ُه َا ْسرى َح َّتى يُ ْث ِخ َن ِفى اْالَ ْر ِض
َ ان ِل َنب ٍِّي َا ْن َي ُك
َ اك
َ َم
َ
اللُ َعزِ ٌيز َح ِكيم
ٰ ْيد ا
ُّ يد َن َع َر َض
ُ ِاللُ يُر
ُ ُِتر
َّال ِخ َر َة َو ه
َّالد ْن َيا َو ه
ٌ
“Savaşa konu yerde (sonrakilere ibret teşkil edecek şekilde) savaş güçlerini iyice çökertmeden bir Peygamberin
esîrler edinme hakkı yoktur. Siz dünya malını istiyorsunuz,
ama Allah da âhireti istiyor. Allah yücelik sahibidir, bilgedir.”
Yüce Yaratıcımız, ayrıca genelde bütün Peygamberlere,
özelde Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, zâlim güçler tarafından köleleştirilen insanları, hürlerden tefrik ederek dışlamalarını da yasaklamıştır.8
En’am sûresinin 52. âyetinde şöyle buyrulmuştur:
“Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek O’na duâ
edenleri yanından kovma. Ne onların hesabından sana bir
7. Evrensel Peygamber kılınan Peygamberimiz dışnda hiçbir Peygambere
ganîmet alma helâl kılınmamıştır. Peygamberimiz şöyle buyururlar:
{“Bana diğer Peygamberlere verilmeyen beş özellik verildi…Ganî
metler bana helâl kılındı…”
“Ganîmetler sizden önceki hiçbir topluluğa helâl kılınmadı…”}
(Buhârî Humus 8; Müslim Cihâd 32, Mesacid 5; Cessas Ahkâmül Kur’ân
Enfâl 67)
Bu Peygamberî açıklamalar, Peygamberler ve ümmetlerine değil köleleleştirme ve odalıklaştımanın, esîr almanın bile helâl kılınmadığını göstermektedir. Çünkü onlar sadece Tağut’an/egemenleşen kişi, ilke, yasa ve laik
kurumlerdan sakındırmak için görevlendirilmişlerdir.
8. Hûd 27; İsra 28.
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sorumluluk vardır, ne senin hesabından onlara. Sakın onları kovup da zâlimlerden olma.”9
Kâbe Hürriyet Âbidesidir
c- Yüce Allah, en güzel kıvamda ve hür olarak yarattığı insanların Hz. Âdem ve Hz. İbrahim’den itibaren10 ziyaret etmelerini emrettiği ilk mâbed olan Kâbe’yi de “Atîk/insanların yönetici boyunduruğundan özgür” olarak nitelemiştir. Böylece,
namaz ve duâ kıblesi olarak Kâbe’ye yönelecekler için onu, kölelik karşıtlığı ile bilinçlendirici bir Hürriyet Âbidesi, onun çevresini de bir güvenlik alanı kılmıştır.11
Köleleştirme Belkıs Diliyle Red Edilmiştir
d- Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimiz, istilâ ettikleri ülkelerin hür
ve egemen yöneticileriyle ileri gelen kadrolarını devirip esîr
ederek köleleştiren şahları/kralları Belkıs’ın diliyle yermektedir:
“Kraliçe Belkıs şöyle der: Kırallar bir ülkeye girdi mi orada kaos oluşturur/dengeleri alt üst ederler. O ülkenin egemenlerini zillete düşürürler. (Yöneticilerini yönetilen, zengin9. Bilal ve Diğerleri
Köleleştirilen insanları dışlamayı yasaklayan âyetlerin yer aldığı sûrelerin
hepsi Mekkîdir. Kehf 28 ve En’am 52 de dışlanmaları yasaklananlar Bilâl,
Süheyb, Selmân, Ammâr ve Lebine, Runeyne, Nehdiyye gibi İslâm öncesi
dönemden intikal eden esir, köle veya âzâdlı ya da hür fakat köle muamelesi gören zayıf insanlardı. Hz. Peygamber İslâm’ı hürler gibi onlara da
teblîğ etmek istediği için kovmak bir tarafa onları kendisine yaklaştırmş,
üstelik onlara özgürlük yolunu açmıştır. (Bak. İbn Kesîr, Şevkânî ve Elmalılı
En’âm 52, TECR3ıd 7/678)
10. Hz. Âdem ilk insan, Mekke ilk şehir, Kâ’be de ilk mâbeddir. (Âl-i İmrân 59,
96; Şûrâ 7) Kâbe’de ilk namaz ve tavaf Hz. Âdem devrinde, hac ise Kâ’be’yi
târihî temelleri üzerinde kuran Hz. İbrâhim döneminde başlamıştır.
(İbrâhim 37; Bakara 127, 37; Hac 26, 27) Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
11. Âl-i İmrân 97, Hac 29, 33.
Burada İmrân’ın karısının doğuracağı Meryem’i, Muharrer/ özgür bir kul
olarak niteleyerek adamasını hatırlatalım. (Âl-i İmrân 35)
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lerini fakir, hürlerini esîr/köleye dönüştürürler.) İşte onlar böyle yaparlar.”12
Fravun Köleleştirdiği İçin de Yerilir
e- Rabbimiz Kur’ân’da, kendi diliyle “Benim Kullarım” şeklinde vasfettiği mümin İsrâil oğullarını, kadınlarını yaşatıp erkeklerini öldürerek köleleştiren Fravun’un esaretinden kurtarmasını büyük bir nimet olarak zikretmektedir.13
İsrâil oğullarını köleleştirdiği için de Firavun’u Hz. Mûsa’nın
diliyle şöylece yermektedir:
“O nimet diye başıma kaktığın şey İsrail oğullarını köle
etmiş olmanın sonucuydu.”14
Köleleştirilerek zaafa uğratıldıkları içindir ki Allah İsrailoğullarına lütfetmeyi ve onları Melik/özgür ve egemen bir toplum yapmayı dilemiştir.15 Dilediği için de onlara kurtarıcı olarak
da Mûsa ve Harûn’u göndermiştir.16
Şanı Büyük Rabbimiz, Firavun’un kavmini de, onun tarafından, sürüler gibi yönetilmeyi kabul ettikleri için aşağılamaktadır:
“Fravun kendi kavmini küçümsedi/kişiliklerini aşağıladı. Fakat böyle iken onlar (temel haklar ve özgürlüklerini savunmaksızın) ona itâat ettiler. Gerçekten onlar ilâhi yasalar
çizgisinden sapan onursuz insanlardı.”17
12. Neml 34. “Ce’ale” fiilinin “bir şeyden yeni bir şey oluşturmak” mânası düşünülürse yapılan açıklama anlaşır. (Bak. Râğıp. Müfredât “Ce’ale” maddesi.)
13. Bakara 49; Kasas 4-5; Dühan 18, 23.
14. Şuarâ 22.
15. Yüca Rabbimiz Mâide sûresinin 20. âyetinde İsrâil oğullarını Mülûk/Melikler yaptığını açıklamaktadır. Elmalılı onların Melikler yapılmasını şöylece
açıklar:
“Allah’ın İsrailoğullarını Mülûk yapmasından kasıt, esâret ve mahkû
miyetten kurtarıp sultanlık demek olan hürriyete nail etmesidir.” (Hak
Dîni… Mâide 20, 3/1639)
16. Kasas 5; Şuarâ 16-7.
17. Zuhruf 54.
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Dîndaşlarını Esir Eden İsrâil Oğulları da Suçlanır
f- Yüce Rabbimiz, Kur’ân’ın indirildiği dönemin İsrâiloğul
larını da müttefikleri olan Arablarla birleşerek dindaşlarıyla savaştıkları ve onları fidye alarak bırakacak şekilde esîr edebildikleri/köleleştirebildikleri için ağır bir dille kınamaktadır.18
Köleler Gibi Yönetilmeyi Kabül de Haramdır
g- Kur’ân, köleler gibi sürüleştirilerek yönetilmenin kabul
edilmesini de Bakara sûresinin 104. âyetinde şöylece yasaklamaktadır:
“(Yöneticilerinize) bizi sürü olarak yönet demeyin. Bizimle ilgili geliştirici ciddi kararlar al, deyin. (Sonra da size
verilen görev yükleyici meşrû emirleri-yasakları) dinleyip uygulayın. Hiç şüphesiz Kâfirlere; Allah’ın insan üzerindeki
egemenliğini tanımayarak/insanı insan üzerinde tanrılaştırarak sürüleşenlere acı verici bir azap vardır.”
Köleleştirenler Müstekbirlerdir
h- Yüce Allah, insanları birbirlerinin özelliklerinden yararlanmaları için onları birbirlerinden farklı ve değişik yönlerden
üstün yaratmıştır.19 Fakat Peygamberlerin çizgisinden sapan,
inkârcı azgın güçlüler (müstekbirler) zayıf insanları sömürebilmek için onları zulmen boyunduruğa vurarak önce esîrleştirip
sonra köleleştirmişlerdir. Kutsal kitapları tahrif ettirerek oluşturdukları kölelik nizamını da meşrûlaştırmışlardır.
İnsanlar köleleştirildiği için Allah, Hz. Mûsa gibi bir Pey
18. Bakara 85.
Bu âyet, İsrâil oğullarının esir ettikleri dîndaşlarını salıvermek için onlardan
fidye aldıkları anlamına gelebileceği gibi, çelişki içeren bir uygulama ile
esir ettiklerini salıvermek için fidyelerini verdikleri şeklinde de anlaşılabir.
Ancak önemli olan Kur’ân’ın açıkladığı üzere, onlara birbirlerlerini esir edip
köleleştirmenin yasaklandığı gerçeğidir. (Elmalılı Bakara 85. Ayrıca bak. Yeremya 34/9-11)
19. En’âm 165; Zuhruf 32.

102

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

gamberini Tevhîd inancını teblîğ görevinin yanısıra İsrail
oğullarını kölelikten kurtarmak için göndermiştir.20 Son ve evrensel kıldığı Peygamberi Hz. Muhammed’i de zayıf insanlığın
omuzlarına yüklenen sömürü yükünü (Isr) indirmek, boyun
larına vurulan boyundurukları (Ağlâl) kırmak ve ellerine vurulan kelepçeleri (Ağlâl) parçalamak görevini yükleyerek de köleliğe savaş açtırmıştır.21 Onun aracılığı ile gönderdiği Kur’ân’la
da müminleri Fekk-ü Rakabe ve Tahrîr-u Rakabe ile yani aynı
görevle vazifelendirmiştir. Kitabımızda bu görevler açıklanmıştır.
İnsanı Yalnızca Allah Satın Alabilir
I - Bütün ilâhi mesajların özünü ve özetini oluşturan Kur’ân,
sadece bir yerde kişinin canını Allah’a satabileceğinden söz
eder.22 İnsanları satın alma konusunu da, yalnızca bir yerde;
Allah’ın müminlerden canlarını Cennet karşılığında satın alması bağlamında Tevbe sûresinin111. âyetinde zikrederek bu hakkın zımnen Allah’a ait olduğunu ihtar eder. Böylece, insanların
hiçbir şekilde köleleştirilemeyeceklerini duyurur:
“Allah müminlerden, canlarını ve mallarını, karşılığında Cennet vermek üzere satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Bu, Tevrat’ta, İncîl’de
ve Kur’ân’da Allahın hak olarak verdiği bir sözdür. Sözünde
Allah’tan daha veflı kim vardır. O’nunla yaptığınız bu alışverişe sevinin. Asıl büyük kurtuluş budur.”23
20. Nahl 36; A’râf 165; Taha 47. İsrâiloğullarının Mısırda köleler olduklarına ilişkin olarak bak. Tesniye 5/15.
21. A’râf 157. Hiç şüphesiz kölelik, âyette geçen Isr ve Ağlâl’in bütününü değil,
bir kısmını ifade eder.
22. Bakara 207
23. Bir Diğer Alım Satım Örneği
İnsan alım-satımı Kur’ân’da bir diğer yerde Hz. Yûsuf’un kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan çıkarılıp köle olarak satılması ve onun Mısır Azîz’i tarafından alınması bağlamında konu edilir. Burada insan alım-satımı onaylanmaksızın olay sadece hikâye edilir. (Yûsuf 20, 21)
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Fıtrat ve İslâm’da Hür-Köle Ayırımı Yoktur
i - Kur’ân, Hucurât sûresinin aşağıda meâli verilecek 13.
âyetiyle, insanların doğuştan bir tarağın dişleri misali eşit olduğunu vurgulamış, üstünlüğü İslâmî îman ve hayat olan
Takvâ’ya bağlamıştır. Siyah-beyaz Türk-Kürt hür ve köle24 şeklinde ki sınıfsal ve ırksal ayırımları red ederek de kölelik düzenini mahkûm etmiştir:
“Ey İnsanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Birlerinizle tanışıp kaynaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Sizin Allah katında en değerliniz/üstününüz,
İslâmî îman ve hayat çizgisinde en ileride olanınızdır. Hiç
şüphesiz Allah pek çok bilen ve derinliğine haberdar olandır.”
Sevgili Peygamberimiz, bu âyet çizgisinde yaptığı açıklamalarda, muhataplarında köleleri çağrıştıran siyahî ifadesini kullanarak hür olan beyazların siyahî olanlara üstün olamayacağını beyân etmiştir. Üstelik o, Câhiliye döneminden
intikal edip henüz âzâd edilmeyen köle statülü insanlar için
‘İhvânuküm/kardeşleriniz,’ ifadesini kullanmıştır. “Abdim,
Emetim (kölem, kadın kölem)” anlamına gelen kelimelerin ve
“Seyyidim ve Mevlâm” gibi ta’zîm ifade eden sözlerin kullanımına karşı çıkmıştır. Böylece kölelik yanında, onu çağrıştıracak kelimelerin kullanımını da yasaklamıştır.25
Câhiliye döneminde köle alındığında boynuna hayvanlar
gibi ip takılıp götürüldüğünden, Peygamberimiz, insan onuru
ile aslâ bağdaştırılamayacak olan bu işlemi ve benzerlerini de
yasak kapsamına almıştır. Meselâ: Kâbe’yi, eline bağlanılan iple
24. Peygamberimiz, “İnsanlar madenler gibidir. Câhiliye döneminde hayırlı olanlarınız İslâm’ın özünü kavradıklarında İslâmî dönemde de
hayırlılarınız olacaktır,” buyurmakla, hür iken hayırlı olanların esâret zamalarında da saygın ve erdemli olabileceklerine işaret etmektedir. (Buhârî
Menâkıb 1; Müslim Fedailüs-Sahâbe 199)
25. Bak. İbn Kesîr 13; Buhârî Itk 17, Buhârî Îman B. Meâsı min emril-Câhiliyei;
Neylül- Evtar 7/4; Tecrîd-i Sarîh Tercemesi Hn.1118.
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çekilerek tavaf ettirilen bir kişiyi gördüğünde, ipi bizzât kendi
eliyle kesmiş, ipi çekmekte olan kişiye: -Onu elinden tutarak
tavaf yaptır,- buyurmuştur.26
İnsanda Hürriyet Asıldır
j- Yüce Allah insanı ‘Muharrem/Yüce’ kılmıştır; onu kutsallaştırıp canını, malını ve kendisine yüklenen ilâhî görevleri yapabilmesi için muhtaç olduğu vicdan ve din hürriyetini dokunulmaz kılmıştır.27 Bunun içindir ki İslâm, insanı Allah yolundan
çevirerek kulluk yapma hürriyetini kısıtlamayı haram eylemiştir.28 İnsan özgürlüğü ve hayatı üzerinde Fitne/baskı oluşturmak da savaş sebebi olmuştur.29 Hürriyeti kısıtlamak ve baskı
kurmak haram olunca, bunları cinsel sömürü ile birlikte kalıcılaştıran köleleştirme elbette haramdır hattâ haramların en büyüklerindendir.
Hürriyet Adâlettir
k- “Allah, adâleti, kendisinin gördüğü bilinciyle iyi/güzel işler yapmayı (İhsan’ı) ve akrabaya vermeyi emreder. İnsan doğası ile çelişen çirkinliği (Fahşâ’yı), din ve akılla çelişkili işleri (Münker’i) ve zulmü yasaklar. Böylece fıtrat ve
İslâm çizgisinde yaşamanız için size öğüt verir.”
Anlamı sunulan bu (Nahl 90) ve benzeri pek çok âyetle de
Kur’ân köleliği mahkûm etmiştir. Zirâ, insanın doğuştan sahip
kılındığı hürriyeti tanımaktan daha büyük bir adâlet, haklarını savunmaktan daha verimli bir ihsan düşünülebilir mi? İnsanı
köleleştirmektan daha azîm bir iğrençlik, daha korkunç bir akıl
dışılık ve daha yakıcı bir haksızlık tasavvur edilebilir mi?

26. Buhârî Hac 65.
27. En’am 151, İsra 33; Furkan 68.
28. Bakara 217.
29. Bakara 193.
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Nikâhsız İlişki Haramdır
m- İslâm’ın temel kaynaklarını oluşturan Kur’ân ve Sünnet,
hiçbir hukûkî ve ahlâkî sorumluluk üstlenmeksizin ve nikâh akdetmeksizin odalık edinmeyi haram kılarak da köleleştirmeye
karşı çıkmış, böylece kölesiz toplumu yapılandırmıştır. Bu konular kitabımızda işlenmiş ve delillendirilmiştir.
Köleleştirme İlâhlaşma Olarak Şirktir
n- İslâm, insanı insan üzerinde Rab’leştirme/yasa koyucu
kılma yoluyla ilâhlaştıran Şirk’i yasaklayan ve insanın insana
itâatini yalnızca Ma’rûf’a (akla, ilme ve dine) bağlayan Tevhîdî
ilkeleriyle de köleleştirmeyi yasaklamaktadır. Bu konuda beşinci bölümde detaylı bilgi verilecektir.30
Biz burada “İmran’ın karısının doğuracağı Meryem’i Muharrer / özgür bir kul olarak niteleyerek adamasını” hatırlatmakla yetinelim. (Al-i İmran, 35)
Bütün bu ilâhî buyruklar tarafından yönlendirildiği içindir
ki binlerce esîr alan Peygamberimiz, onlardan bir tekini bile köleleştirmemiştir. Onun mesajlarını doğru değerlendiren başta Râşid Halîfeler olmak üzere tarihî yönetimler/topluluklar, en
güzel kıvamda yaratılmış yüce varlıklar olan insanları, köleleştirmeden sakınmışlar ve köleliğe savaş açmışlardır.
Köleleştirme Kur’ân ve Sünnet ile yasaklandığı için geleneksel fıkhımızda kölelere ilişkin olarak yer alan ictihadların hiçbiri İslâm’ı bağlamaz ve İslâm’la irtibatlandırılamaz.
30. Özgürlük ve Eşitlik İlkesi Ölarak Tevhîd
‘Lâilâhe illellâh’sadece metafizik bir ilke değil, insanın hayatına ve rûhuna
tahakküm eden her türlü ruhbanlık sistemine, kabîle ve aşiret reislerinin
baskısına, kral-sultan ve padişahların ya da modern despotların haksızlık
ve zulümlerine, insanları köle ve koyun sürüsü gibi gören iktidar sahiplerine, kısaca insanın iradesine ipotek koyan her türlü ‘Tiran’a karşı kurtuluşun
anahtarıdır.” (Hayri Kırbaşoğlu, Âhir Zaman İlmihali, s.100)
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Kölelik ile İslâmî Kurallara Uygun Esîrlik

Arasındaki Temel Farklar

Bir önceki bölümde İslâm’ın, tesis etmediği ve onaylamadığı köleliği, kendisine özgü ‘İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’ni
oluşturarak mahkûm ettiğini açıklamıştık. Aynı bölümün başında da Kur’ân’ın köleliği yasaklayıcı kurallarını özetlemiştik.
Şimdi, esîrlik ile kölelik arasındaki temel farklara değineceğiz. İslâm’ın kölelik karşıtlığına da açıklık getiren bu farklar çok
olmakla birlikte, kaynaklarımızda çoğu defa esîr ile köle ayırımı
yapılmamakta, bu kavramlar birbirinin yerine kullanılmaktadır.31 Böylece de büyük hatalara düşülmektedir. Oysa ki Kur’ân
31. Hz. Ömer ve Hz. Osmân Üzerinden Yapılan Hata Örnekleri
Genelde köle ile esîr arası ayırt edilemediği, özelde ise, Câhiliye döneminden intikal eden köle statüsüne sokulmuş insanlarla, İslâmî dönemde esîr
edilmişlerin arası tefrik edilemediği için âyetler, hadîsler ve târihî metinlerdeki Abd, Rakabe, Ma meleket-eymân ve Hâdim gibi ilgili kelimeler hep
köle olarak anlamlandırılarak âdetâ bir bilgi kirliliği üretilmiştir. Böylece
gerçeklerden de sapılmıştır. Kitabımızda, âyetler ve hadîslerdeki tahriflere
ait bazı örnekler görülecektir.
Burada târihî rivâyetlerden ikisine değineceğiz. Hz. Ömer’in Kudüs yolculuğu sırasında deveye kölesiyle nöbetleşe bindiği rivâyet edilir. Hz.
Osmân’ın da kulağını çektiği kölesine, insanların önünde kulağını çektirttiği anlatılır.
Hayatı köleliğe karşı mücadele ve adâlet uygulamaları ile geçmiş Hz.
Ömer’in ve köle azadı ile şöhret bulmuş, kısasa duyarlı Hz. Osmân’ın hizmetçileri veya âzâdlıları olabilir ama İslâmî dönemde edindikleri köleleri
olabilir mi?
Bu gibi anlatımlara dayanılarak -özellikle İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’nin
oluşumundan sonra- sahâbîlerin köle ve odalık edindikleri ileri sürülebi-
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Mekkî olan İnsân sûresinin 8. âyetiyle birlikte daha başlangıçta
bu ayırımı yapmaya başlamıştır:
“(Cennetliklere gelince) onlar yoksula, yetîme ve Esîre
yemeği isteyerek yedirirler.”
Esîrlik statüsü Kur’an ve Sünnet’te meşrû, kölelik ise gayr-ı
meşrûdur. Bu arada köleliğin esîrlikten sonraki alımm satımla
ve odalık edinme ile gerçekleştirilen aşama olduğunu, dolayısıyla her kölenin esîr, ama her esîrin köle olmadığını hatırlatmış olalım.
Temel haklar ve özgürlükleri kısıtlayıcılığı yönüyle kölelikle esîrlik aynı gibi görülebilirse de arada büyük farklar vardır. Bu farklar sebebiyledir ki, kölelik mahkum edilirken açıklanan esîrlik sistemi yürürlüğe konmuştur. Bu farklılıkları şöylece
özetleyebiliriz.
Köleliğin Kaynağı Çok, Esâretin Tekdir
a- Köleliğin haklı-haksız savaşlar, baskınlar, kaçırmalar, köleleştirici yasalar gibi pek çok kaynağı vardır. İslâm Savaş Esîrliği
Sistemi’nin tek kaynağı vardır. O da meşrû savaştır.
Köleliğin Amacı Sömürü, Esâretin Erdemdir
b- Kölelik düzeninin kurulmasının başlıca amacı, çok ucuz
iş gücü edinme yoluyla iktisadî sömürüdür; siyasî ve kültürel
egemenlik ihtirasıdır. İslâmî Esîrlik Sistemi’nin gayesi, savaşın
can ve mal kaybını asgariye düşürmek, tekrarını önlemek, inancımızı ve erdemlerimizi yakından tanıtmaktır.
Kölelikte Tecâvü, Esârette Nikâh Vardır
c- Kölelik düzeninde egemenler, sahip oldukları köle kadınlara, istedikleri zaman diledikleri şekilde sahip olabilir, zorla
lir mi? Sürülebilse veya gerçekten edinilmiş olsa bile, muhtemelen bilgi
eksikliği ve içtihad yanılgısını yansıtıcı bu gibi rivâyetler, Kur’ân’ın ve
Sünnet’in önüne geçirilebilir mi? Dinde kaynak olabilir mi?
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tecâvüz edebilirler. İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’nde esîr kadınlar ilişkiye girebilmenin tek yolu, ileride açıklanacağı üzere evliliktir.
Kölelik Devamlı, Esâret Geçicidir
d- Kölelik devamlıdır ve köle sahibinin onayı dışında kölelikten kurtuluş yoktur. İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’nde ise
Kur’ân hükmü olarak her hangi bir şekilde kurtuluş fidyesinin verilmesi halinde veya verileceğinin kitâbet/özgürleştirme
akdiyle hukuken üstlenilmesi durumunda esâretten kurtuluş
gerçekleşir.
Bunun içindir ki İslâmî Sistem’de esîrlerin özgürleştirici
esîrlik fidyelerini verebilmeleri için Devlet Bütçesi’nin başlıca
kaynağı olan zekât fonundan pay ayrılmış, arzu eden esîre özgürlük sözleşmesi yapma fırsatı verilmiş, hata ile insan öldürme
ve yemîni çiğneme gibi sebeplerle esîr azadı görevleştirilmiştir.
Esîrlerin salıverilmesi, Cehennem’den korunma ve Cennet’e gitmenin yolu olarak nitelenmiştir.
Kölelik İnsan Haklarını Tanımaz, Esâret Tanır
e- Kölelikte insan haklarına yer verilmezken İslâm Savaş
Esîrliği Sistemi başta vicdan, din, can ve ırz olmak üzere temel
hakları koruma altına almış, daha da önemlisi, onlara karşı işlenen suçları, hürlere karşı işlenen suçlar gibi cezalandırmış, üstelik Cehennem’e girme sebebi olacağını bildirmiştir.
 ölelik Sonrasında Siyasal Haklar Yok, Esâret
K
Sonrasında Vardır
f- Sonrasında özgürlük kazanılsa bile kölelik siyasal haklardan yoksun kılar. İslâm savaş esîrliği sisteminde ise geçici olarak kısıtlanan haklar yeniden kullanılabilir. Örneğin etnik kökeni ne olursa olsun esâreti sırasında Müslüman olan kişi özgürleştiği an, bilge kişiliği ile İslâm Devleti’nin itaat edilmesi gerek-
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li başkanlık makamına bile seçilebilir.32 Bu gerçeğe işaret buyurmak için Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
- Allah’ın kitabına göre yönetmek üzere yöneticiliğinize getirilen kişi başı kuru üzüm gibi / kolları, bacakları kesik siyah bir köle
de olsa, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz.33
Peygamberimiz işaret buyurmakla da yetinmemiştir; âzâd
lısı siyahî Zeyd’in oğlu genç sahâbî Usâme b. Zeyd’i, ordu başkomutanlığına getirmiştir.34
 ölelik İnsan Doğasıyla Çatışır, Geçici Esâret Kabul
K
Edilebilir
g-

Kölelik, hür yaratılmış ve hürriyet özlemiyle donatılmış insan doğasına ve insan doğasıyla örtüşen Peygamberler
teblîği olan Hak Din İslâm’a aykırıdır. Bunun içindir ki sürekli kin
ve nefret üretir. Başkaldırılar ve isyanlarla kan dökülmesine sebep olur. İslâm Savaş Esîrliği Sistemi ise mütecâviz düşmandan
alınan esîrlere uygulanan ve geçici süreli bazı hak mahrumiyetleri doğuran, fakat savaş sonrası şartları içinde kabul edilebilir
32. Şanlı Peygamberimiz, âzâd edilen esîrin, üst düzey yöneticiliğine getirilebileceğine işaret buyururken, bazı İslâm bilginlerinin, âzâd edilen esîri aslen hür olan kadına denk görmemeleri anlaşılır gibi değildir. (Bak. Kâsânî,
2/319)
33. Müslim İmâre 36, Hn, 1838.
Köle asıllılar ve bunların kurdukları devletler için bak. T. D. V. İslâm Ans.
«Memlûkler» ve «Eyyûbiler» maddeleri.
Emevî Halîfesi Hişâm, Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd b. Âli’ye şöyle der:
- Gözünün hilafette olduğu söyleniyor. Sen câriye oğlusun, hilâfet senin hakkın değildir.
Hz. Peygamberin yukarıda sunulan öğretisi ortada iken, annesinin câriye
veya muhtemelen câriye asıllı olması Zeyd’in halîfe olmasına mâni midir? Ne acıdır ki Câhiliye mantığı siyasete de fıkhımıza da yansıtılmıştır.
(Mesudî, 3/218; İbn’ül-Esîr, el-Kâmil 4/241)
34. “Hz. Ömer, Usâme b. Zeyd’e 4000 dirhem devlet yardımı bağlarken oğlu
Abdullah’a 3000 dirhem bağlar. Oğlunun itrazı üzerine de şöyle der:
Peygambermiz, onun babasını senin babandan, kendisini de senden daha
çok severdi. (Fütûhül-Büldân s. 658)
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olan bir yapıdır. İşkenceye uğratılmayacak insan fıtratının/yaratılışının tahammül edebileceği bir sistemdir. Tahammül edilebilir olması içindir ki İslâm esîrleri korumuş, yaşadıkları şartlar içinde onların morallerini de canlı tutmaya çalışmıştır. Enfâl
sûresinin 70.âyetinde şöyle buyrulur:
“Ey

Peygamber! Elinizdeki esîrlere şöyle deyiver: Allah sizin kalbinizde hür ve erdemli yaşama arzusunu bilirse, sizden alınan fidyenin daha hayırlısını size verir, üstelik
sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”
Enfâ Sûresinin bu (Enfâl 70) âyet de esîrleri karşılıksız bağışlamanın yanı sıra onlardan yalnızca fidye alınabileceğini göstermekte; yönetim kararıyla bile olsa onların köleleleştirilemeyeceği ve öldürülemeyeceğine işaret etmektedir. Böyle iken, “Romalılarda esîr edilen kişi köleleştirilmiş olurdu.” kaydını düşürerek
aşağıda özetlecek ictihadların İslâmî olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini soralım:
“Şâfiîler, Hanbelîler ve Zeydîlere göre esîrler, esîr edildiklerinde kölelelere dönüşürler. Hanefîlere göre ise esîrler
ancak Devlet Başkanı’nın/yönetimin kararı ile köleleştirilebilir. Malikiler de Devlet Başkanınının köleleştirme, karşılılıklı ve karşılıksız salı verme arasında tercih yapabileceği
görüşündedirler.”35
 eleneksel Fıkhımızda Kölerin Başlıca Görevleri
G
ve Hakları Kölelerin Seyyitleri/Maliklerine Karşı
Görevleri:
Onların İslâmla çelişmeyen emirleri ve yasaklarına uymak,
nafakalarına karşılık gösterilen işte çalışmak, Seyyitlerin mallarını korumak, edinebilecekleri malları onlara veremek, alınıp
satılmalarını onaylamak ve kaçmamak, müslüman veya ehl-i kitap câriye iseler asla karşı çıkmaksızın Seyyitlerinin istediği za35. Vehbe ez-Zühayli Âsârul-Harb, s.393; Müğnil Mühtac 4/128; El--Müğnî
8/376; Şerhüs-Siyeril-Kebîr 2/269; Haşiyetül -Adevî 2/28’den naklen.
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man nikâhsız olarak onlarla cinsel ilişkiye girmek(Köle kadın sahibesiyle ilişkiye giremez)
Hakları:
İnsancıl davranılarak aşağılanmamaları ve işkenceye uğratılmamaları, nafakalarının ve tedavilerinin sağlanması, talep
etmeleri halinde kendileriyle özgürlük sözleşmesi yapılması,
inançları ve ibâdetlerinin engellenmememesi, evliliklerinin engellenmemesi. Haklarının çiğnenmesi durumunda yargıya baş
vurma hakları vardır. (Değişik mezheb görüşleri için bak. el-Mevsûa 23. cüz s.
19 ve devamı.)
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Mütekâbiliyet Yöntemiyle Köleleştirme
Yanılgısı

Yukarıda Kur’ân ve Sünnet zâviyesinden bakılarak yapılan
mukayeseden anlaşılacağı gibi İslâm bir yönüyle değil bütün
yönleriyle köleliği dondurmuş, oluşum yollarını tıkamış, alınacak esîrlere uygulanacak alternatif Savaş Esîrliği Sistemi’ni kurmuştur.
Gerçek budur. Böyle iken pek çok İslâm bilgini/düşünürü,
İslâm Dîni’nin kabul gören yaygın bir dünya gerçeği olan köleliği tek taraflı olarak kaldıramayacağı için tedricen kaldırma yoluna gittiğini söylemektedir.
Onlar, Müslümanların mütekâbiliyet yoluyla köleliği yaşatmak mecburiyetinde kaldıklarını da şöylece açıklamaktadır36:
Sahâbîler döneminde batıda Bizanslılar, doğuda Persler’le
yapılan savaşlarda Müslümanlar esîr alındılar köle edilerek pazarlarda satıldılar. Daha sonraki savaşlarda bu tür uygulamalar
devam etti. Tarihî süreçte bu gibi köleleştirme işlemlerine karşı Müslümanlar da mütekâbiliyet esaslârını işletme mecburiye36. Allah mekânını Cennet kılsın üstadımız Seyyit Kutup da katılamadığımız
bu görüşü söylece seslendirmektedir:
“Müslümanlar’la düsmanları arasında da esirleri köleleştirmek muamelesi
cereyan ediyordu. Müslümanlar da elbetteki mukabele-i bil misilde bulunmak ihtiyacını duyacaklardı… Bu yüzden kölelik düzenini kökten kaldırmadı.” (Fî Zılâlil-Kur’ân 7/320,10/301)
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tinde kalarak aldıkları esîrleri köleleştirdiler. Bir kısmını köle olarak istihdâm ettiler. Bir kısmını da köle olarak sattılar.37
İslâm bilginlerinin/düşünürlerinin ileri sürdükleri bu görüşlerin Kur’ân’dan onay alması mümkün değildir.
Çünkü İslâm, kaldırdığı köleliğin yerini boş bırakmadı. Boşluğu özgün kuralları olan esîrlik sistemi ile doldurdu. Takas yoluyla Müslüman esîrleri kurtarma yolunu açtı. Fidye alma ilkesiyle maddi mağduriyetleri giderebilme imkânını sağladı. İnsanları köleleştirmeden mütekâbiliyet prensibinden beklenebilecekleri hayata geçirdi.
Mütekâbiliyet (benzeri ile karşılık verme) aslında Kur’ân’ın
doğruladığı hukûkî bir kuraldır.38 Meşrû savaş zâten bu prensibin uygulamasıdır. Ancak mütekâbiliyet İslâmî değerleri çiğneme, haramları helâlleştirme yolu yapılamaz. Bir diğer anlatımla mütekâbiliyet ancak İslâmî esaslâra aykırı olmamak şartıyla yapılabilir.
Mütekâbiliyet Uygulaması İslâm’ın Meşrû Görmediği Alanlarda Uygulanamaz
Misal I
Mâide Sûresinin 2. Âyeti
Hüdeybiye’de Hz Peygamber ve Ashâbının Mekke müşrikleri tarafından Umre’den engellenmesi onlara pek ağır gelmişti. Dönüşlerinde Câhiliye geleneği çizgisinde Umre yapmak için
Mekke’ye giden bir kafileye rasladılar. Ashâb-Kirâm, mütekâbil/
karşılık olarak biz de onları engelleyelim, dediler. Bu olay üze37. T
 am burada köleliğe fiilen baş kaldıran Halîfe-i Müslimîn Hz. Ömer’in
Mısır valisi Amr b. Âs’a, İslâm’la özdeşleşen haykırışını hatırlatmadan geçemeyeceğiz:
- Ey Amr! Ne zamandan beri analarından hür doğan insanları köleleştirmeye başladın? (İbn Kayyim Sîret-ü Ömer; M. Ebû Zehra İslâm’da Savaş
Kavramı s. 110)
38. Bakara 178, 191, 195; Nahl 126; Şûrâ 40.
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rine dîn hürriyetini kısıtlamada mütekâbiliyet yoluna gidilemeyeceğini beyân eden Mâide sûresinin 2. âyeti indirildi:39
“…Mescid-i Haram’ı ziyaretle Umre yapmanızı engellemelerinden ötürü Mekke müşriklerine duyduğunuz derin kin ve öfke sizi (mütekâbiliyet yöntemiyle) saldırganlığa
sevk etmesin… “
Misal II
Hz. Ebû Bekirin Tepkisi
Bir Hıristiyan din adamının başını keserek hilâfet merkezi Medîne’ye gönderenlere yerici ve derin öfke duyduğunda,
bu davranışlarını, mütekâbiliyet uygulaması olarak meşrûlaş
tırmaya çalışanlara İslâm’ın çocuğu olan Halîfe Hz. Ebû Bekir
şöylece kükrer:
- Ben Farslıları ve Bizanslıları mı kendime örnek alacağım.40
Örneklerimizi şöylece de çoğaltabiliriz:
Düşmanın Müslüman esîrleri aç, susuz ve çıplak bırakması,
işkence ile öldürmesi, organlarını parçalaması ve kadınlarımıza
tecâvüz etmesi, bize onlara benzerleri ile karşılık verme hakkını
39. İbn Kesîr Mâide 2. Taberîden nakledilen bir diğer örnek için bak. Kur’an
Yolu, Mâide 2, 2/205.
40. Beyhakî’den DİA, 11/385.
Baş Kesme, Müsle Olarak Haramdır
Hz. Ebû Bekirin sert tepkisi, Hz. Peygamberin ölü düşman askerlerinin organlarının parçalanması nevinden müsle olarak nitelenebilecek
tecâvüzleri yasaklamış olması sebebiyledir. Böyle iken, aşağıda sunulacak
örnekte görüleceği üzere Osmânlı’larda da bu tür haram işlemlerin yapıldığını görebiliyoruz:
“İslâm Hukûku’nda kesilen başların bir yerden diğer bir yere nakli, cesetlerin
burun ve kulaklarının kesilmesi yasaklanmış olmasına rağmen, Osmânlılarda
bu uygulamalar asırlarca tatbik edilmiştir. Kesilen başların ve zaman zaman
cesetlerden kesilen burunlarla kulakların yüzer yüzer bir sicime dizilerek
pâyıtahta gönderilmesinde, düşman kayıplarının sayısını delillendirmek ve
sayımda kolaylık sağlama düşüncesi vardır.” (Nihat Engin, Osmânlı Devletinde Kölelik, s. 172)

Savaş Esîri Câriyeler, Köleleştirilemez

115

vermez.41 Bunu söyleyebilen bir tek İslâm müctehidi de yoktur.
Düşmanın, elindeki rehineleri öldürmesi bile bize rehineleri öldürme hakkını vermez.42
Değinilen fiillere onay vermeyen İslâm, hür doğan ve özlerinde geleceğin müminleri olma potansiyelini de taşıyan bu insanların bir ömür boyu köleleştirilmelerine ve köle olarak pazarlarda mal gibi satılmalarına ve milk-i yemînle cinsel partner
kılınmalarına onay verir mi? Elbette vermez.
Öneminden ötürü burada altını çizmemiz gereken husus
şudur:
Savaş esîrleri konusuna ilişkin özetlediğimiz kuralların konulmasından sonra, İslâm Toplumu’na Câhiliye döneminden
intikal eden erkek ve kadın köleler de esîrlik statüsü içine alınmıştır, böylece kölelik dönemi kapatılmıştır. Kıyâmet Günü’ne
kadar devam edecek olan özel statülü İslâm Savaş Esîrliği Sistemi dönemi başlatılmıştır. Hz. Peygamber’in irtihâliyle Kur’ân’ın
indirilişinin tamamlanmasından sonra ise bu durum kesinleşmiştir.
Bunun içindir ki Kur’ân’ın ve Nebevî uygulamaların özünü
kavrayan Râşid Halîfeler ve onların son temsilcisi olan Ali bin
Ebî Talib alınan on binlerce esîr konusunda Halîfe-i Müslimin
41. Bazı araştırmacılar “Esîr kadınlarla cinsî ilişkiyi İslâm’ın tamamen
mukâbele bilmisil esasına göre uygulattırdığı,” gibi görüşler serd
etmektedirler. (Bak. Ahmet Özel, İslâm Devletler Hukûnda Savaş Esîrleri
s. 66)
İslâm’ın evli kadınlarla ilişkiyi “mukabele bilmisil” esasına göre câiz göreceği söylenebilir mi? Bu gibi görüşler İslâm’ı değil, sâhiplerini bağlar. Kaldı ki
İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğu bu ilişkiyi Kur’ân ve Sünnet’e yamayarak milk-i yemîn yoluyla onaylamaktadır.
42. Serahs, el-Mebsût 10/169’dan naklen Ahmet Yaman İslâm Devletler Hu
kûku’nda Savaş s. 146.
Abdullah b. Ömer’in Anlayışı
Abdullah b. Ömer, öldürmesi için kendisine verilen esîri,”Biz bununla emrolunmadık.” diyerek red detmişitir ve Muhammed sûresinin 4. âyetini
okumuştur. (Âsârul-Harb s. 424)
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Hz. Ömer’e, onun da benimseyip büyük bir coşkuyla uyguladığı şu görüşü sunmuştur:
“Ey Ömer! Bunların hepsi Bizans’ın zulmü altında inleyen sefil ve biçare insanlardır. Artık bunlar bizim halkımızdır. Bunların kolları ve cesetleri kazanıldı, şimdi de yüreklerinin kazanılmasına sıra geldi. Görüşüm şudur: Hepsini
kayıtsız şartsız serbest bırak! İslâm’ın sevgi, merhamet ve
adâleti altında saadetle yaşasınlar. Varsınlar çoluk çocuklarına kavuşsunlar.”43
Hz. Ömerin anlayışı ve uygulamaları da bu çizgideydi. Verceğimiz misal de bunu doğrulamaktadır:
Hz. Ömer fethedilen arazilerin beş bölü dördünün sâ
hipleriyle birlikte mücâhidlere dağıtılması talebine karşı çıkarak (Haşr 6-10 çizgisinde) Ebû Ubeyde b. Cerrâh’a, gerekçelendirerek
şöylece tâlimât vermiştir:
-Arazileriyle birlikte taksim edilmek istenen insanlara
gelince… Bu talep gerçekleşirse müslümanlar sağ oldukları
müddetçe onları sömürmekte devam ederler. Netice itibariyle bizler hayattan çekilince bizden sonra gelecek çocuklarımız da onların çocuklarını sömürmekte ve onları köle olarak
kullanmakta devam ederler. Artık onlar İslâm Dîni hâkim oldukça müslümanların kölesi olurlar. Ben buna aslâ razı değilim. Sen onlara cizye koy. Kadınlarının esîr edilip köleleştirilmelerine de mâni ol. 44
Tam burada sorulması muhtemel şu soruya cevap vermek
istiyoruz:
Câhiliye döneminden intikal eden köleler niçin köktenci
bir kararla hürleştirilmedi?
43. Filibeli Ahmet Hilmi, İslâm Târihî, shf. 287.
Hz. Ömer’in Kur’ân ve Sünnet çizgisinde esîrleri köleleştirme karşıtı olarak
yaptığı çalışmalarla ilgili olarak bak. Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 2/235-244.
44. Ebû Yûsuf, Kitabül-Haraç. Terc. Ali Özek 28. Bölüm s.229.
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 âhiliye Döneminden İntikal Eden Köleler
C
Niçin Köktenci Bir Kararla Hürleştirilmedi?

İslâm, ölümünden sonra babanın karısını ve iki kız kardeşi bir arada nikâhlamak ve fâiz alıp vermek gibi Câhiliye döneminde yapılan işlemlerin üzerlerini örttü. “İlla ma kad Selef/
Geçmişte yapılanlar müstesnâ,” diyerek onları sorgulamadı.45
45. Nisâ 22-23; Enfâl 38; Bakara 275,
İslâm’ın İlk Dönemlerinde İlişkiye Girilen Câriyeler
Cahiliye döneminde ve İslâm’ın ilk yıllarında câriyelerle ilişkiye giren ve onlardan çocuk sahibi olan sahâbîler hür kadınlarla câriyelerin bir araya getirilmesini yasaklayan Nisâ 3 ve 25’den sonra câriyelerinden ayrıldılar mı?
A. İslâm öncesi Câhiliyet döneminde ölen babalarının karılarını alıp da onlardan çocuk sahibi olanlar vardı. (Örnek olarak bak. Kurtubî Nisâ 22) Bunun gibi bir arada nikahladıkları iki kızkardeşin ikisinden de çocuk çocuk
sahibi olanlarlar da mevcuttu. Bular İslâmî dönemde “Geçmişte yapılanlar müstesnâ,” hükmü gereği eşlerinden ayrılmakla yükümlü kılınmadılar.
B. Câhiliyet döneminde kendileri gibi müşrik olan kâfirlerle evli olan
sahâbiler de çoğuluktaydı. Onlar müşrilerle evliliği haram kılıcı âyetlerden
sonra (Bakara 221, Nûr 3) böylesi evlilikler yapmadılar. Vâki teklifleri de
geri çevirdiler. (Örnek olarak bak. Nesâî Nikâh 63, Hn.3341)
İslâm da onların İslâmî dönemde îman etmemiş olan müşrik eşlerinin
nikâhlarını - “Geçmişte yapılanlar müstesnâ,”- kaydını koyarak ibtal etmedi. Bunu biliyoruz. (Nisâ 22,23) Meselâ nikâhı düşürülmediği için Peygamberimizin kızı Zeyneb’in Bedir harbinde müşrîk eşini kurtarmak için fidye
gönderdiği bilinmektedir. Kaldı ki Kur’ân İmreetü-Nûh ve İmreet-ü Lût diyerek kâfir olarak nitelediği kadınları da meşrû eşler kabul etmektedir.
Yapılan bu açıklamalardan sonra “İslâm’ın ilk yıllarında câriyelerle ilişkiye
giren ve onlardan çocuk sahibi olan sahâbîler hür kadınlarla câriyelerin bir
araya getirilmesini yasaklayan Nisâ 3 ve 25’ den sonra câriyelerinden” ayrılmadıklarını söyleyebiliriz.
Bu açıklamalarımız, İslâmî dönemde ve Hz. Peygamberden sonra bazı
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Ama yasaklayıcı kurallarını koyduktan sonra onları ödün vermeksizin uyguladı. Sözleşmeleri Câhiliye döneminde yapılıp
ödemeleri İslâmi döneme sarkan fâiz işlemlerini bile tanımadı.46 Böyle iken İslâm neden alternatif esîrlik düzenini oluştururken Câhiliye döneminden intikal eden köleleri köktenci bir
kararla özgürleştirmedi? Bunun bazı sebeplerini şöylece özetleyebiliriz:
a- İslâm, yasaların öncesine teşmîl edilemeyeceği yasasını
koydu. Bu yasaya göre işlem yaptı.
b- İntikal eden kölelerin bir kısmı meşrû savaş esîriydi. Fidyeleri verilmediği için köleleştirilmişti. Bir kısmı da toplum örfüne göre kazanılmış yasal paralar/mallarla satın alınmıştı. Hürler ve âzâdlılar yanı sıra toplumun önemli bir kesimini oluşturan kölelerin birden özgürleştirilmesi, kendilerine endekslenmiş üretimleri ve hizmetleri durdurabilirdi. Bu da köle sahipleri
için çift yönlü bir yıkım oluşturabilirdi.
c- Kölelerin bir anda serbest bırakılması köle sahipleri gibi
onları da mağdur ederdi. İşsizleri ve sosyal yardıma muhtaçları artırırdı, güvenlik problemleri oluşturabilirdi. Üstelik henüz
oluşmakta olan İslâm Devleti’nin yeterli emniyet kuvvetleri gibi
yardım edecek ekonomik gücü de yoktu.
d- Köle sahiplerinin karşı çıkması halinde çıkacak ve iç savaşa götürebilecek ihtilaflar ve ani sosyal kırılmalar, fırsat kollayan dış düşmanları saldırıya yönlendirerek İslâm Toplumu’nun
sonunu getirebilirdi.
e- İslâm, alternatif düzenini işletecek yasalarını sosyal ve
ekonomik şartlara göre hicri ikinci ile sekizinci yıl arasında oluşturduğu için ilk yıllarda köleleri özgürleştirmeden doğabilecek
problemleri çözemezdi.
sahâbîlerin hür kadınlar yanıra câriyelere ve onlardan doğma çocuklara nasıl sahip olduklarına da açıklık getirmektedir. Doğruları en Iyi bilen Allah’tır.
46. Bakara 278. Amcası Abbâs’ın henüz ödenmemiş fâiz alacakları da Peygamberimizin buyruğu ile geçersiz sayıldı.
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Özetlersek, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler ancak
bir süreç içinde gerçekleştirilebileceğinden, İslâm bir taraftan
mevcut kölelerin azadını teşvik ederken diğer taraftan kurduğu sisteme işlerlik kazandırdı. Nasıl kazandırdığını bir önceki
bölümde açıklamaya çalışmıştık.
Kölelik konusundaki yanılgıların büyük bölümü, Câhiliye
döneminden intikal eden kölelere ilişkin köleliği onaylayıcı görünümlü uygulamaların, İslâmî dönemde edinilmiş ve farklı bir
hukûkî yapıya kavuşturulmuş olan esîrlere teşmîl edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Köleleştirme Nasıl Yapıldı
Kendine özgü Savaş Esîrliği Sistemi’ni oluşturan İslâm, genel prensipleri ve özel kurallarıyla yasakladığı için savaş esîri erkekler ve kadınlar/câriyeler köleleştirilemez. Çünkü onlar mal
değil, en güzel kıvamda özgür olarak yaratılmış insandırlar.
Köleleştirme:
I- Esîrleri köleleleştirerek:
Temel haklarını tanımaksızın onları sürekli bir şekilde tutsak kılıp baskı altında tuturarak ilkel şartlarda ve karın tokluğuna çalıştırarak,
II- Onları istenildiği zaman bir mal gibi alıp-satarak ve hiçbir hukûkî ve ahlâkî sorumluluk üstlenmeksizin ve rızâları alınmaksızın onları nikâhsız bir şekilde odalık edinerek,
III - Köleleştirilen insanların doğurduklarını da köleleştirerek
Köleleştirme konusu, sunulan bu sıraya göre işlenebilirse
de biz bu mevzûyu sondan başlayarak inceleyeceğiz. Bunun
sebebi İslâm’ın, sınırlı istisnâlar bir tarafa, esîr erkekler ve kadınları/câriyeleri hür insanlar gibi görmesi, kendilerini odalık edinerek nikâhsız ilişkiye girme konusuna, bir diğer yaklaşımla onlarla evlilik mevzûuna daha bir ağırlık vermesidir. Bu yön ise bizim çalışmamızın da özünü oluşturmaktadır.
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 ur’ân ve Sünnet’e Aykırı Geleneksel
K
Yapının Köşe Taşları
a-	Savaş esîrleri olan bütün câriyeler köleleştirilebilir.
b- 	Hür eşler üzerine Cinsel Partner olarak sayısız
câriye alınabilir.
c- 	Nikâh yapmaksızın satın alma yoluyla câriye ile
ilişkiye girilebilir.
d-	Kocası razı olsa da, olmasa da satılan câriye kocasından boş olur. Onunla ilişkiye girilebilir.
e- 	Kişi satın alarak mülk edindiği câriyesi ile evlenemez.
f-	Kendisi adına tasarruf etme yetkisi olmadığı için,
evlendirilirken köleleştirilen câriyenin izninin
alınmasına gerek yoktur, zorla evlendirilebilirler.
g- 	Kişi köleleştirdiği kendi câriyesinin her yerine,
başkasının câriyesinin ön ve arka dışındaki bütün vücuduna bakabilir. Çünkü onlar yabancılara karşı örtünme ile yükümlü değildirler.
h-	Câriye, hür kadının yarı haklarına sahiptir.
ı-	Câriyenin kendisi maldır, şahsî malı olamaz, alacağı mehir mâlikinindir.
(İslâmî dönemde esîr alınan kadınlarla İslâm
öncesi dönemin köleleştirilmiş kadınlarını kölelik
statüsünde birleştiren geleneksel fıkhımızda Câriye/
Eme, alınıp satılabilen ve sahibi tarafından nikâhsız
olarak mülkiyet yoluyla cinsel ilişkiye girilebilen köle
kadın anlamında kullanılır. Biz ise Kur’an çizgisinde
savaş esîri kadın anlamına kullanıyoruz.)

Câriyeler, Sömürülen Cinsellikleri ve Gerçekler

123

Konuya Giriş

Bir önceki bölümde meşrû harp esîrleri olan câriyelerin
hürriyetlerine kavuşturulabilmeleri için İslâm’ın koyduğu iç düzenlemeleri açıklamıştık. Onları hürriyetlerine kavuşturacak
bir düzenlemenin de onlarla evlilik olabileceğini beyan etmiştik. Böylece onlarla yalnızca nikâh yoluyla, ilişkiye girilebileceğine değinmiştik. Bir diğer anlatımla câriyelerin nikâh yoluyla
hukûkî ve ahlâkî sorumluluk üstlenmeksizin “odalık” edinilerek
köleleştirilemeyeceklerini açıklamıştık.
Kur’ânî düzenlemelere rağmen, İslâmî dönemde alınan
esîrler, zaman içinde artan fetihlerle birlikte Emevîler-Abbâsîler
devrinde köleleştirilmeye başlanmış ve köleleştirme sonraki dönemlerde de devam ettirilmiştir. Köleleştirilen câriyeler,
ticârî yatırım metâına dönüştürülmüşler, mal gibi alınır satılır
olmuşlardır. Pazarın talebini karşılayabilmek için de haksız savaşlar ve korumasız insanları köleleştirme gibi gayr-ı meşrû yollar devreye sokulmuştur.
Aşağıda sunulacak bilgi, bazı savaşların hangi amaçlarla yapıldığına ışık tutmaktadır:
“Gaziler ellerine geçen esîrleri bazen daha harp meydanında iken arkadaşlarına veya orduyu takip eden tüccarlara satarlardı. Savaş meydanında satılmayan esîrler, dönüşte merkez şehirlerdeki esîrciler veya satın alma gücüne sahip kimseler tarafından
alınırlardı.”1
1. Nihat Engin, Osmânlı Devletinde Kölelik, s. 112
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Kur’ân, Nisâ Sûresinin 3, 24 ve 25. âyetlerinde nikâhı emrettiği için, nikâh yolu büsbütün kapatıl(a)mamıştır.
Helâl olan haramlaştırılarak kişilerin kendi câriyeleriyle evlenemeyecekleri, fakat satın alma yoluyla sahip olacakları sayısız câriyelerle nikâhsız olarak ilişkiye girilebilecekleri hükme
bağlanmıştır.2 Kur’ân ve Sünnet’e aykırı bu ana eksen etrafında bir sömürü dünyası oluşturulmuştur.
Biz bilerek veya bilmeyerek oluşturulan bu dünyanın, bir
diğer anlatımla köleli toplumun köşe taşlarını gösterecek, sonra da madde madde tahliller yaparak doğruları sunmaya çalışacağız.
Kitabımızın omurgasını oluşturan bu dördüncü bölüme
başlamadan önce, önemli bulduğumuz bir hususa vurgu yapmak isteriz:
Savaş esîri kadınlar olan câriyelerin hayatî ihtiyaçlarının
karşılanması ve değişik iş dallarında çalıştırılmaları mâliklerin
sorumluluğunda olduğu için bir kişinin tasarrufunda birçok
câriye bulunabilir. Açıklanacağı üzere getirilen sınırlamalar, onların cinsel partner edinilmek istendiğinde söz konusudur.
Açıklayacağımız konular ana başlıkları ile şöyledir:
I. Câriyelerle cinsel birleşmenin tek yolu evliliktir.
2. “Kadınların köleleştirilmesi, açık ya da gizli şekilde doğrudan onların
kadınlığıyla yani cinsellikleriyle ilgiliydi.
Hem emek hem de ‘statü ve hizmet’ kategorilerinde kadın köleler, başka
yetenekleri ve görevleri ne olursa olsun, yasayla sahiplerinin cinsel isteklerini yerine getirmekle yükümlüydüler. Erkek köleler de bazen sahiplerinin kendilerine cinsel olarak yaklaşmalarına maruz kalabiliyorlardı, ancak
hukuk ve toplum tarafından yerilmeleri ve reddedilmeleri bu tür olayların
istisna olarak kalmasını sağlıyordu. Fiyatı, etnik kökeni, rengi ya da unvanı ne olursa olsun kadın kölenin tüm vücudu tamamen sahibinin kullanımına açıktı. Kadın köle ile sahibi arasındaki tecâvüz olayının hiçbir cezası
olamazdı. Kadınlar için kölelik açıkça potansiyel olarak bir cinsel hizmet
verme sistemiydi.” (Osmânlı Yeni Türkiye Yayınları 5/477)
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II. Câriyelerle evliliğin bir arada bulunması gereken altı şartı vardır.
a. Hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetirilemesi,
b. Genç Müslüman câriyelerin seççilmesi,
c. Cariyelerle Ehli’nin izniyle evlenilmesi,
d. Câriyelerin zinâdan ve metres ilişkili olmaktan uzak,
yani iffetli olması,
e. Câriyelere mehir verilmesi,
f. Câriyelerle evliliğin zinâya düşülebileceği korkusuyla yaılması.
III. Nikâh yoluyla da olsa câriyeler hür eşlerle, hür eşler
câriyelerle bir araya getirilemez ve birbirlerine kuma
yapılamaz.
IV. Kişinin kendi câriyesiyle evliliği, yetkili yönetici olan veli
iznini ve mehiri gerektirir, câriyeyi de hürriyetine kavuşturur.
V. Hür kadınlar da mâlik oldukları esîrleri ile evlenebilirler.
VI. Evlilikte ve boşanmada câriyenin onayı gerekir.
VII. Müslüman câriyeler de, hür kadınlar gibi örtünme ile
yükümlüdür.
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1
Câriyelerle Cinsel Birleşmenin Tek Mesrû Yolu
Evliliktir

Önceki bölümlerde yaptığımız açıklamalardan sonra “Köleleştirilen Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri” konusunu incelemeye başlayabiliriz.
Aslında savaş esîrleri olan câriyeler, örneğin âzâd edilmez,
zekât yoluyla özgürleştirilmez ve hürriyet yolları açılacak şekilde kendileriyle sözleşme yapılmaz da onların cinselliklerinden
faydalanılmak istenirse ne yapılabilir?
Câriyelerin mâliklerinin görevleri ve hakları nelerdir?
Görevleri, Kur’ân ve Sünnet çizgisine gelmek, hakları da
bu çizgide Nisâ sûresinin 25. âyeti ile belirlenen şartlara uyarak onları evlendirmek veya onlarla evlenmektir.3 Çünkü cinsel ilişkiyi mâlike hak, câriyeye görev olarak yükleyen anlayış
gibi, nikâh kıyılmaksızın yalnızca mülkiyet yoluyla ilişkiye girmek de İslâm dışıdır.
Eleştirilecek Görüşün Özeti
Esîrlerin köleleştirilmesini onaylayan eski ve yeni bir
3. Kur’ân’da «Evlenin ve Evlenmeyin» emirleri ile «Evlendirin ve Evlendirmeyin» emirleri birer defa geçer. Her iki grup emirler, hürler yanısıra esîr
erkekler ve kadınlara da şâmildir. (Nisâ 3; Bakara 221; Nûr 32) Ayrıca hür ve
esîr kadınlarla evliliğe ilişkin de ayrı ayrı birer emir vardır. (Nisâ 3, 25)
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çok İslâm âlimi Mekkî olan Müminûn sûresinin “Ma meleket
Eymânühüm” ifadelerinin geçtiği 5-6. âyetlerini nikâh yapılmaksızın yalnızca milk-i yemîn (mâlik olma) yoluyla câriyelerle
cinsel ilişkiye girilebileceğinin bir diğer ifadeyla odalık kılınabileceklerinin delili olarak görmektedirler.4
Âyetlerin Anlamı ve İçeriği

ِ  ِا اَّل َع ٰلى اَ ْز َو.ون
ِ ٖين ُهم ِل ُفر
اجهِ م اَ ْو َما
﴿والذ
َ ُوجهِ ْم َح ِافظ
ْ
ُ ْ َ َّ َ
ِ
ِ
﴾ومٖين
َ َم َل َك ْت اَ ْي َمانُ ُه ْم َفا َّن ُه ْم َغ ْي ُر َم ُل
“(Erkek veya kadın müminler) üreme organları (olan Fercleri) ni korur / yasaklı ilişkilerden korunurlar. Onlar karşı
cinsten olan hür eşleri veya mâlik oldukları (esîrleri/köleleştirilen eşleri) ile yalnızca üreme organlarını kullanarak
(sadece üreme organlarından) cinsel ilişkiye girerler. Onlar
sadece bu ilişkileri sebebiyle kınanmazlar.” 5
4. Örnek olarak bak. Kâsânî Bedâius-Senai, Ve Emmel-Cem’u filvat’i... 2/266 ;
Ebû Bekir El-Cezâirî, Minhâcül-Müslimîn s. 408.
Odalık Edinme
Geleneksel Fıkhımızda, Müminun sûresinin 5-6. âyetleri yanısıra Nisâ
sûresinin 3. ve 24. âyetleri de sayısız Odalık (Seriyye) edinmenin meşrûiyet
delilleri olarak gösterilmektedir. Hz. Peygamberimizin Mariye ile evliliği de
deliller arasında sunulmaktadır. Câriyelerin cinsel ihtiyaçlarını karşılamade
k gibi gerekçeler oluşturulmaktadır. Aslında aleyhte olan bu delillerin nasıl
tersyüz edilerek sömürüldüğünü kanıtlayacağız. İstismar edilmesi yetmiyormuş gibi merhum İbn Âbidin’in Odalık edinene: “Sen çirkin bir iş yaptın.” diyenin kâfir olacağını söylemesini ise, dehşetle karşılayarak takbih
ettiğimizi dile getirmekle yetiniyoruz.(Bak.-el-Mevsâtül-Fikhiyye…Cüz 12
s.296-7)
5. Müminûn sûresi Mekkîdir. Mekkî sûrelerde “Mâ Meleket Eymânühüm”
‘esîrleri/köleleri anlamın çağrıştırmaktadır.
a- Bu âyetleri kadınlar zaviyesinden de okunma gereği, ayrıca “Ezvâc” kelimesinin “Zevc”in çoğulu olarak erkek eşler yanısıra kadın eşler mânasına
da gelmesi, cinsel ilişkilerin ancak kendileriyle nikâhlanılabilecek karşıt
cinsler olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla âyetler zinâ gibi eşcinselliği de yasaklamaktadır.
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Erkekler gibi kadınlar zâviyesinden bakılarak da okunması
gereken meâllerini sunduğumuz bu âyetler, iddia edildiği gibi
-nikâh olmaksızın- mâlik olma yoluyla câriyelerle ilişkiye onay
vermemektedir.
Bu âyetlerin ana mesajı, zinâ ve eşcinsellikten sakındırmaktır; hür eşler gibi esîr eşlerin olabileceğini, kişilerin karşı cinsten
olan kendi eşleri veya esîr eşleriyle yalnızca üreme organından
ilişkiye girilebileceğini açıklamaktır. Ayrıca “Ev” edatı sebebiyle cinsel partner olarak meselâ câriyeler varken hür kadın eşler, hür kadın eşler varken câriye eşler olamayacağını beyan etmektir.
Değinilen bu âyetler, câriyelerin nasıl edinileceklerine; ilişb- 6. âyetteki “Ezvâc”ın işaret edildiği üzere erkek veya dişil çiftler
mânasına gelmesi ve “Ev Mâ Meleket Eymânühüm” ün karşıtı olarak yer
alması, onun hür eşler mânasına geldiğini kanıtlamaktadır.
Öneminden ötürü Ezvâc ile ilgili şu bigiyi de ilâve etmeliyiz:
Ezvâc genelde kendi cinsinden çiftler, eşler/yoldaşlar/benzerler mânasına
gelir. (Rûm 21; Saffat 22) Âbâ ve Zürriyât arasında yer almak gibi özel durumlarda ise nikâhlı eşler mânasına gelmektedir. (Ra’d 23; Mümin 8) Bir
diğer anlatımla kişilerin Ezvâcı/çiftleri nikâhlı eşleri olabilir de olmayabilir
de. (Nahl 72)
c- Âyette, yer alan ve iki bacak/uyluk arasında yer alan üreme organı ve yakın çevresi mânasına gelen Fercin çoğulu olan Furûc kelimesi de ilişkinin
yalnızca üreme organını kullanarak üreme organından yapılabileceğine
delâlet etmektedir. Çünkü korunacak ve işletilecek olan Fürûc’tur. Gerek
eşcinsellik ve gerekse merû eşe anal ilişki deharamdır.
(Rağıp, Müfredat ve İbn Manzûr, Lisânül-Arab Ferc maddesi; Buhârî Hudud
19. Fercin erkek ve kadın üreme organı olduğuna ilişkin hadîsler için bak.
ed-Dürrül-Mensûr, Bakara 221)
d- Onbiri Medenî sûrelerde olmak üzere 15 yerde kullanılan “Mâ Meleket
Eymân.” ifadesinden ilk anlaşılması gereken “köle” değil esîrdir. “Esîrlerle İlgili Kavramlar” bölümüne bakınız.
Kur’ân’da bu âyetin indirildiği Mekke toplumunda “Ma Meleket olarak” erkek ve kadın esîrler (İnsan 8) yanısıra Câhiliye döneminden intikal etmiş
erkek ve kadın köleler de vardı. Biz Medenî sûrelerde öne çıkan esîr anlamını tercih ettik
İçinde bulunduğumuz bu 4. Bölüm’ün 3. Kısmı’ndaki 4. ve 5. delillerini de
okuyunuz.
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kiye girilecek câriyelerin ortak koşmaksızın Allah’a îman etmelerinin gerekli olup olmadığına; ana-kız veya kızkardeş olan
câriyelerle ilişkiye girilip girilemeyeceğine; câriyelere âdet halinde veya anal yoldan yaklaşılıp yaklaşılamayacağına ve mâlik
olunan erkeklerle eşcinsel ilişki kurulup kurulamayacağına6
açıklık getirmemektedir. Değinilen konular gibi nikâhın gerekli
olup olmadığı da açıklanmamaktadır.
Bu âyetler, kadınlar zâviyesinden okunduğunda nikâhın
gerekliliği dolaylı bir şekilde açıklanıyorsa da7 bu gereklilik,
doğrudan aşağıda açıklanacağı üzere Nûr sûresinin 32. ve Nisâ
sûresinin 3, 24 ve 25. âyetleri ile beyân edilmektedir. Kişilerin
kendi câriyeleriyle başkalarının câriyeleriyle nikâh yoluyla ilişki de Nisâ 25 ile açıklanmaktadır. İlişkiye girmek için Allah’a ortak koşmaksızın îmanın gerekliliği ise Bakara 221 de açıklığa
kavuşturulmaktadır.
(Burada Nisâ sûresinin 24. âyetinin hicri 8. yılda Huneyn
Gazvesinde Evtas’ta alınan esîrler sonrasında indirildiğini hatırlatmış olalım.)8
Bu Konuda Müminûn Sûresinin 5-6. Âyetleri Delil
Olarak Değerlendirilemez
Mekki âyetlerin çoğunluğu gibi yürürlükteki uygulamayı
yansıtan ve tesis edici hükümler içermeyen ve dolayısıyla nikâh
konusuna değinmeyen Müminün süresinin 5-6. âyetleri, değinilen Medenî âyetler göz ardı edilerek istismar edilmektedir.
Açıklayâlim:
6. “Ma Meleket Eymân…”ifadesi erkeklere de, kadınlara da şamildir. Erkekler milk-i yemînle/mülkiyet yoluyla kendi câriyeleriyle ilişkiye girebilirlerse sâhip oldukları erkeklerle de girebilirler. Zirâ milk-i yemîn nikâhsız ilişki
olan zinâyı mubahlaştırıyorsa eşcinselliği de helâlleştirebilir. Oysaki milk-i
yemîn ne zinâyı mubahlaştırabilir ve ne de eşcinselliği halâlleştirebilir.
7. Bu 4. bölümün (5) numaralı kısmında ilgili âyetlerin kadınlar zâviyesinden
okunabileceğine ilişkin açıklamalara bakınız.
8. Müslim Hn.1456; Tirmizî Hn. 3020.
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Câriyelerle ilişki, Mekkî olan Müminûn sûresinin 5. 6.
âyetleriyle, Medenî Nûr süresinin 32. ve Nisâ sûresinin 3, 24 ve
25. âyetlerinde ele alınmaktadır.
Câriyelerin evlendirilmesini konu alan Nûr sûresinin
32. âyeti ile onlarla evlenilmesini emreden/öğütleyen Nisâ
sûresinin 3, 24 ve 25. âyetleri ortada iken, nikâh konusuna değinmediği için Mekkî Müminûn sûresinin 5-6. âyetlerine dayanılarak kişinin câriyesiyle nikâhsız ilişkiye girebileceğini söylemek, hiç şüphesiz İslâm’a ve onun kitabı Kur’ân’a aykırılıktır,
iftirâdır.
Konumuzun Kur’ân’daki benzerleri, alkollü içkilerle faize
ilişkin âyetlerdir. İlgili Medenî âyetleri dikkate almadan Mekkî
olan içki ve faiz âyetleriyle nihâî hüküm verilmeyeceği gibi
Mekkî olan Müminûn suresinin 5-6. âyetleri ile de hüküm verilemez. Şimdi bu durumu açıklamaya çalışacağız.
Alkollü İçki ve Fâiz Örnekleri
Alkollü İçkiler: Alkollü içkiler Kur’ânda Mekkî bir sûre olan
Nahl 67 ile Medenî sûreler olan Bakara 219, Nisâ 43 ve Mâide 90.
âyetlerde konu edilmektedir.
Bakara 219’da alkollü içkilerde büyük günah olduğu, fakat
cüzî faydalar da bulunduğu açıklanır. Nisâ 43 de sarhoş iken namaza yaklaşılmamasına vurgu yapılır. Hicretin dördüncü yılında indirilen Mâide 90 da ise alkollü içkiler, Şeytan işi bir pislik olduğu açıklanarak kesin bir dille yasaklanır.
Şimdi Medenî âyetlerin yasaklayıcı hükümleri varken, ekkî
olan Nahl sûresinin hurmalar ve üzümlerden sarhoşluk verici içkilerin elde edilebildiği olgusuna işaret eden söz konusu
sûrenin 67. âyetine dayanılarak alkollü içkilerin halâl olduğu
söylenebilir mi? Söyleyebilen bir İslâm âlimi var mıdır?9
9. “Hurma ağacının meyvelerinden ve üzümlerden aynı zamanda hem
sarhoş edici içkiler, hem de güzel rızıklar ediniyorsunuz. Bütün bun-
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Fâiz: Fâiz konusu Kur’ân’da başlıca Mekkî Rûm 39 ile Âl-i
İmrân 130 ve Bakara 279. âyetlerde yer almaktadır.
Âl-i İmrân 130 ile mürekkep fâiz yasaklanırken, Mekke’nin
fethi sonrasında nâzil olan Bakara 279 ile de fâizin bütün türleri haram kılınmaktadır.
Fâizin haramlığı kesin olarak belirlenmiş iken, insanların
mallarında artış olması için verilen fâizlerin Allah katında artmayacağını açıklayan Mekkî Rûm sûresinin 39. âyetinden hareketle fâizin helâl olabileceği ileri sürülebilir mi? Elbette ki sürülemez.10
Alkollü içkiler ve fâiz örneklerinde olduğu gibi, Medenî
Nûr ve Nisâ sûrelerindeki evlendirme-evlenme emirleri varken, hüküm oluşturucu niteliği olmayan, üstelik nikâh ve ortak
koşmaksızın Allah’a îman konularına da yer vermeyen Mekkî
Müminûn sûresinin 5-6. âyetlerine dayanılarak kişinin kendi
câriyesiyle nikâhsız ilişkiye gireceği de iddia edilemez, edilirse
geçersiz olur.
Kaldı ki Cennetliklerin vasıflarından birini beyan eden, dolayısıyla kadınlara da şâmil olan bu âyetler, hür kadınların hür
eşleri gibi mâlik oldukları esîrleri ile ilişkiye girebileceklerine
işaret etmektedir.
Bu sebeple nikâh kıyılmaksızın mâlik olma yoluyla câri
yelerle ilişkiye onay vermek, hür kadınların esîrleri ile nikâhsız
ilişkiye girmesine onay vermek olur. Oysa ki, ilgili bölümünde
açıklanacağı üzere hür kadınların esîrleri ile evliliği câiz, fakat
bütün İslâm bilginlerince kabul edildiği üzere, onlarla nikâhsız
ilişkileri haramdır.
larda aklını kullanabilenler için alınacak ibretler vardır.” (Nahl 67)
10. “İnsanların mallarında artış sağlamak üzere verdiğiniz fâizler Allah
katında artış sağlamaz. Allah rızasını kazanmak üzere verdiğiniz zekatlara gelince, zekatlarını verenler mallarını ve sevaplarını kat kat
artıracak olanlardır.” (Rûm 39)
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(Bu 4. Bölüm’ün 3. Kısmı’ndaki 4. ve 5. delillerini de okuyunuz.)
***
Bu kısımda Kur’ânî delilleriyle açıklayacağımız gibi, kişi
kendisinin veya başkasının ya da devletin câriyeleriyle nikâh
kıymaksızın aslâ cinsel ilişkiye giremez. Kendi câriyesiyle ilişkiye girmesi bile cezayı gerektirir zinâ suçu-günahı oluşturur.11
Nikâh Yönünden Hür Kadınla Câriye Arasındaki
Farklar
Burada Nisâ sûresi 24-25. âyetleri ile Mâide sûresinin 5.
âyeti zâviyesinden bakarak nikâh yönünden hür kadın ile câriye
arasındaki farklara değinmekte fayda görüyoruz:
Nâmûsluluk, veli izni, mehir ve birbirleri üzerine kuma gidememe yönünden aralarında fark yoktur. Fark, hür kadınla
doğrudan evlenilebilir olunmasına karşın, câriye ile ancak hür
kadınla evlenmeye güç yetirilememesi durumunda evlenilebilir olmasıdır.
Bir diğer önemli fark da, hür kadınlarla zinâya düşme korkusu yanısıra sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık sorunları gibi
sebeplerle evlenilebilirken, câriye ile, zinâya düşme korkusu
gibi tek bir nedenle evlenilebilmesidir. Kur’ânın rûhuna uygun
bir kabule göre, zinâ korkusunun giderilmiş olması durumunda ise ikinci bir câriye ile de evlenilememez.

11. Cahiliye döneminin şartları içinde maliklerinn cariyeleriyle cinsel ilişkiye
girmesi doğaldı. Câriyeler de yalnızca malikleriyle ilişkiye girebildiklerinden
bu onlar için de cinselliklerini kullanma imkânıydı. Üstelik çocuk doğurmaları
halinde çocuk anası olarak satılamayacakları için özgürlüğe de yaklaşmış
olurlardı. İslâm gelişi ile birlikte beklenen devrimini yaptı ve onlarla ilişkiyi
nikâha, nikâhı da Nisa 25 de açıklanan şartlara bağladı. Maliklerle evliliği de
özgürlük sebebi kıldı.
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 âriyelerle İlişkide Tek Yolun Evlilik Olduğunu
C
Gösteren Beş Âyet

1- Nûr Sûresinin 32. Âyeti ile Verilen Evlendirme Emri
Câriyelerle ilişkiye girmenin tek yolu, Kur’ân hükmü olarak
evliliktir. Nûr sûresinin 32. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:
«Sizden (Müslüman olan) hür bekâr ve dulları, erkek ve
kadın esîrlerinizden de (Müslüman veya Ehl-i Kitap olup) sorumluluk üstlenebilecek olanları evlendirin. Onlar fakir
iseler, Allah, lutfuyla onları yoksulluktan kurtarır. Allah
bolca verendir ve her şeyi bilendir.”12
Açıkça görüleceği üzere evlendirilecek kişiler arasında erkek ve kadın esîrler de yer almaktadır.
Allah, bir taraftan kişilere evlenmeyi emretmekte, diğer taraftan şahıslara ve İslâm Toplumu yönetimine evlendirme görevini yüklemektedir.13 Böylece birleşmenin tek yolu olan evli12. a. Nûr sûresi Medenîdir. Medine döneminde İslâm seavaş esirliği sisemi
oluştuğundan “İbâdiküm ve İmâiküm” ifadesi “erkek ve kadın esirleriniz”
şeklinde meâllendirilmiştir.
b. Meâldeki parantez içleri, âyetteki “Minküm” kaydından ve “İbâdiküm
ve İmâiküm” izâfetlerinin “Lam” mânasında olabileceği gerçeğinden hareketle konulmuştur. Kaldı ki Nisâ 24 ve 25 de yaklaşımımızı doğrulamaktadır. Ancak izâfet Fî mânasında da olabilir, O takdirde anlam “içinizde/aranızda bulunan “erkek ve kadın esirlerinizen” şeklinde olur.
13. «Bize göre burada (Nûr 32) muhatap yalnızca veliler değildir; yakından
uzağa bütün ilgililerdir, toplumdur.” Kur’ân Yolu Nûr 32,(4/769)
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liğe yönlendirmektedir.
Allah’ın Kitabı’ında ve O’nun elçisinin çizgisinde esîr pazarından câriye satın alarak nikâh yapmadan cinsel partner edinme
şeklinde bir uygulama yoktur.
2- Nisâ Sûresinin 3. Âyeti ile Verilen Hürle veya
Câriyeyle Evlenme Emri

اب َل ُكم
َ َو ِا ْن ِخ ْف ُت ْم اَ اَّل ُت ْق ِسطُوا ِفي ا ْل َي َت ٰامى َفا ْن ِك ُحوا َما
َ ط
ْ
ِ ِ ِ
ِ ث ورباع َف ِا ْن ِخ ْفتم َا اَّل َتع ِدلُوا َفو
اح َد ًة
َ َ ُ َ َ م َن النّ َساۤء َم ْث ٰنى َوثُ ٰل
ْ
َ
ُْ
...اَ ْو َما َم َل َك ْت اَ ْي َمانُ ُكم ٰذ ِل َك اَ ْد ٰنى اَ اَّل َت ُعولُوا
ْ
ۤ
“Eğer -velileri olmadığı için- yetim konumunda kadınlar hakkında adâleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helâl olan beğeneceğiniz (diğer) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alarak evlenin/evlenebilirsiniz. Ama onlara adâletli davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman
bir tanesi ile veya (daha az sorunlu olacağı için)sahip olduğunuz (savaş esîri câriye ) ile evlenin/evlenebilirsiniz. Tek bir
hür veya esir kadınla evlenmeniz adâletten ayrılmamanız
için en uygun yoldur.”14
Nisâ sûresinin meâli verilen bu 3. âyeti câriyelerle cinsel
ilişki için evliliği emretmektedir. Aşağıda dipnotta gösterilen ve
bizi âyetin doğru anlamına yönlendiren sebepler incelendiğin14. Âyette geçen “fil-Yetâma” yı, Nisâ 127 da geçen “fî Yetâmen-Nisâ” şeklinde anlamak gerekir.
İslâm’ın sunduğu toplum hayatı, aile üzerinde kurulu olmakla birlikte,
Kur’ân’da “evlendirin” emri gibi bir defa geçen “evlenin” emrini, âyette
geçen “Mesna ve Sülase” karînesiyle İbâha’ya/yapılabilirliğe hamlederek
“evlenebilirsiniz” şeklinde meâllendirebiliriz..(Nûr 32; Nisâ 3) Çok eşlilik
gibi (savaş esîri câriye ) ile evlilik emrinin vücûbunu/gerekliliğini söyleyen müctehid de yoktur. Doğrusunu Allah bilir.
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de câriyelerle evliliğe ilişkin emir açık olarak görülecektir.15 Nitekim bu gerçek daha önce de tesbi edilmiştir. Biz iki örnek vermekle yetineceğiz:
a. Doğumu yaklaşık Hicrî 210 olan müfessir Ahfeş Me’ânilKur’ân isimli eserinde konumuz olan Nisâ sûre snin 3. âyetinde
“Ev Mâ Meleket Eymânuküm” kısmını “İnkihû Mâ Meleket
Eymânuküm/veya sahip olduğunuz (savaş esîri câriye ) ile evlenin/evlenebilirsiniz.” şeklinde çevirmiştir.
a. Merhum Mevdudî de anılan âyeti şöylece mâllendirmek
tedir:
“Eğer yetimler hakkında adâleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helâl olan beğeneceğiniz (diğer)
kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Ama onlara adâletli
davranamayacağınızdan endişe ederseniz o zaman bir tanesi ile veya sahip oldunuz câriyelerle evlenin. Adâletten
ayrılmamanız için en uygun yol budur.”
Sonra da bu âyet iki anlama gelebilir, diyerek şöylece açıklama yapar:
[“Eğer hür bir kadının masraflarını karşılayamazsanız 25.
âyette izin verildiği gibi bir câriye ile evlenebilirsiniz.”
15. Âyetin Doğru Anlamına Yönlendiren Karîneler/İşaretler:
a- Bu âyetin birinci bölümünde yer alan Fenkihû (nikâhlayın) emri,
b- Hür kadınlarla ancak nikâh yapılabileceği hakikati,
c- “Ma meleket Eymânüküm” cümlesinin “Fe vâhideten” üzerine atfı,
d- “Fe vâhideten” terkibindeki “Fe” nin âyette zikredilen “Fenkihû” emri sebebiyle takdir edilen ikinci “Fenkihû” emrine delâlet,
(Cevapları, lafzen veya takdiren emir cümlelerinden oluşan şart-cevap
cümlelerinde, cevabın başına “Fe” gelir. Fe, mahzuf ve mukadder emre
delâlet eder. (Bak. Âl-i İmrân 31; Nisâ 102; Yunus 94; Bakara 196, 283; Muhammed 4; M. Zihni Muktezab “Fe” Edatı s. 336.)
e- Takdir edilen Fenkihû /nikâhlayın emrinin hür bir kadına veya mâlik olunan câriyeye yönelik olması,
f- Atıf harfi olan ‘Ev’in “veya” mânasına gelmesi.
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Veya:
“Eğer birden fazla kadınla evlenmek istiyorsanız, fakat hür
olarak alacağınız karılarınız arasında adâleti sağlayamayacağınızdan korkuyorsanız câriyelerle evlenebilirsiniz.”] 16
Biz meâlin “...ikişer, üçer olarak alın…” kısmındaki “alın” sözcüğünü âyetin lafzinâ uygun olarak “evlenin” şeklinde açığa çıkarmakla yetiniyoruz.
Ayrıca bir câriye ile zinâya düşme korkusu giderildiğinde
ancak bir câriye ile evlenilebileceğine işaret etmek istiyoruz.17
Câriyelerle evliliğin şartları iseNisâ sûresinin 25. âyetinde
açıklanacaktır.
3- Nisâ Sûresinin 24. آyeti ile Helâl Kılınan Hususun
Nikâh Akdi Oluşu
Yukarıda sunulan iki âyet “Câriyelerle İlişkide Tek Yolun Evlilik Olduğunu” delillendirmektedir. Ancak Nisâ sûresinin 24. ve
25. âyetleri de bu Kur’ânî hükmü belgelendirerek pekiştirmektedir. Şimdi bu âyetleri görelim.
Meşrû savaş sonucu alınacak esirler arasında bâkire, dul ve
evli kadınların bulunması da olasıdır. Nisâ sûresinin 24. âyeti,
evlileri dâhil esîr alma yoluyla mâlik olduğumuz bu kadınlarla
nikâhlanmayı halâl kılmaktadır. -Esaret yoluyla eşlerinden ayrı
düşmeleriyle sebebiyle nikâhları düşen evli esir kadınların özellikle Müslüman olanlarıyla- halâl kılınan başka değil, yalnızca
nikâhlanmadır. Açıklayalım:

16. Tefhimul Kur’ân Nisâ 3, dipnot 6. Mevdudi Nisâ 3’e verdiği anlamı Tercumanü-l
Kurân isiml Kur’ân meâlinde de tekrarlamıştır.
17. 3 numaralı kısmın sonunda yer alan “Ek Bilgiler 2”yi okuyunuz. Ayrıca bak. Beyzâvî, Envârut-Tenzîl Nisâ 3; “Ev” in anlamından hareketle
Tefsîrül-Menâr’da hürlerle câriyeleri birleştiremeyeceğimize, ama hürlerle câriyeler arasında seçim yapabileceğimize açıklık getirilmektedir.
(Tefsîrul- Menâr Nisâ 3)
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Nisâ sûresinin 23. ayetinde erkekler yönünden kendileriyle
nikâh akdi yapılamayacak, dolayısıyla ilişkiye girilemeyecek kadınlar açıklandıktan sonra 24. âyetin başında mâlik olduklarımız
dışındaki evli kadınlarla da nikâh akdi yapamayacağımız şöylece açıklanmaktadır:

ِ ِ ِ
ِ
ِ ُ ﴿وا ْلمحص َن
اب
َ ات م َن النّ َساۤء ا اَّل َما َم َل َك ْت اَ ْي َمانُ ُك ْم ك َت
َ ْ ُ َ
ِ
الل َع َلي ُكم َواُ ِح َّل َل ُكم َما َو َراۤ َء ٰذ ِل ُكم اَ ْن َتب َت ُغوا ِباَ ْم َو ِال ُكم
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ّٰه
ِ۪
۪ ِ
ِ ۪
وه َّن
ُ اس َت ْم َت ْع ُت ْم بِه م ْن ُه َّن َف ٰا ُت
َ ين َغ ْي َر ُم َسافح
َ ُم ْحصن
ْ ين َف َما
اضي ُتم ب ِ۪ه ِم ْن َب ْع ِد
اجورهن فر۪ يضة ول جناح عليكم ۪فيما تر
ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ ُ َ ُ َّ َ َ ً َ ا
ِ ِ َ ۪ا ْل َفر
۪
۪ َ الل َك
﴾كيما
َ ّٰيضة ا َّن ه
ً يما َح
ً ان َعل
“Hür/evli kadınları nikâhlamanız da size haram kılındı. Ancak (esîr alarak)18 mâlik olduğunuz evli kadınları nikâhlamanız size helâldir. Allah’ın size emri budur. Size
yasaklananlar dışındaki kadınlarla, iffetli olmak; zinâ yapmamak ve mallarınızdan verilmek üzere mehirlerini belirlemek koşuluyla evlenebilirsiniz. Artık evlilik yoluyla birlikte olduğunuz eşlerinize üstlendiğiniz mehirlerini verin.
Bu da sizin için farz bir görevdir. Ama mehir belirlendikten
sonra onu artırma veya eksiltme için karşılıklı olarak anlaşma yapmanızdan ötürü de günaha girmiş olmazsınız. Hiç
şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her hükmü gereğince ve
de doğru olandır.”19
18. Satın alarak değil, meşrû savaş sonucu esir alarak. Bak Kutubî Nisâ 24,
5/121.
19. Bu âyet Hicri 8. yılda Huneyn savaşında Hevâzin kabilesinin yurdu olan
Evtas’ta kadın esîrler alınmasından sonra nâzil olmuştur. (Ebû Dâvûd
Nikâh 45; Müslim Hn.1456; Tirmizî Hn. 3020) Taberanî bu âyetin Hayber
esirleri ile ilgili olarak nâzil olduğunu söyler. .(İbn Kesîr Nisâ 24) Çünkü
Evtas’ta alınan esirler taksim edilmeden bırakıldığı için onlarla ilişkin
imkânı yoktu.(Ahkâmül-Esra ves-Sebâyâ s.333)
Hicretin 5.yılında yapılan Ben-i Mustalık Gazvesi’nden sonra alınan kadın

138

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, mâlik
olduğumuz evli câriyelerin hür evli kadınlardan istisna edilmiş
olduğu gerçeğidir.20
Nisâ sûresinin 23. âyetinde “Hurrimet aleyküm Ümmehatüküm/Anneleriniz … size haram kılındı…” buyrulmaktadır. Bu
âyetin haram kılıcı hükmü, “vav” bağlacı ile 24. âyetin başında yer alan hür evli kadınları da içine almaktadır. Böylece hür
evli kadınlar bize haram kılınmaktadır. Haram kılınan ise onları nikâhlamaktır. Bir diğer anlatımla âyetin anlamı “Evli kadınları nikâhlamanız da size haram kılındı.” şeklindedir.
Nikâhlamamız haram kılınan evli kadınlardan istisna edilenler
de meşrû savaş sonucunda esîr etme yoluyla mâlik olduğumuz
evli kadınlar olduğu için onları nikâhlamamız bize helâl kılınmış olmaktadır. Helâl kılınan evliliktir, mülkiyet yoluyla ilişki değildir.21
Pekiştirelim: Bize helâl kılınan mülkiyet yolu ile ilişki değildir.
Helâl kılınan yalnızca nikâhlamak; nikâh yoluyla ilişkiye girmektir.
24. âyetin devamında yer alan “…helâl kılınan kadınları iffetli yaşamak ve zinâ yapmamak kaydıyla mallarınızla (mehir vererek) istemeniz size helâl kılındı…” anlamındaesîrlerle azil yapılarak/korunarak ilişkiye girilmesi yolunda Peygamberimize yapılan başvurunun -bilfarz-kabul edildiği ve böylece Milk-i yemînle ilişkiye girildiği kabul edilse bile bu olay, yukarıda anlamı sunulan ve nikâhı
gerektiren Nisâ 24 ve 25 ‘in indirilişinden önce olmuştur. Kaldı ki Ben-i
Mustalık kadınları müşrike olduğundan onlarla zâten ilişkiye girilemezdi.
(Bak, Buhârî Meğazî 32; Taberî, Şevkânî ve İbn Kesîr Tefsirleri Nisâ 24) Bu
gazvede alınan ve serbest bırakılan esirler köleleştirmenin meşrûyeti olarak değerlendirlimektedir ki azîm bir hatadır.
20. Burada “Mâ”, ‘Men’ mânasına olup İstisna da “İstisnayı Muttasıldır.” Muhiddin Derviş, İ’rabul Kur’ân ve Beyânuhu 2/193.
Bir hükmü öncesinden ayırmak olan İstisnâ’da, ayrılana Müstesnâ, öncesine de Müstesnâ Minh denir. Müstesnâ’nın, Müstesnâ Minh’in cinsinden
olduğu istisnâ’ya Muttasıl denir.
21. Bak. Kurtubî Nisâ 24, 5/123; et-Tefsîrül-Müyesser, Mecmeül-Melik Fahd,
Medine 2009, Ahkâmul-Esra ves-Sebaya s.333
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ki bölümü de cinselliklerinden yararlanılacak hür kadınlar ve
câriyelerin mutlaka mehirleri verilerek nikâh akdi yapılması gereğine işaret etmektedir. Çünkü mâlik olduğumuz evli esîr kadınlar da helâl kılınan kadınlardır. Burada esîr kadınlarla22 mehirli nikâhın Nisâ 25’de emredildiğini hatırlatalım.
Burada âyetin “Mâlik olduğunuz” ifadesinde, üzerinde
özenle ve derin bir duyarlılıkla durulması gereken husus, lafızlar yanısıra nüzûl sebebinin de işaret ettiği gibi mâlik olmanın
satın alma yoluyla değil, esîr alma yoluyla mâlik olma olduğudur.
(Bak. Ek Bilgiler: Nikâh akdi şartı)

Nikâh kıyılmadan esîr alma yoluyla cinsel ilişkiye girilemeyeceğine göre, satın alma yoluyla hiçbir şekilde girilemez. Çünkü bu âyette ve de Kur’ân’ın her hangi bir sûresi ve âyetinde satın alma yoluyla mâlik olmaya açıklık şöyle dursun küçücük bir
işaret bile yoktur.
Yukarıda yaptığımız açıklama tarihî ve çağdaş müfessirlemizce de doğrulanmaktadır. Meselâ:
Müfessir Kurtubî Saîd bin Cübeyr, Atâ ve Ubeyd’den nakille, nikâh yoluyla mâlik olmaya vurgu yaparak verdiğimiz
mânayı aktarmakta ve onu güzel bir görüş olarak sunmaktadır.
(Kurtubî Nisâ 24, 5/123)

Abdullah b Abdül-Mühsin et-Türkî’in başkanlığında bir heyetin hazırladığı et-Tefsîrül-Müyesser’de de “Savaş yoluyla esîr
edilen kadınların/câriyelerin nikâh yoluyla helâl olacağına” vurgu yapılmaktadır. (et-Tefsîrül-Müyesser, Mecmeül-Melik Fahd, Medine 2009)
4- Nisâ

ِ و اَل َت ْن ِكحوا ا ْلم ْشرِ َك
 َو اَلَ َم ٌة ُم ْؤ ِم َن ٌة َخير ِم ْن،ات َح ّٰتى يُ ْؤ ِم َّن
ُ
َ
ُ
ٌْ

22. Nisâ sûresinin 24. âyetiyle ilgili açıklamalarımız daha önce yapılmış fakat
asıl önemli noktaya; mâlik olduklarımıza ilişkin olarak bize helâl kılınanın nikâh akdi olduğuna değinilmemiştir. (Bak. Kâsânî Bedâi… Kitab’ünNikâh, 2/268)
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ٍ
۪
ِ
،ين َح ّٰتى يُ ْؤ ِمنُوا
َ  َو اَل ُت ْنك ُحوا ا ْل ُم ْشرِ ك،ُم ْشرِ َكة َو َل ْو اَ ْع َج َب ْت ُك ْم
ون
َ  اُوۨ ٰلۤ ِئ َك َي ْد ُع،َو َل َع ْب ٌد ُم ْؤ ِم ٌن َخ ْي ٌر ِم ْن ُم ْشرِ ٍك َو َل ْو أَ ْع َج َب ُك ْم
ِ
اللُ َي ْد ُع ۤوا ِا َلى ا ْل َج َّن ِة َوا ْل َم ْغ ِفر ِة ب ِِا ْذ ِن ۪ه َويُب ِي ُن ٰا َي ِات ۪ه
ّٰالنارِ َو ه
َّ ا َلى
َّ
َ
ِ ِللن
﴾221﴿ ون
َ اس َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُر
َّ
“İçinizden her kim (mâlî veya kültürel yetersizlik sebebiyle) zinâdan korunmuş hür Müslüman kadınlarla evlenmeye
güç yetiremezse, o takdirde mâlik olduğunuz (genç) Müslüman (savaş esiri) câriyelerinizle evlenebilirsiniz.23 Allah sizin îmanınızı en iyi bilen olduğu için değerinizi îmanınızla
ölçer, çünkü sonuçta sizler Âdem’in çocuklarısınız.
O halde nâmûslu olan; zinâdan kaçınan ve gizli dost
edinmeyen câriyelerle Ehillerinin/mâliklerinin iznini alarak evlenin ve onların kendilerine ücretlerini/mehirlerini
de İslâm ve ortak akıl onaylı mehir örfüne uygun olarak verin.
Evlendikten sonra zinâ yapacak olurlarsa, onlara hür
kadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanacaktır.
Câriyeyle evlenme izni, içinizden helâk edici yük altına
girmekten; zinâ etmekten korkanlar içindir. (Câriyelerlerle
evlenmemek için) sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.
Allah çok bağışlayan çok merhametli olandır.”
Nisâ sûresinin anlamı sunulan 25. âyeti konuya daha bir
açıklık getirerek câriyelerle evlilik gerçeğini pekiştirmektedir.
Nisâ sûresinin bir önceki 24. âyeti Müslüman esîr kadınlarla (câriyelerle) nikâhlanılabileceğini açıklamaktadır. Meâli sunulan 25. âyette ise esîr kadınlar arasından müslüman olan kadınların, -özellikle de gençlerinin- tercih edilmesine vurgu ya23. Bir sonra ki bölümde âyetle ilgili tercümemizin sebepleri açıklanacaktır.
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pılmaktadır.
Buna göre âyette, Müslüman hür kadınlarla evlenmeye
güç yetiremeyenlerin, mâliklerinden izin alma, mehirlerini kendilerine verme ve zinâdan korunma amacı gibi altı şartla mümin câriyelerle evlenilebileceği açıklanmaktadır. Bu âyeti bir
sonraki 2 numaralı kısımda genişçe açıklayacağız.
5- Bakara Sûresinin 221. Âyetinin Dolaylı Delâleti

ِ ِ
ِ ات ا ْلم ْؤ ِم َن
ِ طو اًل اَ ْن ي ْن ِكح ا ْلمحص َن
ات
َ ْ ُ َ َ
ْ َ َو َم ْن َل ْم َي ْس َتط ْع م ْن ُك ْم
ُ
ِ َف ِمن ما م َل َك ْت اَيمانُ ُكم ِمن َفتي ِات ُكم ا ْلم ْؤ ِم َن
اللُ اَ ْع َلم
ّٰات َو ه
َ َ ْ
ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ
ُ
ٍ
ِ
ِ ب ِ۪ا
ِ
وه َّن ب ِِا ْذ ِن اَ ْه ِلهِ َّن
ُ يمان ُك ْم َب ْع ُض ُك ْم م ْن َب ْعض َفا ْنك ُح
َ
ِ و ٰا ُتوهن اُجورهن بِا ْلمعر
…وف
ُ ْ َ َّ ُ َ ُ َّ ُ َ
“Îman edinceye kadar Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Çünkü Mümin Eme (esîr veya köleleştirilmiş kadın), hoşunuza gitmiş olsa bile Allah’a ortak koşan
bir kadından daha hayırlıdır. Îman edinceye kadar Allah’a
ortak koşan erkekleri de evlendirmeyin. Zirâ Mümin Abd
( esîr veya köleleştirilmiş esir erkek), beğeninizi kazanmış olsa bile Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Çünkü Alah’a ortak koşan erkekler ve kadınlar ateşe
çağırırlar. Allah ise koyduğu yasalarla Cennet’e ve mağfirete/bağışlamaya çağırır. O, düşünüp öğüt almaları için
âyetlerini insanlara böyle açıklıyor.”24
24. Biz bu âyeti burada, genel kabule göre, yani âyette geçen Mümin Eme’yi”
ve Mümin Abd’i, onlara verilen “Esir-köleleştirilmiş Mümin kadın ve
erkek” anlamını temel alarak açıkladık. Ancak biz âyette geçen ve “Mümine” ile vasıflanan Eme’yi ve “Mümin” ile nitelenen Abd’i, “Müşrike ve
Müşrik” sözcüklerinin karşıtları olarak “hür mümin kadın ve hür mümin
erkek” şeklinde anlıyoruz.
Bu konuda yaptığımız açıklama için birinci bölümün sonundaki “Esîrlerle
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Yukarıda Nisâ sûresinin 24. ayetiyle Allah’a ortak koşanlarıyla Ehl-i kitab olanları arasında her hangi bir ayırım yapılmaksızın, esîr alınan kadınlarla nikâhlanılabileceği konusu açıklanmıştı.
Bu âyetin umûmundan, Bakara süresinin meâlini sunduğumuz 221. âyetiyle yapıldığı kabul edilen ve edilmesi gereken
Allah’a ortak koşan kadınlara ilişkin istisnâ da savaş esiri olan
câriyelerle nikâhlanılması gereğini vurgulamaktadır.
Çünkü Bakara 221 ile hür-câriye ayırımı yapılmaksızın konulan Allah’a ortak koşan (putperest, materyalist, İslâm’ı dışlayan lâik) kadınlarla evlenilmesi yasağı, “Îman edinceye kadar
Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyiniz…” şeklinde “evlenmeyiniz” buyruğu ile konulmaktadır.
Âyetteki orijinal ifadesiyle “nikâhlamayınız” buyruğu ve
buyruğun hemen ardından “Çünkü Mümin bir Eme kendisinden hoşlanır olsanız da Allah’a ortak koşan (hür) bir kadından daha hayırlıdır.” şeklinde yapılan açıklama, dolaylı da olsa
savaş esiri olan câriyelerle cinsel ilişkinin nikâhlanmayı gerektirdiğine delâlet etmekte; nikâhlanma gereğini pekiştirmektedir.
İlk nazarda dolaylı gibi görülen bu delil, diğer delillerle birlikte kesinlik kazanmaktadır.
 âriyelerle Birleşmenin Tek Yolunun Evlilik Oluğunu
C
Gösteren Sünnet Delili
Sünnet Delilimizin Açıklanmaya Muhtaç Özü:
Peygamberimiz nesep karışıklığına sebep olabilecek hâmi
lelik ihtimâlînden ötürü bir âdet görmedikçe savaş esiri kadınlar olan câriyelerle ilişkiye girilmesini yasaklamıştır. Hâmileliği
İlgili Kavramlar ve Kaynakları” kısmında yer alan Eme ve Abd sözcüklerine bakınız. Tercihimiz olan tercüme için 4 numaralı kısmın Ek Bilgilerine
bakınız.
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açık olanlarla da doğum yapıp lohusalık dönemimi bitirmedikçe birleşmeyi haram kılmıştır.
Sünnet delili olarak yukarıda özetini verdiğimiz, aşağıda da
anlamlarını sunacağımız hadîsler, Talâk sûresinin eşinden boşanmış hâmilelerle doğum yapıncaya kadar nikâh kıyılamayacağı, bu sebeple de ilişkiye girilemeyeceğine ilişkin 4. âyetinin
hükmü ışığında değerlendirileme yapılmazsa anlaşılamaz.25
Üstelik savaş esîri olan câriyelerle nikâh dışı ilişkiye girilebileceğinin delili olarak da algılanabilir. Nitekim böyle de algılanmıştır.
-Salât üzerine olsun- Peygamberimiz, İslâm Savaş Esirliği Sistemi’nin sınrlarının iyice belirlendiği hiçretin 8.yılında kişilere kendi câriyeleriyle ilişki için nikâh akdetmeleri gereğini
emredip pekiştiren -yukarıda açıkladığımız- Nisa sûresinin 2425. âyetleri nâzil olunca, bu âyetlerin indirilişine sebep olan
Hevâzin kabîlesi esîresi olan kadınlara/câriyelere ilişkin olarak
şöyle buyurdu:
“Hâmile esîrlerle doğumuna, olmayanlar da bir âdet/hayız görene kadar cinsel ilişkiye girilemez.”26
Bu hadîsi pekiştiren diğer bir hadîslerinde, “Allah’a ve
Âhiret Günü’ne îman eden kişiye âdet görünceye; hâmile
olmadığı sabit oluncaya kadar esîr kadınla ilişkiye girmek
halâl değildir” buyururken, ilişkiye girecek kişilere işaret ederek de şu açıklamayı yapmıştır:
25. Boşanan kadın, Kur’ân’ın belirlediği iddet/bekleme süresini doldurmadan
hukûken geçerli bir evlilik yapamaz. Boşanmış hâmile kadının iddet süresi ise doğum yapıncaya kadar geçecek süredir. Talâk sûresinin 4.âyetinde
şeyle buyurulur:
“…Hâmile olanların boşanma iddeti de çocuklarını doğurunca sona
erer. Allah, koyduğu yasalara aykırılıktan korunanlarının işlerini kolaylaştırır.”
26. Ebû Dâvûd Nikâh 45.
Bekâr veya dul âdetli kadınlarla nikâh halâl,âdet süresince ilişki haramdır.
Hâmile kadınlarla ise nikâh, dolayısıyla da ilişki haramdır.

144

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

“Allah’a ve Ahiret Günü’ne îman eden kişiye suyu ile başkasının ekin (alanını) sulamak halâl değildir.”27
İslâm’ın ilk dönemlerinden beri başkalarının veya İslâmî
devletin câriyeleriyle nikâhsız ilişkiye girilmesinin haram olduğu biliniyordu. Bu sebeple yukarıda aktarılan Peygamberî uyarıların, kendilerine esîre olarak câriye tevzi edilen sahâbilere yönelik olduğu açıktır.
Hâmile kadınla ilişki yeni bir hâmileliğe sebep olarak nesep karışıklığına neden olamayacağına göre, Peygamberimizin hâmile ile ilişkiyi helâl görmemesi ve hattâ ilişkiye gireni
lânetlemesi28 Talâk sûresinin hâmile ile nikâhı, dolayısıyla ilişkiyi yasaklayan 4. âyetinin hükmü gereği olmuştur. Boşanmış
veya kocasından ayrı olarak esîr düştüğü için boşanmış konumunda olan hâmile ile doğum yapmadan nikâh akdedilemeyeceği için onunla ilişkinin zina olacağı açıktır.
Bir diğer pekiştirici anlatımla Peygamberimiz, boşanmış
hür kadınlarla doğumdan önce nikâhlanılamayacağına ilişkin
Kur’ân hükmünün esîrlere/câriyelere de şâmil olduğunu açıklamıştır. Böylece kişinin kendi savaş esîresi olan câriye ile nikâhsız
ilişkiye giremeyeceği hükmü de pekiştirilmiştir. Doğruları en iyi
bilen Allah’tır.
Câriyelerle Birleşmenin Tek Yolunun Evlilik Olduğunu
Dolaylı Olarak Gösteren Sünnet Delili
Sadece girilecek nikâh dışı ilişkiler günah-suç oluşturacağı için aşağıda sunacağımız Hz. Peygamber’in Sünneti de
câriyelerle nikâh dışı ilişkiye girilemeyeceğine ilişkin Kur’ân
27. Ebû Dâvûd Nikâh 45; Tirmizî Hn.1131.
Ebû Dâvûd Nikâh 45’ deki hadîsler, yukarıda açıkladığımız Nisâ
sûresinin 24. âyetinin Hüneyn Günü Evtas’ta Hevâzin kabilesinden
alınan esir kadınlarla ilgili olduğunu gösterdiği gibi, içerdiği hükmün
de esîrlerle alâkalı olduğunu kanıtlamaktadır.
28. Müslim Nikâh 139.
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hükmüne dolaylı olarak vurgu yapmaktadır.
Eşinin câriyesiyle ilişkiye girmiş kişiye Allah’ın Resûlü tarafından “Zinâ cezası uygulandığına ilişkin rivâyetler” de câriyelerle
nikâh dışı ilişkiye girilemeyeceğinin ve girilmesinin cezayı gerektirir suç/günah olduğunun delilidir.29
Allah’ın Resûlü’nün çizgisinde Sahâbîler de eşlerin câriye
leriyle ilişkiye girilmesini ceza gerektiren zinâ suçu olarak değerlendirmişlerdir. Meselâ, Hz. Ebû Bekir, bâkire bir câriye ile
ilişkiye giren ve onu hâmile bırakan ve suçunu itiraf eden kişiye
zinâ haddi/cezası uygulamıştır.30
Eşler dahil başkalarının savaş esiresi olan câriyelerle nikahsız ilişkisi nasıl zina ise kişinin kendi câriyesi ile nikâhsız ilişkisi
de öylece zinadır. Çünkü Allah ilişkiye girilecek câriyelerimizle
nikâhlanmayı emretmiştir. İslâm’ın asıl büyük devrimi de budur; kişilerin kendi câriyeleriyle nikâhsız ilişkiye girme yasağıdır. Çünkü başkalarının cariyeleriyle ilişki İslâm öncesi cahiliyet
döneminde de yasaktı.
Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere bize helâl kılınan,
mâlik olduklarımızla nikâh akdi yaparak ilişkiye girmektir. Böyle iken, birbirlerini açıklayan ve tamamlayan âyetler parçacı
yöntemle ele alınarak ve anlamları bağlamından koparılarak,
Kur’ânî edatlar da anlamlarından saptırılarak nikâh akdi devreden çıkarılmış, yalnızca mülkiyet yoluyla ilişki câiz görülmüştür.
Oysaki bu azîm hata, ilk nesillerce de fark edilmiş, ”Nikâh akdi
yoluyla mâlik olduğun kadın dışındaki bütün kadınlarla ilişki zina
29. Mesele: Zeyd, zevci Hinde mülk câriyesi Zeyneb’i hibe edip Hind dahi
kabz eylese, sonra Zeyd, Zeynebi tasarruf eylese ve veledi olsa Şer’an ne
lazım olur.
El-Cevap: Recm lazımdır. (M. E. Düzdağ, Şeyh’ul-İslâm Ebûssuûdun Fetvâ
ları s. 122, Fetvâ 550)
Recm cezasının olup olmadığına ilişkin olarak bak. A. R. Demircan İslâm’a
Göre Cinsel Hayat, Ensar 2011, İlgili bölüm.
30. Bak. İbn Mâce Hn. 2551-2; Abdürrezzâk Musannef, Nikâh 332-334; Muvatta Kitabül-Hudûd, Babü Mâ câe fimen i’terefe bizzinâ.
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olarak haramdır.” gerçeğine vurgu yapılmıştır.31
Vurgu yapılan bu gerçeğe Kur’ân’dan delil getirilerek eşlerle mâlik olunanların farklı iki ayrı sınıf olduğu, hür eşler için
mâlik olunan, câriyeler için nikâhlanılan tabiri kullanılamayacağı şeklinde itiraz edilmiştir.
Hür ile mâlik olunanların iki ayrı sınıf olduğu doğru, fakat
varılan sonuç yanlıştır.32 اünkü Nisâ sûresinin 3. ve 24. âyetleri
yanı sıra özellikle Nûr sûresinin 32. ve Nisâ sûresinin 25. âyetleri,
câriyelerle nikâhlanılabileceğini, onlarla ancak nikâh yoluyla
ilişkiye girilebileceğini açıklamaktadır.33
Burada Bir Konuya Daha Vurgu Yapalım:
İslâm, nikâhla zinâ arasında bir ara kurum oluşturmamıştır.
O, Zinâ ve Mut’a nikâhı yanı sıra bir kadının bir erkekle, bir erkeğin de bir kadınla nikâh dışı ilişkisini Kur’ân diliyle Hıdn/dost edinme olarak niteleyip haram kılmıştır. Böyle iken onun esîr pazarından para ile satın alınacak câriye ile ve de nikâhsız olarak ilişkiye
girilmesine onay vermesi mümkün müdür?34 Mümkün olmadığını kanıtlıyoruz.

31. Kurtubî Nisâ 24, 5/123.
32. Nisâ 3; Müminun 6.
33. İşaret edilen yanılgı ve vurgu yapılan gerçeğe ilişkin bak. Cessas, AhkâmülKur’ân Nisâ 24, 2/136-9; İbn Arabi Ahkâmül-Kur’ân, Nisâ 24.
34. İsra 32; Nisâ 24-25; Mâide 5.
Burada şu soruyu sormadan da kendimizi alamıyoruz: Geleneksel fkıh anlayışımıza göre kişinin kendi nikâhsız câriyesi ile âdet hâli ve ters yol ilişkisi
haram oluyor da tabîi yol ilişkisi nasıl helâl oluyor?
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Ek Bilgiler

Nisâ Sûresinin 24. Âyetinin Anlamı Bilinmiyor muydu?
Said b. Müseyyeb sorulan bir soru üzerine TercümânülKur’ân olan İbn Abbâs’ın meâlini sunduğumuz bu âyetin anlamını bilmediğini söyler. Bilmediği için de konuşmadığını ileri sürer.
Tâbiînin ünlü müfessirlerinden Mücâhid de “Bu âyetin anlamını bana açıklayacak bir kişinin varlığını bilseydim ona ulaşmak için uzun bir yolculuğu göze alırdım.” der. (Örnek olarak bak. Taberi Nisâ 24, 5/7; Kurtûbi Nisâ 24, 5/123)

Nisâ 24 ile ilgili olarak bir de sahâbî ihtilâfı zikredilmektedir. Nisâ 23 ile iki kız kardeşin birden nikâhlanılamayacağı hükmünü hatırlatarak aktaralım.
a-Bir kişi, Hz. Osmân’a esîr iki kız kardeşle ilişkiye girilip girilemeyeceğini sorar. O da Nisâ 23 haram, 24 ise halâl kılıyor,
der ve böylesi bir uygulamayı yasaklamayacağını dile getirir.35
Aynı kişi soruyu Hz. Ali’ye sorar. O da şöyle cevap verir:
-Yetkim olsa ve bana esîr iki kız kardeşle ilişkiye giren bir
adam getirilse onu insanlara ibret olacak şekilde cezalandırırdım.
Hz. Osmân’a ait olduğu ileri sürülen görüşün Kur’ân’la ör35. İmâm Davûd Zâhirî ve takipçileri milk-i yemînle iki kızkardeşle birden ilişkiye girmeyi tecviz ederler.( Şinkîtî, Ezvâul-Beyan, Müminûn 6)
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tüşmediği açıktır. Başta Hz. Ali olmak üzere Cumhûrun esîr iki
kız kardeşle ilişkiye girilemeyeceğini, Kur’ân’ın iki hür kız kardeşle evlenilemeyeceği hükmüne bağlaması doğrudur. Onların “hür kadınlarda haram olanlar, esîr/ köle kadınlarda da
haramdır,” şeklinde ifade edilen bu görüşleri de esîrlerle ancak
nikâh yoluyla ilişkiye girileceğini göstermektedir.36
b- Nisâ 24’den delil getirdiği rivâyet edilen İbn Mesûd ve
Selefî bazı âlimler câriyenin satılmasının onun boşanması olduğunu, bu sebeple evli câriyeyi satın alanın onunla ilişkiye girebileceği içtihâdında bulunur.
Cumhûrr ise, Berîre olayından delil getirerek bu görüşü red
eder ve câriye de olsa kadını ancak kocasının boşayabileceğini
beyan eder. Cumhûrun görüşünün, boşama hakkını kocaya veren Kur’ân’a uygun olduğu zahirdir.
Yaptığımız çelişkili hükümleri içeren aktarımlar bize gerçekleri rivâyetlerden değil Kur’ân’dan alabileceğimizi kanıtlamaktadır. Nisâ 3, 24, 25 ve Nûr 32 de olduğu gibi Kur’ân âyetleri
Mesanileri; birbirini tamamlayan ikili, dörtlü altılı …âyetleri ile
bir araya getirildiğinde Kur’ânda konu edilen geçeklere ulaşılabileceği açıktır.
Problem nikâhsız olarak mülkiyet yoluyla (milk-i yemînle)
beraber olma şeklindeki anlayışı Kur’â’na söyletmek istemekten ve bu anlayış üzerine oturmuş sosyal yapıyı Kur’an’la
meşrûlaştırmaya çalışmaktan kaynaklanmaktadır.
Özetleyerek pekiştirelim: Metinde açıklandığı üzere câriye
lerle birleşmek için nikâhın gerekliliği beş âyetle belgelendirilmiştir, Nikâh akdetmeksizin mülkiyet yoluyla birleşmeyi onaylayan bir tek Kur’ân ve Sahih Sünnet delili bile yoktur.
Esâret Nikâhı Düşürür mü?
Müçtehitlerimiz arasında görüş ayrılıkları varsa da esâret
36. İbn Kesîr, Nisâ 23-24.
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sebebiyle yalnızca esîr alınan evli kadınların değil, esîr edilerek
Darül-Harp olan düşman yurduna götürülen Müslüman kadınların nikâhlarının düşeceği de kabul edilmektedir.
Normalde ise evli kadınlarla ilişkiye girmek veya onlarla
evlenmek Nisâ sûresinin 24. âyetinin hükmü ile haramdır ve cezayı gerektirir suçtur.
“Kendisine nikâhı câiz olmayan, kocası başka bir diyarda bulunan bir kadınla teehhül eden (evlenen) bir erkek ta’zîre müstahık olur. (Ceza verilmeyi hak eder.)” (Bilmen Kâmus 7. Kitap madde 887,
3/320)

Nikâh Akdi Şartı
Bütün kaynak tefsirlerde yer aldığı üzere, 8. Hicri yılda gerçekleşen Huneyn günü Allah’ın Resûlü’nün Evtas’a gönderdiği
askeri güc esîrler alır, aralarında evli kadınlar vardır. Putperest
veya evli oldukları için onlarla ilişkiye girmek istemezler. Bu durum Nisâ sûresinin 24. âyetinin indirilişine özel sebep olur. Böylece Kur’ân onlarla ilişki için nikâh akdi şartı getirirken, Hz. Peygamber de nikâh akdi için âdet görüp temizlenme, gebe iseler
doğum yapmış olma gereğini açıklar. Çünkü kadınları doğum
yapmadan nikâhlamak Talâk sûresinin 4. âyetiyle yasaklanmıştır. (Örnek olarak bak. Taberî Nisâ 24, 5/2)
Evli Esîr Kadınlarla Evliliğe Niçin Onay Verilmiştir?
Esîr edilen evli kadınlarla -Ülke ayrılığı sebebiyle- evlenilebilir olması çok acı olsa gerektir. Ama, ileride açıklanacağı
üzere, onlarla -özellikle de müslüman olanları ile- evlilik onların onayları ile ve mehirleri verilerek yapılacaktır; kişilerin kendi
câriyeleriyle evliliklerinde ise özgürlükleri için ödemeleri gereken fidye bedeli mehirlerine sayılacağından zifafla birlikle hür
olmaları sağlanacaktır.
Burada esîr düşen fakat onaysız ve nikâhsız olarak olarak
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kendileriyle zorla ilişkiye girilebilecek olan Müslüman kadınların durumu da hatırlanmalıdır.
Öneminden ötürü bir daha vurgulamak isteriz:
Uluslar arası şartlar sebebiyle mücahidlere alternatifler sunulabileceğinden esîrlerin şahıslara tevzî zorunlu bir uygulama değildir. Onlar karşılıksız veya fidye alınarak ülkelerine geri
gönderilebilir. Muhtemelen kocaları öldürülmüş olan veya ülke
ayrılığı sebebiyle ve -özellikle müslüman olmaları durumundaonlarla bir daha bir araya gelmeleri zor olan bu kadınların ihtiyaçları karşılanarak korunmaya alınması, onayları altında nikâh
yoluyla ırzlarına sahip çıkılması esâret şartlarında katlanılabilir
çözümdür. Kaldı ki câriyelerle evlilik zinânın alternatifidir. Hür
kadınlarla evlenilebilecek iken ve de zinâya düşme korkusu bulunmuyor iken câriyelerle evlenmek zâten haramdır. (Nisâ, 25)
Esîr Kadınlara Cinsel Tecâvüz ve Cenevre Sözleşmesi
Savaş sırasında veya devlet tarafından resmen tevzi edilip
nikâh yapılmadan câriye ile ilişki haramdır, Zinâ haddi veya tazir cezası gerektirir.
Sahâbîler, eşlerin câriyeleriyle ilişkiye girilmesini bile ceza
gerektiren zinâ suçu olarak değerlendirmişlerdir. (Bak. Abdürrezâk
el-Musannef, Nikâh 332-334, (7/272-5)

Burada 2. Dünya Savaşı sırasında Rus askerlerinin tecâvüz
ettiği Alman kadınlarının sayısının 1.9 milyon, Alman askerlerinin tecâvüz ettiği Doğu Avrupalı kadınların sayısının da üç milyon olduğunu hatırlatalım. Harp esîrleri konusunu İslâm gibi bir
îman ve ibâdet konusu yapamayan insanlık, aynı tecâvüzlerin
Sırplar tarafından Müslüman Bosnalı kadınlara yapıldığına şahit olmuştur.
1949 Cenevre Sözleşmesi’nin 27. maddesinin “Kadınlar,
nâmûslarına taarruz ve bilhassa ırzlarına tecâvüz, fuhşa icbar ve her türlü müstehcen hareketlere maruz kalmaktan
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vikâye olunacaklardır.” hükmünü güçlülere uygulatabilecek
Îman Medeniyeti nerede? (Bak. Cenevre Sözlesmesi madde 27; DİA, Cilt 11,
Esîr maddesi.)

Bir Arada Esîr Düşen Eşler
Burada değinme gereğini duyduğumuz bilinmesi gereken
bir önemli husus da şudur:
Kocasıyla bir arada esîr edilen kadın, âdet gördükten veya
doğum yaptıktan sonra nikâhlanılabilecek midir? İslâm bilginlerinin bir kısmı nikâhlanılabileceği görüşündedir. Hanefîler
beraber esîr düşme sebebiyle Yurt ayrılığı olmayacağı için
nikâhlanılamayacağını ileri sürmektedirler. Bazı İslâm bilginleri ise kadının, müslüman olması durumunda, dîn ayrılığı sebebiyle inanç ve yaşam bakımından kocasından ayrılmış olacağı
için nikâhlanılabileceği görüşündedirler. Bizim de tercih ettiğimiz bu son görüş budur. (Bak. İbn Rüşd Bidâyetül- Müctehid, Nikâh Faslün fi
Mâniil-Küfr)
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2
Câriyelerle Evlilik İçin Kur’ân’ın Nisâ 25 ile
Getirdiği Bir Arada Bulunması Gereken Altı
Şart

Açıklanmaya çalışıldığı üzere Nisâ sûresinin 3., 24. ve 25.
âyetlerine göre câriyelerden cinsel yönden bizzât yararlanmanın tek yolu, onlarla nikâhlanmadır. Şimdi konunun omurgasını
oluşturan 25. âyete biraz daha yakından bakalım.
İnsanları bir asıldan yaratan ve kendisinin buyruklarına
göre yaşamayı biricik değer ölçüsü olarak belirleyen Yüce Allah, bu âyette şöyle buyurmaktadır:

ِ ِ
ِ ات ا ْلم ْؤ ِم َن
ِ طو اًل َا ْن ي ْن ِكح ا ْلمحص َن
ات
َ ْ ُ َ َ
ْ َ َو َم ْن َل ْم َي ْس َتط ْع م ْن ُك ْم
ُ
ِ َف ِمن ما م َل َك ْت اَيمانُ ُكم ِمن َفتي ِات ُكم ا ْلم ْؤ ِم َن
اللُ اَ ْع َلم
ّٰات َو ه
َ َ ْ
ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ
ُ
يم ِان ُكم َب ْع ُض ُكم ِم ْن َب ْعض
ب ِ۪ا
ْ
ْ َ

ِ َفا ْن ِكحوهن ب ِِا ْذ ِن اَ ْه ِلهِ ن و ٰاتُوهن اُجورهن بِا ْلمعر
وف
َّ ُ َ ُ َّ ُ َ َّ
َّ ُ ُ
ُْ َ
ٍ ات َغير مس ِافح
ٍ محص َن
ِ ات و اَل مت ِخ َذ
ٍ ات اَ ْخ َد
ان
َّ ُ َ
َ َُ َْ
َ ْ ُ

ِ َف ِا َذاۤ اُح ِصن َف ِا ْن اَ َتين ِب َف
اح َش ٍة َف َع َليهِ َّن ِن ْص ُف َما َع َلى
َ ْ
َّ ْ
ْ
ِ ا ْلمحص َن
اب
ِ ات ِم َن ا ْل َع َذ
َ ْ ُ

Câriyeler, Sömürülen Cinsellikleri ve Gerçekler

153

ّٰٰذ ِل َك ِل َم ْن َخ ِش َي ا ْل َع َن َت ِم ْن ُك ْم َواَ ْن َت ْصب ُِروا َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو ه
ُالل
ور َر ۪حيم
ٌ َغ ُف
ٌ
“İçinizden her kim (mâlî veya kültürel yetersizlik sebebiyle) zinâdan korunmuş hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse, o takdirde mâlik olduğunuz (genç)
Müslüman (savaş esî resi)37 câriyelerinizle evlenebilirsiniz.38 Allah sizin îmanınızı en iyi bilen olduğu için değerinizi îmanınızla ölçer, çünkü sonuçta sizler Âdem’in çocuklarısınız.39
O halde nâmûslu olan; zinâdan kaçınan ve gizli dost
edinmeyen câriyelerle Ehillerinin/mâliklerinin iznini alarak evlenin ve onların kendilerine ücretlerini/mehirlerini
de İslâm ve ortak akıl onaylı mehir örfüne uygun olarak verin.
Evlendikten sonra zinâ yapacak olurlarsa, onlara hür
kadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanacaktır.
Câriyeyle evlenme izni, içinizden helâk edici yük altına
girmekten; zinâ etmekten korkanlar içindir. (Câriyelerlerle
evlenmemek için) sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.
37. Parantez içinde savaş esiresi kaydını koymamız bu ve bir önceki âyetin
Hüneyn’de esîr alınan kadınlara ilişkin olarak indirilmesi sebebiyledir.
(ebu Davûd, Nikâh 45)
38. a. Düşünüldüğünde anlaşılacağı üzere burada savaş esiri câriyelerle
evlenme emrinin ilk muhatapları câriye sahipleridir. Bu sebeple kişi
câriyesiyle evlenemez göüşü Kur’ân’a aykırıdır ve bâtıldır.
b. Hür kadınlarla evlenemeyenlerin câriyelerle evlenme şeklinde vacib
bir görevleri yoktur . Bu sebeple buradaki örtülü/mukader-mahzûf emir
kipi ile verilmiş evlenme emrini sadece İbâha/yapabilirlik olarak anlayabiliriz. Kaldı ki âyetin sonundaki “ (Câriyelerlerle evlenmemek için) sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.” buyrulması da İbâha’yı göterir
karînedir.
39. İndirildiği dönemde câriyelerle evlilik aşağılık olarak kabul edildigi için
âyette câriyelerle evlenmekten arlanmayın, uyarısı yapılmaktadır.
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Allah çok bağışlayan çok merhametli olandır.”
Açıkça anlaşılacağı gibi câriyelerle evlilik için altı şart ileri
sürülmektedir:
Hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetirememek,
(Genç) Müslüman câriyeleri seçmek,
Câriyelerle Ehli’nin izniyle evlenmek,
Câriyeler zinâdan ve metres ilişkili olmaktan uzak, yani iffetli olmak,
Câriyelere mehir vermek,
Câriyelerle evliliği zinâya düşülebileceği korkusuyla yapmak.
Açıkça anlaşılacağı üzere bir arada bulunması gereken bu
altı şart, câriyeler edinmek için değil, onlarla evlenmek için konulmuştur.
Âyetin Kapsamı
Bu âyet, câriyelerle ilgili Kur’an ve Sünnet’e aykırı yapıyı temelinden çökertecek kadar kapsamlıdır. Âyete göre:
a- Evli olan veya hür müslüman kadınlarla evlenebilecek
güçte olan kişi, (Ehl-i kitap ve) Müslüman câriyelerle evlenemez.
b- Zinâdan ve metres ilişkili olmaktan uzak câriyelerle mülkiyet yoluyla değil, yalnızca nikâh yolu ile birleşilebilir.
c- Câriyelerin mâlikleri konusunda ayrım yapılmadığı için
kişi şahısların ve kamunun câriyeleri ile olduğu gibi kendi
câriyesi ile de ancak yetkili veli/yönetici izniyle ve mehir ödeyerek nikâhlanabilir.
d- Câriye ile, âyette açıklanan diğer beş şartla birlikte ancak zinâya düşme korkusu halinde evlenilebilir. Zinâya düşme
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korkusu giderilebildiğinde câriye statüsü içinde yalnızca bir
câriye ile nikâh akdi yapılabilir.
Hz. Peygamber’in câriye statüsü içinde yalnızca Hz. Mâriye
ile nikâhlanmış olmasını, yalnızca bir câriye ile yetinilmesine
ilişkin hatırlanması gereken anlamlı bir argüman olarak değerlendirebiliriz.
e- Câriye mehir alacağından kendine özel malı olabilir.
Kur’ân’ın Öngördüğü Altı Şart
Şimdi âyette açıklanan şartları tek tek inceleyebiliriz.
A. Hür Müslüman Kadınlarla Evliliğe Güç Yetirememek

ِ ِ
ِ ات ا ْلم ْؤ ِم َن
ِ طو اًل اَ ْن ي ْن ِكح ا ْلمحص َن
ات
َ ْ ُ َ َ
ْ َ َو َم ْن َل ْم َي ْس َتط ْع م ْن ُك ْم
ُ
ِ َف ِمن ما م َل َك ْت َايمانُ ُكم ِمن َفتي ِات ُكم ا ْلم ْؤ ِم َن
…ات
َ َ ْ
ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ
“İçinizden her kim (malî veya kültürel yetersizlik sebebiyle) hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse, o
takdirde mâlik olduğunuz genç Müslüman (savaş esîresi)
câriyelerinizle evlenebilirsiniz…”
Müslüman câriyelerle ancak hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenler evlenebilirler.
Âyette kullanılan “Tavl” sözcüğünün anlam zenginliği, mâlî
güç yanısıra kültürel güce de işaret ettiği için, güç yetiremeyenleri, mâlî veya kültürel güçleri ile hür Müslüman kadınlarla evlenemeyenler, şeklinde kabul edebiliriz. Allah’ın Resûlü’nün, öğretilebilecek bilgiyi mehir olarak onaylaması bu kabulü doğrulamaktadır.40 Âyetin zâhirinden anlaşılabilecek açık gerçek de
40. Buhârî Nikâh 40
Peygamberimiz, parasal gücü olmayan bir sahâbiden, bildiği Kur’ân
sûrelerini eşine öğretmesini mehir olarak kabul etmiştir. Onun Kur’ânî bilgiyi mehir olarak kabul buyurması, para ve mal gibi, bilginin de evliliği
sağlayıcı güç olduğuna işaret etmektedir.
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budur.
Bunun zarurî anlamlarından biri de Müslüman hür kadınlarla evli olmamaktır. Evli olan erkekler zinâya düşme tehlikesi içinde olmayacakları ve (3) numaralı başlık altında açıklanacağı üzere hür kadınlarla câriyeler, câriyelerle hür kadınlar birleştirilemeyeceği için onlar Müslüman câriyelerle de olsa evlenemezler.
Âyetin sunduğu bu ilk şartı yoruma gitmeksizin olduğu
gibi kabul edebiliriz. Asıl olan da budur. Ancak iki hususa değinilmesi gereğini duyuyoruz.
1- Hür Gayr-i Müslim (Ehl-i Kitab) Kadınlarla Evlenmeye
Güç Yetirecekler Câriyelerle Evlenebilir mi?
Kur’ân, bütünlüğü içinde yorumlanabileceği ve Mâide
sûresinin 5. âyetinin hükmüyle nâmûslu hür ehl-i kitap kadınlarla da evlenilebileceği için, câriyelerle evlilikte nâmûslu hür
Müslüman kadınlar gibi nâmûslu hür ehl-i kitap kadınlarla da
evliliğe güç yetirilememesi görüşü ileri sürülebilir. Daha açık
bir anlatımla ehl-i kitab hür kadınlarla evlenebilecek olanlar da
genelde câriyelerle, özelde Müslüman câriyelerle evlenemezler, şeklinde görüş belirlenebilir.
Mâide sûresinin 5. ayeti “Hür Ehl-i kitab kadınlarla evlenebilenler ehl-i kitab câriyelerle evlenemezler.” şeklinde de anlaşılabilir.
Açıkça anlaşılacağı üzere câriyelerle ancak zarûret hallerinde evliliğe onay verilmektedir.
2- Hür Müslüman Kadınlarla Evli Veya Evlenebilecek
Olanlar Câriye Alamazlar. Câriye İle Evli Olanlar Hür
Kadın Alabilirler mi?
Onlar da alamazlar, Çünkü nikâh yoluyla da olsa hürlerle
câriyeler, câriyelerle hürler bir araya getirilemez. Bu gerçeği bir
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sonraki 3 numaralı kısımda 5 madde halinde kanıtlayacağız.
B. Evlenmek İçin Genç Müslüman Câriyeleri Seçmek

ِ … َف ِمن ما م َل َك ْت اَيمانُ ُكم ِمن َفتي ِات ُكم ا ْلم ْؤ ِم َن
…ات
َ َ ْ
ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ
“İçinizden her kim (malî veya kültürel yetersizlik sebebiyle) zinâdan korunmuş hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse, o takdirde mâlik olduğunuz (genç)
Müslüman (savaş esîresi) câriyeleriniz (olan Feteyât) ile
evlenebilirsiniz...”41
Nisâ sûresinin 24. âyetinin başında evlileri dahil esîr edilerek mâlik olunan evli kadınlarla nikâh akdi yapmanın halâl olduğu açıklanmaktadır. Müslüman kadınlar esîr edilemeyeceğine göre onların farklı inançlara sahip olacağı apaçık bir gerçektir. Müslüman câriyeleri, genelde onların arasından îman edenler oluşturacaktır.42
41. Genç erkeğe Fetâ, genç kıza Fetât denir. Fetât’ın çoğulu Feteyât’tır. Nûr
sûresinin 32. âyetinde, evlendirilmeleri emredilen câriyeler için İmâ denirken burada evlenilebilir olan câriyeler için Feteyât denilmektedir.
Araplar, hür kadınların gençleri, câriyelerin ise gençleri ve yaşlıları için
Feteyât derler. Bir hadîste şöyle buyrulur:
“Sizden hiç biriniz “kölem, câriyem” demesin. ’Fetâm, Fetâtım, Oğlum’ desin.”
Çünkü “Erkekleriniz Allah’ın köleleri, kadınlarınız da Allah’ın câriye
leridir.”
Yapılan açıklamalar ışığında Nisâ sûresinin 25. âyetinde geçen “Feteyâti
kümül-Müminât” ifadesini, “Genç Müslüman câriyeleriniz” olarak çevirebileceğimiz gibi, “Müslüman câriyeleriniz” şeklinde de tercüme
edebiliriz. Burada câriyeleriniz ifadesinin müslüman olan gayr-i müslim
câriyelerin aile ferdi ve çocuğu gibi algılanması gereğine de işaret vardır.
(bak. Buhârî Itk 17, Hn. 2552; Kurtubî Nisâ 25, 139-140; Nesâî Amelül-yevm
vel-Leyle Hn.241)
42. Nisâ 24. âyette sözü edilen mâlik olduğumuz kadınlar evli kadınlardır.
Kendileriyle nikâhlanabileceğimize göre onlar Allah’a ortak koşanlar
olamaz. Müslüman kadınlar da esîr edilemeyeceğine göre onlar muhtemelen Ehl-i Kitab kadınlar olacaktır. Bu da Kur’ânın kendi döneminden
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Anlamını sunduğumuz 25. âyetle evlenmek için Müslüman
câriyelerin seçilmesi emredilmektedir. Zâhiri anlam budur. Kaldı ki müslüman oldukları için ailelerinden daha bir kopan Müslüman câriyelerin bir an önce yeni bir aileye kavuşturulmaları gereği de açıktır. Bütün bu sebeplerle Nisâ 24’ün ışığı altında
bakıldığında, 25. âyetin, mehirleri verilerek nikâhlanılabilecek
câriyelerin, büyük çoğunluğu oluşturan gayr-i müslim câriye
lerle sınırlı tutulmaması ve Müslüman câriyelerin onlara tercih
edilmesi gereğine işaret buyurduğunu kabul edebiliriz.43
Âyette câriyeler anlamına İmâ yerine, yaşlı câriyeleriniz
gibi genç Müslüman câriyeleriniz mânasına da gelebilen
“Feteyâtikümül-Mü’minât” ifadesinin kullanılması, Müslüman
câriyeler arasında önceliğin onlara verilmesi içindir.
Pekiştirmek için özetlersek gayr-ı Müslimlerle Müslümanlar arasında Müslümanlar, Müslümanlar arasında da gençler
tercih edilecektir.
Müslüman câriyelerin tercih edilmesinin ana amaclarından biri hiç şüphesiz onların insanlık onurlarını ve İslâmî izzetlerini korumaktır.44 Buna işaret etmek için âyette “Allah sizin
çok geleceğe ilişkin kural koyduğunu göstermektedir. (Onların Ehl-i Kitab
olduğuna ilişkin olarak bak. Taberî Nisâ 24,5/6)
43. 
İslâm bütün ihtişmıyla yürürlükte olduğu için günümüzde alınabilecek harp esîrleri anlamındaki câriyelerin Kur’ân çizgisinde Ehl-i Kitab
câriyelere de teşmil edilmesi, İslâm’ın, mağlupların aile içine alınarak
İslâm’la tanıştırılması amacıyla daha bir örtüşür. Doğruları en bilen yalnızca Allah’tır.
Başta Ebû Hanîfe olmak üzere Hanefiler Bakara 221 den delil getirerek
Ehl-i Kitap câriye ile evlenilmesini onaylar. İmâm Şafiî ise câiz görmez.
(bak. er-Râzî et-Tefsîrul-Kebîr Nisâ 24,10/60; Muvatta Nikâh en-Nehyü an
nikâh-ı Ehlil-Kitab. Ayrıca bak. el-Mebsût, Bâb-ü Nikâhil-İmâ 5/110; Ahkâm-u
Ehliz-Zimmeti 2/422; Kurtubî Bakara 221, 3/70)
44. İslâmî onurlarının korunması amacıyladır ki Osmânlı Devlet’inde Hıristiyan tebe’anın müslüman esîr-câriye istihdâm etmesi kânunen yasaktı ve
cezayı gerektirir suçtu. (Bak. Yılmaz Öztuna, Büyük Osmânlı Târihî, 8/500.)
Ebûssuûd efendi, Mârûzât’ında Müslüman köle-câriye istihdâm eden
gayr-i müslim tabe’anın ağır cezaya ve uzun süreli hapse mahkûm edile-
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îmanınızı bilmektedir. Sizler birbirinizden olmasınız.” buyrulmaktadır.
Bir diğer amaç da özgürlük çalışmalarına onlarla başlamaktır. Çünkü İslâm öncesi Câhiliye döneminde toprak ve ganimet
amaçlı savaşlar, zâlimce baskınlar ve yol kesmeler sebebiyle insanlar köleleştirildiği için, ilk İslâm toplumunda önceki dönemlerden intikal eden câriyeler çoktu. Bunların önemli bir kısmı
da sonradan Müslüman olmuştu. Dolayısıyla özgürleştirmede
onların tercih edilmesi gerekirdi. Esâret döneminde Müslüman
olunabileceği için bu tercihe her zaman ihtiyaç duyulabilir.
Burada Nisâ sûresinin 24. âyeti çizgisinde gayr-ı müslim
(ehl-i kitab) câriyelerle evlenilebileceğine göre, 25. âyette “genç
müslüman câriyeler” şartının konulmasının, tercih edilmelerinin ötesinde bir anlamı olabilir mi şeklinde soru yöneltilebilir.
Kur’ân’ın bütünlüğünden hareketle bu şartın “Allah’a ortak koşan putperest, materyalist, laik câriyeleri” dışlamak
için konulduğu cevabını verebiliriz. Çünkü Rabbimiz Bakara
sûresinin 221. ayetinde onların hür kadınlarıyla evlenmemizi de yasaklamıştır. Yasağını da “Mümin Eme/ mümin kadın,
Allah’a ortak koşan kadından çok daha hayırlı olduğu” hakikatiyle gerekçelendirmiştir.45
C. Câriyelerle Ehli’nin İzniyle Evlenmek

ِ
…وه َّن ب ِِا ْذ ِن اَ ْه ِلهِ َّن
ُ َفا ْنك ُح
“…câriyelerle Ehil’lerinin/mâliklerinin iznini alarak evlenin…”

bileceğini bildirir.
45. Kur’ân’a aykırı olarak câriyelerin nikâhsız odalık olarak kullanımını onaylayan İslâm hukûkçuları, Mecûsiler benzeri Allah’a ortak koşan câriyelerin
odalığını câiz görmezler. Bak. Ebû Yûsuf, Kitabül- Harâc, s. 206.
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Ehli” Kelimesinin Anlamı
a. Kur’ân, savaş esiri kadın olan câriyeye evlenme izni verecek tasarrufa yetkili mâlik/velî anlamına “Ehil” sözcüğünü kullanmaktadır . “Ehil” sözcüğü tekil olmakla birlikte “Kavim” kelimesi gibi topluluk anlamına gelmektedir. Bu da her bir savaş
esîri câriyenin Yetkili Devlet Yöneticisi ve Şahıslar olmak üzere en
az iki velîsi olabileceğine işaret etmektedir ki gerçek de budur.46
b. İçerdiği “Topluluk” anlamıyla yerleşim biriminde oturanlar, aile ve kadın eşler mânalarına gelen Ehil kelimesi, câriyelerin
yurttaş, aile ferdi ve kadın eşler gibi hakları ve kısıtlı da olsa özgürlükleri olan insanlar olarak değerlendirilmeleri gereğine de
işaret etmektedir.47
Değinildiği üzere âyette kullanılan “Ehli” kelimesi câriyenin
mâliki olan velîsi anlamındadır. Burada dikkatleri çeken husus
Kur’ân’ın, âyetin bu kısmıyla, hür kadının evliliğinde şart kılmadığı Ehil/Veli iznini câriyelerin evliğinde şart koşmasıdır.
Câriyelerin birinci derece velîvelîsi devletin belirleyeceği
Yetkili kurum veya Yöneticidir, ikinci derece velî ise câriyelerin
kendilerine tevzî edildiği şahıslardır. Ancak kişiler kendi
Câriyeleriyle evlenmek istediklerinde izin alacakları Ehil/Velî
de devletin belirleyeceği Yetkili kurum veya Yöneticidir. Onların izni alınmadan, bir diğer açıklayıcı ifadeyle evlilik, uygunluğu ve kamuya açıklığı ile yasal statü kazanmadan câriyelerle
evlenilemez.
A-Velînin Yetkili Devlet Kurumu/Yöneticisi Olması:
Savaş esiri kadın olan câriyenin İslâm ülkesinde ailesinden
bir velisinin olamayacağı açıktır. Kural olarak ailesinden velîsi olmayan hür veye esir kadının velîsi Devletin yetkilendireceği kurum
46. Bak. Nisâ 25, 35; Bakara 126, 196; Ahzâb 33
47. Genelde İslâm Toplumları ve özelde Osmanlı Toplumu’nda -kölelik kaldırılmamakla birlilikte- câriyelere aile ferdi bir hizmetçi gibi davranılmıştır.
(Harem ve Cariyelik, s.305)
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veya kişidir.
Enfâl sûresinin 41. âyetinin hükmü gereği devlet câriyelerin
beşte birine sahiptir. Üstelik devlet, Peygamberimizin Hevâzin
esîrlerinde örneklendirdiği gibi savaşan mücahidlerin haklarını
ödemeyi üstlenerek oluşturacağı alternatif yöntemlerle bütün
câriyeleri kendi kontrolüne alabilir. Yaşadığımız dünya şartları
da bunu gerektirmektedir.
Nûr sûresinin 32. ve 33. âyetlerinde câriyeleri evlendirmeleri, arzu edenleriyle özgürlük sözleşmesi yapmaları ve başta
zekât fonundan olmak üzere mal yardımında bulunmaları emredilenlerin, toplumsal otoriteyi temsil eden devletin Yetkili
Görevlileri olarak kabul edilmesi, Kur’ân’ın üslûbuna ve amacına uygundur.
Devlet kendi câriyeleri yanısıra şahıslara tevzi ettiği
câriyeleri bilir. Onlarla evlenme şartlarını ve mehirlerini belirleyip ilân edebilir. Kendileriyle evlenilmek istenenleri de evlendirir. Böylece devlet kontrolünde câriyelik uygulaması denetim
altına alınmış, istismârı da önlenmiş olur.
Üstelik devlet, onların mülkiyetlerini, bir başka deyişle yönetimlerini elinde tutmak için Kur’ân’ın emri gereği mehirlerini
câriyelerin kendilerine aldırtabilir. Bunun gibi, onların mehirlerini alıp fidyelerine sayarak onları hür kadınlar olarak da evlendirebilir. Çünkü birinci derecede öncelikli yetkilidir.
Peygamberimizin “Velisi olmayanların velisi Sultandır/
yetkili devlet yönetisidir.” buyurması da açıklamalarımızı doğrulamaktadır.48
B- Velinin Şahıs Olması:
Câriyelerin ikinci derecede Ehilleri/velîleri câriyelerin kendilerine tevzî edildiği savaşan mücahidlerdir veya fidyelerini ödeyerek câriyeler üzerindeki hukûkî hakları onlardan de48. Ebû Dâvûd Nikâh 20; Tirmizî Hn. 1102; İbn Mâce Hn. 1879.
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vir alan şahıslardır. Bu iki numaralı kısımda açıklamaya çalıştığımız üzere şartlarını taşıyan kişiler başkalarının câriyeleriyle
evlenmek istediklerinde pek tabîidir ki evlilik iznini Ehil olan
bu şahıslardan alacaklardır. Ancak Ehil olan bu kişiler, kendi câriyeleriyle evlenmek istediklerinde onlar da evlilik iznini
câriyelerin birinci derecede Ehli/velîsi olan Yetkili Devlet Kurumu/Yöneticisinden alacaklardır.49
Burada açıklık getirilmesi gereken bir husus da şudur:
Bakara sûresinin 232. âyetiyle velîler tarafından, uygun talipleri bulunan ve kendileri de evlenmeyi arzulayan kadınların
evliliğine engel olunmaması emredilmektedir. Rabbimizin hür
câriye ayırmaksızın verdiği bu emir, hiç şüphesiz velilerin gerekçesiz olarak câriyelerin evliliğine mâni olamayacağı hükmünü de içine almaktadır.50
İşaret etme gereğini duyduğumuz diğer önemli bir husus
da, evlendirme işlemi dahil devlet yönetimin velâyetinin şahısların velâye tinden üstün ve onlar üzerinde de geçerli olduğu
gerçeğidir. İleride özel bölümünde belgelendirileceği üzere konumuz özelinde örneklendirirsek devlet Kitabet akdinden kaçınan Ehil olan mâlikleri buna zorlayabildiği gibi, Ehilleri tarafın49. 
Merhum Mevdudi modern yorumcuları eleştirirken konuyu gereğince kavrayamadığını şu sözleriyle açığa vurmuştur: “Eğer sorun kişinin
kendi cariyesiyle evlenmesi olsaydı, o zaman izni alınacak veli kim
olacaktı?” Kim olacağını açıkladık. Genişçe bilgi için 4 numaralı kısma
bakınız.
50. Câriyelerin Evliliğine Engel Olunamaz
Bazı İslâm bilginleri, zinâya düşebileceği endişesiyle ısrarla evlenmeyi
arzulayan dindar erkek esîre, evlilik izni vermeyen mâlikin yargı yoluyla
buna zorlanacağını kabul ederken câriyeye bu hakkı tanımamaları ilginçtir. Oysaki câriye, zinâya daha açık bir insandır. Aşağıdaki örneğe bak:
Mesele: Sâlih ve mütedeyyin olan mezûna Mevlâsı, teehhüle izin vermeyip
ve câriye alıp tasarruf etmeye izin vermeyip, lâkin nefsi takazasından (isteklerini karşılamaktan) âciz olsa nice etmek gerek?
el-Cevap: Mevlâsı teehhüle (mâliki evliliğe) izin vermese cebretmek lâzım
dır. Câriyeye izin vermek mümkün değildir. (Bak. Düzdağ, Ebussuûd Efendi
Fetvâları, s. 122)
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dan işkence edilen veya fuhşa yöneltilen câriyelere el koyabilir.
Evliliğe engel olmak isteyen Ehilleri de cezalandırabilir.
d. Câriyeler Zinâdan ve Metres İlişkili Olmaktan Uzak
Olmak

ِ َفا ْن ِكحوهن ب ِِا ْذ ِن اَ ْه ِلهِ ن و ٰاتُوهن اُجورهن بِا ْلمعر
وف
َّ ُ ُ
ُ ْ َ َّ ُ َ ُ َّ ُ َ َّ
ٍ ات َغير مس ِافح
ٍ محص َن
ِ ات و اَل مت ِخ َذ
ٍ ات اَ ْخ َد
ان
َّ ُ َ
َ َُ َْ
َ ْ ُ
“…O halde nâmûslu olan; zinâdan kaçınan ve gizli dost
edinmeyen genç câriyelerle mâliklerinin iznini alarak evlenin…”
Aşağılık ve ahlâkı düşük görülerek câriyelerle yatılır fakat
evlenilmezdi. İslâm iffetli olma şartını getirdi. Bu sebeple kendileriyle evlenilebilmesi için câriyelerin iffetli olmaları gerekir.
İslâm zinâyı ve ona götürücü işlemleri yasaklayan dindir. O
hiçbir şekilde eşcinsellik ve zinâ gibi gayri meşrû ilişkileri onaylamaz. İffetli insanların tövbesiz zinâcılarla evliliğini de yasaklar.51
Dikkat çekicidir; İslâm, Kur’ân diliyle (Mâide 5) hür veya câriye
Müslüman kadınlardan istediği gibi gayr-i Müslim (Ehl-i Kitap)
kadınlardan da nâmûslu olmalarını ister.
İncelediğimiz âyette evlenilecek câriyelerin nâmûslu olmaları, bir diğer anlatımla zinâdan ve nikâhsız olarak tek erkeğe bağlı metres olmaktan beri olmaları şartı getirilir.52
Nâmûslu olmayanlar kadınlık onurunu taşımayacakları, zinâ ürünü çocuk peydahlayabilecekleri için aile içine alına51. Nûr 3.
52. Aslında bu şart bile maliklerinin savaş esirleriyle mülkiyet yoluyla ilişkiye giremeyeceklerinin delilidir. Zira malikleri tarafından metres tutularak nikâhsız ilişkiye girilen cariyenin iffetini koruması, bir diğer anlatımla
“Metres İlişkili Olmaktan Uzak Olmak” şartını sağlaması mümkün müdür?
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rak onlarla evlenilemez. Dolayısıyla onlar toplumsal konumlarını yükseltemez. Evlilik yolunu kullanarak hürriyet yolunu açamazlar.
Burada bu vesile ile ifade eldim. Günümüzün modern yaşantılı olup evlilik dışı ilişkileri olağanlaştırmış kadınlar -tövbe edip iffetlerini kanıtlamadıkça- iffetli Müslüman erkeklerle evlenemezler. Çünkü onlar evlenilebilecek câriyelerden çok çok aşağı konumdadırlar.
e. Câriyelerin Kendilerine Mehir Vermek

ِ و ٰا ُتوهن اُجورهن بِا ْلمعر
وف
ُ ْ َ َّ ُ َ ُ َّ ُ َ
“… Ve onların kendilerine ücretlerini (mehirlerini) İslâm
ve ortak akıl onaylı mehir örfüne uygun olarak verin…”
Câhiliyet döneminde köleleştirilmiş kadınlara ve korumasız zayıf kadınlara mehir verilmezdi. Bu alanda devrimini yapan
Kur’ân, câriye de olsa hiçbir kadından hukukî ve ahlâkî sorumluluk üstlenmeden yararlanılmasını onaylamadı.
Bu sebeple caâriyenin cinselliğinden yararlanılması için,
toplumun İslâm ve ortak akıl onaylı örfüne göre, ona ön tazminat niteliğinde olan Mehir verilmesi veya özgürlüğüne kapı
açacak şekilde mülkiyet bedelinin mehir olarak belirlenmesi
gerekir. Câriye kadının Ehli’nin izniyle evlenmesi, onu ehli olan
devletin veya şahısların mâlikliğinden çıkarmayacağı için, mehir Ehli’ne yani mâlikine değil de câriyeye verilir. Çünkü o, aldığı bu mehirle özgürlük sözleşmesi yapmak için atılım başlatabilir.53
53. Mehirin Tavanı Sınırsızdır
Kadına verilen ve ön tazminat niteliğinde olan Mehirin tavanı sınırsızdır.
(Nisâ 20)
Tabanı bir yüzük ve Kur’ân’dan birkaç sûre öğretilmesi de olabilir. Ortalama mehiri temsil eden Hz Peygamber’in eşleri ve kızlarının mehirleri 500
dirhemdi. Hz. Peygamber dönemi şartlarında zenginlik ölçüsü olan Zekât
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Bu âyet, câriyelerin kendilerine özel malları olabileceğini
kanıtlamaktadır. Geleneksel fıkhımızda yer alan “Câriyenin kendisi maldır, şahsî malı olamaz.” şeklinde ki görüşü de red etmektedir.
Onlar kendilerine verilecek mehirler, bahşişler, hibeler ve
yapılacak özel yardımlarla mal sahibi olabilirler. Allah’ın Resûlü,
bu geçeğe şöylece açıklık getirmiştir:
“Mâliki tarafından salıverilmesine karşılık malı alınacağı şartı koşulmamışsa, malı esîrindir.”54
f. Câriyelerle Evliliği Zinâya Düşme Korkusuyla
Yapmak

…… ٰذ ِل َك ِل َم ْن َخ ِشي ا ْل َع َن َت ِم ْن ُكم
ْ
َ
“…Câriyelerle evlenme izni, içinizden helâk edici yük
altına girmekten; zinâ etmekten korkanlar içindir…”
Konumuzun omurgasını oluşturan Nisâ sûresinin 25. ayetinde ön görülen bir şart da câriye ile evliliği zinâya düşme korkusuyla yapmaktır.
Hür kadınlarla zinâdan korunma yanısıra kültürel, sosyal,
ekonomik ve sağlık gibi sebeplerle evlenilebilirse de câriyelerle
Nisâbı 200 dirhem olduğuna göre 500 dirhem yaklaşık 100 koyun alabilecek meblağdır. Câriyenin ortalama mehiri de mülkiyet bedelini oluşturacak meblağın bir kısmını olsun oluşturabilir.
Mehir çok az da olabilir. Bu sebeple onun asıl önemi, nafaka başta olmak
üzere evliliğin ahlâkî ve hukukî sorumluluğun üstlenileceğine ilişkin güvence olmasıdır. (Bak. Ebû Dâvûd Nikâh 29; et-Tac 2/18, 296.)
54. İbn Mâce Itk 3, Hn. 2529.
Mâlik, câriyesini salıvermesine karşılık mülkiyet bedeli olmak üzere onun
malını alma şartını ileri sürebilir.
Allah, mehrin mâlike değil, câriyeye verilmesini emreder; mehrin onun
malı olduğunu belirlerken nasıl oluyor da “Zeyd, birisine nikâhladığı
câriyesinin mehrini, kocasına hibe etse sahih (geçerli) olur.” şeklinde Fetvâ
verilebilir, anlamak mümkün değildir. (bak. İbn-i Nüceym, Fetvâ 72)
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ancak zinâya düşme korkusuyla evlenilebilir. Çünkü câriye ile
evlilik problemlidir. O, nafakası ile de mâlikine bağlıdır. Onun
tarafından istihdam edilebilir. Mehiri, câriye alacağından doğuracağı çocuk, esîr statüsüne girerek mâlikine ait olur. Dolayısıyla konumu onur kırıcıdır. Katlanılması zordur. Toplumsal statüyü düşürür. Ama zinâ bütün bunlardan daha aşağılık bir durum
olduğu, toplum hayatını yozlaştırabileceği için, ona kapı açılmaması için câriye ile evlilik, zinâ korkusuna tercih edilir.
Burada altı çizilmesi gereken çok önemli bir husus da şudur: Zinâya düşme korkusu, bir câriye ile giderilebildiğinden
yalnızca bir câriye ile evlenilecektir.55
Âyet, sabır gösterilmesinin câriyelerle evliliğe tercih edilmesini ve sunacağımız hadîs de değinilen hususun doğruluğunu pekiştirmektedir.
“Allah’a tertemiz olarak kavuşmak isteyen kişi hür kadınla
evlensin.”56
Görüldüğü gibi, Müslümanların câriyelerle nikâhlanmasına
onay veren Rabbimiz, esâretin kaynağını oluşturacak ganimet
amaçlı haksız silâhlı savaşlara sapılmaması için onlarla evliliği son derece zorlaştırmıştır. Örnek kıldığı Peygamberimize,
Ahzâb sûresinin 50. âyetiyle, hür kadınlar üzerine silâhsız savaşla kazanılacak câriyeleri nikâhlamayı helâl kılarken, silâhlı
savaş esîrleriyle câriye statüsünde evliliği ise ona yasaklamıştır.
Bunun içindir ki Peygamberimiz (s.a.) kendisine hediye edilen Mâriye’yi eş edinir. Silâhlı savaşlar sonucu esîr edilen Cüveyriye, ve Safiye annelerimizi ise önce âzâd eder, sonra da ödediği
mülkiyet bedellerini mehirlerine sayarak onlarla evlenir.
Şimdi burada sesimizin bütün gücüyle haykırarak sormak is55. İbn Abbâs ve İmâm Şâfiî bu görüştedir. Bak. Beyhakî es-Sünenül-Kübra
Nikâh, Bâb-ü Lâ yetzevvecül-hürrü minel- imâi; el-Mebsût, Bâb-ü Nikâhilİmâ,5/108,
56. Kurtubî, Nisâ 25, 5/147.
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tiyoruz:
Rabbimiz, Kur’ân’ın ilgili âyetlerinin lafızlarına sindirdiği
ruhla ve “Sabretmeniz daha hayırlıdır.” ifadesiyle câriyelerle
nikâh yoluyla ilişkiyi bile onaylamak istemez, bunun için de
onlarla nikâhlanmayı bir araya getirilmesi oldukça zor olan
açıkladığımız altı şarta bağlarken, temelsiz bir takım dil tahlillerine dayanarak parasal güçle sağlanabilecek mülkiyetle,
sayısız câriye ile cinsel ilişkiye nasıl onay verilir?
Buna onay verildiği zaman, insanlıklarına olsun saygı duyulması gereken câriyeleri, Avrat pazarlarında bir süre
sonra satılmak üzere alınmaktan, aile içinde yasal metres
konumuna düşürülmekten kim koruyabilir? Buna nasıl Din
kisvesi giydirilebilir?
Bu arada sorâlim. Özgür iradeleriyle cinselliklerini sergiler, sömürtür ve medya ile gösterir hür görünümlü modern
câriyelerin davranışları Müslümanlıkla nasıl bağdaştırılabilir?
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3
Nikâh Yoluyla da Olsa Câriyeler Hür Eşlerle,
Hür Eşler Câriyelerle Bir Araya Getirilemez ve
Birbirlerine Kuma Yapılamaz

Câriyelerle ilgili olarak oluşturulan ve sonuçları yönüyle
İslâm dışı olan yapının temel ayaklarından biri, kişinin nikâhlı
eşinin yanısıra kendileriyle ilişkiye girilebilecek sayısız câriyeler
edinebileceğine ilişkin içtihatlardır; görüşlerdir.
Bir diğer anlatımla hür kadınlarla câriyelerin, câriyelerle hür
kadınların bir araya getirebileceğine ilişkin Kur’ân ve Sünnet’e
aykırı kabullerdir.
Bu kabullerin sebebi, ilgili âyetlerin bütününden hareket edilmemesi, Müminûn sûresinin 6. ve Nisâ sûresinin 25.
âyetlerine ilişkin önyargılı çelişkili yorumlar yapılmasıdır. Değinilen âyetlerle çelişkili zayıf nitelikli hadîslerle amel edilmesidir.
Bu sebeple incelememizin ana eksenlerinden birini oluşturacağı için, değil mülkiyet yoluyla, nikâh yoluyla bile câriyelerle
hür kadınların birleştirilemeyeceğini, yani biri varken diğerinin olamayacağı gerçeğini, öncelikle ve beş madde halinde
Kur’ân’la kanıtlayacağız.
Beş Madde Halinde Kur’ân’dan Deliller
Birinci Delil
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Nisâ Sûresinin 25. Âyetiyle Konulan Kur’ân’ın Hürle
Câriyeyi Birleştirme Yasağı
Kişilerin hür eşleri varken câriyeleri, câriyeleri varken hür
kadın eşleri olamayacağı, bir diğer anlatımla -nikâh yoluyla da
olsa- onların birleştirilerek birbirine kuma yapılamayacağı gerçeğinin ana delilini, Nisâ sûresinin 25. âyeti oluşturmaktadır:

ِ ِ
ِ ات ا ْلم ْؤ ِم َن
ِ طو اًل َا ْن ي ْن ِكح ا ْلمحص َن
ات
َ ْ ُ َ َ
ْ َ َو َم ْن َل ْم َي ْس َتط ْع م ْن ُك ْم
ُ
ِ َف ِمن ما م َل َك ْت اَيمانُ ُكم ِمن َفتي ِات ُكم ا ْلم ْؤ ِم َن
…ات
َ َ ْ
ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ
“İçinizden her kim (mâlî veya kültürel yetersizlik sebebiyle) zinâdan korunmuş hür Müslüman kadınlarla evlenmeye
güç yetiremezse, o takdirde mâlik olduğunuz (genç) Müslüman câriyelerinizle evlenebilirsiniz…”
Yukarıda 2 numaralı başlık altında genişçe açıkladığımız
bu emredici/görev yükleyici âyetten açıkça anlaşılacağı üzere,
İslâm toplumunda Müslüman hür kadınlarla evlenebilecek konumda olan veya evli olan erkekler, Müslüman (ve Ehl-i Kitab)
câriyelerle evlenemezler.
Bunun anlamı, özel şartları içinde ve alınacak kadınların
onayı altında dörde kadar Müslüman veya ehl-kitap hür kadınları nikâhlayabilecek kişinin hür kadınlarla câriyeleri bir arada
nikâhı altında bulunduramayacağı gerçeğidir. Nitekim “Peygamberimiz hür kadın üzerine câriye alınmasını yasaklamış,
hür kadınla evlenebilecek olan câriye ile evlenmesin.” buyurmuştur.57
Bu konuda Kur’ân’ın ve Sünnet’in hükmü açıktır. Allah’ın
Resûlü’nün Onun izinden giden sahâbîlerin görüşü de budur:
Hür bir kadınla evli olup hür kadını üzerine bir câriyeyi
nikâhlamak isteyen kişi ile ilgili soru yöneltilen sahâbi Abdul57. Zeyla’î, Nasbur-Râye Nikâh 8, Hadîs, 3/175.
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lah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer, bu durumu Keriha ifadesiyle
cevaplamışlardır. Bilindiği gibi onların dilinde Kerih görme, haram olarak değerlendirmedir.58
İkinci Delil
Nisâ Sûresinin 3. Âyetiyle Getirilen Hür Kadın veya
Mâlik Olunan Câriyeyi Tercih Kuralı
Bu âyette yer alan “Ev” edatı, iki seçenekten birini tercih anlamına geldiği için hür kadınlardan veya mâlik olunan
câriyelerden biri seçilecektir. Bu da câriyelerle hür kadınların
bir araya getirilemeyeceğini kanıtlamaktadır.59
Âyetin Birinci Bölümü:

اب َل ُكم
َ ﴿ َو ِا ْن ِخ ْف ُت ْم َا اَّل ُت ْق ِس ُطوا ِفي ا ْل َي َت ٰامى َفا ْن ِك ُحوا َما
َ ط
ْ
ِ ِمن
﴾اع
َ النّ َساۤ ِء َم ْث ٰنى َوثُ ٰل
َ ث َو ُر َب
َ
“Eğer -velileri olmadığı için- yetim konumunda kadınlar hakkında adâleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helâl olan beğeneceğiniz (diğer) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alarak evlenin/evlenebilirsiniz…”
Âyetin İkinci Bölümü:

ِ ﴿ َف ِا ْن ِخ ْفتم اَ اَّل َتع ِدلُوا َفو
اح َد ًة اَ ْو َما َم َل َك ْت اَ ْي َمانُ ُكم ٰذ ِل َك
ْ
َ
ْ
ُْ
﴾.ول
ُ اَ ْد ٰن ۤى اَ اَّل َت ُع
58. Bak. Muvatta, Nikâh Nikâhül-Emeti alel-Hürreti; Beyhakî es-SünenülKübrâ, 7/175.
Ebû Hanîfe merhum da âyetin zâhirine bağlı kalarak hür kadın üzerine
câriye alınamayacağı görüşündedir.
59. Âyetteki “Ev”, Tahyîr/seçeneklerden yalnızca biri içindir. Ek Bilgi 2’yi okuyunuz.
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“Ama onlara adâletli davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tanesi ile veya sahip olduğunuz (savaş
esîri câriye) ile evlenin/evlenebilirsiniz. Tek bir hür veya esir
kadınla evlenmeniz adâletten ayrılmamanız için en uygun
yoldur.”
Bu âyetin ikinci bölümünde söz dizisi, birinci bölümünde
yer alan Fenkihû (nikâhlayın) emri sebebiyle “Fenkihû vahideten ev ma meleket Eymânüküm.” şeklindedir. Türkçe ifadesiyle
“…adâlet yapamamaktan korkarsanız bir kadın veya mâlik olduğunuzu nikâhlayın…” anlamındadır.60
Pekiştirelim: Yüce Allah bir eş yanısıra bir de mâlik olduğumuzu almamızı değil, önceliği hür kadına vererek ikisinden birini
seçip nikâhlamamızı emretmektedir.
Sünnet’ten Hükmü Kuvvetlendirici Bir Delil
Burada bir delil de Aziz Peygamberimizin Sözlü Sünnet’inden vermek isteriz:
Sevgili Peygamberimiz erkeklerin göbekle dizler arası anlamına avretlerinin örtülmesi gereğini açıklarken hür eşlerle
mâlik olunan câriyelerin bir arada bulunamayacağını, bir diğer
anlatımla biri varken diğerinin olamayacağını beyan için veya
anlamına gelen “Ev” edatını kullanır.

ِ
.»«ا ْح َف ْظ َع ْو َر َت َك ِإال َّ ِم ْن َز ْو َج ِت َك أَ ْو َما َم َل َك ْت َي ِمينُ َك

- Avretini hür eşinden veya mâlik olduğun câriyenin dışında-

60. “Fevâhideten”in başındaki “Fe” sözü edilen “Fenkihû” ya delâlet etmektedir.
“Fenkihû” takdiriyle cümle emir cümlesi olduğu için cümledeki veya
mânasına gelen “Ev” edatı sebebiyle birleştirme yapılarak “bir kadını ve
mâlik olduğunuzu nikâhlayın” şeklinde bir anlam verilemez. Birleştirmeye, hür kadın alabilecek kişinin mâlik olunanı almasını yasaklayan Nisâ
sûresinin 25. âyeti engeldir. Hür kadınla mâlik olunan câriyenin oluşturduğu iki seçenekten biri tercih edilecektir. Birleştirme yapılamaz.
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kilerden koru. 61
Allah’ın Resûlü vefatı öncesinde yaptığı namaza ve mâlik
olunan erkek ve kadınların haklarına ilişkin hitabında ise, namaza ve mâlik olunanlara bir arada önem verilebileceği için
Veya mânasına “Ev” i değil, “Ve” anlamını ifade eden “Vav”ı kullanmıştır.

ِ
ِ ّٰ«ا َّت ُقوا ه
.»الص اَل ِة َو َما َم َل َك ْت أَ ْي َمانُ ُكم
َ
َّ الل في
ْ

- Aman namazınız ve mâlik olduklarınızın (esîrlerinizin,
câriyelerinizin) hakları hususunda Allah’ın buyruklarına aykırılıktan korunun.62
Üçüncü Delil
 hzâb Sûresinin 50. Âyetiyle Hürle Câriyeyi
A
Birleştirmenin Hz. Peygamber’e Özgü Oluşu
Ahzâb sûresinin 50. âyetinde hür kadınlarla mâlik olunacak
câriyelerin bir araya getirilmelerinin yalnızca Hz. Peygamber’e
özgü olduğunun belirlenmiş olması da hürlerle cinsel eş olarak
câriyelerin bir araya getirilemeyeceğini kanıtlamakta, üçüncü
delilimizi oluşturmaktadır. Konuyu açâlim:
Evli erkeklerin evlilik yoluyla da olsa savaş esiri kadın olan
câriyelerle birliktelik oluşturamayacaklarının bir Kur’ânî delili de böylesi birlikteliğin sadece Hz. Peygambere ait olmasıdır.
Bunun delilini Ahzâb sûresinin 50. ayetinden çıkarmaktayız.
Genel yanılgının aksine bu âyette açıklanan dört özelliğin
yalnızca sonuncusu değil, bütünü Hz. Peygambere aittir.
61. Tirmizî, Edeb 39.
Peygamberimizin eşle câriyeyi bir arada kullandığnda “Ev”i istimâl ettiğine
ilişkin bir diğer örnek için bak. Feyzül-Kadîr, 1/326.
Kişi, savaş esîri olan câriyesiyle nikâhlanmadıkça onunla cinsel ilişkiye giremeyeceği gibi, üreme organı ve yakın çevresinden oluşan avretine de
bakamaz. Kendi avretini de ona açamaz.
62. İbn Mâce 2697-8; et-Tac 2/276. Bak. Ek Bilgiler 1
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Önce doğru meâli verelim, sonra da görüşümüzü kanıtla
yâlım.

ِ
ور ُه َّن
َ اج َك ا ّٰل ۪تٖى ٰا َت ْي
َّ ﴿ َيا َا ُّي َها
َ النب ُِّى ا َّنا َا ْح َل ْل َنا َل َك َا ْز َو
َ ت اُ ُج
﴾...ت ي ۪مٖينُك
َ ْ َو َما َم َل َك
“Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini ve
Allah’ın sana Fey olarak verip de elinin mâlik olduğu kadınları, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını ve de kendisini Peygambere hibe edip Peygamberin de nikâhlamak istediği mümin
kadın(lar)ı sana halâl kıldık.
Bunları diğer müminlere değil yalnızca sana mahsus
kıldık.
Biz müminlere eşleri ve mâlik oldukları câriyeler hakkında farz kıldıklarımızı biliyoruz. Bütün bunlar sana bir
zorluk olmaması içindir. Allah çok çok bağışlayıcı ve pek
çok merhamet edicidir.”
Sayılan bu dört özelliğin izahını “Ek Bilgiler 1”e bırakarak,
konumuzla ilgili olan ikincisini açıklayâlim.
2. Özellik
“Mehirlerini verdiğin eşlerini ve Allah’ın sana Fey olarak verip de elinin sahip olduğu kadınları…”
Haşr sûresinin 6 ve 7. âyetleri Fey’in tanımını ve nasıl dağıtılacağını açıklamaktadır.63 Buna göre fiilen savaşa girilmeksi63. Haşr 6-7:
“Allah’ın, memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine
kazandırdığı mallar; Allah’a, O’nun peygambere, yakınlara, yetimlere,
yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah
böyle hükmetmiştir. Fey nitlikli bu mallardan) Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı
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zin elde edilenlerin bütünü Fey’dir. Savaş ganimeti olarak değerlendirilemeyeceği için, câriyeler dâhil alınan hediyeler de
Fey kapsamındadır.64
Hz. Peygamber’in, meâlini verdiğimiz Ahzâb sûresinin 50.
âyetiyle kendisine özgü kılınan ana konumuzla ilgili özelliği,
eşleri varken Fey ürünü câriye ile nikâhlanabilmesi; dolayısıyla
hür kadınlar ile câriyeleri kumalar olarak birleştirebilmesidir. Bu
durum yalnızca ona hastır.
Âyette yapılan atfın Ev ile değil Vav ile yapılmış olması da bunun kanıtıdır. Bir diğer anlatımla, âyette ikisinden biri
anlamına Ev kullanılarak “…Mehirlerini verdiğin eşlerini veya
Allah’ın sana silâhsız ganimet olarak verip de elinin mâlik olduğu kadınları…” denmemiştir. Birlikteliği ifade eden Vav kullanılarak “Mehirlerini verdiğin eşlerini Ve Allah’ın sana silâhsız
ganimet olarak verip de elinin mâlik olduğu kadınları…”
denmiştir.
Açıkça anlaşılacağı üzere hür kadınlarla, onların üzerlerine
silâhsız savaş kaynaklı câriye alabilme özelliği Peygamberimize özgüdür. Müslümanlar, evli oldukları kadınlar üzerine câriye
alamazlar.
Yalnızca Fey kaynaklı câriye alabileceği fakat silâhlı savaş
kaynaklı câriye alamayacağı/nikâhlayamayacağı içindir ki Peygamberimiz, Cüveyriye, Reyhâne ve Safiye (r.a.) vâlidelerimizi
önce fidyelerini vererek özgürleştirmiş, sonra da hür kadınlar
olarak nikâhlamıştır.65 Ama Hz. Mâriye Fey statüsünde olduğu
gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.”
64. Hanefîler yabancı devlet başkanları tarafından İslâm Devlet Başkanı’na
verilen hediyeleri Fey kabul ederler. Bak. Cessas, Enfâl 67 (2/74); Hidâye
4/452; DİA,12/512.
65. Peygamberimize Kur’ân’la (Enfâl 67) Ganîmet amaçlı esîr edinme ve silâhlı
savaş sonu edinilecek esîr kadınlardan hürriyetine kavuşturmaksızın –
nikâhlı da olsa- eş edinmenin yasaklanması, savaş kararı alacak üst düzey
yönetici ve komutanların aynı çizgiyi sürdürmeleri gereğine işaret olsa
gerektir. Tarihî dönemlerde bu işaret alınabilseydi bazı savaşlar yapılma-
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için, onunla câriyesi olarak fakat nikâhla yaşamını birleştirmiş,
Hz. Hatice’den sonra, oğlu İbrahim’in annesi olarak çocuk doğuran ikinci kadını olmuştur.66 Sanılanın aksine Mâriye’yi özgürleştiren, çocuk doğurması değil, nikâhlanmış olmasıdır. Kaldı ki rivâyetlerin en meşhuruna göre Peygamberimizin onu da
öne âzâd etmiş, sonra nikâhlamıştır.67
Dördüncü Delil
 üminûn Sûresinin 5-6. Âyetleri ve “Ev” Edatı’nın
M
Anlamı

ِ  ِا اَّل َع ٰلى اَ ْز َو.ون
ِ ٖين ُهم ِل ُفر
اجهِ م اَ ْو َما
﴿والذ
َ ُوجهِ ْم َح ِافظ
ْ
ُ ْ َ َّ َ
ِ
ِ
﴾ومٖين
َ َم َل َك ْت اَ ْي َمانُ ُه ْم َفا َّن ُه ْم َغ ْي ُر َم ُل
Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’in Mekkî Müminûn sûresinin
yabilirdi. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
66. Hz. Mâriye:
Hicretin 7. yılında, Hatib b. Ebî Belta ile İslâm’a dâvet mektubu iletilen Mısır Mukavkısı Cüreyc b. Mina’nın gönderdiği hediyeler arasındaydı. Muhtemelen Hıristiyan bir ailenin çocuğuydu. Hatib’in yaptığı teblîğ sonucu
Medîne’ye gelirken Müslüman olmuştu. Ahzâb sûresinin 50. âyetiyle Hz.
Peygambere silâhsız savaş kazanımlı câriyeler halâl kılındığı ve Hz. Mâriye
de bu kapsamda olduğu için Peygamberimiz onu tesettüre soktu ve
onunla câriyesi olarak fakat nikâhla yaşamını birleştirdi. Çünkü câriye de
olsa nikâhlılık Kur’ân’ın genel buyruğudur.
Mâriye güzel bir kadındı. Allah’ın Resûlü’nün onunla birleşmesinin akabinde gebe kalıp İbrâhim’i doğurması, başta Hz. Âişe olmak üzere diğer kadınları olan annelerimizin kışkançlığına sebep olmuştu. (Bak DİA,
28/63; İ. Saad Zikr-u Mâiye, 8/212)
Burada Hz. Peygamberin yüce ceddi Hz. İsmâil’in annesi Hacer’i de anmak
isteriz. Hacer, rivâyetlerden birine göre Mısır Firavunu’nun, Hz. İbrâhim’in
hanımı Sâre’ye hediye ettiği câriye idi. (Buhârî, Büyû 10, Hibe 28)
Mâriye annmiz de Mısır Mukavkısı’nın Hz. Peygamber’e hediye ettiği bir
câriye idi. Hacer hz. İbrâhim’e eş olup İsmail’i doğururken Mâriye de Hz.
Muhammed’e eş olup oğlu İbrâhim’i dünyaya getirmişti. Bu her iki câriye
de eş edinilerek özgür kadınlığın zirvesi haline getirilmişlerdi.
67. M. Ebû Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed, 4/429.
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ilk âyetlerinde Cennetliklerin vasıflarını bildirirken 5. ve 6.
âyetlerde, onların bir özelliğini de şöylece açıklamaktadır:68
“(Erkek veya kadın müminler) üreme organları (olan Fercleri) ni korur / yasaklı ilişkilerden korunurlar. Onlar karşı
cinsten olan hür eşleri veya mâlik oldukları (esîr/köle eşleri) ile yalnızca üreme organlarını kullanarak (üreme organlarından) cinsel ilişkiye girerler. Onlar sadece bu ilişkileri sebebiyle kınanmazlar.”69
(Bu âyetle ilgili olarak 1 nolu kısımda “Bu Konuda
Müminûn Sûresinin 5-6. Âyetleri Delil Olarak Değerlendirilemez” başlığı altında verilen bilgilerin mutlaka okunması
gereğini hatırlatırız.)
Bu âyetler câriyelerle nikâh yapılarak ilişkiye girilmesi devrimini yapan Nisâ 3, 24, 25 ve Nûr 32. âyetleri gibi hüküm tesis
edici değildir.
Ana konusu zinâdan ve eşcinsel ilişkilerden sakındırmak
olan bu âyetler, yukarıda değinilen Medenî âyetler gibi inanç
ve nikâh konusuna değinmemektedir.70
Bu âyetler ana konusu yanısıra hür eşler gibi köle-esîr eşler
68. Bu âyetlerin aynısı Mekkî olan Meâric sûresinde de (29-30) yer almaktadır.
69. a- Bu âyetlerin kadınlar zâviyesinden de okunma gereği, ayrıca “Ezvâc” kelimesinin “Zevc” in çoğulu olarak erkek eşler yanısıra kadın eşler mânasına
da gelmesi, cinsel ilişkilerin ancak kendileriyle nikâhlanabilecek karşıt
cinsler arasında olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla âyetler zinâ
gibi eşcinselliği de yasaklamaktadır.
b- 6. âyetteki “Ezvâc”ın işaret edildiği üzere erkek veya dişil çiftler mânasına
gelmesi ve “Ev Mâ Meleket Eymânühüm”ün karşıtı olarak yer alması, onun
evli eşler değil, hür eşler mânasına geldiğini kanıtlamaktadır.
70. Bu âyetlerin indirildiği Mekke toplumunda “Ma meleket olarak,” erkek ve
kadın esîrler (İnsan 8) yanısıra Câhiliye döneminden intikal etmiş erkek
ve kadın köleler de vardı. Biz Medenî sûrelerde öne çıkan esîr anlamını
tercih ettik.
Hz. Lût’un kavmi bağlamında eşcinsellik yasağına daha çok Mekkî sûre
lerde yer verilmektedir. Bak. A’raf 80-84; Hicr 67-73; Neml 54-58; Ankebût
28-33.
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alınabileceğini ve onlarla ilişkiye girilebileceğini açıklamaktadır. Bir de hür kadın eşler varken câriye eşlerin, câriye eşler varken hür kadın eşlerin olamayacağını, bunların birleştirilemeyeceğini beyan etmektedir.
Anlamı sunulan (ve bir haber cümlesi olan) 6. âyette, Türkçe’mizde “veya/yahut” sözcükleriyle karşılanan ve özellikle ikisinden biri anlamına gelen (Ev) edatı kullanılmaktadır.71
“Ev” edatından ötürü, hür eşler veya mâlik olunan câriyeler
şeklindeki iki seçenekten biri tercih edilecektir. Haber cümlelerinde iki seçenek birleştirilemeyeceğinden hür eşlerle mâlik
olunanlar arasında birleştirme yapılarak “Onlar yalnızca eşleri ve
mâlik oldukları ile cinsel ilişkiye girebilirler.” denilemez.
Daha açık bir anlatımla ifade edersek Allah, “Onlar eşleri ve
mâlik oldukları ile birlikte cinsel ilişkiye girebilirler.” dememektedir. “Ev” edatını kullanarak “Onlar eşleri veya mâlik olduklarından biriyle ilişkiye girebilirler, ” buyurmaktadır.
Bunun mânası eşlerle mâlik olunan câriyelerin birleştirilemeyeceği, ancak eşler veya mâlik olunan câriyelerden birinin
seçilebileceğidir.
Burada “Ev” edatı merkeze alınarak yapılan ve aksi ileri sürülemeyecek ilmî açıklamalar, “eşlerle mâlik olunan câriyelerin
bir araya getirilemeyeceğini” kanıtlamaktadır.
Ne var ki bu gerçek görül(e)memiştir veya görülmesine
rağmen açıklanmamıştır.72
Beşinci Delil
 adınların İki Erkekle İlişkiye Giremeyeceği Gerçeği
K
Açısından Müminûn Sûresinin 5-6. Âyetleri
71. “Ev” edatıyla ilgili olarak bak. Ek Bilgiler 2.
72. Ö
 rneğin Müminûn sûresinin 5-6. âyetleriyle ilgili açıkladığımız gerçekleri
bizden önce belirlemiş olan merhum Kâsânî, mezhebinin, câriyeler üzerine
hür kadın alınabileceği görüşünü sürdürmüştür. (Bak. Kâsânî, Bedâi, 2/272)
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Yukarıda meâlleri verilen Müminûn sûresinin 5. ve 6.
âyetlerinin, “Kadınların hiçbir şekilde iki veya daha fazla erkekle ilişkiye giremeyeceği” açısından bakılarak değerlendirilmesi,
eşlerle mâlik olunan câriyelerin birleştirilemeyeceği gerçeğini
belgelemektedir.73
Kur’ânın, Nisâ sûresinin 13. âyeti gibi bazı âyetleri, erkeklerle kadınlar arasında müşterek anlamlıdır. 15. âyeti gibi yalnızca kadınlara ve 25. âyeti gibi de sadece erkeklere yönelik
âyetleri de vardır. Bu gibi istisnalar dışındaki, çoğunluğu oluşturan Kur’ân âyetleri -erkek kipleri kullanılsa da- hüküm bakımından erkekler yanısıra kadınları da içine alır.
a- Meâllerini vereceğimiz Müminûn sûresinin ilk âyetleri,
Firdevs Cenneti’ne vâris olacak müminlerin vasıflarını açıkladığından bu vasıflar, erkekler gibi kadınları da içine almaktadır:
“Namazlarında huzur içinde bulunan, boş söz ve işlerden uzak duran, zekât verici güce ulaşmak için çalışan,
kendilerine verilen görevleri ve verdikleri sözleri yerine
getiren, namazlarını devamlı olarak kılan ve cinsel organlarını koruyup zinâdan korunan, yalnızca hür eşleri veya
mâlik oldukları (esîr/köle eşleri) ile yalnızca üreme organından cinsel ilişkiye giren, bu ilişkileri sebebiyle kınanmayacak olan -fakat sadece yasak alana girmeleri halinde haddi aşanlar olarak görülecek olan- gerçek müminler kurtuluşa ermişlerdir. İşte onlar Firdevs Cenneti’ne varis olacak
ve orada sürekli kalacak olanlardır.”
Meâlde küçük bir takdim ve tehir yapılarak sunulan bu vasıflar, değinildiği gibi erkeklerin yanısıra kadınları da içine almaktadır. Onları erkeklere tahsis etmemizi gerektirecek hiç bir
karîne/sebep yoktur.74
73. Kadınların iki veya daha fazla eşle ilişkiye giremeyeceklerinin ana delili
Kadın Fıtratı ise de doğrudan ve dolaylı Kur’ânî delilleri de vardır. Bak. Bakara 230; Nisâ 24.
74. Bilerek Yapılmışa Benzer Hatalar:
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Mearic sûresinde (19-35) “Onlar yalnızca eşleri veya mâlik olduklarıyla cinsel ilişkiye girerler.” şeklindeki nitelik dahil, benzeri
vasıflara sahip oldukları için Cennet’e girecekleri açıklanan kişilerin, erkek ve kadını içine alan insan’dan istisna edilmiş olması
da bu gerçeği pekiştirmektedir.
b-Kadınların hiçbir zaman, hiçbir şekilde ve hiçbir şartta iki
erkekle ilişkiye giremeyecekleri fıtrat ve Kur’ân (Nisâ 24) gerçeğinden hareket edilerek ilgili 5. ve 6. âyeti kadınlar yönünden kaçınılamaz olarak şöylece okumak/anlamak mecburiyetindeyiz:
“Hür kadınlar üreme organlarını ( Ferclerini) korur / yasaklı ilişkilerden korunurlar. Onlar karşı cinsten olan hür
eşleri veya mâlik oldukları (erkek esîr/köle eşleri)75 ile yalnızca üreme organlarını kullanarak (üreme organlarından)
cinsel ilişkiye girerler. Onlar sadece bu ilişkileri sebebiyle
kınanmazlar.76
c-Değinilen âyetlerin örneklendirildiği şekilde kadınlar
zâviyesinden okunabileceğinin bir diğer delili de Kur’ân’da erkekler gibi kadınların da ferclerini korumakla emredilmiş olmaları ve fercleri korumanın kadınlar için de Allah’ın rızasını kazanMüminûn sûresinin Firdevs Cennet’ine gireceklerin vasıflarını açıklayan ilk
âyetlerinin erkekler gibi kadınları da içine aldığı kabul gören bir hakikattir. Bu tespit yapıldıktan sonra bile, “Onlar cinsel organlarını (haramlardan)
korurlar.” şeklindeki 5. âyetiyle açıklanan vasfın yalnız erkeklere şamil olduğu, 6. âyetten delil getirilerek ileri sürülebilmektedir. Yapılan geçersiz
istidlal de ilgisiz bir delille kanıtlanmaya çalışılmaktadır. Sonuçta ilmî gerçekler böylesine karartılırken eşler veya mâlik olunanlar anlamı için kullanılan “Ev”in belirlediği, eşler varken câriyeler, câriyeler varken eşlerin olmayacağı hakikati ise göz ardı edilmektedir. (Bak. Cessas Ahkâmul -Kur’ân
Müminun 5; Kurtubi Müminun 5, 12/105)
75. Kur’ân’da “Mâ” lafzı akılsız varlıklar için kullanıldığı gibi akıllı varlıklar için
hattâ Allah için de kullanılır.( Bak Şems 7) Böyle iken bazı ünlü müfessirler
bu âyette kullanılan Mâ lafzından hareketle esirlerin/kölelerin havvanlar
gibi olduklarını ve bu sebeple de onlar gibi alınıp satılmalarını meşrû olduğu ileri sürereler.(Bu Kur’ân dışı yorum için bak. Nesefî Medariküt-Tenzîl
Müminûn 6)
76. Âyet, hür kadınların her biri, eşi veya esîri ile... şeklinde anlaşılmalıdır.
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dıracak erdem olduğunun açıklanmasıdır. (Nûr 31, Ahzâb 35)
d- Nûr sûresinin 31. veAhzâb sûresinin 55. âyetlerinde “Ma
meleket Eymânühünne” ifadesiyle kadınların erkek esîrlere
mâlik olabileceğinin açıklanması da yaklaşımımızı doğrulamaktadır.
e- 6. âyette geçen “Ezvac” kelimesinin tekili olan “Zevc”in,
Kur’ân dilinde erkeğin kadın eşi anlamına geldiği gibi, kadının
erkek eşi anlamına gelmesi de kadın açısından okuyuşumuzun
doğruluğunu kanıtlamaktadır.77
Anılan âyetleri bu şekilde anlama gereği de (Ev) takısının
ve değil, ikisinden biri anlamına Veya mânasına geldiğini, dolayısıyla eşlerle mâlik olunan câriyelerin birleştirilemeyeceğini,
ancak eşler veya câriyelerden birinin seçilebileceği hakikatini
kanıtlamaktadır.
Aksi takdirde hür kadının eşi yanısıra esîri ile de ilişkiye girebileceğini kabul etmek zorunda kalırız ki bu Kur’ân’ın hem
lafzinâ hem de rûhuna aykırı olur.
(Açıklanacağı üzere hür erkeğin câriye ve hür kadının esîr erkekle ile ilişkisi nikâh yoluyla olacaktır.)
Hür kadınlarla câriyelerin birleştirilemeyeceğine ilişkin
Kur’ân’a dayanılarak yapılan ve Sünnet’le pekiştirilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, hür kadınla veya kadınlarla evlendikten sonra cinsel ilişkiye girilebilecek bir tek câriye edinebilmek
mümkün değildir.
Öneminden ötürü bir daha vurgulayâlim:
Nisâ sûresinin 25. âyetine göre hür müslüman kadınlarla
evlenebilecek olan veya evli olan kişi, İslâm Devleti’ne veya şahıslara ait olan câriyelerle evlenemez. Bu âyete ve diğer dört
Kur’ân deliline göre nikâh yoluyla da olsa câriyeler hür kadınlarla, hür kadınlar câriyelerle bir araya getirilemez.
77. Bakara 232. “Kadınların Ezvâcı˝ (zevcleri) ile evlenmelerini engellemeyin.”
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Ek Bilgiler 1

Evli Erkeklerin Evlilik Yoluyla da Olsa Hür Kadın Eşleriyle Câriyeleri Birleştiremeyeceklerine İlişkin Üçüncü Delil
Evli erkeklerin evlilik yoluyla da olsa hür kadın eşleriyle
câriyeleri birleştiremeyeceklerinin üçüncü delili de, böylesi birlikteliğin yalnız Hz. Peygamber’e ait olmasıdır. Bunun delilini
Ahzâb sûresinin 50. âyetinden çıkarmaktayız.
Genel yanılgının aksine bu âyette açıklanan özelliklerin
yalnız sonuncusu değil dördü de Hz. Peygambere ait özelliklerdir.
Önce doğru meâli verelim:
“Ey Peygamber: Mehirlerini verdiğin eşlerini ve Allah’ın
sana silâhsız ganimet olarak (Fey) verip de elinin mâlik olduğu kadınları, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını,
hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını ve de kendisini
Peygambere hibe edip Peygamberin de nikâhlamak istediği mümin kadın (lar) ı sana halâl kıldık.
Bunları diğer müminlere değil yalnızca sana mahsus
kıldık. Biz müminlere eşleri ve mâlik oldukları câriyeler
hakkında farz kıldıklarımızı biliyoruz. Bütün bunlar sana
bir zorluk olmaması içindir. Allah, çok çok bağışlayıcı ve
pek çok merhamet edicidir.”78
78. Ahzâb sûresinin bu ve devamındaki Peygamberimize yeni bir eş alamayacağını bildiren 51.âyeti, Hicretin 7. yılında son üç evliliğini yapmasından
sonra indirilmiş olsa gerektir.
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Sayılan bu dört özelliği inceleyelim:
1- “Mehirlerini verdiğin eşlerini…”
Âyetin bu bölümünü üç madde halinde açıklayacağız.
a- Nikâhı altında dokuz eşinin bulunabilmesi Peygamberimize hastır.
Nisâ sûresinin 3. âyetiyle diğer müminlere dört sınırı getirilmişken ve Hz. Peygamber Gaylan b. Selame gibi on (10) eşi
olan kişiye eşlerinin sayısını dörde düşürmesini emir buyurmuşken, kendisi dörde indirmemiştir. Onun yalnız dört eşiyle
ilişkiye girdiği, diğerleriyle girmediği şeklindeki tesbiti mümkün olamayacak ve ona adâletsizlik isnâdı anlamına gelebilecek yorumların temeli yoktur. (et-Tac,2/366; Sîret-i İbn-i İshâk mad. .405, M.
Hamidullah İslâm Peygamberi s. 572)

Açıklanan Ahzâb 50 ile, bu âyetin indiriliş döneminde
nikâhı altında bulundurduğu dokuz eşi ona özgü kılınmıştır.
Ona özgü diğer durumlardan biri de, ona getirilen evlilik ve eşlerini değiştirme yasağıdır. Bu yasak, aslında bir mûcize oluşturmaktadır. (Ahzâb 52. Bak. Ebû Dâvûd Talâk 25. Bu yasağın nasıl bir mûcize oluşturduğuna ilişkin olarak bak. A. Rıza Demircan, İslâm’a Göre Cinsel Hayat s. 542, Beyan)

b- Mehirlerini peşin olarak verdiği eşleriyle zifâfı da ona özgüdür.
Hz. Peygamber, mehirin belirlenmesini, belirlenen mehirin
de verilerek zifafa girilmesini öğütlerdi. Ancak kadının rızası altında mehir ödemesi ertelenerek zifafa girilmesini de onaylamıştı. Hz. Peygambere ise sadece mehirini verdiği eşler halâl kılındı. (Bak. Ebû Dâvûd Nikâh 36. Yukarıda değinilen Gaylân hadîsi, benzerleri ile birlikte Nisâ 3; Sebe’ 46; Fatır 1 ile bir arada incelenmelidir.)

c. Sadec müslüman olan kadınlarla evlenme de ona
özeldi.
Örneğin Reyhane ve Safiye’ye de müslüman olmalarını şartlarını koşmuştu. Oysaki müslüman erkekler Ehl-i Ki-
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tap kadınlarla da evlenebilirlerdi.
2. “Allah’ın sana silâhsız ganimet olarak verip de elinin
sahip olduğu kadınları…”
Âyetin bu bölümü, yukarıda metin içinde açıklandı.
3. “Seninle birlikte hicret eden amca kızları…”
Bu özellik de Hz. Peygamber’e hastır. Diğer müminlere hicret etmeyen amca / dayı / hala / teyze kızları helâl iken Hz. Peygambere ancak hicret edenler helâl kılınmıştır.
Peygamberimizin amcası Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî’nin,
Hz. Peygamber’in kendisini nikâhlamayı düşündüğünü, ancak
kendisiyle hicret etmediği için ona halâl kılınmadığı şeklindeki
açıklaması da konumuza açıklık getirmektedir. (et-Tac,4/209)
4. “Kendisini Peygambere hibe edip Peygamberin de
kendisini nikâhlamak istediği kadınlar…”
Alacakları kadın, başkalarının veya kendilerinin câriyeleri
de olsa, Müminler ancak mehir vererek nikâhlanabilirler. Belirlenmemiş veya ertelenmiş olması mehiri düşürmez. Kendilerini
hibe edecek kadınlar için de bu kural geçerlidir. Ancak Hz. Peygamber bu kuralın dışındadır ve o kendi lehine olan bu kuralı
fiilen işletmemiştir.
5. “Biz müminlere eşleri ve mâlik oldukları câriyeler hakkında farz kıldıklarımızı biliyoruz. Bütün bunlar sana bir zorluk olmaması içindir...”
Âyetin bu kısmında (ev) yerine (vav) gelmiştir. Çünkü konu,
müminler ve onların hür ve esîr kadınları bir araya getirip getiremeyecekleri değildir. Konu Peygamberimizdir. Rabbimiz müminlere vermediği bir anda dördü aşan kadınla evlenme, Zeynep bint Cahş’da örneklendiği gibi mehirsiz ve şahitsiz olarak nikâhlama ve eşlerle câriyeleri birleştirme özelliğini, Hz.
Peygamber’e bilerek verdiğini ifade etmektedir.
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Ek Bilgiler 2

“Ev” Edatının Anlamları
Kur’ân’da 194 yerde geçen “Ev” edatı, Terdîd/Tahyîr yani iki
veya daha çok seçenekden birine yönlendirme anlamındadır.
Bu anlam, konuşanın veya dinleyenin konumuna göre Haber
cümlelerinde genelde başlıca Şek, İbhâm, Taksîm ve Tafsîl şeklinde isimlendirilir. Talep (özellikle başta lafzan veya takdiren
Emr-i Hazır veya Emr-i Ğaib) cümlelerinde ise Tahyîr ve İbâha
olarak adlandırılır. Ancak İbâha dahil sayılan bu mânaların her
birinde “Veya/Yahut” anlamlarını korur.
Genelde bütün cümlelerde, özelde Talep cümlelerinde
asıl mâna Tahyîr’dir. Tahyîr iki veya daha fazla seçenekden birini seçme anlamına gelir. İbâha’da seçenekler birleştirilebilirken
Tahyîr’de birleştirilemez.
“Ev”edatının Taleb cümlesi içinde yer almak gibi bir
karîneye muhtaç olan ve İbâha olarak ifade edilen anlamında
bile seçeneklerden birine yönlendirme asıldır.
Seçeneklerden birine yönlendirme kuralsa da, İbâha’da seçenekleri birleştirme imkânı da mevcuttur. Ne var ki seçeneklerin birleştirilmesinde şer’î ve aklî bir engelin bulunmadığı durumlarda bile birleştirilmeleri istenmez.
Meselâ Mâide sûresinin yemîn kefâretiyle ilgili 89.
âyetinde, emir takdir edilerek oluşturulan Taleb cümlesinde
İbâha mânasına alınabilecek “Ev” ile on fakiri doyurmak veya
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giydirmek ya da bir esîr âzâd etmek şeklinde sunulan seçeneklerden üçünün birden yapılmasına bir mâni yoktur. Ancak kullanılan “Ev” edatı ile istenen, seçeneklerden biridir. Mâide 89’da
”Ev” yerine “Vav” kullanılsaydı seçeneklerden üçünün birden istendiği yanılgısı doğabilirdi.
İyice incelendiğinde görüleceği üzere Nûr sûresinin 31.
âyetinde nehiy ve 61. âyetinde nefi mânaları verildiğinde,
“Veya” değil de “Ve” anlamına gelebilecekleri sanılan âyetler ve
benzerlerinde bile “Ev” edatının taşıdığı seçeneklerden birine
yönlendirme anlamını “veya/yahut” mânasını koruduğu görülür.
Furkan 62 ve İnsan 24 de istisnaları olduğu ileri sürülsede
Kur’ân’da yer alan bütün “Ev” edatlarını Tahyîr için olduğu kabul gören görüştür.
Aşağıda meâllerini sunduğumuz âyetler, iki veya daha fazla seçeneklerden biri anlamında Tahyîr örnekleri olarak değerlendirilebilir:
“Sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Allah gönüllerde saklı olanı bilir.” (Mülk 13)
“Rabbiniz sizi en iyi bilendir. O dilerse size merhamet
eder veya dilerse azap eder. Biz seni onlardan sorumlu olarak göndermedik.” (İsra 54)
“Allah, -Yer yüzünde kaç yıl kaldınız?- diye sorar, Onlar
da -bir gün veya günün bir bölümü kadar- diye cevap verirler...” (Müminun 112-3)
“Ev” edatı ile ilgili olarak Arab Dili kaynaklarına ve Zerkeşî’nin
el-Burhân’ına bakılabilir.
***
Merhum F. er-Razî, Nisâ sûresinin 3. âyetinin “mesnâ ve
sülâse ve ruba’” bölümünü izah ederken niçin “Ev” değil de “Vav”
geldiğini açıklar. “Ev”edatının değindiğimiz mânasına vurgu ya-
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par. Ancak âyetin devamında yer alan “Ev”in, bizim açığa çıkardığımız mânasına değinmez.
Merhum Râzî, Müminûn sûresinin 6. âyetinde “Ezvâc” üzerine niçin “an” değil de “alâ” geldiğini de açıklar, ama “Ev” in
mânasına hiç mi hiç değinmez. Değinse: “Onlar yalnızca eşleri veya mâlik oldukları ile ilişkiye girebilirler.” mânası, dolayısıyla
hür kadınlarla câriyelerin birleştirilemeyeceği gerçeği açığa çıkacak, dört kadın üzerine dilediğimiz kadar câriye alma kabulü boşlukta kalacaktır. Kaldı ki bu âyetler (Müminûn 5-6) ilgili bölümünde açıklandığı üzere hüküm tesis edici nitelikte de değildir.
Doğruları en iyi bilen Allah’tır. (Bak. er-Râzî et-Tefsîru-Kebîr Nisâ 3 (9/175);
Müminun 6 (23/80. Merhum Elmalı da “Ev” edatını dikkate almamıştır.)

Taberî, Müminûn sûresinin 5. âyetine getirdiği çok kısa
açıklamayla “Ev”i büsbütün devreden çıkarır, İbn Abbâs’tan bir
nakille “Ev” i Vav’a dönüştürerek “Allah’ın eşleri ve mâlik olduklarıyla ilişkiye girenlerden râzı olacağını belirtir.”
Muhammed Esed ise Kur’ân mesajında Müminun 6’daki
“Ev”e “veya” değil de “yani” mânası verir. Oysaki Ev edatında
“yani” mânası yoktur. Böylece o, savaş esîrleri olarak alınabilecek, fakat köleleştirilemeyecek ve odalık edinilemeyecek ancak Kur’ân’ın belirlediği şartlar çerçevesinde kendileriyle evlenilebilecek olan esîr kadınların varlığını inkâr konumuna düşer. Aynı hata 2010 yılında yayınlanan Türkçe meâllerde de görülmektedir. (Bak. … Kur’ân-ı Kerim Meâli, M. Yaşar Kandemir, Halid Zevalsiz, Ümit
Şimşek, 2/1186)
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4
 işinin Kendi Câriyesiyle Evliliği Yetkili Resmi
K
Merci Olan Ehil/Veli İznini ve Fidye Hakkının
Mehir Olarak Belirlenmesini Gerektirir.
Câriyeyi de Hürriyetine Kavuşturur

Câriyelerle ilgili olarak oluşturulan İslâm’a aykırı yapının bir
ana sebebi, hür kadınların nikâhla, câriyelerin de mülkiyet yoluyla alınarak birleştirilebileceğine ilişkin kabuller olduğu gibi,
bir diğer ana sebebi de kişinin kendi Müslüman veya Ehl-i Kitab
olan câriyesiyle evlenemeyeceği kabulüdür.79
Geleneksel literatürümüzde yer alan fakat kabul edilebilir bir Şer’î dayanağı olmayan bu kabule göre, mülkiyetle nikâh
birleştirilemeyeceği için kişi câriyesiyle evlenemez.80 Ancak
câriyenin mülkiyetini ele geçirdiğinde -câriye evli ise mülkiyetin devri ile boşanmış sayılacağından- onunla cinsel ilişkiye girebilir.81
79. İslâm’ın bir devrimi de savaş esîri câriyelerle ilişki için nikâh şartını getirmesiydi. Çünkü İslâm öncesi Câhiliye döneminde kişiler, değil kendi köle
erkek ve kadınları ile âzâd ederek hürleştirdikleri âzâdlılarıyla bile evlenemezlerdi.( DİA,3/332) Bu sebeple Geleneksel İslâm Fıkhı, kişinin kendi
câriyesiyle evliliğini yasaklamakla tarihî Câhiliyeti hortlatmıştır.
80. Kurtubî, kininin câriyesiyle evlenemeyeceği konusunda ulema arasında
hiçbir ihtilafın olmadığını söyler. (Bak. Kurtubî Nisâ 25, 5/139) Oysaki onların, daha güçlü olan mülkiyet velâyetinin zayıf olan nikâh velâyeti üzerine oturtulamayacağı şeklindeki kendilerine özgü aklî gerekçeleri dışında
hiçbir şer’î delilleri yoktur.
81. 
Burada şu soruyu sormadan da kendimizi alamıyoruz. Kişinin kendi
câriyesi ile âdet hali ve ters yol ilişkisi haram kabul edilirken nikâhsız tabîi
yol ilişkisi nasıl halâl kabul ediliyor?
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-İstenmeyerek de olsa- Şerîat’in gölgesinde ve devlet gözetiminde cinsel anarşiye, sebebiyet veren bu kabullerin nasıl
Kur’ân ve Sünnet’e aykırı olduğunu da bu bölümde açıklamaya çalışacağız.
Aykırılığını İleri Sürdüğümüz Görüşün Özeti
Görüşleri uygulamaya hâkim kılınan İslâm âlimleri, nikâhın
geçerliliği için eşlerden birinin diğerine mâlik olmaması şartını ileri sürmektedir. Bazılarının delilleri ise, daha önce açıkladığımız Müminûn sûresinin 5-6. âyetleridir. Bir de onların, daha
güçlü olan mülkiyet velâyetinin zayıf olan nikâh velâyeti üzerine oturtulamayacağı şeklindeki ön kabulleridir. 82
Oysaki anılan Mekkî âyetler Medenî Nisâ sûresinin ilgili 3,
24 ve 25. âyetleri gibi inanç ve nikâh konusuna yer vermemektedir. Bu âyetler hür eşler gibi esîr/köle eşler de olabileceğini,
onlarla yalnızca üreme organından ilişkiye girilebileceğini ve
özellikle de onlardan biri varken diğerinin olamayacağını kanıtlamaktadır.
6. âyette “Ev Mâ Meleket Eymânühüm” ifadesinin evli eşler mânasına alınabilecek olan “Ezvâcihim”in karşıtı olarak gelmesi onlarla nikâhlanılamayacağını göstermez. Çünkü onlarla
nikâhlanılabileceğini Nisâ 3 ve 25 apaçık bir şekilde beyân etmektedir.
Ön kabulleri ise Şer’i dayanağı olmadığı ve kişinin kendi
câriyesiyle evliliği ile câriyesi üzerindeki mülkiyet velâyetinin
kalkacağı gibi bir başka aklî delille red edilebilir niteliktedir.83
82. el-Mebsût, Bâb-ü Nikâhil-İmâi, 5/131.
Başlıca İslâmî haramlardan biri olan “Halâli haram kılma” olarak açıklayabileceğimiz bu durumu, Bilmen hocamızın diliyle de aktaralım:
“... Bir kimse kendi câriyesiyle akd-i izdivâcda bulunsa, bu akid muteber olmaz. Çünkü mülk, nikâha mâni ve ondan min cihetin daha kuvvetlidir.” (Bilmen, Kâmus, 2/106)
83. Eşlerden birinin diğerine mâlik olmaması şartı için bak. Kâsânî K. Nikâh
Enlayekûne Ehedüz-Zevceyni…, 2/272.
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Kaldı ki nikâhın koca lehine ve karı aleyhine sağlayacağı velâyet
de yoktur.
 işi Kendi Câriyesiyle Evliliği Sırasında İzni Kimden
K
Alır ve Mehiri Nasıl Öder?
Yukarıda iki numaralı bölümde açıklanan câriyelerle evliliğe ilişkin Kur’ân’ın öngördüğü altı şart her zaman, her yerde ve
-ayırım yapılmadığından- kişinin kendi câriyesi ile evliliği için de
geçerlidir. Ancak kişinin kendi câriyesiyle evliliğinde bu şartlardan ikisi önem arz etmekte ve ilâve açıklamayı gerektirmektedir. Burada soru şudur:
Kişi, devletin veya şahısların câriyesiyle birleşmek istediğinde tek yol evlilikse ve evlilik de izin almayı ve mehir vermeyi gerektiriyorsa, kişi kendi câriyesi ile de nikâh yapacak mıdır?
Kendi câriyesi ile nikâh yapmak için de izin alacak ve mehir verecek midir? (Veli izni ile ilgili olarak Ek Bilgi’yi mutlaka okuyunuz.)
Kişi kendi câriyesiyle de nikâh kıyacaktır. Bunun için izin
alacak, mehir verecek, Peygamberimizin Kur’ân çizgisindeki
(Nûr 32) emri gereğince de bu nikâhı çevresine duyuracaktır.
Evli olduğu Müslüman hür kadınların yanısıra câriyesinden
câriye statüsü içerisinde faydalanmak, Ahzâb sûresinin 50.
âyetiyle yalnızca Hz. Peygamber’e özgü kılındığı için onun Hz.
Mâriye ile ilgili uygulaması hareket noktamız olamaz. Buna
göre, incelememizi yukarıda sunulan bazı bilgileri hatırlatarak
yapacağız.
Nûr sûresinin 32. ve Nisâ sûresinin 3., 24. ve özellikle de 25.
âyetleriyle açıklandığı üzere câriyelerin cinselliğinden yararlanmanın tek yolu evliliktir. Bir diğer anlatımla izin alıp mehir vermek dahil, açıklanan altı şartı gözeterek nikâh akdetmektir.
Müslüman hür ve nâmûslu kadınlarla evliliğe güç yetirememesi durumunda kişi, başkasının câriyesi ile Ehli’nin (ve-
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lisinin) izniyle nikâhlanır.84 Kur’ân hükmü gereği mehiri de
câriyeye verir.
İzin Alınacak Veli, Yetkili Yöneticidir
Nûr sûresinin 32. âyetinde verilen “Evlendirin” emri,
esîrlere birinci derecede sahip olan Devlet yönetimi/yöneticilerinedir. Kur’ân’dan aldığı bu bilgi sebebiyledir ki Peygamberimiz de şöyle buyurur:

لس ْل َطا ُن َو ِلي َم ْن اَل َو ِلي َل ُه
ُّ َا
ُّ
َّ
“Velisi olmayanın velisi, Yetkili Devlet Yöneticisi’dir.
(Sultan’dır.)”85 Buna göre kişinin kendi câriyesinin tek velisi, devlet başkanı veya yetkilendirdiği şahıstır. Kişi kendi
câriyesiyle evlenmek istediğinde yetkiliden izin alır.86
İzin alınması, gizlice dost edinildiği şeklindeki yargılardan
korunulması ve nikâhın aleniliğinin sağlanması için son derece
önemlidir. Kişi izin alır, mehri de câriyesine verir. Ne var ki burada verilecek mehir özelliklidir; daha açık bir ifadeyle câriyenin
fidyesi/mülkiyet bedelidir.
Fidye/Mülkiyet Hakkı Mehir Olarak Belirlenir
84. “el-Ehl” kelimesi ile kastedilen onların sahibi olan efendileridir. Bu ifade
kadı gibi onları evlendirmeye yetkisi olanları da içine almaktadır. (TefsîrülMenar, Nisa 25)
85. Ebû Dâvûd Nikâh 20.
Bak. Ek Bilgiler
86. Şahıs olan velî, velâyeti altındaki kadının evliliğini engellese ve kadın da
es-Sultan’a veya yetkilendirdiği yöneticiye başvursa, yetkili yönetici, onay
vermek istemeyen velîye, engellediği kadını evlendirme emrini verebilir.
Hanefîler bu görüşleri ile yetkili yöneticinin velâyetinin daha güçlü ve etkili olduğunu kabul etmiş olmaktadırlar. Kaldıki konuya, Hz. Peygamber
tarafından . “Velilik konusunda doğacak ihtilâf vukûunda velisi olmayanın
velisi Yetkili Yönetici’dir.”buyrularaak açıklık getirilmiştir.
(Bak.el-Mebsût, Bâb-ü Nikâhil-Ekiffâ, 5/107; Ebû Dâvûd, Nikâh 20)
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Kural olarak mehir para-mal ve bilgi öğretme yolu ile verilebilirse de, kişi kendi câriyesine mehir olarak açıklananlardan
birini değil, kendisine ait olan fidye, bir diğer anlatımla mülkiyet hakkını verir. Aslında o, mülkiyet hakkı (bedeli) dışında mehir verebilecek durumda da değildir. Çünkü mehir verebilecek
konumda olmak, Kur’ân’ın hükmü gereği câriye ile değil, Müslüman hür kadınla evlenmeyi gerektirir.
-Salât üzerine olsun- “Peygamberimiz Safiye vâlidemizi
de önce mülkiyet bedelini ödeyerek hürriyetine kavuşturmuştur.87 Sonra da ödediği mülkiyet bedelini mehire sayarak onunla evlenmiştir.”88
Böylece mülkiyet bedelinin mehire sayılabileceğini örneklendirmiştir. İşin özü de budur. Daha önce Cüveyriye annemiz-

87. Safiye bint-i Huvey (610-670/Hicri 50)
Hz. Safiye, sözleşmelerine ihânetleri sebebiyle hicretin yedinci yılında
üzerlerine gidilen Hayber Yahûdilerinden alınan esîrler arasındaydı. Henüz on yedi yaşındaydı, Hayber’de öldürülen ikinci kocasından dul kalmıştı. Ganîmet olarak ilk önce Diyetül-Kelbî için ayrıldı.
Siyasî nüfûzu ve mükemmel bir fiziği olduğu için, herhangi bir sahâbinin
hissesine ayrılması, diğer sahâbîler arasında tedirginlik uyandıracağı
sonradan sezildiğinden olacak Allah’ın Resûlü onu kendi hissesine ayırıp
âzâd etti ve ona şöyle buyurdu:
- İstersen hür olarak kavmine dönebilirsin. İstersen Müslüman olarak
bana eş olabilirsin.
Hz. Safiye, Müslüman olup eş olmayı tercih etti. Özgürlük bedeli mehirine
sayıldı.
Hicretin 7./yedinci yılında, 60 yaşında olan Allah’ın Resûlü’nün Hz. Safiye
ile evliliği, Kıyâmet Günü’ne kadar gelecek bütün Yahûdilere ön şartsız
olarak İslâm üzerinde düşünebilecek ortamı oluşturdu.10 hadîs rivâyet
eden bu annemiz, 61 yaşında vefat etti.(Buhârî Itk 14, Meğâzî 38; A. Rıza
Demircan, İslâm’a Göre Cinsel Hayat, 15. Bölüm)
88. Buhârî Itk 13, Meğazi 38; Ebû Dâvûd Nikâh 6; Nesâî Nikâh 64.
Özgülük Bedelinden Sonra Mehir
Peygamberimiz,”Câriyesini âzâd eden ve sonra da yeni bir mehir vererek
onunla evlenen kişiye iki birim sevap verilir. “ buyurakrak yeni bir mehir vermeye de teşvik buyurmuşlardır.( el-Camiüs-Sağîr Eyyüma Reculin…)
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le de bu şekilde evlenmişir.89
Kişinin kendi câriyesiyle izin alarak ve mülkiyet bedelini
mehire sayarak yapacağı evliliği, zifâfla birlikte hürriyet sonucunu doğuracağı için, Peygamberimiz önce hür kılmak gibi şekil yönünden daha erdemli olan uygulamayı örneklendirmiştir.90 Sonra da örnek olduğu uygulamayı şöylece öğütlemiştir:
“Kişi sahip olduğu câriyenin ihtiyaçlarını karşılar, ona öğretir
ve güzelce eğiterek91 hoşca davranır ve de hürriyetine kavuşturarak onunla evlenirse ona iki kat sevap verilir.”92
Mülkiyet bedelini mehire sayıp nikâhlamak ile bundan
daha erdemli olan önce âzâd edip sonra mehir vermeksizin ev89. Cüveyriye
Daha önce evlendiği Cüveyriye annemizin durumu da Safiye validemiz
gibidir.
O, müşrik bir kabîledendi ve müşrike idi. Müreysi /Benî Mustalık gazasında
esîr edilir. Hissesine düştüğü Sabit b. Kays ile Kitâbet akdi yapar. Yardım
istediğinde Peygamberimiz a.s. ona kitâbet akdinin gerektirdiği özgürlük
bedelini ödemeyi ve müslüman olması hâlinde kendisiyle evlenmeyi teklif
eder. Onun da kabulü üzerine ödediği özgürlük bedelini mehirine sayarak
onunla evlenir.
(Peygamberimiz müslüman olmayan hiçbir kadınla evlenmememiştir. Bu
durum üst düzey yönetici ve aydınların da böyle yapması gereğine işaret
olsa gerektir.)
Bu evlilik sonrasında, “Peygamber zevcesinin akrabasını esîr tutmak
muvâfık değildir, diye bütün Benî Mustalık esîrleri (100 aile) âzâd edilmiştir. (Bak. Sîret-ü İbn-i İshâk sh.245; Neylül-Evtar 8/5; Tecrîd-i Sarîh Tercemesi 7/611, Hn.1117)
Hz. Reyhâne de Safiye ve Cüveyriye validelerimiz gibi önce fidyesi ödenmiş, sonra da kendisinin onayı ile nikâhlanmıştır. (Vakidi 2/1)
90. Peygamberimiz için böylesi bir uygulama zorunluluktu.
91. Bu hadîs değil hür kadınların, esîr kadınların/câriyelerin bile öğretim ve
eğitimden geçirilmesi gereğine işaret buyurmaktadır.
92. Buhârî Itk 14, Nikâh 13;Nesâî Nikâh 65.
Sahâbe Uygulaması
Peygamberimizin bu öğütleri çizgisinde Abdullah b. Revâha ve Huzeyfe b. el-Yemân gibi bazı sahâbîler, esîrleri ve Câhiliye döneminden
intikal eden câriyelerini önce âzâd etmişler, sonra da hür kadın olarak nikâhlamışlardır. (ed-Dürrül-Mensûr Bakara 221; Elmalılı Bakara 221)
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lenmek, özü itibariyle aynıdır. Aralarındaki fark şekil yönündendir.
İzinli ve Mehirli Nikâhla Câriyeye Hürriyet Yolu Açılır
Mülkiyet bedeli mehir olarak verilip nikâh yapılmakla
câriye -kendisinin yarı mülkiyet hakkına sahip olacağı ve dolayısıyla devredilemeyeceği için- kısmen hür olur.93 Zifâfa girildiğinde ise bütünüyle hürriyetine kavuşur. Açıklayalım:
Kur’ân hür kadınlara ve câriyelere mehir verilmesini emreder.94 Mehirle cinsellik arasında da tam bir ilişki kurar. Belirlenen mehirin ancak cinsel ilişkiye girilerek hak edilebileceğini
bildirir.
Meselâ, Bakara sûresinin 236. âyetinde, miktar olarak mehirleri belirlenmemiş ve kendileriyle ilişkiye girilmemiş olan kadınların, boşanmaları durumunda mehire hak kazanamayacakları; onlara yalnızca cüzî bir şeyler verilebileceği açıklanır. 237.
âyette ise mehir belirlenir, fakat ilişkiye girilmeden boşanma
gerçekleştirilirse boşanan kadının belirlenen mehirin yarısını
alabileceği bildirilir. Nisâ sûresinin 24. âyetinde ise “... onlara
karı koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan
mehirlerini verin...” buyrulur. Böylece ilişki ile birlikte mehirin
tamamına hak kazanılacağı açıklanmış olur.
Peygamberimiz de “Kendisiyle ilişkiye girilen kadın, ilişki sebebiyle mehire hak kazanır” buyurarak bu gerçeği pekiştirmiştir.95
Kur’ân’da istimta’ yani nikâhla cinsel ilişkiye girme karşılığı
93. Abdullah b. Revahe’nin mümin ve ibâdetli fakat siyahî bir câriyesi vardı.
Bir gün öfke ile onu dövünce pişman olur, durumu kendisine ilettiği Peygamberimiz tarafında da kınanınca, soyluluk düşkünü çevresinin yermelerini önemsemeksizin câriyesini azad eder ve onunla evlenir. (İbn Kesîr,
Bakara 221) Buhârî Itk 4-5.
94. Nisâ 4, 24.
95. Ebû Dâvûd, Nikâh 20.
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olarak mehir yerine ücretin çoğulu olan ucûr kelimesinin kullanılması da mehir-cinsellik bağlantısını kanıtlar.96
Kur’ân diliyle açıklandığı üzere mehir, cinsel ilişkiyle hak
edileceğinden, ilişkiyle birlikte kişi mülkiyet bedelini mehir olarak vermiş, câriye de mülkiyet bedelini yani fidyesini kadınlığı
ile ödemiş olacağı için câriye artık hürdür. Hür olduğu için de
satılamaz. Çocuk doğurarak Ümm-ü Veled olmasına da gerek
yoktur.97 Çünkü, Mâriye annemizle ilgili olarak Hz. Peygambere isnâd edilen “Çocuğu onu azad etti.” şeklindeki hadîs de dahil
olmak üzere hürriyeti çocuk doğurmaya ve mâlikin ölümüne
bağlayan hadîslerin bütünü, delil olarak kullanılamayacak derecede zayıftırlar.
Dolayısıyla Ümm-ü Veled İslâm Şerîati’nde geçerli bir statü değildir. Hz. Mâriye’yi hürleştiren doğum yapması değildir;
câriye statüsü içinde nikâhlanmış olmasıdır.98
96. Bak. Nisâ 24, 25. Ayrıca bak. Nisâ 21.
97. Garîb Bir Fetvâ
Mâlikinden çocuk doğuran kadın hür iken, Kur’ân, çocuğun iki sene emzirilmesini önerirken ve Peygambermiz çocuğun anasından koparılmasını
yasaklamışken “Zeyd, çocuğunun annesi câriyesini, doğumunu yaptıktan ve
lohusalığı bittikten sonra birisine nikâhlayabilir.” şeklinde nasıl Fetvâ verilebilir? Bu nasıl İslâm’dır, nasıl vicdandır? (bak. Abdurrahim Fetvâları Fetvâ 81)
98. Ümm-ü Veled ile İlgili Hadîsler Zayıftır
Ümm-ü Veled’in satışı, İslâm öncesi Câhiliye döneminin uygulamasıydı.
İslâm bunu onaylamadı. Üstelik -bazı sahâbiler bilmiyor olsa da- Peygamberimizin (sav) diliyle yasakladı. O,(sav) şöyle buyurur: “Ümm-ü Veled satılmaz, hibe edilmez.mîras olarak bırakılmaz…”(ed-Dârekutnî 4/134)
“Sâhibinden çocuk doğuran kadın, sâhibinin ölümüyle hür olur.” anlamındaki hürriyeti çocuk doğurmaya ve sâhibin ölümüne bağlayan hadîs zayıftır.
Hz. Câbir’in “Biz Hz. Peygamberin ve Ebû Bekir’in dönemlerinde Ümm-ü Veled’leri satardık, Ömer yasaklayınca biz de bıraktık.” şeklindeki rivâyeti de bu
zayıflığı doğrulamaktadır.
Hz. Peygamberden Ümm-ü Veled’in satışını onaylayan sahîh bir nakil olsaydı, Hz. Ömer haramlıkla niteleyerek elbette yasak koyamazdı. Onun
koyduğu yasak, İslâmî çizgiyi yansıtır.
(Bak. İbn Mâce Hn. 2515-6; et-Tac 2/274; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Ter:
Ahmet Meyani, 2/504; Neylül-Evtar 6/225, ez-Zeyleî Nasbu’r-Raye 3/289, Ebu
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Aşağıda sunacağımız örnek de, câriyenin cinselliğinin
Allah’ın Resûlü tarafından onun mülkiyet bedeli olarak değerlendirildiğini belgelemektedir:
Allah’ın Resûlü Zorla İlişkiye Girilen Câriyeyi
Hürriyetine Kavuşturmuştur
Bir adam karısının câriyesiyle zor kullanarak yatar. Allah’ın
Resûlü de “Zor kullanılarak ilişkiye girilen câriyenin, ilişkiye girilmesi sebebiyle mülkiyet bedelini ödemiş olacağından hür olacağına hükmeder.”99
Bu hadîsten hareketle, nikâh akdi yapılmaksızın mâliki tarafından kendisiyle ilişkiye girilen câriyenin, ilişki ile mülkiyet
bedeli olan fidyesini ödemiş olacağından hür olacağını söyleyebiliriz. Rızâ ile veya zorla ilişkiye giren mâlik, mülkiyet şüphesiyle zinâ cezasından kurtulabilir ve hür olan bu câriyesiyle karşılıklı rızâya dayalı olarak da nikâhlanabilir. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
Allah’ın Resûlü’nün yukarıda açıklanan hadîsiyle verdiği
hükmünden hareket etmiş olacaklar ki Hanefiler, zorla evlendirilen câriyenin nikâh ve zifâfla birlikte, cinselliği kullanıldığı için
fidyesini vermiş olacağından özgürlüğünü seçebilme hakkına
sahip olacağı görüşündedirler.
Bu husus merhûm Ömer Nasuhi hocamızın diliyle şöyle
açıklanır:
“Bir efendi (mâlik) kendi kölesini veya câriyesini, rızâsı olsun olmasın evlendirebilir. Şu kadar var ki, cebren (zorla) nikâh
vukûunda câriye, hıyâr-ı ıtka müstehik olur. (Hürriyetini seçme
hakkına sâhip olur.)”100
Zorla ilişki hürriyet yolunu açarsa, nikâh akdi ile yapılacak
Yusuf, Kitâbü’l-Âsâr)
99. Abdürrezzâk, el-Musannef, Nikâh 332, 7/274.
100. Bilmen, Kâmus,3. Kitap Madde 235, 2/64.

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

196

ilişkinin daha da açacağını kabul aklî bir zarûrettir.
Bir Diğer Sünnet Delili
 işinin Kendi Câriyesinden Doğuracağı Çocuk da
K
Hürdür
Câriyenin mülkiyet bedelli mehirle birlikte zifâfa girmesiyle hür kadın olacağına ilişkin tespitimizi doğrulayan bir diğer
delili de şöylece özetleyebiliriz.
Peygamberimizin koyduğu:“Çocuk onu doğuran kadına
tâbidir.”101 şeklindeki kural gereğince kadının doğuracağı çocuk
kendisine tâbidir. Başka bir kişiye ait olan câriyenin doğurduğu çocuk gibi kişinin kendi câriyesinin doğurduğu çocuk esîr câriye olmaz. Bunun sebebi doğuran kadının câriye değil, açıklandığı üzere hür olmasıdır.
Usûl-furû’ ilişkisinin esâreti hürriyete dönüştüreceği şeklindeki Peygamberî hüküm ayrı bir konudur ve çocuğun hürlüğünü hiç şüphesiz pekiştiricidir.
Nikâhı Duyuru da Gerekir
Yukarıda değinildiği üzere veli izni ve mehir kadar gerekli bir diğer işlem de, akdedilecek nikâhı çevreye duyurmaktır. Peygamberimiz “Nikâh ile zinâ arasındaki belirleyici fark,
nikâhın sözlü ve enstrümanlı olarak duyurulmasıdır.” buyurur ve
“Nikâhlarınızı ilân ediniz…” emrini verir. Çünkü izinsiz ve duyurusuz nikâh, bir zinâ türü olan “gizli dost edinme” gölgesinden
101. Ebû Dâvûd Talâk 34. Ayrıca bak. er-Razî et-Tefsîrul- Kebîr, Nisâ 25, (10/59)
Sevgili Peygamberimiz kocasının karısına zinâ isnâdı sebebiyle huzurunda Li’ân yapan; lânetleşen karı kocanın çocuğunun nesebini, anasına
bağlamıştır. (Bak. Buhârî Tefsîru-Kur’ân, Nûr 4) Bu gibi nesebe ilişkin durumlarda çocuk anaya tabi olmak konumunda ise de hürriyet konusunda
babaya tabi olmasü görüşü ileri sürülebilir. Çünkü Kurân “ Evlatlıklarınız
öz babalarının adıyla çağırınAllah katında adalete uygun olan budur….” buyurmaktadır.(Ahzab 5)
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çıkamaz.102
Sorulabilecek Sorular ve Cevapları
Burada şu sorulabilir: Nisâ sûresinin 25. âyetinde “Evlenecek câriyenin işleyeceği zinâ suçuna, hür kadınlara verilecek cezanın yarısının verilecek olması” onların câriye statüsünü koruduğunu, dolayısıyla câriyenin evlilikle hür olmayacağını göstermez mi?
Göstermez, zirâ anılan âyete konu câriyeler, Ehli’nden izin
alınarak ve mehirleri câriyelerin kendilerine ödenerek evlenilen
kamuya veya başka şahıslara ait câriyelerdir. Bizim evlilikle hür
olacağını söylediğimiz câriyeler, mehirleri mülkiyet bedeli olarak verilen kişilerin kendi câriyeleridir.
Burada şu da sorulabilir. Zifâftan sonra hür olacak câriye,
hemen boşanma yoluna giderse ne olacaktır?
Bu durumda tek taraflı olarak boşanmak isteyen hür kadının aldığı mehiri geri vermesi benzeri, o da mehir olarak değerlendirilen mülkiyet bedelini geri öder.
Pekiştirmek için konuyu özetleyelim:
Savaş esir kadın olan câriye nikâhlanılmaksızın kendisiyle cinsel ilişkiye girilemeyecek kadındır. Mâliki tarafından
nikâhlanılacak câriye zifâfla birlikte hür olur. Hür olacağı için kocasının ölümüyle mîrasa hak kazanır. Hiç şüphesiz evlikle hür olacak câriye, kişinin kendi câriyesidir.
Yaşadığmız Dönemlerde İzin Alınacak Tek Velî/Ehil,
Yetkili Yönetici Olacaktır
Kitabımızda ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştığımız
İslâm Savaş Esirliği Sistemi Kıyamet Günü’ne kadar geçerlidir. Peygamberimizin diliyle ifade edersek silahlı cihad da
102. et-Tac 2/231-2; İbn Mâce Hn. 2525.
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Kıyamet’e dek sürecektir.
Yaşadığımız dönemde olduğu gibi muhtemelen gelecekte
de İslâm Orduları devlet tarafından kurulup yaşatılacaktır. Savaşan Müslüman askerler maaşlı olacaktır. Bu durumda savaş
alanı ve hinterlantından alınacak erkek ve kadın esirler muhtemelen mümin savaşçılara tevzi edilmeyecek ama onlar gerektiğinde ödül veya tazminat alacaklardır. Devlet yönetimi ve
denetiminde olacak savaş esiri câriyelerle Kur’ân’ın belirlediği
şartlar içersinde -gereğinde fidyelerini devlete ödeyerek,- evlenmek isteyecek Müslümanlar onlarla rızaları altında evlenirken pek tabîdir ki evlilik iznini Tek Velî/Ehil olan Yetkili Kurumdan/Yöneticiden alacaklardır. Yetkili yöneticiden alınacak izinle yapılacak evlilikte câriye zifafla fidyesini ödemiş olacağı için
de hür olacaktır.
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Ek Bilgiler
Hürlerin ve Câriyelerin Evliliğinde Veli İzni

Câriyelerin evliliğinde veli izni alınmasının açıkça emredilmesi dışında, bu konuda hür-câriye ayırımı yapılmadığından,
câriyelere de bu husus teşmil edilebileceği için, önce Hür kadınların evliliğinde veli izni konusunu açıklayacağız.
Nûr sûresinin 32. âyetinde evlendirme emrinin verilmesi, Bakara sûresinin 232. âyetindeki nikâha engel olunmaması buyruğu ve 234. âyette eşi ölen kadının dört ay on günlük
iddet dönemi sonrasında kendisiyle ilgili olarak alacağı Marûf
vasıflı kararlarından dolayı velilerin sorumlu olmayacaklarının
açıklanması evlilikte, velinin özel statülü durumunu belgelemektedir.
Kur’ân ve Sünnet, bâkirede olsa dul da olsa evlilikte nihaî
karar yetkisini kadına verir. Çünkü Peygamberimiz, kadının
onayı alınmaksızın yapılan nikâh akitlerini geçersiz saymıştır.
Evlilik konusunda nihâî karar kadınların olmakla birlikte yukarıda değinilen Kur’ânî bilgiler ışığında velinin evliliğin
tarafı olmadığını, ancak denetçisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu
durumu Bakara sûresinin 232. ve 234. âyetlerinde yer alan ve
“İslâm Şeriati’nin ve ortak aklın onayladığı söz-iş” anlamına gelen “Bil-Ma’rûf” kaydıyla da belirleyebiliriz. Çünkü Yüce Allah
232. âyette evlenecek çiftler arasında Ma’rûf üzerine anlaşma
olduğunda kadınların engellenmemesini emrederken, 234.
âyette kocası ölen kadının iddeti bitimi sonunda alacağı Ma’rûf
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nitelikli kararlarından velilerin sorumlu olmayacağın da beyân
etmektedir.
Allah’ın koyduğu kurallara aykırılığa veya kadının kendisi ve dolayısıyla ailesi aleyhine alacağı kararlara müdâhil olma
şeklindki özel yetkisi sebebiyledir ki, yalnızca bu yetkiyi belirleme sadedinde Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:
“Velisinin iznini almaksızın evlenen kadının nikâhı bâtıldır.
Bu sözü üç defa tekrarlayan Allah’ın Resûlü, devamla şöyle buyurmuştur:
-Ancak, kendisiyle ilişkiye girilen kadın ilişki sebebiyle mehir
almaya hak kazanır. Velilik konusunda doğacak ihtilâf vukûunda
velisi olmayanın velisi Yetkili Yönetici’dir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh 20)
Bir daha işaret edelim ki, velinin (ana-baba-dede…) yetkisi
nikâha taraf olma ve nihâî kararı alma anlamına değil, kontrol
etme, gereğinde müdâhil olabilme anlamındadır.
Veli izninin erkek için olmayıp kadın için olduğu açıksa da,
erkeğin ana-baba iznini almasının ahlâkî bir erdem olduğu da
bilinmelidir. Bir diğer ifadeyle erkek için yalnızca öğüt verilebilir. Ötesi yoktur.
Esîrlerin Evliliğinde Veli İzni
Dünyamızın, İslâmî yönetim altında yaşanan ve yaşanmayan her hangi bir coğrafyasında Allah’a ortak koşan erkekler ve
kadınlarla evlenilemez ve onlar evlendirilemez. 103 Çünkü Rabbimiz Bakara 221’de şöyle buyurmaktadır:
“Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran kadınlarla onlar
İslâmî inanca ulaşıncaya kadar evlenmeyin: çünkü [Allah’a]
bağlanmış mümin bir kadın, -sizin beğeninizi kazanmış
103. “Zinâ eden bir erkek, ancak zinâ eden veya Allah’a ortak koşan bir
kadını nikâhlayabilir. Zinâ eden bir kadını da ancak zinâ eden veya
Allah’a ortak koşan bir erkek nikâhlayabilir. Zinâ eden ve Allah’a ortak koşanları nikâhlamak ise müminlere haram kılınmıştır.” (Nûr 3)
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olsa da-Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran kadından kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran erkekler ile onlar İslâmî inanca ulaşıncaya kadar kadınlarınızı nikâhlamayın; zira [Allah’a] bağlanmış bir mümin erkek, -sizin hoşunuza gitse bile- Allah’tan başkasına
ilahlık yakıştıran erkekten kesinlikle daha hayırlıdır.
Böyleleri sizi ateşe davet ederken Allah ise koyduğu yasalarla Cennet’e ve mağfirete/bağışlamaya çağırır. O, düşünüp öğüt almaları için âyetlerini insanlara böyle açıklıyor.”104
Kur’ânın koyduğu bu hüküm (Bakara 221) hürler için de esîrler
için de geçerlidir.
Nisâ sûresinin 25. âyeti Müslüman câriyelerle, onların
Ehli’nin izniyle evlenilmesi gereğini emretmektedir. Bu âyete
göre câriyenin velisi, câriye ile birlikte evliliğin tarafıdır.
Müslüman hür kadınlarla evlenmeye güç yetirilememesi halinde, Müslüman câriyelerle evlenilebileceği gibi, Mâide
sûresinin 5. âyeti ışığında Ehl-i Kitap’tan olan câriyelerle de evlenilebileceğinin kabulü halinde, onlarla da Ehil’lerinin yani velilerinin izniyle evlenilebileceğini söyleyebiliriz.
Veli izninin gerekliliğini Allah’ın Resûlü’nün Nisâ sûresinin
25. âyeti çizgisinde yaptığı şu açıklamayla da belgelendirebiliriz:
“Mevlâsının/velisinin izni olmaksızın evlenen esîr zinâcıdır.”
(Ebû Dâvûd Nikâh 17; Zeylaî, 3/203)

Kişinin kendisinin müslüman câriyesinde olduğu gibi
nikâh yoluyla birleşebileceği Ehl-i Kitap olan câriyesinde de izni
alınacak veli, Yetkili Yönetici olacaktır.
104. Esirlerle İlgili Kavramlar ve Kaynakları bölümünde «Emetün Müminetün» ve «Abdün Müminün» sıfat tamlamalarınına yaptığımız açıklamalarımızla örtüştüğü için Zemahşerî’den yaralanan M. Esed’in tercümesini
esas aldık.
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Devletin daha önce belirleyeceği genel şartlara uygunluk
da veli izni olarak algılanabilir.
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5
Hür Müslüman Kadınlar Mâlik Oldukları
Müslüman/Esîrleri ile Evlenebilir

Târihî yapının mimârları olan pek çok İslâm bilgini, esîrlerin
hür kadınlarla evlenebileceğini kabul eder. Ancak onlar hür kadının hibe, mîras ve fidyesini ödeme gibi yollarla mâlik olabileceği kendi esîri ile evlenmesini câiz görmez.105
Onlara göre mâlik olmanın kadına verdiği velâyet daha
güçlü olduğu için, evlilikte koca olmanın esîre sağladığı
velâyetle çatışır. Bu sebeple eşlerden biri diğerine mâlik olmamalıdır. Onlara göre daha da önemlisi esîrliğin aşağı bir statü
olmasıdır. Bu sebeple esîr özgürlük sözleşmesi yapsa bile, hür
kadına denk olamaz. Hattâ âzâd edildiği için sonradan hürriyetini kazanmış kişi, aslen hür olan kadına eşit görülemez.106
105. el-Mebsût, Bâb-ü Nikâhil-İmâi, 5/129
106. Kâsânî, Bedâi, Kitâbün-Nikâh Faslün ve minhâ el-Hürriyetü, 2/319. Ayrıca
bak. 2/ 272.
Sevgili Peygamberimiz, Beyzâ oğullarına, âzâdlılarından Ebû Hind’i kadınlarından biri ile evlendirmelerini emredince, onlar da dehşete düşerek şöyle derler:
-Ya Resûlellah! Kızlarımızı kölelelerimizle/âzâdlılarımızla mı evlendireceğiz?
Bu olay üzerine Hucurât sûresinin 13. âyeti indirilir:
“Ey İnsanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Birlerinizle tanışıp
kaynaşasınız diye sizi kavimlere ve kabîlelere ayırdık. Sizin Allah katında en değerliniz/üstününüz, İslâmî îman ve hayat çizgisinde en
ileride olanınızdır. Hiç şüphesiz Allah pek çok bilen ve iyice haber-
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Oysaki Kur’ân-ı Kerîm’in Müminûn sûresinin 6. âyeti, Müslüman hür kadınların eşleri veya mâlik oldukları esîr/köle ile ilişkiye girebileceklerini açıklamaktadır. Ancak bu ilişki de sadece
Müslüman esîr (abd) ile ve de yalnızca evlilik yoluyla gerçekleşebilir.
Şimdi bu konuyu inceleyeceğiz. Önce Müslüman, hür ve
nâmûslu kadınların mâlik oldukları esîrleri ile evlenilebileceklerinin meşrûiyetini kanıtlamalıyız.
Kur’ân’dan Delil
Hür kadınların esîrleri ile evlenebileceklerini Müminûn
sûresinin 5. ve 6. âyetleri gibi, Nûr sûresinin 32. âyeti ile Bakara
sûresinin 221. âyetleri de kanıtlamaktadır. Sırasıyla açıklayâlim:
A- Müminûn sûresinin 5. ve 6. âyetlerini kısaca yeniden inceleyelim:
Müminûn sûresinin ilk âyetlerinde, mutluluğa ererek Firdevs Cenneti’ne girecek müminlerin, kalp huzuru ile namaz kılmaları, zekât verici olmak için çalışmaları, sözleri ve sözleşmelerine bağlı kalmaları gibi vasıfları yanısıra bir diğer özellikleri
de şöyle açıklanır:
“(Erkek veya kadın müminler) üreme organlarını (Fürûc)
korur /yasak ilişkilerden korunurlar. Onlar karşı cinsten
olan hür eşleri veya (mâlik oldukları) esîr eşleri ile yalnızca
üreme organlarını kullanarak (üreme organlarından) cinsel
ilişkiye girerler. Onlar sadece bu ilişkileri sebebiyle kınandar olandır.” (Beyhakî’nin Sünen’inden Şevkânî, Fethül- Kadîr, Hucurât
13)
Bu ve benzeri âyetlerin yönlendirdiği Peygamberimiz, âzâdlısı Zeyd’i, halası kızı Zeyneb bint Cahş’la evlendirir, ordu komutanı tayin ettiği Zeyd’in
oğlu Üsâme ile âzâd edilen kişinin üst düzey yönetici olabileceğini örneklendirir iken bu gibi yargılara nasıl varılabilir?
Acı olan Câhiliye dönemi uygulamalarının İslâmî dönemde de yaşanmış
olmasıdır. Bilindiği gibi Câhiliye Araplarında âzâd edilen kölelere Mevâlî
denirdi ve bunlar hür insanlarla evlenemezlerdi. (Bak. DİA, 3/322)
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mazlar.”
Nisâ sûresinin 13. âyeti gibi müşterek olduğuna, 15. âyeti
gibi kadınlara ve 25. âyeti gibi de erkeklere ilişkin olduğuna
lafzî karîneler taşıyanlar dışındaki bütün âyetler Kur’ânın özel
(tağlîb) üslûbu gereği hüküm bakımından erkekler yanısıra kadınları da içine alır.
Müminûn sûresinin ilk âyetleri, Firdevs Cenneti’ne girecek
müminlerin vasıflarını açıkladığından, bu vasıflar erkekler gibi
kadınları da içine almaktadır. Onları erkeklere tahsis etmemizi
gerektirecek hiç bir karîne yoktur.
Fıtratla örtüşen Kur’ânî hüküm gereği, kadınlar hiçbir zaman, hiçbir şekilde ve hiçbir şartta iki erkekle birden
nikâhlanamaz ve dolayısıyla ilişkiye giremezler.107 Bu Kur’ânî
gerçekten hareket edilerek yukarıda meâli verilen Müminûn
sûresinin 5. ve 6. âyeti kadınlar yönünden kaçınılamaz olarak
şöylece okumak konumundayız:
“Hür kadınlar eşleriyle veya mâlik oldukları esîrleri ile
yalnızca üreme organlarıyla ilişkiye girebilir. Onlar sadece
bu ilişkileri sebebiyle kınanmazlar.”
Nikâh dışı ilişki, Allah’a ortak koşma ve insan öldürmeden sonra üçüncü büyük günah olduğu için pek tabîidir ki
câriyelerle ilişki gibi hür kadınların esîrleri ile ilişkisi de evlilik
yoluyla olacaktır.108
B- Aşağıda açıklanacak olan (Nûr 32, Bakara 221) âyetler de, değinildiği üzere hür kadının esîrle evliliğini kanıtlamaktadır.
Sünnet’ten Delil
Câriye olan Berîre ile köle olan Muğîs evliydiler. Hz. Âişe
107. Nisâ 24.
108. Hür kadın, esîri olan erkekle nikâhsız ilişkiye giremeyeceği gibi mâlik olduğu câriyelerle de lezbiyen ilişkiye giremez. Çünkü kadınlar arası lezbiyenlik de haramdır.
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Berîre’yi satın alıp hürriyetine kavuşturunca Berîre Müslüman
hür kadın olarak köle ile evli konumuna geldi. Allah’ın Elçisi
Peygamberimiz bu durumu onayladı. Evliliğin devamını arzuladığını bildirmekle birlikte, Berîre’yi evliliği sürdürüp sürdürmemekte özgür kıldı. O da ayrılmayı seçti.
Buhârî’nin rivâyet ettiği, doğruluğu şüphesiz olan bu olayı, konuya ilişkin bir meşrûiyet delili olarak değerlendirebiliriz.109
Bu meşrûiyeti tespit ettikten sonra, hür erkeğin câriye ile
evliliği gibi hür kadının esîri ile evliliğini de iki kısma ayırarak
inceleyebiliriz:
A) Hür Kadının Devletin veya Şahısların Esîri ile Evliliği
Hür kadın başkalarının abdleri/esîrleri ile evlenebilir.
Nûr sûresinin 32. âyeti, veli konumunda olan devleti veya
kişileri, evliliğe uygun olan erdemli esîrleri evlendirmekle görevlendirmektedir.

ِ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن ِعب ِاد ُكم َو ِا َما ٓ ِئ ُكم
ّٰ َو َا ْنك ُحوا اْالَ ٰي َمى م ْن ُك ْم َو
َ الصالح
ْ
ْ َ
.اللُ ٰو ِس ٌع َع ِليم
َّاللُ ِم ْن َف ْض ِل ِه َو ه
َِّا ْن َي ُكونُوا ُف َق َرا ٓ َء يُ ْغ ِن ُه ُم ه
ٌ
«Sizden (Müslüman olan) hür bekârları ve dulları, erkek
esîrleriniz ve câriyelerinizden de (Müslüman veya Ehl-i Kitap
olup) sorumluluk üstlenebilecek olanları evlendirin. Onlar
fakîr iseler, Allah, lutfuyla onları yoksulluktan kurtarır. Al109. Buhârî Talâk 15, 16.
Peygamberimizin âzâdlığı Hz. Zeyd ile Zeyneb b. Cahş’ın evliliği özü itibariyle hür kadın esîr evliliğine örnekse ise de, Zeyd’in âzâdlılığı bu evliliği
delil olarak değerlendirmemize mâni olmaktadır.
Ebû’s-Suûd efendinin Fetvâlarından bir örnek:
557. MESELE
Hâlen kul olup âzâd olmayan Zeyd, hürriyetül-asıl Hind’i tezevvüce kâdir
olur mu? (Köle olan Zeyd, aslen hür olan Hind ile evlenebilir mi?)
el-Cevab: Olur.
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lah bolca verendir ve her şeyi bilendir.”110
Allah’a ortak koşanların dışındaki “mümin abdlerin
(esîrlerin)” evlendirilmesine ilişkin Bakara sûresinin 221. âyeti
de bu görevi pekiştirmektedir.
Velileri, esîrleri adına hür kadına mehir vererek evliliği sağlayabilir.
Hür kadın, evlilik için olmazsa olmaz bir şart olan mehrini alacağından bu evliliğin geçerliliği şüphesizdir. Ayrıca veliler,
özgürlükleri için Kitâbet Sözleşmesi yaparak, imza sonrası serbest bırakacakları esîrlerini, hür olarak Müslüman hür kadınla
evliliğe hazırlayabilirler.
B) Kadının Kendi Esîriyle Evliliği
Kur’ân, Nûr sûresinin 31. veAhzâb sûresinin 55. âyetlerinde
kullandığı “Mâ Meleket Eymânuhünne” ifadesiyle kadınların
esîre mâlik olabileceklerini bildirir.
Hür kadın, kendi esîri ile de evlenebilir; evliliğine bir engel yoktur. Çünkü onun mehrini, alacağı zekât gibi yardımlarla esîrin bizzât kendisi ödeyebileceği gibi, Allah’ın rızâsını amaç
edinen kişiler ve kurumlar da ödeyebilirler.
Mehir vâdeli olarak da belirlenebilir. Hür kadın vâdeli olarak belirlenebilecek mehrini, Nisâ sûresinin 24. âyetinin “... Mehir kesiminden sonra karşılıklı olarak anlaşmanızda size
sorumluluk yoktur…” şeklindeki hükmünden alacağı yetki
ile düşürebilir veya vâdesi geldiğinde, esîri olan kocası adına
bizzât kendisi ödeyebilir.
Hür Müslüman kadın Müslüman esîri ile mutlaka evlenmek
istiyor ve velileri de buna engel olmaya çalışıyorlarsa, esîrini
110. Meâlde parantez içinde yer alan ifadeler, âyetteki “Minküm” kaydından
ve İbâdiküm ve İmâiküm” izafetlerinin “Lâm” mânasında olabileceği gerçeğinden hareketle konulmuştur. Kaldı ki Nisâ 24 ve 25 de bu yaklaşımımızı doğrulamaktadır.
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âzâd ederek onunla evlenebilir. Esîrinin âzâd edildikten sonra
evlilikten vazgeçebileceği endişesini taşıyorsa, Kitâbet anlaşması yapıp onu borçlandırarak hürleştirir, sonra da vâdeli mehirle ikinci defa borçlandırarak onunla evlenebilir.111 En doğruları bilen yalnızca Allah’tır.
Hür Kadınla Evlenen Esîr, Hür Olur mu?
İlgili bölümünde açıklandığı üzere mâliki olan erkekle evlenen câriye hür olduğuna göre, hür kadınla mehir vererek evlenen esîr de hür olabilir mi?
Esir koca, ancak -bir şekilde bulup- fidyesini ödediği zaman hür olabilir veya fidyesi, fidye alacaklısı olan eşi tarafından
bağışlanıp düşürüldüğünde hürriyetine kavuşabilir.
Peygamberimizin açıklamasına göre usûl ile fürû (ana-baba evlât) arasında esâret oluşturulamayacağından, esîri olan
kocasından doğurduğu çocuğu vâris bırakarak ölen hür kadının esîr kocası da hürriyetini kazanır.112 Doğruları en iyi bilen
Allah’tır.
Konuyu Bağlarken
Aydınlarımız dahil, insanımız olaylara Kur’ân ve Sahîh Sünnet zâviyesinden çok, menkıbeler açısından baktığı için, burada konuyu bağlamadan önce kafa karışıklığına sebep olan ve
de dillerde dolaşan bir olaya vurgu yapmak istiyoruz:
Bir Olay ve Hz. Ömer’e Atfedilen Görüş ve Uygulama
Bazı sahâbîlerin, sâhibesi olduğu esîri ile ilişkiye giren kadını şikâyetleri üzerine Hz. Ömer, kadını huzuruna getirterek sorgular.
111. Kitâbet Sözleşmesi ile belirlenen fidye bütünüyle ödenmedikçe esîr tam
olarak bağımsızlaşamaz; özgürleşemez. (Farklı görüşler için bak. Tahâvî,
Ahkâmül-Kur’ân, Cüz 1, cilt 2, s.461)
112. İbn Mâce Hn. 2525.
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Kadının, Allah Kitabında “Ev Mâ Meleket Eymânuhum: Onlar
mâlik olduklarıyla” ilişkiye girebilir, buyurmuyor mu, deyince, ilgili âyetleri bağlamı dışında yorumladığı gerekçesiyle ta’zîr olarak kadını ve esîri döver ve aralarını ayırır. Bu gibi olaylarda gereğini yapmak üzere valilerine de bir genelge gönderir.
Yukarıda özetlenen olay ve benzerleri Ğarîb, Münkatı’ ve
Mürsel rivâyet olup delil olarak kullanılamaz. Ancak olay doğru
olarak kabul edilirse, şöylece yorumlanabilir:
Kadın, esîri ile nikâhsız ilişkiye girdiğinden zinâ suçu işlemiştir. Suçu, zinâ haddini/cezasını gerektirir. Yanlış yorum sebebiyle şüphe oluştuğu ve şüpheler de had cezasını düşürdüğünden, Hz. Ömer Ta’zîr olarak o kadını dövme ile yetinmiştir. Bu
yorum nikâhsız ilişkiye girilemeyeceği şeklindeki Kur’ân hükmü ile de örtüşür.113
Bu olay gibi “Mâlik olduğu esîri ile evlenen veya beyyinesiz/
velisiz evlenen kadına zinâ cezası uygulayınız.” şeklindeki hadîs
de zayıftır. Bu hadîs, Bakara sûresinin 230-232. âyetleri yanısıra
konuyla ilgili sahîh hadîslere de aykırıdır.114

113. Bu olay ve Ömer b. Abdülazîz’in huzurunda cereyan eden benzeri bir
olay için bak. Şinkîtî, Edvâül- Beyân, Müminûn 6; Kurtubî Müminûn 6.
114. Bak. İbn Kesîr, Müminûn 6 (3/239); Beyhakî es-Sünenül- Kübrâ 7.
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6
Evlilikte ve Boşamada Esîrin ve Câriyenin
Onayı Gerekir; Boşamada Yetki Esîrin,
Boşanmada Talep Hakkı Câriyenindir

Evlilikte Câriyenin İzni Gerekir
Burada değinilmesi gereken bir başka konu da, evlenirken velileri olan mâliklerinin iznine muhtaç olan esîrler ve
câriyelerin kendilerinin izni olmaksızın evlendirilip evlendirilemeyeceğidir.115
Câriyelerle cinsel ilişki için onlarla nikâhlanılması, nikâh
lanılması için de veli izni ve onlara mehir verilmesi gerekliliği
dışında, bu konuda Kur’ân ve Sünnet’te bir ayırım yapılmadığı
için genel hükümler câridir.116
Evlilikte câriyeler dâhil, kadınların onayının gerekliliğine
ilişkin hükümleri dört delil ile şöylece özetleyerek açıklayabiliriz:
Kur’ân ve Sünnet’ten Dört Delil
Birinci delil
115. Hanefîler câriyelerin, kendilerinden izin alınmaksksızın zor kullanılarak evlendirilebileceklercekleri görüşündedirler. Bak.el-Mebsût, Bâb-ü
Nikâhil-İmâ…5/113.
116. Nisâ 24-25.

Câriyeler, Sömürülen Cinsellikleri ve Gerçekler

211

 işilerin İrâdeleri Dışında Evlendirilemeyeceklerine
K
İlişkin İslâmi Kurallarda Hür-Câriye Ayırımının
Yapılmamış Olması
Bâkire de olsa, dul da olsa evlilikte kadının onayı gerekir.
Kur’ân, Bakara sûresinin 230 ve 232. âyetleriyle nikâhlanma
fiilinin fâili olarak evlilik geçirmiş dul kadınları gösterir. Sözlü ve
fiili Sünnet’iyle Kur’ân’a açıklık getiren Allah’ın Resûlü, Rabbimizin ayırımına uyarak, dul kadına ayrıcalık tanımakla birlikte,
bâkire de olsa kadının onayının gerekliliği kuralını koyar. -Salât
üzerine olsun- O, şöyle buyurur:
[“Dul kadın, velisinden daha çok söz sahibidir.”
“Dul hakkında velinin yetkisi yoktur.”
“Kendilerinden açık izin-onay-tâlimât alınmadan dul kadın
evlendirilemez. Karşı çıkmadığı/kabul ettiği anlamına gelecek
sessizliği ile olsun tasvibi alınmadan bâkire de evlendirilemez.”]117
Peygamberimiz, rızâsı alınmaksızın evlendirilen dul kadının nikâhını geçersiz saymış, onaylamadığı evliliğini şikâyet konusu yapan genç kızın durumuna el koyarak, evliliği konusunda nihâî kararın kıza ait olduğunu velisine bildirmiştir.118
Evlilik konusunda son karar kadınların olmakla birlikte,
verilen Kur’ânî bilgiler (Nisâ 232, 234; Nûr 32) ışığında velinin evliliğin tarafı olmadığını, sadece denetçisi olduğunu söyleyebiliriz.
Çünkü veli, evliliğin İslâmî ve Örfî kurallara uygun olup olmadığını, özellikle de aldatmaya veya zora dayalı olup olmadığını denetlemek için gereklidir. Bu sebeple evlilik için veli izninin
yanısıra evlenecek kişinin onayı da şarttır.
İslâm’ın yukarıda özetlenen genel kuralları ve konuya ilişkin özel ilkelerinden hareketle belirlenebilecek olan gerçek,
esîrlerin ve câriyelerin izinleri olmaksızın evlendirilemeyecek117. Ebû Dâvûd Nikâh 24-26.
118. Ebû Dâvûd Nikâh 25 -26.
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leri hakikatidir .
İkinci Delil
Nûr Sûresinin 32. Âyetinin Hükmü
Bu âyette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Sizden (Müslüman olan) hür bekârları ve dulları; erkek
esîrleriniz ve câriyelerinizden de (Müslüman veya Ehl-i Kitap olup) sorumluluk üstlenebilecek olanları evlendirin. Fakir iseler, Allah, lutfuyla onları yoksulluktan kurtarır. Allah
bolca verendir ve her şeyi bilendir.”
Kişilerin iradeleri dışında evlendirilemeyeceklerine ilişkin
kurallarda hür-câriye ayırımının yapılmamış olması, bu âyeti
ancak onay veren kişilerin evlendirilebilecekleri şeklinde anlamamızı gerektirmektedir.
Evliliğe izin yönünden hür-câriye ayırımı yapılmadığından âyet, hür kadınlar gibi câriyelere de baskı yapılamayacağını belgelendirmektedir.
Nûr sûresinin 32. âyetinin yanısıra 33. âyetindeki “…
Câriyelerinizi Biğâ’ya zorlamayınız...” kaydını, doğru olabilecek
bir yaklaşımla “Biğâ’ya ikrâha” verebileceğimiz “evliliğe zorlamama” mânasına göre, câriyenin izninin gerekliliğine delil olarak da değerlendirebiliriz.
Üçüncü Delil
Allah’ın Resûlü’nün Zorla İlişkiye Girilen Câriyeyi
Hürriyetine Kavuşturması
Yukarıda dört numaralı başlık altında açıklamıştık. Şanlı Peygamberimiz (a.s.) “Zor kullanılarak ilişkiye girilen câriyenin,
ilişkiye girilmesi sebebiyle mülkiyet bedeli olan fidyesini ödemiş
olacağından hür olacağına”119 hükmetmiştir.

119. Abdürrezzâk, el-Musannef, Nikâh 332, 7/274.
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Bu hadîsin, zor kullanılmasını cezalandırılması gereken bir
fiil olarak değerlendirilmesi, evliliğin câriyenin izniyle yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Zoraki evlendirilecek esîr, evliliğin gerektirdiği görevlerini
yapmayabilir. Bedenî ve rûhî tatmine eremeyeceği için, nikâh
dışı ilişkilere de girebilir.120 Bu da karşı tarafı mağdûr eder. Diğer
taraftan Kitâbet Sözleşmesi için ayak bağı oluşturabileceğinden, evlendirmenin her esîrin yararına olacağı da söylenemez.
Kaldı ki zora dayalı işlemlerin geçersiz olacağını Kur’ân,
dolaylı olarak açıklamaktadır. Allah’ın Resûlü de genel nitelikli açıklamasıyla:“Gerçekten Allah Ümmetimden hata ederek, unutarak ve zorlanarak yaptıkları işlerin sorumluluğunu
kaldırmıştır.”121buyurmuş, baskı altında yapılan ve yaptırılan nikahın geçersiz olacağını duyurmştur.122
Dördüncü Delil
 ur’ân ve Sünnet’te Boşama Yetkisinin Kocaya
K
Verilmesi
Mâlik olan velilerin, erkek ve kadın esîrlerinin (abd ve
câriye) onayını almaksızın onları evlendiremeyeceklerinin bir
delili de onların boşanmalarına karar veremeyecek olmalarıdır.
Çünkü Kur’ân, hür-esîr ayırımı yapmadan boşama yetkisi120. Osmânlıların Yaklaşımı
İslâm’ın Kur’ân ve Sünnet ile yasakladığı köleleştirme ve odalıklaştırmayı helâl görüp kabul etmekle beraber kölelere en insancıl muâmeleyi
yaptıklarında şüphe olmayan Osmânlılar, İslâm’ın rûhuna uygun olarak
câriyelerin izninin ve rızâsının gerekliliğini kavramışlardır. Bunu içindir
ki onlar, satılan kölelere genellikle sâhiplerini seçme hakkını tanımışlar,
“odalık” olarak seçecekleri câriyelerin mutlaka rızâlarının alınmasını gelenek haline getirmişlerdir. (Bak. N. Engin, Osmanlı Devletinde Kölelik s.
175)
121. Nahl 106; Âl-i İmrân 28; İbn Mâce Hn. 2045.
Bir diğer rivâyette -Ümmetimden- kaydı konulmaksızın “Üç zümreden sorumluluk kaldırılmıştır,” buyrulmuştur.
122. Buhârî İkrah 3, Nikâh 42.
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ni doğrudan kocaya verir.123 Bu konuda Allah’ın Resûlü de şöyle buyurur:
“Ey İnsanlar! Sizden bazılarınıza ne oluyor da erkekle kadın
esîrlerini evlendirdikten sonra onları ayırmaya kalkıyor. (İyice biliniz ki doğrudan) boşama hakkı bacağı tutanın; kocanındır.”124
Boşanma kararı veremeyecek mâliklerin/velilerin, evlilik
için esîrlere-câriyelere baskı yapamayacakları aklî bir zorunluluktur.
Burada bilvesile şu gerçeğe de değinelim:
Câriyeler mal olmadığı için onlar alınıp satılamazlar. Onlara Ehil/mâlik olan kişiler, onlar üzerindeki fidye haklarını alabilmek için başkalarına sadece devir işlemi yapabilirler. Câriyelerin
devir işlemleri de onların devir öncesi eşlerinden boşanmış olacakları anlamına gelmez. Bu sebeple devir işlemlerini, onların
eşlerinden boşanması olarak değerlendiren içtihadların hiçbir
dînî temeli yoktur.
Böylesi fetvâlar verilmiş olmasaydı Câriyelerin sermaye
olarak kullanıldığı sömürü düzenleri kurulamazdı.125
Bu bahsi bitirirken bir kanıta daha değinelim:
Sevgili Peygamberimizin (sav) savaş esîreleri olan Cüveyriye, Reyhane ve Safiye annelerimize, özgürlük bedellerini vereceğini, İsâm’ı seçmeleri ve kabul etmeleri halinde kendileriyle
evlenebileceğini bildirmesi de savaş esirleri ile ancak onay vermeleri durumunda nikâhlanılabileceğini kanıtlamaktadır.

123. Talâk 1;Bakara 231-2.
124. İbn Mâce Talâk 31, Hn. 2081; Cevherün-Neyyire 2/41.
125. Merhûm Fahreddin er-Râzî, dört sahâbîden satışın boşanma anlamına
geldiğini naklettikten sonra cumhûrun ve kendi döneminin fakihlerinin
“satışla boşanmanın gerçekleşmeyeceği” konusunda icmâları olduğunu açıklar. Ne var ki bu icmâ, uygulamaya hâkim kılınamamıştır. (Bak. T.
Kebîr Nisâ 24, 10/41)

Câriyeler, Sömürülen Cinsellikleri ve Gerçekler

215

7
Müslüman Câriyeler de Müslüman Hür
Kadınlar Gibi Örtünmekle Yükümlüdür

“Peygamberimizi Müslüman olmayan hiç bir kadını
nikâhlamadı. Mâriye annemiz de Müslümandı. Rabbimizin emri gereği, o da örtünmekle yükümlüydü. Bu gerçekler ışığında soralım : Peygamberimiz, Hicrî 7. yılda Mâriye
ile zifâfa girdiğinde o, zifâfı öncesi ve sonrasında örtüsüz
müydü? O, oğlu İbrâhim’i doğuruncaya kadar örtüsüz mü
kaldı?”
Cevabı İbn Saad’dan alalım:
Hz. Mariye annemiz Peygamberimiz tarafından İslâmî
örüye büründürülmştü.” (İbn Saad, Zikr-u Mâriye, 8/212)
Hz. Ömer’den (r.a.) doğruluk derecesi ve temel ayrıntıları
araştırılmadan nakledilen habere ve hadîs olarak nitelenen bazı
zayıf rivâyetlere dayanılarak yapılan değerlendirmeler sonucu,
yanılgıya düşülen hususlardan biri de Müslüman câriyelerin örtünmeleri konusudur.
Bu mevzûda geleneksel fıkhımıza ve uygulamaya hâkim
kılınan görüş, İslâm’ın onaylayamayacağı bir şekle büründürülmüştür. (Değinilen zayıf haber ve rivâyetler için “Ek Bilgilerin”
okunması gerekir.)
İzlenmesi Gereken Yöntem
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Müslüman erkeklere eş olabilecek Müslüman câriyelerin,
Müslüman hür kadınlar gibi örtünmekle yükümlü olup olmadıkları konusunun, diğer bütün konular gibi Kur’ân ve Sünnet
zemininde incelenmesi gerekir.
Genelde Kadınlar, Özelde Câriyeler Müslüman Olup
Olmadıklarına Göre Sınıflandırılmalıdır
Yüce Allah, hür kadınlar gibi câriyeleri de Allah’a ortak koşanlar, Ehl-i Kitap olanlar ve de Müslümanlar olmak üzere üç sınıfa ayırmıştır.126 İncelemenin bu ayırıma göre yapılması şarttır.
Kadının ilk evi olan örtü, kültürel âidiyeti yansıttığı ve dış
ölçüler içinde olsun tanıtıcı nitelik taşıdığı için İslâm, kadınların kendileriyle evlenemeyecekleri erkekler dışındaki yabancılar yanında (yüz, eller ve ayaklar hariç) vücut organlarını örtmelerini emretmiştir. Değinilen şekilde giyinme emri, bütün Müslüman kadınları kuşatır.
Müslüman kadına örtünme görevini yükleyen Kur’ân
âyetleri, indiriliş sırasına göre Ahzâb sûresinin 59. âyetiyle,
bu âyeti açıklayan Nûr sûresinin 31. âyetidir. Rabbimiz Ahzâb
sûresinin 59. âyetinde şöyle buyurur:
“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına emret. Cilbâblarını baştan aşağı sarkıtarak örtünsünler. Böylesi örtünmeleri (İslâmî çizgide yaşayan kadınlar olarak) tanınmalarına ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çokça bağışlayan ve pek çok merhamet edendir.”
Bu âyetle Allah’ın Resûlü’nün aracılığıyla, “müminlerin kadınlarına” yabancılar yanında -baştan aşağı örtücü niteliği olancilbâblarını örtünmeleri emredilmiştir.127
126. Bak. Bakara 221; Nisâ 25; Nûr 32.
127. Cilbab’ın Anlamı
Âyette geçen Celâbib kelimesi Cilbâb’ın çoğuludur. Cilbâb sözlükte büyükçe baş örtüsü, boğaz çukurundan aşağıya doğru salınan giysi ve
vücûdu bütünüyle örten örtü mânalarına gelir. Kur’ânî anlamı ise Nûr
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Burada öncelikle cevabı öğrenilmesi gereken soru şudur:
Müminlerin Kadınları Kimlerdir?
Müslümanların özel şartları içinde evlenebilecekleri ve çocuklarına ana edinebilecekleri Müslüman câriyeler kimlerin kadınlarıdır?
Kur’ân “... Câriyelerinizi evlendiriniz….” ve “…Mâlik olduğunuz genç mümin câriyelerinizle evlenebilirsiniz…” der ve onlar
hakkında “…Genç câriyelerinizi Biğa’ya/evliliğe-kitâbet akdinezinâya zorlamayınız…” buyurarak “küm” zamiriyle onların bizim kadınlarımız olduklarını; onları kendi eşlerimiz ve öz kızlarımız gibi değerlendirmemiz gereğini açıklarken, onlar İslâm
dışı toplulukların kadınları olarak kabul edilemeyeceğine göre,
elbette müminlerin kadınlarıdır.128 Kaldı ki örtünmeleri emredilen müminlerin kadınları, örtünme emrinin pekiştirildiği Nûr
sûresinin 31. âyetiyle çerçevesi belirlenen giysidir. Bir tek parçadan oluşabileceği gibi bir çok parçadan da oluşabilir.
İslâmi Örtünme konusuyla ilgili geniş bilgi için bak. A. Rıza Demircan İslâmi
Kimliğimizi Korumak Beyan Yayınları sayfa 190-207.
128. Nûr 32; Nisâ 25; Nûr 33.
Mümin Câriyeler, Müminlerin Kadınlarıdır
Bunlar köleleştirilerek esîr pazarlarında odalık olarak nasıl alınıp satılır.
Bu işlemler, insanların tekeline bırakılarak nasıl sürdürülür. Sürdürülürse
bize isnâd edilen bu insanlarda insanlık onuru ve onurun yansıması olan
hayâ/utanma görülebilir mi?
Kâtib Çelebi’nin “... İnsan pazarı kurulup binlerce ay ve güneş yüzlü
kızlar ve oğlanlar alınıp satılır.” diyerek vasfettiği esîr pazarlarından biri
olan Kahire esîr pazarına ilişkin olarak ünlü gezgin Croutier’in yaptığı şu
tespitlerin sarsmayacağı değil İslâm vicdanı, insan vicdanı düşünülebilir
mi?
“Görünüm insanı isyan ettirecek türdendi. Yine de sandığım gibi,
efendisi kızlardan birinin yün kumaşı kaldırıp kendisini çırıl çıplak
bırakarak bir müşterinin nazarına sunduğunda, kızın yüzünde bir
sessizlik ve utanç görmedim.” (Nihat Engin, Osmânlı Devletinde Kölelik)
Batıda daha insanlık dışı manzaralara tanık olunmuş olması bizi mâzûr
kılar mı?
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sûresinin 31. âyetinde el-Mü’mniât yani mümin kadınlar olarak
açıklanmıştır. Örtünme emri de mümin kadınlaradır.
Bu âyette zikredilen ve örtünme ile yükümlü mümin kadınlar olarak açıkladığımız el-Mü’minat’ın başta hür kadınlar olmak üzere Müslüman câriyelere şâmil olacağı açıktır. Bir delilimiz de şudur:
Yüce Allah, örneğin Müslüman câriyelerle ancak evlilik
yoluyla ilişkiye girilebileceğini, evlenebilmek için gerekli olan
şartları, evlilik sonrasında yapacakları zinâya uygulanacak cezayı açıklayarak onlara ilişkin özel durumları bildirmiştir. Ancak
onların örtünme ile yükümlü olmadıklarına ilişkin her hangi bir
beyânda bulunmamıştır. Bu da onların örtü emri ile yükümlü
olduklarını gösterir.
Câriyeler Hz. Peygamber Döneminde Nasıl Giyinirdi?
İslâm’ın ilk nesillerinde câriyelerin örtünerek namaz kılmaları ve bulabildiklerinde cilbablarına bürünerek toplum içine
çıkmaları şeklindeki uygulamalar da bu gerçeği belgelemektedir:
“Hz. Peygamber döneminde ve de sonrasında câriyeler namaz kılacakları zaman başlarını örterlerdi.
Peygamber dönemi Medîne Toplumu’nda müslüman
câriyeler toplum içine çıktıklarında başlarını örterlerdi. Ancak
cilbâb giymezlerdi.”129

129. Abdürrezzak, el-Musannef 3/48; İbn Rüşd Bidayetül-Müctehid, 1/89.
Niçin Cilbab Giymezlerdi
Âdetlileri dahil bütün kadınların bayram namazına getirilmelerini emreden Peygamberimize, fakirlik sebebiyle her kadının cilbâbı olmadığının
bildirilmesinden, hür kadınların bir çoğunun bile cilbâbları olmadığını
anlıyoruz. Buradan hareketle Müslüman câriyelerin çok büyük ölçüde
fakirlik sebebiyle cilbâb giymedikleri/giyemediklerini de kavrayabiliriz.
(Buhârî İdeyn 21)
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Câriyeler Mâliklerinin Yanında Vücut Zînetlerinin
Nerelerini Açabilir?
Câriyelerin örtünmeleri gereği açık olduğu için onlarla ilgili olarak asıl incelenmesi gereken konu, onların mâlikleri ve
mâliklerinin bülûğ/ergenlik çağına ermiş aile fertleri yanında
nasıl giyinecekleri, nerelerini örtecekleri hususudur.
Nûr sûresinin 31. âyetinde, ayırım yapılmaksızın Müslüman
kadınların, örneğin babaları ve kardeşleri yanında vücut organları olan zînetlerini açabilecekleri ölçüde mâlik oldukları erkek
(abd/esîr) hizmetçilerinin yanında da açabilecekleri beyan edilmektedir. Ama ne ölçüde açabilecekleri açıklanmamaktadır.
Konu, İslâm’ın ilgili genel prensipleri ışığında ihtiyaca,
zarûrete, İslâm’la çatışmayan örfe, kültürel düzeye, ensest ilişkilere kapı açıp açmayacağı ihtimâlîne, toplumun akışına, kadının îmanî bilincine ve ahlâkî tercihine bırakılmıştır. Bir diğer
anlatımla İslâm’ın dikkate alınması gereken genel prensiplerine bırakılmıştır?130
BöyleBu sebeple, örneğin helâl-haram ayırımı yapmayan
şehvetperest bir kayınpeder veya kardeş çocukları yanında yüz,
eller ve ayaklar dışında bütün vücudun örtülmesi gerekebilir.
Allah’ın Resûlü’nün ve ailesinin aşağıda misâl olarak sunabileceğimiz uygulamaları ise, vücut organlarının her zaman ve
her yerde açılabilecek olan sınırlarını; saçlar, kollar ve baldırlar
dahil diz altı ayak bölgesini içine alabileceğini göstermektedir.
Örneklere geçmeden önce, Ahzab sûresinin 55. âyetiyle
Peygamberimizin eşlerine, babaları ve çocukları gibi malik oldukları erkek esirleri/köleleri ile de aile içi rutin işlemler yapma
izni verildiğini hatırlatmış olalım.
Hz. Fâtıma, Hz. Âişe ve Ümm-ü Seleme Örnekleri
130. Değinilen genel prensiplerle ilgili olarak bak. A. Rıza Demircan İslâmî
Kimliğimizi Korumak 198-9.
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Peygamberimiz (a.s.) kendisine bir erkek (abd/esîr) hizmetçi getirdiği kızı Fatıma’nın, giysisinin kısalığı sebebiyle ayaklarını örtse başını, başını örtse baldırlarını örtemeyeceği için telaşlanması üzerine ona şöyle buyurmuştur:
“Telâşlanma, gelenlerin biri baban, diğeri de hizmetçindir.”131
“Hz. Âişe’nin, esîrinin/hâdiminin yanında saçlarını taradığı”
şeklindeki rivâyet de bize ışık tutucu niteliktedir.132
Kitabet sözleşmesi gereği yapılacak ödemenin son taksiti verililinceye kadar esaretin devam edeceğini açıklayan Sevgili Peygamberimiz, Ümmü Seleme annemize, “Kitâbet Sözleşmesi gereği kendisine yapılması gereken ödeme bitirilmiş olan kadın, artık özgürleşmiş olacağı için kölesi/esîrine karşı örtünsün.”
buyurmuştur.133 Onun hür olarak kabul edilmesi gerekenleri
istisnâ eden bu buyruğu da aile çevresindeki esâret statüsü devam eden esîre/köleye karşı örtünmenin saçları ve diz altı bölgelerini dışta bırakacak şekilde yapılabileceğine işaret etmektedir.
Kur’ân’ın (Nûr 31) Müslüman hür kadınlara getirdiği ve Peygamberimizin de örneklendirdiği sınırlı örtünme kolaylığı ilkesinden hareketle, câriyelerin mâlikleri ve onun aile fertleri yanında şartlara göre meselâ saçlarını, memeler üstü göğüs bölgelerini ve mukâbili olan sırtlarını, kollarını ve diz altı bölgelerini açabileceklerini söyleyebiliriz.
Daha açık bir anlatımla kızın babası, kız kardeşin erkek
kardeşi, yeğenin amcası ve hür kadının mâliki olduğu erkek
esîri yanında vücûdunu açabileceği organlarını, câriyeler de
mâlikleri ve onların ergenliğe ermiş aile fertleri yanında açabilirler. Çünkü onlar, ”Sizin genç câriyeleriniz...” şeklindeki Kur’ânî
ifadeden anlaşılacağı üzere, aileden gibidirler, iş yapmaları se131. Ebû Dâvûd Libas 34; Avnül-Mabud 11/16
132. Er-Razî, Nur 31
133. Ebû Davud Itk 1; Tirmizî 1261;et-Tâc 2/273.
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bebiyle de rahat giyinme ihtiyacındadırlar.
Sabah namazından önce, öğlen istirahat vakti ve yatsı namazından sonra olmak üzere belirlenen üç vaktin dışında câriyelerin ailenin yatak odasına bile izinsiz girebileceğine
açıklayan Nûr sûresinin 58. âyeti de bu görüşü doğrulamaktadır. Değinildiği üzere onlar aile fertlerinden gibidir.
Bu yargımızı, ana-babaya “öf” bile demeyi yasaklayan
Kur’ân’ın bu yasağının, “nassın delâleti” yoluyla dövmeyi haliyle yasaklayacağı örneği ile de kanıtlayabiliriz. Çünkü Kur’ân’ın
getirdiği ruhsatla, hür kadın esîrinin yanında açılabiliyorsa, ev
içi ve dışı çalışmaları sebebiyle sürekli beraber olabildikleri için
câriye, mâlikinin ve de onun aile fertlerinin yanında da açılabilir.134
Reyhâne ve Safiye ile İlgili Rivâyetler
Hz. Reyhâne r.a.
Peygamberimizin Yahudi Kureyzâ kabilesinden olan
câriyesi Reyhâne’nin ona, “Beni nikâhlamaktansa câriyen olarak
al. Ben bir câriye kadın olarak kalmayı yeğlerim, zirâ hür Müslüman kadınlar gibi başıma örtü ve yüzüme peçe takmak istemiyorum.” dediği rivâyet edilmektedir.
Müslüman câriyelerin örtü ile yükümlü olmadıkları yanıl134. Pekiştirmek için tekrar edelim: Câriyelerin kendilerine mâlik olan aile
fertlerinin yanında ne ölçüde açılabileceklerine ilişkin içtihâdlar varsa
da, metinde verilenlerin dışında değerlendirilebilecek Sünnet ölçüsü
yoktur.
Yapılan açıklamalar ışığında Hz Peygamber’in “Sizden biriniz câriyesini
abdi veya işçisi ile evlendirdiğinde onun avretine/göbek altı ile diz üstü arasına bakmasın.” şeklindeki hadîsleri, nikâhlanılmayan veya evlendirilmeyen câriyelerin ön ve arkalarına bakılacağına değil, özellikle bakılmaması
gereğine vurgu olarak algılanmalıdır. Çünkü “üreme organı ile yakın
çevresi” Kur’ân hükmü olarak korunması gereken Ferc’dendir. Kaldı ki
yukarıda sunulan hadîs ve benzerleri sahîh de değildir.
(Ebû Dâvûd Libas 37; Neylül-Evtâr Salât Ebvâb-u Setril-Avreti; Nûr 30-31)
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gısına götürecek bu rivâyetin, birkaç yönden red edilebilirliği
yanı sıra, nakledildiği kaynakta bile zayıf olduğu belirtilmiştir;
Peygamberimizin Reyhâne’yi âzâd edip sonra da onunla evlendiği açıklanmıştır.135 Doğru olan da budur. Çünkü silâhlı savaşla kazanılan câriyeler Peygamberimize halâl kılınmamıştı. Bunun için Cüveyriye ve Safiye validemizi de önce âzâd edip sonra nikâhlamıştı.
Burada Reyhâne vâlidemizle ilgili şu bilgileri, kendi anlatımlarıyla sunalım:
“Allah’ın Rasûlü yanıma geldiğinde ondan çok utandım. O,
beni çağırdı. Beni karşısına alarak “Şayet Allah’ı ve Rasûlü’nü seçersen ben de seni kendim için seçerim.” buyurdu. Ben de Allah’ı
ve Rasûlünü seçtim. Ben Müslüman olunca da beni âzâd etti.
Sonra on iki buçuk “Ukıyye” (500 dirhem) mehir ile benimle evlendi.136 Ümmü Münzir’in evinde zifâf oldu. Diğer hanımlarına olduğu gibi bana da bir gece ayırdı. Benden de, diğer hanımları
gibi örtünmemi istedi.137
Hz. Safiye r.a.
Buhârî’nin anlatımına göre Hz. Peygamber Hayber dönüşünde Medîne-Hayber arasında Hz. Safiye ile zifâfa girdi. Müslümanlar da şöyle dediler:
-Safiye, hür bir kadın olarak mı Müminlerin annelerinden
olmuştur, yoksa câriye olarak mı kendisiyle ilişkiye girilmiştir.
Bunu, onun örtünüp örtünmemesinden anlarız. (Meğâzî 38; Nikâh
12)

135. Vâkidî 2//21; Belâzurî’nin Ensâb’ından naklen M. Hamidullah İslâm Peygamberi, sh. 573; Ö. Rıza Doğrul İslâm Tarihi Asr-ı Saâdet, 1921, 1/415;
DİA, 35/41-42.
136. Peygaberimiz, fidyesi verilerek alınan ve âzâd edilen câriye ile mehir verilerek evlenilmesine de teşvik etmiştir. Öğütlediği uygulamayı
Reyhâne’de -bir lütuf olarak- gerçekleştirmiştir.(el-Camiüs-Sağîr Eyyüma
Reculin…)
137. DİA,35/41-42; Ziya Kazıcı, Hazret-i Muhammed’in Aile Hayatı ve Eşleri s.
355-356; Ali Rıza Demircan İslâma’a Göre Cinsel Hayatı, Ensar İst. 2011.
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Müslüman câriyelerin örtünme ile yükümlü olmadıkları
yanılgısına düşürecek Buhârînin bu rivâyeti, râvisi olan sahâbî
Enes b. Mâlik’In anlatımını aktarmakta, fakat genel tabloyu
göstermemekte; bu sebeple de çelişkiler içermektedir:
1. Buhârî, bir yerde Hz. Safiyenin önce Dihyetül-Kelbî’ninin
hissesine ayrıldığını, sonra Hz. Peygambere intikal ettiğini söylerken aynı babın bir diğer yerinde Dihyetül-Kelbî’yi zikretmeksizin güzelliği sebebiyle Hz Peygamber tarafından doğrudan
kendisi için seçilip ayrıldığını söylemektedir. Yine aynı bâbta,
onun peygamberimiz tarafından âzâdedildikten sonra hür kadın olarak nikâhlandığını da açıklamaktadır. (Meğâzî 38)
2. Peygamberimize sadece Fey câriyeleri halâl kılındığından (Ahzâb 50) savaş esîri bir kadını hürriyetine kavuşturmadan
nikâhlayamazdı. Bu durum, daha önce nikâhladığı Hz. Reyhâne
ve Cüveyriye ile de örneklenmişti. Nitekim Buhârî de -yukarıda değinildiği üzere- aynı bâbda Hz. Safiye’nin âzâd edildikten
sonra hür bir kadın olarak nikâhlandığını açıklamaktadır. Kaldıki
hediye olarak gönderildiği için Fey olan Hz. Mâriye de -zifâfıyla
birlikte hür olmakla birlikte- câriye olarak nikâhlanmıştı ve o da
Peygamberimiz tarafından örtüye büründürülmüştü.. Dolayısıyla Buhârî’nin rivâyet ettiğ gibi Hz. Safiye’nin hicaplanıp (örtünüp) hicaplanmayacağı bilinmez bir durum değildi. Çünkü
müslüman olan Müminlerin annelerinden savaş esîri olan diğerleri gibi, onun da âzâd edilip nikâlanacağı için örtüneceği;
örtü ile yükümlü kılınacağı açıktı.
3 Tahlil edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da şudur:
İnce rûhlu olan ve insan psikolojisini çok iyi bilen Peygamberimizin, öldürülen babası, kocası ve akrabaları sebebiyle yaslı ve kırgın olması muhtemel olan Hz. Safiye ile acelece ilişkiye girdiği de kabul edilemez. Kaldıki Peygamberimizin
ganîmetleri dağıtımı, onu Dihyetül-Kelbinin hissesinden kendi hissesine nakletmesi de bir süreç gerektiriyordu. Üstelik Peygamberimiz tarafından yasaklandığı için bir ây hali görmeden
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kendisiyle zifâfa da girilemezdi.
Sonuç olarak söyleyebileceğimiz şudur:
Kur’ân’la örtüşmeyen, üstelik onunla çelişen rivâyetlere
dayanarak Müslüman Câriyelerin örtü ile mükellef olmadıkları/olamayacakları aslâ ileriye sürülemez.
Eş Edinilecek Ehl-i Kitap Câriyelerden Giyim
Hususunda Kamu Düzenine Uymaları İstenebilir


Burada irdelememiz gereken bir konu da şudur:
Câiz gören müctehidlere göre mümin erkeklerle evlenebilecek olan Ehl-i Kitâb câriyeler, evlendikten sonra tesettürle yükümlü olurlar mı?
Bu soruya, Nûr sûresinin 31. âyetine göre “bununla yükümlü olan mümin kadınlardır,” denilerek onların yükümlü olmadıkları cevabı verilebilir. En doğru yaklaşım da budur.
Bilindiği gibiAhzâb sûresinin 59. âyetine göre Müminlerin Kadınları da tesettürle yükümlüdür. Gerçi “Müminlerin Kadınları” ifadesinden ilk anlaşılan, onların mümin kadınlar olduğu ise de, müminlerin hukûkî ve ahlâkî sorumluluğu altındaki Ehl-i Kitâb câriyelerini de onların kadınları olarak görmemize bir engel yoktur. Bu sebeple onlardan kısmen de olsa İslâm
Toplumu’nun kamu düzenine uymaları istenebilir.
Dördüncü Bölümü Bitirirken
Sahâbîlerin hayatında yaygın ve çokca olumsuz örnekler yoktur. Ancak olabilir de...
İslâm meşrû savaşlar sonucunda kadın esîrler alınabileceğini onaylar. Savaş esîri kadınlar olan câriyelerle ancak nikâh
yoluyla ilişkiye girebileceğini açıklar. Hür kadınlarla evlenebilecek olanların câriyelerle evlenemeyeceklerini ve hür kadınlarla câriyelerin bir arada nikâhlanamayacağını bildirir. Hayatı-

Câriyeler, Sömürülen Cinsellikleri ve Gerçekler

225

nı Kur’ân’a göre düzenleyen Sevgili Peygamberimiz, hiçbir esîri
köleleştirmemiştir.
Hür kadınlar yanısıra fey ürünü câriyeleri nikâhlamak kendisine helâl kılınmakla beraber, Peygamberimiz, Mâriye annemiz dışında hiçbir câriye ile nikâhlanmamıştır.
Kişinin kendi câriyesini nikâhlaması onu hürleştireceğinden onun ilişkileri hür kadınlarıyla olmuştur. O, âzâd ettiği Cüveyriye, Reyhâne ve Safiye vâlidelerimizle, onaylarını alarak ve
ödediği fidyelerini mehirlerine sayarak onlarla evlenmiştir.138
Sahâbîlerine de câriyelerini âzâd ederek onlarla hür kadınlar
olarak evlenmelerini öğütlemiştir. Abdullah b. Revâha ve Hüzeyfe b. el-Yemân benzeri sahâbîler, bu yolu izlemiştir.139
Biz, hayatlarını inceleyebildiğimiz sahâbîlerin çok kadınlı evliliklerine şâhit olduk. Ama - Câhiliye döneminden müntakil olan câriyeler müstesnâ- Medîne dönemi ve sonrasında esîr
alınan câriyelerle mülkiyet yoluyla ilişkiye girdiklerine tanık olmadık.140
Ortalıkta dolaşan, Kur’ân ve Sahîh Sünnet’le çelişkili bazı
rivâyetlere güvenilemeyeceği gibi bizim câriyeler olarak gördüğümüz kadınlar, âzâdlı ve nikâhlı eşler de olabilir. Çünkü insan olarak bir çok sahâbînin pek çok konuyu bilmediği ve bilmeden hata ettiği de bir gerçektir.
Sahâbîlerin de Bilmedikleri Vardı
Örneğin, en uzun yaşayan sahâbîlerden olup Hz. Peygamberden 95 hadîs rivâyet eden Abdullah b. Ebî Evfâ, Hz.
Peygamber’in Recm uyguladığını biliyor, ama zinânın cezasını
100 celde olarak belirleyen Nûr sûresinin 2. âyetinin indirilişin138. Reyhâne’ye, yukarıda değinildiği üzere ayrıca mehir verdiği de rivâyet
edilmektedir.
139. ed-Dürrül-Mensûr Bakara 221, 256-7.
140. Bak. Ahmet Nedvî, Büyük İslâm Târihî Asr-ı Saadet Ashâb-ı Kirâm cilt 1-2,
Sebilur-Reşad, İstanbul, 1962.
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den sonra uygulayıp uygulamadığını bilmiyordu.141
Muhâcirler ve Ensrın bilmedikleri için, aralarında ihtilâf ettikleri konulardan biri de “Boşalmadan ilişkiye girmenin boy
abdestini gerektirip gerektirmeyeceği” konusuydu.142 Muta
nikâhı konusunu da bilinmeyen konular arasında anabiliriz.
Üstelik aşağıda örneklendirileceği üzere bazı sahâbîlerin
içtihad yanılgısına düştükleri ve günah işledikleri de bir hakikattir:
Sahâbîlerin de İçtihadî Yanılgıları Vardı
Hz. Osmân, kişinin, tasarrufu altındaki câriyelerden iki kız
kardeşle birden ilişkiye girmesine halâl derken, Hz. Ali haram
ve cezayı gerektiren bir günah-suç olarak görmüştür.
Bazı sahâbîlerin, câriyeyi satın almanın boşanması anlamına geleceği şeklindeki içtihadları kabul görmemiştir.143 Küfe valisi Sa’d b. Vakkas ve Beytül-Mâl sorumlusu Abdullah b. Mesud
gibi iki seçkin sahâbî, çevrelerinin kendilerini kınamalarına neden olan para merkezli ihtilâflara girmişlerdir.144
Bu kişisel içtihad farklılıkları yanında acı sonuçlar veren kitlesel içtihad farklılıkları da olmuştur. On binlerce cana mal olan
Sıffîn ve Cemel gibi savaşları tam bir iyimserlikle “Sahâbe arası iktidar kavgası” olarak göremesek bile, “içtihad farklılıklarının” bir ürünü olarak görebiliriz.145
141. Buhârî Hudud 21, 37.
142. Müslim Hayz 88, Hn. 349.
143. Er-Râzî, Nisâ 24.
144. İbn Kesîr Nisâ 23-24; İbn’ül - Esîr, el-Kâmil fit-Târih Ter.3/87-88.
145. Bk. Ahmet Akbulut Sahâbe Dönemi İktidar Kavgası.
Sahâbîler Hakkında Görüşler
Eserleri yıllarca Osmânlı medreselerinde okutulmuş bulunan büyük
Sünnî âlim Teftâzânî’nin (v. 792/1390) bu konuda söylediklerini önemli
bir örnek olarak sunuyorum:
“Sahabe arasında geçen kavgalar ve tartışmalar açıkça gösteriyor ki, onların bir kısmı haktan sapmış, zulüm ve günah sınırına ulaşmıştır. Bunun
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Sahâbîler de Günah İşliyebiliyordu
Kur’ân Hz. Peygamber’e bile günah isnâd ederken günahsız insanın tasavvur edilemeyeceği açıktır. Nitekim sahâbîler
arasında Mâiz’de örneklenen zinâ dahil bir çok günahın işlendiğini görüyoruz.146

da sebebi kin, inâd, haset, direnme, servet ve iktidar talebi, dünyanın çekiciliğine (lezzet ve şehvete) meyildir. Bu böyledir; çünkü her sahâbî masum (günahsız ve günah işleyemez) değildir ve Peygamber’i (s.a.) gören,
ona ulaşan herkes hayırlı (iyi) değildir...
Ehl-i Sünnet ulemâsının bu olayları farklı yorumlayıp mazeretlere bağlamalarının sebebi büyük sahâbeye dil uzatılmasını engellemek içindir.
Onlardan sonra Peygamber’in Ehl-i Beyti’ne yapılan zulüm ve kötülüklere
gelince bunu kimse inkâr edemez, buna dağlar, taşlar ve hayvanlar bile
şâhitlik eder, göklerde ve yerde olanlar göz yaşı dökerler; dağlar paralanır, taşlar parçalanır. Bu sebeple o kötülükleri yapanlara, buna râzı olanlara veya katkıda bulunanlara Allah lânet etsin! Ehl-i Sünnet âlimlerinin bir
kısmının, onun daha fazlasını da hak ettiğini bildikleri halde Yezîd’e lânet
etmeyi câiz görmemiş olmalarının sebebi, câhil ve aşırı gidenlerin işi ileriye götürüp büyük sahâbeye kadar dil uzâtmalarını engellemek içindir.”
(Şerhu Mekâsıd’ıt-Tâlibîn, İst. 1305, C. II, s. 306-307)
146. Muhammed 19; İbn Mâce Hn. 2554.
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Ek Bilgi

Hz. Ömer’e İsnâd Edilen Zayıf Haber
A-Hz. Ömer’den, câriyelerin Müslüman hür kadınlar gibi
Cilbâb’la örtünmelerine karşı çıktığı ve “Baş örtülü bir câriyeyi
döverek ona başını aç; giyiminde hür kadınlara benzeme.” şeklinde çıkıştığı rivâyet edilmektedir.
Hz. Ömer’le İlgili bu Haber’in Eleştirisi
Abdürrezzak’ın Musannef’inde (Salât Bab 356, 3/48) naklettiği
bu rivâyette yerilen câriyelerin Müslüman olup olmadığına değinilmemektedir. Oysaki bu ayırımın yapılması gerekir. Çünkü
örtü ile yükümlü olan Müslüman câriyelerdir.
Musannef’in aynı kitap ve babında, onun câriyeleri örtüleri
sebebiyle değil, insanları cinsel yönden etkileyecek şekilde süslü püslü giyinmeleri yüzünden yerdiği de açıklanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu rivâyet sahih değildir, çelişkilidir.
Hiç şüphesiz Müslüman olmasa da câriye kadındır, câriye
de hür kadın gibi etkileyicidir. Hz. Ömer gibi bir zâtın, göz
zinâsını engelleyici ve toplumsal disipline katkı sağlayıcı İslâmî
örtünme biçimine karşı çıkmış olması düşünülemez. Şayet
mâni olmuşsa, uygulaması İslâm’ı ve bizi değil, onu bağlar. Nitekim onun bazı görüşleri kabul görmemiştir. Meselâ, mehirlerin artırılmamasıyla ilgili olarak sunduğu Cuma hutbesine, bir
kadın tarafından Nisâ sûresinin 20. âyeti okunarak karşı çıkıl-
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ması üzerine, görüşünden vazgeçmiştir. (bak. İbn Kesîr, Nisâ 20)
Onun zekâtların verileceği sosyal sınıfları beyân eden Tevbe sûresinin 60. âyetinde geçen ‘Mesâkîn’ ifadesini “gayr-ı müslimlerin fakirleri” olarak açıklayan görüşü de kabul edilmemiştir. (Kurtubî, Tevbe 60)
Sunacağımız konumuzla yakından ilgili üçüncü örnek ise
daha bir dikkat çekicidir. Hz. Ömer Ehl-i Kitab yahudî bir kadınla evlenen sahâbî Hüzeyfe’ye onu boşamasını yazılı olarak emreder. Hüzeyfe de açıklama isteyen cevabında sorar: Sen Ehl-i
Kitap kadınlarla evlenmeyi haram mı görüyorsun? Böyle ise boşayayım. Hz. Ömer cevabî nitelilikle ikinci mektubunda ise şöyle der:
-Hayır. Haram olduğu görüşünde değilim. Ancak Müslüman kadınlara ilginin azalmasından endişe ediyorum.
Verilen bu üç örnek, sahâbilerin Emirul-Müminîn de olsa
hiçbir sahâbinin görüşlerini doğrudan kabul etmediklerini;
Kurânî ve Nebevî delil istediklerini belgelendirmektedir.
Bu Zayıf Habere Dayalı İçtihadlar
Yukarıda açıkladığımız, Hz. Ömer’e isnâd edilen habere dayanarak İslâm Hukûku âlimlerimizin birbirlerini taklit ederek
pekiştirdikleri içtihatlarını örneklendireceğiz:
a- Avret yerlerini örtmede Câriye erkek gibidir. Ne var ki
cinsel arzu duyulabilir yerleri olduğu için karnı ve sırtı örtülmesi gereken avrettir. Ancak çalışması sırasında zorluğa sebep olabileceğinden başı, omuzları ve baldırları avret değildir. Bu görüş Abdürrezzâk’ın sözde sahîh bir isnadla (!) yaptığı rivâyete
dayanmaktadır. Bu rivâyete göre Ömer “Baş örtülü bir câriyeyi
döverek ona başını aç; giyiminde hür kadınlara benzeme.” demiştir. (İbn Nüceym. el-Bahrur-Râik, 1/287. Benzeri için bak. Desûkî 1/215)
b- Özgürlük sözleşmesi yapmış, doğurmuş, mâlikinin ölümüyle hür olacağı belirlenmiş ve yarı hürriyetine kavuşturul-
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muş olsa da, câriyenin avreti konusunda üç görüş vardır:
1- Câriyenin avreti, erkeğin avreti gibi, göbekle dizler arasıdır. (Müctehidlerimizin büyük çoğunluğuna göre) en doğru
görüş budur.
(Köle ticaretinin son yıllarında Mısır’da yurtlarından koparılarak köle pazarlarında satılan câriyelerin elimizde bulunan göğüsleri açık fotoğraflarını sunarak bu görüşün insanlık onurunu
çiğneyen ne büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koymak isterdim.
Ama...)
2- Başı hariç, câriyenin avreti, hür kadının avreti gibidir.
(Başı, yüzü ve elleri dışında her yeri örtülmelidir.)
3- Câriyenin çalışması sırasında açılan baş, boyun, kollar ve baldırlar avret değildir. (Nevevî, Ravzâtü’t-Tâlibîn 1/283. Aynı görüş
Mecmû’da tekrarlanır. 3/171)

Dayanılan Zayıf Hadîs ve Eleştirisi
B- Hz. Ömer’in uygulamasının yanısıra, câriyenin avretinin göbek altı ve dizler üstü arası olduğu şeklindeki içtihadlara
mesned kılınan aşağıda sunacağımız hadîsin ve benzerlerinin
de konumuzla doğrudan bağlantısı yoktur;
“Sizden biriniz câriyesini abdi veya işçisi ile evlendirdiğinde onun avretine bakmasın.” şeklindeki bu hadîs ve benzerleri zayıf olmanın ötesinde Kur’ân’la da çatışmaktadır. Çünkü avretten kinâye olan Ferc, Kur’ân hükmü olarak örtülüp korunması gereken bölgedir. (Müminûn 5-6)
Kişi kendisiyle evlilik akdi yapmadığı kendi câriyesinin fercine bakamaz. Çünkü en dar anlamıyla ferc “üreme organını ve
onun yakın çevresini” kapsar.
“Hasen” kabul edilse bile, bu gibi hadîsler nikâhlanılmayan
veya evlendirilmeyen câriyelerin özellikle ön ve arkalarına bakılmaması gereğine işaret eden bir vurgu olarak algılanmalıdır.
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(Bak. Nûr 30-31; Rağib, Müfredat Ferc maddesi; Ebû Dâvûd, Libas 37; Zeylaî, Nasbur-Raye 1/294; Mişkâtül-Mesâbîh Han 3047)

Doğruya Yakın İçtihadlar ve Eleştirisi
C- Sunulan görüşlerin yanısıra Taberî, câriyenin başı dışında bütün vücûdu avrettir; örtülmesi gerekir, derken, Hasan-ı
Basrî de evli câriyenin avretinin hür kadının avreti gibi olduğunu söylemektedir.
Burada tâbiinden büyük âlim Hasan-ı Basr’nin

(Ölümü Hicri

110) yukarıda değinilen “evli câriyenin avretinin hür kadının avreti

gibi olduğu” şeklinde ki görüşüne dikkat çekmek istiyoruz. Esîr
bir babanın ve âzâd edilmiş bir annenin âlim oğlu olması sebebiyle onun, câriye ile ilgili konuları daha iyi bileceği şüphesizdir.
İslâm’da evlilik öncesinde sorumlu olunmayıp da sonrasında yükümlü olunan bir görev olmadığını gayet iyi bilmesi
gereken Hasan-ı Basrî’nin, Abdürrezzâk’ın naklettiği gibi evli
câriyeleri değil, evlilik çağına gelmiş câriyeleri örtü ile yükümlü gördüğünü ve evlilik çağına gelmiş câriyelere örtünmeyi
emrettiğini söyleyebiliriz. Çünkü câriyelerde bekâr ile evli arasındaki tek fark zinâ hâlidir ve yalnızca zinâcı evli câriyeye hür
zinâcı kadına verilenin yarı cezası olarak 50 sopa vurulur. (Nisâ 25)
Fukahâ olarak vasıflandırdığımız İslâm bilginlerinin çoğunluğu, evli-bekâr ayırımı yapmaksızın câriyenin avretini erkek
avreti gibi “göbek altı-dizler üstü” olarak tanımlarken, Hasan-ı
Basrî’nin görüşü, Kur’ân çizgisinde yaptığımız tesbitin daha
önce de yapıldığını göstermesi bakımından ilgi çekici bir örnektir. (Bak. Abdürrezzâk, el-Musannef Salât Babül-Hımâr/356; el-Mecmû, 3/171-2;
DİA, Hasan-ı Basrî maddesi, 16/291…)

Değerlendirme
Yukarıda görüşleri nakledilen âlimlerimize Rabbimizden
rahmet dileyerek, onların muhtemelen içinde yaşadıkları şart-
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ların etkisiyle ve sınırları aşarak oluşturdukları bu gibi örfî görüşlerini, dokunulamaz kutsallara dönüştürenlere soralım:
Kur’ân’a veona bağlı Sahîh bir Sünnet’e dayanmayan, dayanmadığı için de umûmiyetle kendi içinde çelişkili olan bu görüşler,
İslâm’a mal edilebilir mi?

Beşinci Bölüm

Câriyeler Köleleştirilemeyecekleri İçin
Ticârî Yatırım Konusu Edilemezler
(Alım-Satım Yok, Devir İşlemleri Vardır)
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Kur’ân Esîr Alım Satımına Yer Vermez
Savaş esîrleri olan insanlarla ve ticâretle ilgili kurallar koyan
Kur’ân, köleleştirilmelerini yasakladığı esîrlerin /câriyelerin alınıp
satılarak ticârete konu edilmelerini aslâ onaylamaz. Doğrudan
veya dolaylı olarak böylesi bir konuya hiç mi hiç değinmez.
Üstelik Kur’ân, Nisâ sûresinin 24. âyetiyle esîr kadınlara mâlik
olmayı, sadece savaşa katılan mücâhidlere bir hak olarak tanımaktadır..
Bundan ötesisi ise, ileride değinileceği üzere, iç bünyede
zarûretlerden kaynaklanan fidye hakkını koruyucu ve bunun alım
satımını sağlayıcı devir işlemleridir.
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 öleleştirilemeyecekleri İçin Câriyeler Ticarî
K
Yatırım Konusu Edilemez

a- Yüce Rabbimiz Âl-i İmrân sûresinin 79-80.
âyetlerinde şöyle buyurur:
“Allah’ın kendisine Kitap, Hüküm ve Peygamberlik verdiği hiçbir kişinin, kalkıp insanlara, Allah’ın yanısıra bana
da kullar-köleler olun, deme hakkı yoktur. O, yalnızca şunu
söyleyebilir: Öğrendiğiniz ve öğrettiğiniz İlâhî Kitâb’a uyarak Allah’a; O’nun emirleri ve yasaklarına uyan Rabbanî kişiler olun. Onun, size Melekleri ve Peygamberleri Rab edinin, şeklinde emir verme yetkisi de yoktur. Siz müslüman
olmuşken onun size kâfirliğe götürücü emir vermesi olası
da değildir. ”
Açıkça anlaşılacağı üzere kendilerine itâat edilmeleri emredilen Peygamberler bile insanlardan, kendilerine köleler-kullar
olmalarını isteyemezler.1 Onlar, kendileri gibi olan Peygamberlerin Rab edinilmesini de talep edemezler. Çünkü Allah’tan
başka Rab edinmek, O’na ortak koşmaktır; yasaklanmış bir Şirk
eylemidir. Tövbe edilmedikçe affedilmeyecek en büyük günahtır.
Bu şirk eylemini yasaklayan Tevbe sûresinin 31. âyetine,
Peygamberimiz tarafından yapılan açıklamaya göre, kişiler ve
kurumlar tarafından verilen emirlere, konulan yasaklara uyma,
1. Nisâ 64; Âl-i İmrân 79.
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yapılabilir denilenleri halâl, yasak kılınanları da haram kabul
etme ise onları Rab edinmektir.2
Peygamberlere verilmeyen kul-köle yapma ve Rab olma
hakkıyla sıradan insanların yetkilendirilemeyeceği açıktır. Çünkü kudsî olarak nitelenen ve aşağıda anlamını sunacağımız
hadîste beyân edildiği üzere, Rabliğe yeltenerek insanları köleleştirme Allah’a düşmanlıktır; O’na savaş ilanıdır:
“Ben Kıyâmet Günü’nde üç kişinin hasmıyım. Kıyâmet Günü
hasım olduğum kula tam bir düşmanlık yaparım. Ben, bana (ve
benim adımı anarak insanlara) verdiği sözden cayanın, tuttuğu
işçiyi tam olarak çalıştırıp da hakkını tam olarak vermeyenin ve
hür bir kimseyi satıp da bedelini alıp yiyenin düşmanıyım.”3
Allah’ın, kendisine savaş açanlara düşman olacağını Kur’ân
da açıklamaktadır.4
b- İnsanları satın alma konusu, bütün ilâhî mesajların özünü ve özetini oluşturan Kur’ân’da olumlayıcı bir dille sadece bir
yerde; “Allah’ın müminlerden canlarını Cennet karşılığında sa2. İbn Kesîr, Tevbe 31.
3. Buharî İcare 10.
İnsan Satın Alma Allah’a Özgüdür
Bu hadîs-i kudsîde geçen “hür bir kimseyi satıp da bedelini alıp yiyenin”
ifadesinden esîrin alınıp satılabileceği yargısına varılamaz. Çünkü hür de, esîr
de, köle de mal değildir, insandır. Mal gibi alınıp satılamaz. Bazılarının alımsatım olarak niteleyebileceği devir işlemine konu olan esîrin kendisi değil,
onun üzerindeki “fidye” menfaatidir. Bunu şöylece örneklendirebiliriz:
Bir kulüp yetiştirdiği veya transfer ettiği sporcusunu serbest bırakabilir. Onun
için bir bedel de belirleyebilir. Sporcu bu bedeli ödeyerek serbest kalabilir. Bu
bedeli bir başka kulüp öderse, bu sporcu üzerinde oynatma hakkına sâhip
olur.
Esîr de bunun gibidir. Karşılıksız serbest bırakılabilir. Belirlenen fidyesini kendisi ödeyerek esâret bağından kurtulabilir. Fidyeyi bir başka kişi ve kurum verirse esîr üzerinde tasarruf etme yetkisine /hakkına da o sâhip olur.
Bunun yaşamımızdaki anlamı, fidyesini vererek veya kitâbet akdi yaparak
özgürleşmek isteyecek insanların engellenemeyeceği, insanın mal gibi alınıp
satılamayacağı ve insanlık haklarının çiğnenemeyeceğidir.
4. Bakara 279.
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tın alması” bağlamında Tevbe sûresinin 111. âyetinde geçmektedir:

ِ۪
ِ
ِ
ين اَ ْن ُف َس ُهم َواَ ْم َوا َل ُهم ِباَ َّن َل ُهم
َ الل ْاش َت ٰرى م َن ا ْل ُم ْؤمن
َ ّٰا َّن ه
ْ
ْ
ُ
ِ ّٰيل ه
ون َو ْع ًدا َع َلي ِه
ِ ۪ون ۪في َسب
َ ون َويُ ْق َت ُل
َ الل َف َي ْق ُت ُل
َ ا ْل َج َّن َة يُ َق ِات ُل
ْ
ِ ْح ًّقا ِفي التور ِية و ا
...يل َوا ْل ُقر ٰا ِن
ِ ال ْن ۪ج
َ
َ ٰ ْ َّ
ْ
“Allah müminlerden, canlarını ve mallarını, karşılığında kendilerine Cennet vermek üzere satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Bu,
Tevrat’ta, İncîl’de ve Kur’ân’da Allahın hak olarak verdiği bir sözdür. Sözünde Allah’tan daha vefâlı kim vardır?
O’nunla yaptığınız bu alış verişe sevinin. Asıl büyük kurtuluş budur.”5
İnsanı satın almaya yalnızca onu yaratan Allah’ın yetkili olduğuna işaret eden bu âyetten ve aşağıda sunulacak Kur’ân
merkezli bilgilerden hareketle İslâm’ın -meşrû savaş yoluyla
da olsa- esîr edilen insanların alım-satımını bir diğer anlatımla ticârî yatırım alanı haline dönüştürülmesini ve sonuç olarak
da köleleştirilmesini yasaklayıp mahkûm ettiğini söyleyebiliriz.
İnsanların ancak meşrû harp sonucunda esîr edilebileceklerini bildiren Allah, kemale erdirdiği İslâm Dîni ile, insanların insanlar üzerinde ilâhlaşmalarını, bir başka ifadeyle köleler üzerinde kurulduğu gibi mutlak egemenlik kurmalarını yasaklamıştır.6
Şirk Yasağı ve Yalnızca Mârûf’a Uyma Emri
Affedilmeyecek en büyük günah olarak nitelenen Şirk’in
yasaklanmasının sebebi de budur. Daha açık bir dille ifade
5. Allah müminlerden canlarını satın aldığı gibi müminler de canlarını O’nun
rızası için O’na satmaktadır. (Bak. Bakara 207.)
6. “Arzularını ilâh edinen kimseyi gördünmü? Yoksa sen mi ondan sorumlu bir
vekîl olacaksın.” Furkan 43. Ayrıca bak. Câsiye 23.
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edersek, Allah’ın yanısıra insanların İlâh/Rab edinilmemesidir.
Peygamberimize secdeye varılması dâhil olmak üzere, saygı
amacıyla insanların insanlara secde etmesinin yasaklanmasının sırrı da budur.
Ateşperest İran toplumunda doğup büyümüş olan Hz.
Selmân, Müslüman oluşunu takip eden günlerden birinde karşılaştığı Hz. Peygamber’e secdeye varınca o şöyle buyurur:
-Yâ Selmân! Bana secde etme. Ben insanım, Allah’ın kuluyum ve de elçisiyim. Sadece ölümsüz olup ezelî ve ebedî diri
olan Allah’a secde et.7
İnsanların insanlara yalnızca Ma’rûf’ta (dinin temel prensiplerine, olgun akla ve bilimsel verilere uygun işlerde) itâat
edebilir olmasının, yetkili kişi ve kurumlara sadece Ma’rûf’ta
karşı çıkılamaz oluşunun temel nedeni de budur; insanların insanlar üzerine ilâhlaşamamasıdır.8
Köleleştirme Rab’leşmedir
Meşrû savaş esîrleri de olsa, dar çerçeveli devir işlemleri dışında ticârî yatırım alanı oluşturarak insanları mal gibi alıp satmaktan ve bu yolla nikâhsız cinsel partner edinerek odalık olarak kullanmaktan daha büyük bir İlâhlaşma/Rableşme girişimi
olabilir mi? Bunun içindir ki Rabbimiz bu tür insan tüccarlarını
hasım edinmektedir.9
Esâret Kalıcı Değil, Geçici Uygulamadır
Kur’ân, yeniden savaş ortamı oluşturulamaması için, düş7. İ. Kesîr Yûsuf 100.
8. Allah, Mümtehine 12 ile Peygamberimize itâati Marûf’la kayıtlamakta, Peygamberimiz de itâatin yalnız Marûf’ta olacağını bildirmektedir. (Müslim
İmâre B. Lâ Tâate, Muhtasar S. Müslim Hn.1225)
9. Buhârî İcare 10.
Burada Hz. Ali’nin şu sözlerini hatırlatmadan geçemeyeceğim:
- Rabbim Allah’tır diyen bir insanı köle edinmekte nefsimden utanırım. (Er-Rık Fil İslâm s. 68)
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manın stratejik hedeflerini çökertmeden esîr alınmasını onaylamaz. Müslümanlara aldıkları esîrler hakkında biri karşılıksız, diğeri fidye alarak salıverme şeklinde iki ana görev yükler.10
Fidye alınarak bırakılması kararlaştırılan esîrlerin kendileri, aileleri veya âit oldukları ülkeleri tarafından haklarında belirlenen
fidyeler ödenemezse, onlar mücâhidlere dağıtılabilir.
Onların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan
mücâhidler, ihtiyaçlarının gerektirdiği meblağı kazanabilmeleri ve fidyelerini ödeyebilmeleri için onları çalıştırır veya çalışıp fidye bedellerini ödeyebilmeleri için onlarla Kitâbet Sözleşmesi yapar. Bunları yapamayacak esîr mâlikleri için yapılabilecek tek iş, onları bir başkasına devrederek hakları olan fidyelerini almaktır. 11
Kur’ân’ın öngördüğü fidyelerin alınabilmesi için kendisine baş vurulabilecek bir yöntem olarak kabul edilen devir işlemleri, İslâm Toplumu’nda birkaç yıl sürdürülebilecek geçici bir uygulamadır. Çünkü İslâm, genelde esîrlerin, özelde
câriyelerin özgürlüklerine kavuşturulmalarını, Cehennem’den
kurtuluşu ve Cennet’e girişi vaat ederek öğütler. Onlarla özgürlüklerini sağlayacak hukukî sözleşme (Kitâbet) akdi yapılmasını teşvik eder. Şartlarını belirleyerek onlarla evlenmeye yöneltir. Yemîn ve Zıhâr kefâreti ve hata ile insan öldürmenin cezası olarak âzâd edilmelerini görevleştirir. Devletin ana geliri olan
10. Muhammed 4.
11. Köle/esîr de olsa insan üzerinde ancak fidye hakkının devri işlemi yapılabileceği gerçeğininin bizden önce merhum Mevdudi tarafından tesbit
edilmesi bizi mmutlu kılmıştır:
“Köle ve câriyeleri satmanın mubah olusunun anlamı bir sahsın köle ve
cariyeleri üzerinde bulunan fidye alma -veya fidye almadan önceki istihdam etme-, hakkını, mal veya para karşılığı bir başkasına devretmesinden
ibarettir.”
Mevdudi, Meseleler ve Çözümleri, (Çev: Yusuf KARACA), Risale Yayınevi,
İstanbul, 1999, s. 127-8
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Zekât’tan pay ayırarak onların hürleştirilmelerini birdevlet görevi haline getirir.
Kur’ân ve Sünnet diliyle açıklanan yönlendirmeleri yapan
İslâm, iç bünyede eritebileceği için esîrlerin/câriyelerin ticârî
yatırım alanı haline dönüştürülmesine aslâ olur vermez. Çünkü
İslâm köleliği onaylamaz. Oysaki İslâm önemseterek ve kurallar
koyarak insanları ticârete yüreklendirir; ancak onun fâiz ve karaborsacılık gibi şekillerini yasaklar; malların doğru tartı ve ölçü
ile alınıp satılmasını, vâdeli borçlanmalarda borçların yazılmasını emreder. Malların değeriyle oynanmasını yasaklar. Özetlersek hayatın kaçınılamaz gereği olan ticâreti tabîî görür ve insanları ona yöneltir.
İslâm Esîr Alım- Satımına Onay Vermez
Pekiştirmek için bir daha vurgulayalım:
Câriyelerin özgürleştirilmesi ve ticaretin geliştirilmesi için
böylesine kurallar koyan İslâm, esîrlerin/câriyelerin alınıp satılarak ticarete konu edilmelerini aslâ benimsemez. Doğrudan
veya dolaylı olarak böylesi bir konuya hiç mi hiç değinmez. Üstelik Kur’ân Nisâ sûresinin 24. âyetiyle esîr kadınlara mâlik olma
hakkını, esîr alımı ile sonuçlanan savaşa katılan mücâhidlere tanımaktadır.12 Bundan ötesi ileride değinileceği üzere iç bünyedeki zarûretlerden kaynaklanan fidye alımına yönelik devir işlemleridir.13
Burada altını çizeceğimiz husus şudur: İnsanların esâretten
kurtulması için yapacakları işlemi, Kur’ân Fidâ’ olarak vasfeder,
bir diğer anlatımla yapılacak işlem fidye vermektir. Fidye, kişinin düşman savaşçı olarak katıldığı savaşın oluşturduğu eko12. Elmalılı Ahzab 50
13. En doğrusunu Allah bilir: Esîrler ve İslâm Toplumu dışında köleleştirilen
insanlar alınıp satılarak ticârete konu edilemeyecekleri yani ticâret malı
olamayacakları içindir ki Peygamberimiz: “Kişi mâlik olduğu esîrler/ köleler için zekât vermekle yükümlü değildir.” buyurmuşlardır. (Neylül-Evtar,
4/136)
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nomik zarara katılma işlemi olarak ödenecek kurtuluş bedelidir. Fidâ/fidye vermek alım-satım yapmak değildir. Bunun içindir ki Kur’ân alım-satım işlemi için kullanılan İştera ve Bâ’e fiillerini kullanmaz. Fida’, bir sporcunun serbest kalması için kulübüne ödenen bedel gibidir.
Peygamberimizin Esîrleri Âzâd Etme Uygulamaları
Sevgili Peygamberimizin hayatında esîr pazarları oluşturma ve esîrleri pazara sevk ederek sattırma uygulaması yoktur.14
Onun bütün hayatı esîrlerin hürleştirilmesi örnekleriyle doludur. Çünkü o, Kur’ân’da Rabbinden esîrleri karşılıksız veya karşılıklı salıverme emrini almıştı (Muhammed 4). Bedir, Benî Mustalik
ve Hevâzin esîrlerine yapılan hürleştirme çalışmaları da bunu
kanıtlar:
Hevâzinden 6000 esîr alınmıştı. Bunlar doğal olarak Müslüman değildi. Peygamberimiz (s.a.) kendi ailesi olan AbdulMuttalib oğullarına düşen esîrleri serbest bırakacağını açıklayarak, Müslümanlara onları serbest bırakmalarını tavsiye ederek ve haklarından feragat edemeyeceklere de devlet bütçesinden ödeme yapmayı üstlenerek çok kısa bir sürede 6000 esîri
salıvermişti.
Allah’n Resûlü İslâm Devleti mâliyesi olan Beytül-Mâl’e ait
esîrleri, değişik vesîlelerle ve özellikle de Ramazan aylarında
âzâd ederdi.
O, ebedî âleme irtihali öncesindeki hastalığında insanlığa
yönelik son eylemini Beytül-Mâl’deki kırk (40) esîri âzâd ederek
yapmıştır. Son öğütlerini de namaza ve esîrlere iyilik edilmesi-

14. Câhiliye döneminin Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi panayırlarında kabile savaşları ve borçlanmalar sonucu esîrleştirilip köleleştirilen erkekler ve
kadınlar alınır satılırdı. (DİA, 3/322)
Allah’ın Resûlü’nün döneminde esîr alınmış olan insanlar için kurulmuş
esîr pazarları/panayırları, insan alım-satımına yer veren uygulamalar yoktur.
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ne ayırmıştır. Mîras olarak da esîr bırakmamıştır.15
«Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed vefat ettiğinde geride,
altın-gümüş, koyun-keçi ve esîr (köle-câriye) türünden hiçbir
şey bırakmadı.»16
Onun irtihali öncesinde İslâmî dönemde tutsak edilen
esîrlerden hiç birisi köleleştirilmemiştir, onların bütünü hürriyetlerine kavuşturulmuştur.17 Çünkü o, Kur’ân çizgisi üzerinde
yaşıyor ve de şöyle buyuruyordu:
“(Vahiy Meleği) Cibrîl, esîrler-köleler lehine bana öylesine
baskılar yaptı ki ben onların belirlenecek süre sonunda mutlaka âzâd edilmeleri gerektiği yargısına vardım.”18
Alım-Satım Değil, Devir İşlemi
Devir işlemleri ifadesinin kullanmamızın sebebi şudur.
Kişi savaş sonucunda kendisine verilen esîrin yedirme, içirme ve barındırma gibi hayatî ihtiyaçlarını karşılama ve istihdâm
etme gücüne sâhip olmayabilir. Fakir olduğu ve fidye bedelini bir an önce alma ihtiyacını duyduğu için, arzu eden esîri ile
Kitâbet Sözleşmesi de yapamayabilir.
Bu durumda esîri üzerinde ki fidye bedelini alarak fidye hakkını bir başkasına devredebilir. Devir işlemleri de ancak
15. Ketttâni, et-Terâtibül-İdâriyye 1/28; Beyhakî es-Sünenül-Kübrâ, 8/11.
16. Tabakat 4/132, 133 (Kahire 1358); Müsned 4/256, Hn. 2747(Ahmet Şakir
Neşri)
17. Âsârul-Harb s.413.
Peygamberimizin Âzâd Ettiği Köleleri
İbnü’l Esîr, Sevgili Peygamberimizin mîras, bağış/hediye ve savaş hukûku
gereği yönetimi altına giren bütün kölelerin/esîrlerin isimlerini vermekte
ve sağlığında onların hepsini hürriyetlerine kavuşturduğunu açıklamaktadır. Verdiği isimler şunlardır:
Zeyd b. Hârise, (Ümm-ü Eymen, ) Şükrân, Ebû Râfi, Selmân-ı Fârisî, Sefîne,
Enese, Ebû Kebse, Rebâh el-Esved, Ruveyri, Mid’am, Fudâle, Ebû Dumeyre,
Mâbûz, Mehrân, Yesâr (İbnü’l Esîr, el-Kâmil Fit-Tarih Tercemesi. 2/286-7)
18. Beyhakî, es-Sünenül-Kübrâ, Beyrut 1992, 8/11.
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birkaç defa tekrarlanabilir. Çünkü İslâm Toplum Yapısı içinde
esîrin âzâdına yol açacak başta Zekât ve Kitâbet Sözleşmesi olmak üzere açıklanan dokuz yol işletilerek esîr âzâd olabilir. Zirâ
İslâm Savaş Esîrliği Sistemi kendi içinde bu problemi çözebilecek güçtedir.
Esîri köleye dönüştüren, onun mal gibi alınır satılır olmasıdır. Ticârî yatırım konusu haline getirilmesidir. Bu mantık devreye girdiğinde esîr pazarlarının oluşması ve pazara mal arzı kaçınılmaz olur. Kadın esîrlerin odalık olarak alınabileceği ve bir
müddet sonra satılabileceği meşrûlaştırıldıktan sonra artık uygulamaya sınır getirilemez.19 Köleleştirilecek esîrler edinebilmek için meşrû amaçlar dışında savaşlara da yol açılır. Nitekim
tarihler boyunca da böyle olmuştur.
Biz bu sebeple, Kur’ân’ın kullanmadığı ve İslâmî dönemde
alınan esîrler için Sünnet’in yer vermediği alım-satım ifadesini
değil, devir işlemleri ifadesini kullanıyoruz.
Hz. Peygamber döneminde görülen ve kaynaklarımızda yer alan istisnâî alım-satım uygulamaları, toplumda öteden
beri varlığını sürdüren köleleştirilmiş insanlara yönelik işlemlerdir. İslâmî dönemde alınan esîrlere ilişkin köleleştirme olmadığı gibi köleleştirmelerde görülebilecek olan sistematik alım-satım işlemleri de yoktur.
Kendilerine tevzi edilen esîrlerin, istihdâm ederek bakımlarını sağlayamayanların fidyelerini alabilmeleri için haklarını devretme, işçiye ve hizmetçilere ihtiyaç duyanların da onları devir alma işlemleri olabilirdi. Ne var ki biz Hevâz’inde bazı
Müslümanların hisselerine düşen esîrlere ilişkin fidye haklarını, bu hakları ödemeyi üstlenen Peygamberimizin yönetimine
devretmeleri dışında devir işlemleri de tespit edemedik. Pek tabii ki bazı uygulamalar olmuştur.
19. İbn Hazm’a göre, bir adam satın aldığı ve bekâretini gidererek uzun süre
ilişkiye girdiği câriyesini de ayıplı olduğu gerekçesiyle geri verebilir. Bak.
İbn Hazm, Muhallâ, Mesele: 1575 (7/ 584)
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Sünnet’te de esîrlerle ilgili ticârî yatırım örneği yoktur
Şanlı Peygamberimizin (a.s.) yönlendirici sözlerini ve işlerini nakleden kaynaklarımızda ticâreti konu alan (Büyü’) un
yanısıra, esîr âzâd etme (Itk) ve onları özgürleştirici sözleşme
yapma (Kitâbet) gibi bağımsız bölümler varsa da, esîrlerin
ticâretini sistematik hale dönüştürücü kuralları içeren bölüm,
hattâ kural yoktur.
En ünlü ve güvenilir kaynağımız olan Buhârî’nin Sahîh’ini
örnek alırsak, onun alımm-satımla alakalı Kitâbül-Buyû’unun
ilgili gibi görülen bablarında (66, 100, 106, 109, 110) bile yönlendirici
bir kural bulamıyoruz.
Tespit edebildiğimiz uygulamalar, biri zinâ eden câriyenin
satılmasına ilişkin içeriği tartışılan bir emr-i Peygamberîdir. Diğerleri de seyyidinin/mâlikinin borçları ödenmek için devredilen bir köle ile, âzâd edilmek için Hz. Âişe tarafından satın alınan câriye Berîre örneği şeklindeki birkaç işlemdir.20 Medîne
pazarında tanık olunan21 bu gibi bazı işlemler, İslâmî dönemde
alınan esîrlere ilişkin değildi. Câhiliye döneminden intikal eden
kölelere yönelikti.
Peygamberimiz değil İslâmî dönemde alınan esîrler için,
Câhiliye döneminden intikal eden köleler için bile âlim satım
alışkanlıklarını sürdürmeye kalkışan sahâbîlerin bu tür işlemlerine el koyuyor ve sistematik olarak el koyacağını da duyuruyordu.
Bu işlemlerden biri şu olaydır:
20. Berîre, Mekke’de, cahiliye döneminde, Ebû Leheb’in oğlu Utbe’nin câriyesi
idi. İslâm nurunun gönülleri aydınlattığı ilk yıllarda Allah’a ve Rasûlüne
inanmış, İslâm’la şereflenmişti. (DİA, 5/503)
21. Taberanî, el-Mücemü’l-Kebîr Hn.15298.
Üçüncü bölümde açıkladığımız üzere efendisi ile ilişkiye giren câriye hürdür. Peygamberimiz Selâme’nin satışını hür olduğu için önlemiş olabilir.
Bu durum Peygamberimizin Câhiliye döneminde oluşmuş kölelik uygulamalarını da sonlandırmak istediğini gösterir.
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Peygamberimizin Satışa El Koyması
Câhiliye döneminde amcası tarafından satıldığı adamdan
çocuk doğuran, efendisinin ölümünden sonra da onun borçları sebebiyle satılmak istenen Selâme bint Ma’kıl, Hz. Peygamber’e
gelerek durumunu arzeder. Peygamberimiz vârisi çağırır ve
Selâme’nin âzâd edilmesini emreder. İzleyeceği yöntemle ilgili
olarak da şu açıklamayı yapar:
(Selâme gibi) bize yönelen köle ve câriyelerin durumlarını işitip öğrendiğinizde onları bana getirin ki siz sahiplerine bedellerini/fidyelerini ödeyeyim.22
Hz. Peygamber’in Kur’ân çizgisinde; Hicrî ikinci ve sekizinci yıllar arasında yaptığı devrim ile çelişen uygulamalar önceki dönemin uzantılarıdır. Burada ileri sürülebilecek bir hususa
daha yer vermek isteriz:
Bazı hadîslerde: “Sizden biriniz bir câriye, bir çocuk veya
binit satın aldığında alnını tutup ‘Allahım bunun hayırlı olmasını dilerim…’ desin” şeklinde satın alma anlamına İşterâ
fiilinin kullanıldığını görüyoruz.23
Câhiliye döneminden intikal eden kölelere ilişkin işlemler
yapıldığı için İştera fiiline yer verilmiş olabilir. Ancak hadîsler
genelde mâna olarak nakledildiğinden bu tâbirin Peygamberimiz tarafından bizzt kullanıldığı kesin bir dille söylenemez.
İslâmî dönemde edinilen esîrler için kullanıldığı ise hiç mi hiç
söylenemez. Nitekim aynı konu ve anlamdaki bir diğer hadîste
“Sizden biriniz bir Mer’e/kadın eş, bir Hâdim/hizmetçi veya
bir deve edindiğinde onun alnını tutsun sonra da ‘Allahım
bunu hayırlı olmasını dilerim, ’ diyerek duâ etsin, ” buyrularak İşterâ değil, iktisâb/edinme mânasına Efâde fiili kullanılmıştır.24
22. Taberanî, el-Mücemü’l-Kebîr, Hn. 20236.
23. İbn Mâce Hn. 1918; Ebû Dâvûd Hn. 2166,
24. Hâkim, el-Müstedrek 2/185.
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Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
Yerdeki ve göklerdeki varlıkların kendisi için yaratıldığı yüce
bir varlık olan insanın, bir organının bile ticarete konu edilmesini onaylamayan İslâm’ın, fidye bedelinin alım-satımını amaçlayan geçici devir işlemleri dışında, alış-satış işlemlerini onaylaması mümkün müdür?25
Düşmanlarımızın Müslümanları köleleştirme ve alıp-satma
uygulamaları, mütekâbiliyet yoluyla bize bu işlemleri yapma hakkını verir mi? Helâl kılar mı?

25. a. Hendek harbinde müşrikler, kendilerinden olup öldürülen Nevfel bin
Abdullah’ın cesedini 12000 dirhem vererek satın almak istemişler ama savaş şartlarınde bile ölünün para ile satın alınmasını onaylamayan Peygamberimiz “ Allah’ın lânetine uğrayasıca olan bu pis adamın cesedinde
de ve onun için ödecek diyette de hayır yoktur. Ona ihtiyacımız yok,
ama cesedini gömmelerini engelleyecek de değiliz.” buyurmuş cesedin karşılıksız olarak verilmesini emretmiştir. (İbn Kesîr es-Sîre, Hicretin 5.
Yılı Olayları. 3/2006)
b. Geleneksel ve çağdaş alimlerimiz satışa konu edilecek organın naklini caiz görmezken, onların büyük çoğunluğu esîr düşen insanların -insan
değillermiş gibi- köleştirilip mal olarak alım satımlarını onaylamaktadırlar.
c. Ölü veya diri olan insanların organlarının alım-satıma konu edilemeyeceğine ilişkin olarak D. İ. Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun
03.03.1980 târihli kararına bak. Ayrıca bak. Yûsuf Karadavî Zirâ’atül-A’zaı
fi Dav’iş-Şerîatil-İslâmiye, Dâruş-Şurûk, Kahire,2009.
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Hür Olacakları için Alınıp Satılarak

Devredilemeyecek Câriyeler

Öneminden ötürü devamlı olarak bir gerçeğin altını çiziyoruz. Kur’ân’ın indirildiği Hz. Peygamber dönemi İslâm
Toplumu’nda Câhiliye döneminden intikal eden ve köleleştirilerek alınıp satılan câriyeler vardı. Üçüncü bölümde açıkladığımız sebeplerden ötürü bunlara, edinildikleri dönemin kuralları uygulanıyordu. Tarafımızdan tesbit edilememekle birlikte
İslâm Toplumu’nda muhtemelen İslâmî dönemde esîr edilip de
henüz özgürlüğüne kavuşamamış olanlar da vardı.
İslâm, açıklanacak sebeplerle hür olacakları için, Câhiliye
döneminde köleleştirilen bazı câriyelerin alım-satımı ile İslâmî
dönemde esîr edilen bazı câriyelerin devir işlemlerini yasakladı.
Alım-satıma ve devir işlemlerine konu edilemeyecek bu
câriyelerin büyük çoğunluğunu Gayr-ı Müslim’lerin, küçük bir
azgınlığını da sonradan Müslüman olanların oluşturduğu gerçeğini hatırlatarak câriyelere hür kadın işlemi yapılmasını gerektiren sebepleri açıklayalım:
a- Mâliki tarafından, kendisinin ölümü ile hür olacağı açıklanan (müdebber) câriye,26
26. Müslim, Eymân 13.
Allah’ın Resûlü’nün, başkaca bir malı olmayıp üstelik borcu olun kişinin
ölümünden sona hür olacağını açıkladığı abdini, borcunu ödemek üzere
öncülük ederek bir başkasına devir yaptırdığına ilişkin olarak bak. Buhârî,
Itk 9.
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b- Özgürlük sözleşmesi yapılan câriye, 27
c- Kişinin kendisinin olup nikâhlayıp ilişkiye girdiği câriye,28
d- Zor kullanılarak kendisiyle ilişkide bulunulan câriye, 29
e- Peygamberimizin el koyucu uygulamasında örneklendiği üzere, fuhşa zorlandığı yönetimce tespit olunan câriye,30
Medîne’nin ulularından olup kalbi îman etmemiş olan Abdullah b. Ubey’in müslüman olan câriyesi Muâze’yi fuhşa zorlaması üzerine Peygamberimizin emriyle Hz. Ebû Bekir tarafından câriye Muâze’ye el konulur.
f- Bir organı kesilerek, yakılarak kendisine müsle yapılan
câriye ile dövüldüğünü duyduğu (abd/câriye) hizmetçinin,
âzâd edilmesi emrini veren Peygamberimizin uygulamasında
görüldüğü gibi, işlemediği bir suçtan ötürü mâliki tarafından
dövülen câriye, 31
g- Ana-baba-dede veya evlat-torun gibi usûl ve furûun
ya da nikâh yönünden kendisine haram olan kişinin esîri olan
câriye, 32
27. Mükâteb 1-5 ve Nûr 33
28. Dördüncü bölümün 4 nolu kısmına bakınız.
29. Abdürrezzâk, el-Musannef, Nikâh 332.
30. İbn Kesîr, Nûr 33.
31. Müslim, Eymân 30-33; M. Zevaid 4/238; İbn Mâce Hn. 2680.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Kim işlediği bir suçtan ötürü cezalandırmak maksadıyla hâdimini (esîrinikölesini) döverse veya sebepsiz yere tokatlarsa, bunun kefâreti onu âzâd etmesi/hürriyetine kavuşturmasıdır.”
32. Muharrref Tevrat’a göre sâhibi tarafından dövülerek komaya sokulan
köle, iki gün sonra ölürse sâhibi cezalandırılmayacaktır. Çünkü köle onun
malıdır. Yalnızca bu cümleler bile Tevrat’ın tahrife uğratıldığının delilidir.
(Tevrat, Çıkış 20-21)
Amerika Köleleri
Asrımızda saldırgan işgalci bir güç olarak görülen Amerika’da, kızıl derililerden gasp edilen toprakları işlemek üzere Afrika’dan koparılarak köleleştirilen milyonlarca hür insanın 18. asırdaki durumu şöyleydi:
“Kırbaç, efendisi ile köle arasındaki ilişkiyi belirleyen şeydi. 50 veya 75 değnek
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h- Mâliklerden birinin, ortaklığına düşen kısmını hür kıldığı yarı hür câriye,33
ı- Bedir esîrleri arasında bulunan Süheyl b. Beyzâ’da örneklendiği gibi Müslüman iken esîr edilen (abd ve) câriye, 34
i- Peygamberimizin Allah’ın ve Peygamberinin âzâdlıları
olarak niteleyip azad ettiği esîrler benzeri İslâm Ülkesi’ne sığınacak (abd ve) câriye. Meselâ Peygamberimiz kuşatılan Tâif kalesi önünde şu ilanı yaptırmıştır: Kaleden çıkıp İslâm ordusuna
katılacak köleler âzâd edilecektir. 35
k- Yapmaları halinde âzâd edileceği adanan veya verilen işleri yapan esîr/köle-câriye. İslâm’ın onayladığı bu kural,
Uhud Harbin’de Hz. Hamza’yı öldürmesi koşuluyla âzâd edileceği vaad edilerek görevlendirilen Vahşî’de örneklendiği üzere
Câhiliye döneminde de geçerliydi.
m- Esîr iken Müslüman olduğu için Peygamberimiz tarafından âzâd edilen Benî Süleym kabilesinden Yesâr adlı kölede
vurmak sıradan bir işti. Bunun yanısıra dağlama, kızgın katran dökme, yakma ve organları kesme uygulanan başka ceza biçimleriydi. Ayrıca bazı ciddî
suçlar için kulak, burun kesme ve yüzü dağlama şeklinde cezalar veriliyordu.
Bir köleyi öldürmek cinâyet sayılmıyordu. Esasen bu, ahlâkî bir sorun olmaktan çok bir ekonomik mesele olarak görülüyordu.
(James Walvin, Bilack Ivory s.243’ den Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde
Kur’ân’a ve Tefsire Ne oldu? sh. 91-92)
Yukarıda naklettiğimiz olay, bize Peygamberimizin dönemine göre geleceğe ışık tutan ve insanları köleleştirerek sistematik olarak işkenceye
uğratanların nasıl Cehennemlik zâlimler olduğunu gösteren mûcizevî beyanlarını hatırlatmaktadır. O, şöyle buyurur:
-Cehennemlik olan iki sınıf vardır ki onları henüz görmedim. Onlardan biri, ellerindeki sğır kuyruklarını andırır kamçılarla insanları kırbaçlayarak dövenlerdir. Onlar Cennet’e giremez ve onun kokusunu
bile alamazlar. Oysaki onun kokusu uzak mı uzak mesafelerden bile
alınabilir. (Müslim Libas Hn.2128; İbn Mâce Hn. 2525; et-Tâc 2/271)
33. Buhârî Itk 4-5.
34. Şevkânî, Neylül-Evtâr 8/3.
35. Ebû Dâvûd’dan Neylü’l-Evtâr 8/12; M. Ebû Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed 4/184.
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örneklendiği üzere esâreti sırasında Müslüman olup ilticâ eden
köle-câriye.36
Pekiştirmek için ifade edelim, bütün bu câriyeler de doğrudan hür olacakları için devir işlemi anlamına da olsa aslâ alınıp satılamazlar.
Aziz Peygamberimizin Müslüman esîrleri takas yoluyla
kurtarması ve bunu görev olarak yüklemesi, Müslüman esîrler
ve câriyelerin Müslüman olmayanlara devredilemeyeceğini de
belgelemektedir.
Meşrû savaş esîrleri konusu Kıyâmet’e kadar varlığını koruyacağı için, mücâhidlere tevzi edilecek esîrlerin, değindiğimiz
nedenlerle iç bünyede devir işlemleri kaçınılmaz bir olgudur.
Ancak bu onların sistematik bir şekilde ve de sermaye yatırılarak ticâret konusu edilebilecekleri anlamına gelmez.
Câhiliye döneminde örneğin Mekke’nin ana idhal maddelerinden biri Habeşistan’dan satın alınarak Arabistan’ın her
bir bölgesine götürülerek satılan köleleştirilmiş insanlar olduğu için İslâm öncesi bu dönemde Abdullah b. Cud’ân gibi köle
alım satımı ile ünlenen insanlar olmuştur.37 Ancak İslamî dönemde insan alım-satımı ile şöhretlenen sahâbî duyulmamıştır.
Bilinenler, Ebû Bekir, Hakîm b. Hizâm ve Abbâs b. Abdül-Müttalib gibi âzâd etme ile meşhur olanlardır.38
Giriş bölümünde değinildiği üzere İslâm zâten iç bünyede eritme işlemlerine işlerlik kazandırarak problemi çözümlemekte, ticârî yatırım alanı oluşturulmasına fiilen imkân bırakmamaktadır.
Geleneksel kaynaklarımızda yer alan profesyonel Esîr Tica36. M. Hamidullah İslâm Peygamberi, s. 394, Madde 781, Beyan Yay.
37. Kur’ân ve Mekke s.66.
38. DİA, 1/93, 15/187. Hz. Ebû Bekir, Mekke dönemi şartlarında bile yedi köleyi satın alıp âzâd etmişti. (Son Peygamber Hz. Muhammed 2/144; Asr-ı
Saâdet... Abbâs bölümü.)
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reti ve satın alınan câriyeleri eşlerinden boşanmış kabul eden
ve onlarla mülk edinme yoluyla cinsel ilişkiyi onaylayan ve bir
süre sonra da satılmalarına olur veren görüşler ve uygulamaların Kıyâmet Günü’ne kadar yaşayacak olan İslâm’la hiç bir ilgisi
yoktur. Bu gibi aykırı görüşler sebebiyledir ki köklü bir ticârî faaliyet olarak esîr alım-satımı Osmânlı bünyesinde resmen 1847,
fiilen de 1905 yılına kadar sürdürülebilmiştir.
Bu uygulama fıkhımızda yaşatıldığı ve savunulduğu için
İslâm dünyasının bazı bölgelerinde; halkı Müslüman olan
krallıklar ve sultanlıklarda da örtülü olarak hâlen de sürdürülmektedir.39
Modern dünyada ise fuhuş organizasyonları aracılığı ile
kısa süreli alım-satımlar yapılmaktadır.
İnsan düşünmeden edemiyor. Hür kadınlar üzerine, -aile içi
yasal metres olarak nitelenebilen- sayısız câriye alınmasını ve istenildiği zaman da satılmasını doğrulayan Ehl-i Sünnet’in, Mut’a
nikâhını meşrûlaştıran Şîa’yı eleştirmeye hakkı var mıdır?
Tarihçilerimizin şu tespitlerini ibretle okuyalım:
{“Efendisi isterse câriyeyi odalık olarak alabilir veya oğluna
verebilirdi. Böylece câriye evin resmî metresi olurdu.”
“Osmânlı Devlet adamlarının zenginlerinin ve durumu
müsait olanların evleri birer küçük haremdi.”}40
İnsanların En Kötüleri İnsan Alıp Satanlardır
İslâm, mütecâviz olmayan hür insanları silâh veya siyasîekonomik güç kullanarak esîrleştirip satanları, Peygamberimizin diliyle insanların en kötüleri olarak nitelemekte, ebedî hayatı mahvedecek Allah düşmanlığı olarak sunmaktadır.41
39. Bak. Ek Bilgi
40. Yılmaz Öztuna, Büyük Osmânlı Târihî 8/499; Ahmet Akgündüz, Osmânlı’da
Harem, s.189,
41. Sırasıyla bak. Buhârî İcâre 10; İbn Mâce Hn. 2442.
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Mâsûm insanların esîr edilerek alınıp satılmasını Allah düşmanlığı olarak ilan eden İslâm’ın, kendi çocuklarının esîr edinme amaçlı saldırılarını da aslâ tasvip etmeyeceği açıktır.42 Kendileri dışındaki emperyalistlerin zulüm yoluyla köleleştirdikleri insanları alım-satıma konu edemeyecekleri, köleleştirilmiş insanları-özgürleştirme amacı dışında- cizye ve harâç vergisi olarak alamayacakları zâhirdir.43 Çünkü bütün bunlar, dışımızdakilerle zulümleri üzerinde yardımlaşmadır.
Rabbimize isyân ve insanlara düşmanlık üzerine yardımlaşma ise bize haram kılınmıştır. Aşağıda örneklendirileceği
üzere Peygamberimiz de Rabbimizin buyruğunu pekiştirmiştir:
Peygamberimiz (s.a.) Tâif Günü, “Bize gelecek köleler hür olacaktır.” duyurusunda bulunmuş, ilticâ eden bir grubu da âzâd
etmiştir. O, Hudeybiye Sulhü’nden önce, muhtemelen kölelikten kurtulmak için kendisine sığınan iki köleyi de Allah’ın âzâd
ettikleri şeklinde vasıflandırarak hürriyetlerine kavuşturmuştur.
Onun bu uygulamaları, dışımızdaki toplumların zulüm yoluyla köleleştirdiklerinin alım-satım veya vergi yoluyla alınamayacağını belgelendirmektedir.44
Özetlenen bütün bu gerçeklere rağmen aramızdan çıkarak
Medeniyetimizi kirletmiş olan çıkarcı zâlimler ve bilerek veya
bilmeyerek mütekâbiliyet (yapılana benzeri ile karşılık verme)
gerekçesine dayalı fetvâlarıyla onlara onay vermiş ilim adamları elbette onaylanamaz. Esîrler üzerinde İlâhlaşarak/Rableşerek
insan pazarı kuranlar ve esîr pazarlarında bedensel inceleme
Kendilerini köle tacirleri olarak tanıtanlara, ilk Emevî Halîfesi Muâviye b.
Ebû Süfyân bile şöyle derdi: Bu ne kötü bir ticarettir.
42. Kur’ân’ın “Tahrîr-u Rakabatin/esâretten/kölelikten kurtarma” ifadesini kullanması, hürriyetin asıl olduğuna işaret etmektedir.
43. İslâm Târihi’nde bu da yaşanmış, Afrika, Mısır ve Türkistan valileri,
vilâyetlerinin harâçlarından bir kısmını esîr olarak almışlardır. (M. Zeki Pakalın, Târih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Köle maddesi.) Çünkü emekyoğun işler için ucuz esîr iş gücüne ihtiyaç duyuluyordu.
44. M. Zevâid 4/245; Neylül Evtar, 8/12.
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yaparak câriye satın alanlar İslâm’ın şuurlu çocukları olamaz.
Meşrû ve de geçici şartlar için onaylanabilecek esâret kurumunun köle alım-satımına dönüştürülmesini fiilen kabullenenlerin, kişisel erdemleri onları elbette mâzur gösteremez. Bu
mevzuda -târihî süreçte- karşıt medeniyetlerden daha âdil olmamız da hatalarımızı göz ardı etme sebebimiz olamaz.
Biz kendimizi karşıtlarımızın yaptıklarına göre değil, Hz.
Ebû Bekir’de örneklendiği gibi, İslâmî Vahy’in ölçülerine göre
değerlendirmeliyiz.
Hz. Ebû Bekir, bir Hıristiyan din adamının başını keserek Medîne’ye gönderen sorumlu yöneticilere derin öfke duyar. Onların bu davranışlarını, mütekâbiliyet uygulaması olarak
meşrûlaştırmaya çalışmaları üzerine de onları şöylece yerer:
- Ben Farslıları ve Bizanslıları mı kendime örnek alacağım.45

45. Beyhakî’den DİA,11/385.
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Ek Bilgiler

İnsan Alım-Satımı Câhiliye Dönemi Uygulamasıdır
Arap toplumu, hürler, mevâlî ve kölelerden teşekkül etmişti…Köle ve câriyeler mal gibi mîras kalır, panayırlarda satılır, tarım ve ticârette çalıştırılırdı. Kabîleler arası savaşlarda da savaşçı
olarak kullanılırdı. Âzâd edilen kölelere mevâlî denirdi ve bunlar hür insanlarla evlenemezdi. (DİA, 3/322; Kur’ân ve Mekke s.66 )
Geleneksel fıkhımızda köleleştirilen insanlar Câhiliyet devrinde olduğu gibi kelimenin tam anlamıyla görülmüştür. Örneğin mallarla yapılabilir bütün işlemler onlarla da yapılabilir:
Onlar, alınır satılır, ayıplı görülerek geri verilebilir. Alınan malın bedeli onlarla verilebilir. Onlar rehin olarak bırakılabilir; evlenilecek kadına mehir olarak sunulabilir. Onlar verilerek boçlar
ödenmiş olabilir. Selem akdinin peşin ödemesi kılınabilir. Bütün bunlar İslâm inkılabından sonra da Câhiliyet uygulamlarının sürdürüldüğün göstemektedir. (el-Münğni 4/252; Ravzatüt-Tâlibîn
3/460 ve Fetkul-Kadîr 5/152 den naklen el-Mevsûatül-Fikhiyye 23/33…)

Osmânlılarda Esîr Alım- Satımı
Osmânlılarda esîr alım-satımı ticârî yatırım alanı hâline
dönüştürülerek devletin denetiminde yapılmıştır. İstanbul ve
taşrada kurulan esîr pazarları ruûs-i hümâyunla tayin edilen
Esîrciler Şeyhi ve Kethüdası tarafından yönetilmiştir. Değişik
târihî İslâm Devletleri yanısıra Osmânlılarda da Devlet köle satımından vergi almıştır. Üstelik esîrcilik yalnızca Müslümanla-
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ra serbest kılınan meslek olmuştur. Başta Kafkasya olmak üzere değişik bölgelerden kaçırılarak, aldatılarak ve bazen de kendileri veya ailelerinin istekleriyle getirilen kızlar, bu pazarlarda
köle kadın olarak satılmışlardır.
Esîr pazarlarında câriyeler, göğüsleri ve diğer organları incelenerek satın alınmıştır. Konaklar ve evler câriyelerle dolmuştur. Konak ve evlerde yaşanan trajediler yanısıra câriyeler dönem dönem Yeniçerilere pazarlama benzeri fuhuş organizasyonlarına da malzeme yapılmışlardır.
Mevcut uygulamanın şerîat kurallarına ve insanlığa aykırı
olduğu gerekçesiyle, köle alım-satımı, daha sonra şerîat dairesinde yapılmasına itina edilmek üzere (!) yasaklanarak esîr pazarları lağvedilmiştir. (M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Esîr
maddesi. Ayrıca bak. Ahmet Akgündüz Osmânlı Kânunnâmeleri 7/27). Esîr pazarları
ve alım-satımlar için bak. Ziya Kazıcı Osmânlılarda İhtisab Müessesesi, İst. 1987 s. 120128.)

İnsan alım satımından daha insanlık dışı ne olabilir. İnsan
oğlunun alınıp satıldığı yerlerde ticaretin en küçük düşürücü
yönlerine ve en aşağılayıcı uygulamalarına tanık olunması da
doğaldı.
Merhum Nihat Engin kardeşimiz Osmânlı Devletinde Kölelik adlı kitabında esîrlerin/kölelerin ticâretine ilişkin doyurucu
belgeler sunmuştur. Biz oradan bazı nakiller yapacağız.
Eserde 17. yüz yıl başlarında Yeni Bedestendeki esîr pazarında yapılan alım-satımla ilgili şu bilgiler veriliyor:
1- “Devletin hakkı olan beşte bir ayrıldıktan sonra bu esîrler
gaziler arasında paylaştırılırdı. Gaziler ellerine geçen esîrleri bazen daha harp meydanında iken arkadaşlarına veya orduyu takip eden tüccarlara satarlardı. Savaş meydanında satılmayan
esîrler, dönüşte merkez şehirlerdeki esîrciler veya satın alma
gücüne sahip kimseler tarafından alınırlardı.” (s. 112)
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2- “Alıcılar yaklaşarak bâkir kızların yüz ve göğüslerini açıyor, yara bere bulunup bulunmadığını anlamak için vücutlarını baştan aşağıya yokluyorlardı. Sonra da sessiz sedasız duran esîrlerden beğendiklerini satın alarak baba, anne ve kardeşi
birbirinden ayırarak alıp götürüyorlardı. Ben ömrümde bu kadar acıklı manzara görmemiş olduğumdan, bütün vücudum
sarsıldı.” (Hrant D. Anderasyan’dan naklen s. 128)
3- “…Meçhâlü’l-Ahvâl kimenesneler duhulle ibâdullah’a
muzır nice fesâdâta mütecâsir ve giceleri de esîr pazarı odalarında olmadık fezâhat ve mel’anet kalmadığı…” (Boa, Cevdet Zaptiye, nr. 465/1’den s. 118)

4- (Bazı esîrciler)…güzel olacakları muhakkak görünen küçücük kızları satın almak üzere esîr pazarlarını, esîrci evlerini,
tabîi çekişe çekişe pazarlık ederek satın almak üzere dolaşır, bu
kızları aldıktan sonra da terbiye edip yetiştirir, daha sonra da
paşa konaklarına, ricâl konaklarına odalık olmak üzere verirlerdi…” (Nahid Sırrı Örik’ten s. 122)
“(Câriyeler)… fizik güzelliklerine göre 1.500 ile 5000 akçe
arasında değişen bir fiyat üzerinden satılıyordu. Kadın köleler
(câriyeler)in rakkase, şarkıcı oluşu fiyatlarını… 6500’den 10.000
akçeye kadar…yükseltilebiliyordu.” (s.141)
Osmânlı Devleti’nde yayınlanan gazeteler, süreç içinde esîr
pazarlarının rolünü üstlenerek köle reklamlarına yer vermişlerdir.
23 Ekim 1841 tarihli Cerîde-i Havâdis’teki satış ilânı şöyledir:
“A’lâ (üst düzeyde) keman, santur ve kafes çalgısında yegâne,
rakkaslıkta pek a’lâ (çok iyi) ‘satılık bir arap câriye olduğu ve üçbin
kuruşa verileceği…” (s.142)
“Kölelik mefhumu insanın zihninne daima ıstırap verici fikirler getirir. İnsanların para ile satılmasında mide bulandırı-
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cı bir yan vardır. Bunlar Istisna edilirse( ki bunlar fazlasıyla yeter) İstanbuldaki köle pazarında sıkıntı verici veya iğrenç bir
şey yok. Kasıtlı eziyete, yersiz hakaretlere müsade edilmiyor.
Çoğu zaman köleler, pey sürenler arasından alıcılarını kendileri
seçiyorlar;biliyorlar bir türk ailesine girdikten sonra, kelimenin
her manasında o ailenin ferdi olacaklar; hemen hepsi Iyi huylu
oldukları takdirde dünyada Iyi bir yer edineceklerine eminler.
Sadece zenciler açık avluda ruplar halinde çömelmiş, bir
aıcıya öterilmek üzere bekliyorlar. Umumiyetle ana babaları
tarfından kendi Isteklriyle buraya getirilen Çerkezler ve Gürcüler.avluyu dolduran serseri kalabalığın bakışlarından korumak
amacıyla kapalı daierelerde tutuluyordu. Ortalığa nizam, terbiye ve sesizlik hakimdi. Çok ender olsa da bunların ihlali halinde
müdahale etmek üzere girişte zaptiyeler bekliyordu.
Esir pazarı mevzuunda yazacak çok şey bulacağımı zannediyorum, ancak buradan Türk şahsiyetinin manevi güzelliğine
inancım perçinleşmiş halinde çıktım. (Sultanlar Şehri İstanbul, Julia Pardoe, sayfa 527, İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul 2010)

İslâm Âlimleri Karşı Çıkma Görevlerini Yapmadılar
Burada Muhammed Reşid Rızâ merhûmun şu satırlarını
nakletmede fayda görüyoruz:
“Büyük kitlelerin bilmediği bir konuya dikkatleri çekmek
istiyoruz. Yıllar değil, asırlar geçtiği halde bu konuda ileri gelen
âlimlerimiz hakikatleri dile getirmemişlerdir.
Değinmek istediğimiz konu bilinen ve uygulanan şekliyle
köleleştirmedir. Târihî asırlar yanısıra asrımızda da yapılan köleleştirme çalışmaları gayr-ı meşrûdur; dinimize aykırıdır. Siyah ırkın çocuklarının yurdu olan Sudan’da ve beyaz ırkın çocuklarının dünyasında yapılanların tümü Şeriat dışıdır.
Hele hele Osmânlının başkenti İstanbul’da yapılanlar:
Hepsi de hür Müslümanların çocukları olan Çerkez kızları,
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Tanzİmât’tan önce İstanbul’da açıktan satılıyorlardı. Onları alıp
satmak ve onlarla nikâh dışı cinsel ilişkiye girmek haram olduğu ve bu durum İslâm ve ahlâk dışılığın en aşağılık görüntülerini oluşturduğu halde koca koca âlimler bu duruma sessiz kaldılar.
Ne var ki bu âlimlerimizden her hangi birine meseleyi izah
etsen, sana o kızların köleleştirilmelerinin icmaen haram olduğu fetvâsını verir. Daha da ileri giderek bu durumu meşrû/
halâl görenlerin kâfirliğine hükmedilebileceğini ve bu konuda cehâletin aslâ mâzûr görülemeyeceğini açıklar ve âlimlerin
benzerlerinde yaptığı gibi fetvâsını, üzerinde görüş birliğine
varılmış dînî bir hakikat olmakla da gerekçelendirir.” (Tefsîrul-Menâr,
Nisâ 24, 5/9. Aynı çizgide yapılan doğru bir değerlendirme için bak. DİA, 26/244)

Keşke bu tür değerlendirmeler câriyeler konusunun bütünü
üzerinde yapılabilseydi.

Al tı n cı B ö l ü m

Savaş Esîrleri Olan Câriyelerin Hakları,
Görevleri ve Cezaî Sorumlukları
(Câriyeler Mal Değil İnsandır)

Tarihî Uygulama Meşrûiyetin
Delili Olabilir mi?
Yüce Rabbimiz, yönetimle ilgili olarak Kur’ân
âyetleriyle îman, adâlet, liyâkat ve şûra ilkelerini
koymuştur. (Nisâ 58-59; Âl-i İmrân 159; Şûra 37)
Hz. Peygamberimiz de bu âyetler çizgisinde yaşamış ve yaşanılmasını emretmiş; kendisinden
sonra Müslümanları yönetme yetkisini hiç bir kişiye, aileye ve kabîleye vermemiştir.
Çünkü Allah’ın vermediğini o da veremezdi.
(Yûnus 15) Müslümanların kendilerinin seçeceği
yöneticilerle yönetilmesi ilkesini korumak ve babadan oğula intikal sistemine karşı durmak için
sahâbîlerden ve tâbiînden binlerce insan can
vermişlerdir.
Böyle iken Muâviye b. Ebû Süfyân’ın başlattığı
Kisralık-İmparatorluk sistemi zamanımıza kadar sürdürülmüş, kılıcın kabul ettirdiği uygulama olarak meşrûlaştırılmıştır. Şimdi İslâm Târihî
boyunca yaşatılmış bu İslâm dışı yapıyı, asırlar
boyunca korunduğu ve pek çok İslâm âlimi tarafından onaylandığı için meşrû görebilir misiniz?
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Câriyelerin Hakları ve Görevleri

Savaş esîrleri olmaları sebebiyle câriyelerin çok büyük çoğunluğunun putperest, materyalist veya ehl-i kitap kadınlardan
oluşacağı gerçeğini hatırlatarak açıklamalarımıza başlayalım.
Câriyeler köleleştirilemezler. Çünkü genelde bütün esîr
lerin, özelde câriyelerin -sınırlı istisnâları bir tarafa-başta can ve
ırz dokunulmazlğı, vicdan ve dîn hürriyeti olmak üzere temel
insan hakları korunmuştur.
I- Can Dokunulmazlığı
1- Erkek esîrler de câriyeler de insandır, esâret statüsü
de geçidir. En güzel kıvâmda yaratılarak varlıklarına Allah’ın
rûhundan değerler üflenmiş insanlar olan esîrlere/kölelere yönelik olarak işlenecek yaralama ve öldürme fiileri hür insanlara karşı işlenecek suçlar gibi ceza görür. Aykırı görüş ileri süren
İslâm bilginleri varsa da bir arada değerlendirilmesi gereken
Bakara sûresinin 178. âyetiyle Mâide sûresinin 45. âyeti, bire bir
ceza olan Kısâsı gerektirir. Bu sebeple câriyeleri yaralayan yaralanır, öldüren de öldürülür.
-Allah şânını artırsın- Allah’ın Resûlü “Abdini/câriyesini öldüreni öldürürüz. Burnunu kesenin de burnunu keseriz.”1 buyurmuştur.
1. İbn Mâce, Diyat 23.
Hanefîler, köle kâtili hüre, kısâs uygulanması görüşündedirler. Ancak onlara göre, kişi kendi çocuğu ve kölesini öldürmesi sebebiyle öldürülemez.
Başkasının kölesini öldürmesi sebebiyle öldürülür. bak. Tefsîr-u ÂyatilAhkâm 1/129; el-İhtitiyar Kitabül-Cinâyat.
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Bir câriyeyi başını taşla ezerek öldüren ve suçunu itiraf
eden bir yahûdiyi de başını ezdirterek öldürtmüştür.” 2
2- Esîrler-Câriyeler aç-susuz bırakılamaz, yapamayacakları
işlere mecbur edilemez, sağlıksız şartlarda çalıştırılamaz, hastalık halinde tedavisiz bırakılamaz, ağır sözlere ve itip kakmalara maruz bırakılamaz, zinâya ve dilenciliğe teşvik edilemez ve
konut dokunulmazlığı çiğnenemez.3 Mâlikler bu gibi hataları-suçları sebebiyle cezalandırılır. Çünkü esîrlerin-câriyelerin de
resmî mercilere şikâyet ve aleyhte dava ikâme etme hakları vardır. Örneğin, esîr/köle, sakalını kesen hür kişi aleyhine tazminat
dâvası açabilir.4
Açıklananlar dünya hayatına ilişkin cezalardır. Âhiret hayatına ilşkin cezalar ise, dip notta sunulacak hadîste görüleceği
üzere daha ürperticidir.5
2. Fethul-Bâri Şerh-u Sahîhü’l- Buhârî 12/200.
3. Osmânlı Devletinde esîrlerini/kölelerini fuhşa ve dilenciliğe teşvik edenler
cezalandırılmışlardır. (Osmânlıda Köleliğin Sonu s. 51)
4. Bilmen, Kâmus. 9/57; İbn Nüceym el-Eşbâh ven-Nezâir, Beyrut 1985, sh.312.
5. Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor:
“Bir adam Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.) gelir ve aralarında şu konuşmalar geçer:
- Ey Allah’ın Resûlü! Benim kölelerim var, bana yalan söylüyorlar, ihânet ve
isyan ediyorlar. Ben de onları sövüyor ve dövüyorum. Onlara karşı olan bu
davranışlarım sebebiyle durumum ne olacak? :
- Kıyâmet Günü, hesap görülür. Onların sana olan yalanları, ihânetleri ve isyanları ile senin onlara verdiğin ceza başa baş gelirse lehine veya aleyhine
bir hüküm verilmez. Eğer onlara verdiğin ceza onların sana karşı işledikleri
günahlarından az ise bu senin için sevap kazanacağın bir fazîlet olur. Eğer
onlara verdiğin ceza onların günahlarından çok olursa, bu ilâve kısım sebebiyle onların hakları senden alınır.
Aldığı cevaptan ötürü huzurdan çekilerek ağlamaya ve dövünmeye başlayan bu adama Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Sen Allah’ın kitabını okumuyor musun? Allah, “Biz Kıyâmet Günü’ne mahsus adâlet terazileri kurarız. Artık hiçbir kimse küçücük bir haksızlığa uğratılmaz. O şey, bir hardal tanesi kadar bile olsa, onu getirir tartıya koyarız. Hesapçılar olarak da biz yeteriz” demiyor mu? (Enbiyâ 47)
Allah’ın Resûlünün bu uyarısı üzerine adamcağız da şöyle der:
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II- Irz (nâmûs, şahsiyet) Dokunulmazlığı
a- Câriyelerle zinâ yapılması:
Devletin veya kişilerin yönetiminde olan câriyeler ilişkiye
zorlanamaz. Onlarla rızâları altında zinâ yoluyla yapılacak cinsel ilişki, hür kadınlarla yapılacak ilişki gibi zinâ haddi/cezası ile
cezalandırılır. Çünkü Kur’ân câriye ile ilişkide erkek lehine bir
ayırım yapmamıştır. Câriye ile baskı kurularak yapılacak ilişki
ise, ayrıca Sünnet hükmü gereği câriyeyi hürleştirir.
b- Câriyelere zinâ iftirası:
Kur’ân, evli Müslüman câriyeyi muhsan olarak nitelediği ve
hür câriye ayırımı yapmadan bütün muhsan kadınlara zinâ iftirasını cezalandırdığı için, Müslüman hür kadınlara yapılan zinâ
iftirası gibi Müslüman câriyelere yapılan ve de dört şahitle kanıtlanamayan zinâ iftirasına da aynı şekilde 80 sopa ceza verilir.6
-En doğrusunu Allah bilir.- Allah’ın Resûlü’nün “Suçsuz
abdi/esîri ve câriyesine zinâ isnâd edenin Kıyâmet Günü sopalanacağını” bildirmesi, zayıflıkları sebebiyle onlara yapılacak iftiranın daha da ağır bir suç-günah oluşturmasındandır.7
III- M
 üslüman ve Gayr-i Müslim Câriyelerin Din ve
İbâdet Hürriyetleri
Esâret geçici bir statüdür. İnsanlar Allah katında hürler ve
esîrler diye ayrılmazlar. Müslüman câriyelerle evliliği konu alan
-Allah’a yemîn olsun, ey Allah’ın Resûlü! Ben hem kendim ve hem de onlar
için, yollarımızı ayırmaktan daha hayırlı bir şey göremiyorum.
Ya Resûlellah! Seni şâhid kılarak açıklıyorum, artık hepsi hürdür; hepsini
âzâd ettim. (Tirmizî, Hn.3163)
Not. Bu ve benzeri hadîslerde geçen erkek ve kadın köleler;Câhiliye döneminden İslâm toplumuna geçen ve İslâm’ın da esîr statüsüne aldığı insanlardır.
Çünkü Hz. Peygamber döneminde alınan esîrlerden köleleştirilen bir tek kişi
bile olmamıştır.
6. Nisâ 24-25; Mâide 5;Nûr 4.
7. Nisâ 25; Nûr 5; et-Tac 3/30.
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Nisâ sûresinin 25. âyetinde birbirimizden türetildiğimize ve
îmanın yüceliğine vurgu yapılır.
Bu sebeple dindarlık herkes için yüceliktir. Allah’ın Resûlü
esâret şartları içinde Rabbine güzelce ibâdet eden kulları över
ve onun dilinde dindarlık Müslüman câriyeler için özellikle namaz, hürriyete kavuşturulmada öncelik sebebidir. Meselâ, Peygamberimiz köle Yesâr’ı namazina verdiği önem sebebiyle önceleyerek âzâd etmiştir. 8 .
1- Müslüman câriyeler
Esîr iken Müslüman olma esâreti kaldırmaz, ama ibâdet
görevlerini düşürmez, mâliklere de engelleme yetkisi vermez.
* Müslüman esîrler-câriyeler namaz ve oruçla yükümlüdürler; engellenemezler. Allah’ın Resûlü ayırım yapmaksızın “Allah,
ergenlik çağına eren kadının baş örtüsüz kıldığı namazı kabul etmez.” buyurduğu için câriyeler de örtülü olarak namaz kılmakla
yükümlüdür. Nitekim onlar, Peygamberimiz döneminde örtülü
olarak namaz kılarlardı.9
Esîrler ve câriyeler Cuma’ya da gidebilirler. Çünkü Cuma
namazının hür veya câriye kadınlardan ve esîrlerden sâkıt olduğuna/düştüğüne ilişkin hadîsler zayıftır.10
Allah’ın Resûlü “Yaratan’a başkaldırıda yaratılana itâat
yoktur.”11 buyurur. Bu sebeple, hür erkek ve kadınları engelleyemeyen kişiler, hürler için de belirlenebilecek istisnaî durum8. Buharı Itk 16-19; İbn Kesîr Mâide 33.
9. Abdürrezzâk, el-Musannef 3/48; İ. Rüşd Bidaye...1/89.
Farklı görüşler için bak. İbn Rüşd Bidâyetül-Müctehid, Kitabus-Salâti, elBâbur-Râbi 1/91;el-Mevsûatül-Fikhiyye 23/42.
10. Ebû Dâvûd Salât 215; Nasbur-Râye 2/19.
11. Müslim, İmâre B. Lâ Tâate...
Mehir Nasıl Mâlikin Olur?
Merhum er-Râzî tefsirinde “câriyenin mehiri mâlikinindir”der. (Nisâ 24.
10/59) Mehir mâlikin olacaksa Allah, evlilik iznini mâlikten alın derken,
mehiri niye câriyeye verin, buyuruyor?
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lar dışında, mâlikleri oldukları Müslüman esîrler ve câriyelerin,
namazları gibi Cuma namazlarına da mâni olamazlar. Kur’ân,
mâni olmayı zulüm olarak nitelemekte, “İnsanları Allah’ın
mescitlerinde O’nun anılmasını engelleyenlerden daha
zâlim kim vardır?” buyurarak da tehdit etmektedir.12
** Esîrler ve câriyeler, mâlikleriyle veya şu veya bu şekilde yol bulmaları halinde mâliklerinin izniyle hacca da gidebilirler. Hz. Ebû Ebû Bekir’in abdi/esîri olan hizmetçisinin, Vedâ
Haccı’nda onun ve Sevgili Peygamberimizin eşyalarını taşıyan
deveyi güderek kendileriyle Hac yaptığını biliyoruz.13
*** Esîrler-câriyeler fitre ve zekât da verebilirler.14 Esîr erkekler ve câriyeler dahil evlendirilecek olanların fakir olmaları halinde Allah’ın onları zenginleştirebileceğini açıklayan Nûr
sûresinin 32. âyeti, onların mal sahibi olabileceklerine işaret etmektedir. Nisâ sûresinin 25. âyeti ise, mehirlerinin câriyelerin
bizzât kendilerine verilmesini emretmektedir. Üstelik yukarıda
açıkladığımız bir hadîsle de teyit edildiği gibi câriyeler alabilecekleri mehirler, bahşişler, hibeler ve özel yardımlarla da mal
sahibi olabilirler.15
12. Bakara 114. Her gün kılınacak ve yaklaşık bir saat sürecek beş vakit namaz
engellenemiyorsa, Mâlikin/Ehil’in de gideceği Cuma namazı, hiçbir şekilde engellenemez.
13. İbn Mâce Itk 3. Farklı görüşler için bak. İbn Rüşd K. Zekât, el-Cümletül-ûla
1/225. İslâm bilginlerinin bir bölümü câriyelerin mal sahibi olabileceklerini kabul eder.
14. Buhârî, Zekât 70.
Kitâbet Akdi yapan kişi, fidyesinin tamamını ödemeden kazancı için zekât
ödemekle yükümlü değildir.(Kitâbü’l-. Emvâl s 647. Madde 1348-1354)
Geleneksel Uygulama
Brezilya, Antil Adaları ve Birleşik Devletler kayıtlarına göre müslüman
köleler arasında sadaka vermek görülen uygulamalardandı.(Allah’ın
Kulları, s.102)
15. et-Tâc 2/270 ve 7 nolu dipnot.
Ashâb-ı Kirâmdan Abdullah b. Ömer, Tâbîinden Ata ve Zâhirîler, özel şartları geçekleştiğinde Müslüman esîrlerin/kölelerin de zekât vermekle yükümlü oldukları görüşündedirler.(İbn Rüşd Bidayetül-Müctehid Kitabüz-
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Hürriyet asıl olduğu ve ona sahip çıkılması gerektiği için
onların öncelikli olarak Kitâbet Akdi yapmaları gerekir. Mâlikler
de Kitâbet Akdi taleplerini kabul etmekle yükümlüdür. Ancak çeşitli nedenlerle mallarıyla özgürleşme akdi yapmazlarsa,
Nisâba ulaşmaları halinde zekât verirler. Bir yönüyle sağ olmanın gerektirdiği bir görev olduğu için, mâlikleri vermezse fitrelerini de kendileri verirler.16
Sunacağımız olay onların verici olabileceklerini göstermektedir:
Hz. Âîşe’nin âzâdlısı olan Berîre’ye sadaka olarak verilen
yiyecekler, onun tarafından Hz. Peygamber’in hânesine hediye olarak getirilmiş, sadakadan şiddetle kaçınmasına rağmen
Peygamberimiz de onun getirdiklerinden yemiştir.17Çünkü
Berîre’ye verilen sadaka, sadaka olmaktan çıkmış, onun öz malı
olmuştur.
2- Gayr-i Müslim câriyeler
İslâm tanıtılır ve ona dâvet edilebilir. Ama genelde insanlara, özelde esîr kadınlara Müslüman olmaları için baskı yapılamaz. İbâdet hürriyetleri de sağlanır. Çünkü İslâm kendi lehine
baskı yapılması ve zor kullanılmasını onaylamaz. Havralar, kiliseler ve mânastırların kapatılması veya yıkılmasını tasvip etmez.
Son ve de evrensel Peygamber kılınan Aziz Peygamberimizin Necrân Hıristiyanlarına Mescid-i Nebî’de ibâdet ettirmesi
örneğinde görüldüğü üzere ibâdete yardımcı olunur.18
Gayr-ı Müslim câriyelerin kiliseye gitmelerine, bayram kutlamalarına katılmalarına ve kendi meskenleri için haç almala-

Zekâtı Birinci Bölüm.) Ayrıca Bak. Buhârî Müsakat 17.
16. Ebû Dâvûd, Menasik 30.
17. Buhârî Nikâh 18; Talâk 14.
18. Bakara 256; Hac 40; Mâide 5; M. Hamidullah İslâm Peygamberi s. 516.
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rına engel olunmaz.19 Burada Hz. Peygamber’in Hayber’i fethettikten sonra ele geçen bütün Tevrat nüshalarının Yahûdilere
iâde edilmesini emrettiğini de kaydetmiş olâlim.20
Onlar yemînlerini, evliliklerini, boşanmalarını ve de mîras
taksimlerini inançlarına göre yapabilirler.21
Özetlersek onlara İslâm sunulur, sahâbîler döneminden sunacağımız örneklerde görüleceği üzere onlara baskı yapılmaz.
Hz. Ömer, Estik adlı esîrine/hizmetçisine müslüman olmasını sık sık öğütlerdi, O red edince de “Dinde zorlama yoktur.”
demekle yetinirdi.22
• Ümmül-Muhâcir isimli mümin hanım şöyle anlatıyor:
Ben Rûm diyarından esîr edilen câriyeler arasındaydım.
Hz. Osmân bize Müslümanlığı arzetti. Benden ve bir diğer câriyeden başka Müslüman olan olmadı…23
Burada Kur’ân’ın, putperestlerle/materyalistlerle Ehl-i Kitab esîrler-câriyeler arasında, Allah’a ve Âhiret hayatına inançlı oldukları için ikinciler lehine ayırım yaptığını hatırlatmış olalım.24
IV-Câriyelerin Diğer Bazı Hakları
a- Mîras almaları ve mîras bırakmaları
Câhiliye döneminde “Ata binemezler, zahmete katlanamaz19. İ. Kayyım el- Cevziyye Ahkâm-u Ehli’z- Zimmeti 2/443.
20. M. Hamidullah, İslâm Peygamberi s. 495; DİA, 17/22.
21. Halîfe Padişah olan 2. Murad’ın hanımı ve Sırbistan Despotu’nun kızı
olan Mara Hatun, dînini ve ismini değiştirmemiştir. (Bak. A. Akgündüz
Osmânlı’da Harem s. 304.)
Kişilerin inançlarına göre mahkeme de yemîn edebilmelerine ilişkin olarak
da bak. s. 154
22. Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 2/217-218,
23. Avnül-Mâbûd 14/184...
24. Bakara 221; Mâide 5.
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lar ve düşmâna da saldıramazlar,” mantığıyla değil câriyelere
hür kadınlara ve kız çocuklarına bile mîras hakkı verilmezdi.
Onlar mal gibi mîras kalırdı. İslâm hür ve câriye ayırımı yapmaksızın vâris olma ve mîras bırakma hakkını belirledi. 25
Mîras almaları:
Câriyeler kendi mâlikleriyle evliliklerinde hür kadın olacakları için kocalarından mîras alırlar. Başkalarının mülkiyetinde
olan câriyeler de kocalarından mîras alabilirler.26
Kur’ân ve Sünnet’te onlar aleyhine bir ayırım yapılmamıştır. Mehir alabilen mîras da alabilir. Pek tabiidir ki onlar ana-babaları ve kardeşlerinden de mîras alabilirler. Ancak hür gayr-ı
müslim kadınlar gibi, gayr-ı müslim câriyeler de müslüman
eşleri ve akrabalarına vâris olamazlar ve onlara mîras da bırakamazlar. Çünkü Peygamberimiz: “Müslüman kâfire, kafir
müslümâna vâris olamaz.” buyurur.27 Bu hadîse dayalı yürürlükteki genel kabule göre din ayrılığı mîrasa engeldir.28
Mîras bırakmaları:
25. Nisâ 7, 11-12; DİA,3/322.
Yüce Allah Kur’ânda mîras hükümlerini açıklar ve nikâhlı eş olan câriyelere
ilişkin yoksun kılıcı bir istisna getirmezken dört büyük mezhebimiz onları
mîras alma ve mîras bırakma hakkından yoksun kılar.(Vehbe Züheyli İslâh
Fıkhı Ans. 10/229…)
26. Şer’î bir delili olmadığı halde câriyenin efendisi konumundaki kocasından
mîras alamayacağı görüşünü M. Hamidullah da ifadelendirir. (Bak. İslâm
Peygamberi s. 576)
27. Buhârî Hn. 6764; Müslim Hn.1614; Ebû Dâvûd Hn. 2909; et-Tac 2/251.
28. Din Ayrılığı Mîrasa Engel midir?
Bu konu Kur’ân ve Sünnet bağlamında yeniden incelenmelidir. Müslümanlar olarak kendileriyle evlenebileceğimiz ve çocuklarımızın anası kılabileceğimiz Ehl-i Kitab kadınlarla vâris ve mûris ilişkisi kurulamayacağına
ilişkin olarak biz Kur’ânî bir işaret göremiyoruz.
Kaynağını verdiğimiz hadîste geçen el-Kâfir kelimesi, müşrikler ve harbîler
yanı sıra Ehl-i Kitab’ı da içine alıyor mu? Bilindiği üzere Müslümanın Kâfir’e
vâris olabileceği görüşü Tâbiîn döneminden beri bir çok bilginimiz tarafından seslendirilmektedir. Doğruları en iyi bilen Allah’tır. (Bak. Yûsuf
Karadavî, el- Fetevâz-Şâzzetü, Dâruş-Şurûk Kahire 2010)
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Mehirleri ve alabilecekleri yardımlarla mal sahibi olabilecekleri için vârislerine mîras bırakabilirler.
Onların mîras bırakamayacakları ve vâris olamayacakları
şeklindeki Tevrat hükmü ve Cahiliye uygulaması, İslâm tarafından onaylanmamıştır. Kur’ân ve Sünnet bu konuda onları dışlayan özel bir hüküm getirmemiştir.29 Âzâtlı esîrlerin - câriyelerin
varis bırakmadan ölmeleri halinde mîraslârına âzâd edenlerinin varis olacağı ise Peygamberimizin uygulamasıyla sâbittir.
b- Câriyelerin nafakaları, tasarrufları, üç evlilik ve üç boşanma hakları ve bazı görevleri
* Çalıştırılsın veya çalıştırılmasın, câriyelerin nafakaları onların mâlikleri üzerinedir. Yapamayacakları işlerle yükümlü tutulamazlar.30 Onların yenilenden yedirilmesi, giyilenden giydirilmesi ise Peygamberimizin açık tavsiyesidir.31
** Vekillerin tasarruflarından müvekkilleri sorumlu olduğu gibi esîrlerin ve câriyelerin mâlikleri adına yaptıkları işlerden ve sebebiyet verecekleri malî cezalardan da mâlikleri sorumludur.32
*** Kur’ân ve Sünnet evlenme ve boşamada hürle câriye
arasını ayırmaz. Bu sebeple aynı şahısla evlenme ve boşanmada hür kadınlar gibi üç evlilik ve boşanma hakları vardır.
Kur’ân hükmü olarak zinâ eden câriyelere hür kadınlara verilenin yarı ceza verilmesinden delil getirilerek câriyelerin yarım
hür kadınlar olarak değerlendirilmesinin temeli yoktur.
“Câriyenin boşanması ikidir, iddeti de iki kur’dur: (iki temizlik
29. Örneğin gözü çıkarılan veya dişi kırılan kölenin âzâd edileceğine ilişkin
Tevrat hükmüne (Çıkış 21/269) İslâm’da da onay verilmiştir. Bak. M. Zevâid
4/238; İbn Mâce Hn. 2680.
30. Müslim Hn. 1662.
31. Müslim Eymân 10.
Bak. Ek Bilgi 1
32. Damat 2/437.
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veya hayız dönemidir.)” şeklindeki hadîs de delil getirilemez vasıfta, zayıf bir hadîstir.33
**** Câriyeler mâliklerinden izinsiz evlenemezler. Evlilik
yoluyla da olsa hür kadın üzerine kuma gidemezler.34
***** Müslüman hür kadınları bağlayan yolculukla ilgili
hükümler, Müslüman câriyeleri de bağlar. Çünkü onlar da kadındır, kendileri ahlâk dışılığa sapabilecekleri gibi, hür kadınlara nazaran tecâvüze uğrama ihtimalleri de daha yüksektir.
****** Genel seferberlikte hür kadınlar gibi Müslüman
câriyeler de savaşa katılırlar. Çünkü onlar da başta İslâm Yurdu olmak üzere, korunması gereken değerleri korumakla yükümlüdürler.

33. Zeylaî, Nikâh 3/226; İbn Kesîr, Bakara 228.
34. Nisâ 25.
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Câriyelerin İşlediği Suçlar ve Cezaî

Sorumlulukları

1. Yaralama, Öldürme ve Hırsızlık:
Erkek esîrin ve câriyenin işlediği yaralama suçu için, suça
bire bir ceza olan Kısas uygulanır. Kısas olarak öldürdüğü için
öldürülür.35 Açtığı silahlı veya kültürel savaş için de öldürülebilir. Hırsızlık gibi suçlara da hürlere verildiği gibi -verilebilecek
en âdil ceza olan- el kesme cezası verilir. Çünkü Kur’ân’da bu
gibi suçlarda esîrler lehine ayırım yapılmamaktadır. Ancak hür
kadınlara nazaran daha fazla cinsel baskılara, tâcizlere ve saptırıcı eylemlere uğrayabilecekleri için onların zinâ suçu özelliklidir.
2. Zinâ Etme:
a- Bekâr veya dul olup zinâ eden câriyeye, hâkim kararıyla
veya zinâsına tanık olan mâliki aracılığıyla örneğin dövme ce35. Bakara 178; Mâide 38; İbn Mâce 2590-5.
Kültürel Savaş Açanlar
-Rivâyet doğru ise- Peygamberimiz kendisini hicvederek sövüp aşağılayan ve böylece aleyhine düşmanlık oluşturan iki câriyeyi, günümüzün
medyası gibi etkili olan şiirleriyle kültürel savaş başlatıp sürdürdükleri için
ölüme mahküm etmiştir. Kendisi de savaş suçlusu olarak ölüme mahkum
edilen Abdullah b. Hatal’ın bu iki câriyesinden Kureybe öldürülmüş, diğeri
kaçmış, sonra da müslüman olduğu için affedilmişti. (Son Peygamber Hz.
Muhammed 4/152)
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zası verilir.36
b- Evli olan câriyeye ise hür kadınlara verilen yüz sopa cezasının yarısı olan 50 sopa vurulur. Rabbimizin koyduğu bu
ceza Kur’ân’da şöylece açıklanır:
“…Câriyeler evlendikten sonra zinâ yaparlarsa onlara hür evli
kadınlara verilen cezanın yarısı verilecektir…”37
Bekâr veya evli gayr-ı müslim câriyelere zinâ cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususu İslâm bilginleri arasında ihtilaflıdır.
3. Görevde Hata:
Esîrler ve câriyeler, görevlerindeki ilgisizlikleri sebebiyle
büyük problemler oluşturmaları halinde, aile fertlerinden herhangi biri gibi terbiye için cezalandırılabilirler.
Vedâ Haccı yolculuğu sırasında, hizmetçisi Hz. Ebû Bekir’e
gelerek, kendisiyle Allah’ın Resûlü’nün eşyasını taşıyan deveyi kaybettiğini söyler. Eşyasız ve erzaksız kaldıkları için Hz. Ebû
Bekir de “Bir tek deveyi nasıl kaybedersin!” diyerek onu dövmeye
başlar. Durumu izleyen Allah’ın Resûlü şöyle söylemekten kendini alamaz:
-Bakınız hele şu ihrâmlı kişinin yaptığına.38
4. Esâretten Kaçma:
Allah, insanları hür olarak yaratmıştır. Hürriyete özlem duyulması tabîidir.39 Bu ana sebebin yanısıra kötü muâmeleden
36. Esîre/köleye hırsızlık cezası uygulanmayacağına ilişkin -zayıf- hadîsler için
bak.
İbn Mâce Hn. 2589-2590; Ebû Davûd Huûd 22.
37. Nisâ 25.
38. Ebû Dâvûd Menâsik 30.
39. Spartaküs ve Ali b. Muhammed Örnekleri
Esâret insan doğasına aykırı olduğu için, köleleştirilerek zulme uğratılan
insanlar, baş kaldırıcı kanlı isyanlar çıkarmışlardır. Spartaküs’ün önderli-
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korunmak, yeniden satılır/devredilir olmaktan kurtulmak ve ailenin parçalanmasını engellemek gibi nedenlerle kaçışlar olağandır. Bu sebeple esâretten kaçışları sırasında ve sonrasında suç işlemedikleri sürece esîrler-câriyeler kaçma girişimlerinden ötürü ceza görmezler.40 Ancak, Peygamberimizin diliyle ifade edersek “Kaçışları süresince nafaka ve güvenlik haklarını yitirirler.”41
Burada önemli bulduğumuz bir konuya işaret etmek isteriz:
Peygamberimizin esîre/köleye kaçmayı yasaklayan ve
mâlike itâati emreden hadîslerini, esâreti onaylatıcı olarak değil, nafaka ve güvenlik hakları yanısıra, zekât ve özgürlük sözleşmesi gibi hürriyete kavuşturucu yolları koruyucu kurallar
olarak değerlendirmek gerekir.42
Bu bölümde özetlenen görüşler, İslâmî temellere dayanır.
Önemli bir bölümü de değişik mezheplere mensup bilginlerimiz tarafından paylaşılmaktadır. Aksine hükümlerin Kur’ân ve
Sünnet’ten delilleri yoktur. Olmadığı için de saygıdeğer müçtehitlerimizin birbiriyle çelişen pek çok görüşleri vardır.

ğinde Roma’da (M. Ö. 74-71) ve Ali bin Muhammed başkanlığında Aşağı
Mezepotamya’da (M. S. 869-883)gerçekleştirilen isyanlar başta olmak üzere insanlık târihî köle kaynaklı isyanların misalleri ile doludur.
Burada Amerika’daki yaklaşık 400 yıllık süre içinde Müslüman kölelerin
başlattığı ve diğer köleler ve kızılderililerin katıldığı isyanları da (Meksika
1523, Şili 1647, Haiti 1835…Allah’ın Kulları Beşinci Bölüm) hatırlayabiliriz.
40. Vâkidî, 1/105, 107, 117.
41. Müslim Îman123; Müsned 4/357.
42. Buhârî Itk 16-17, İlim 37.
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Ek Bilgiler

Esîrlerle İnsânî ve İhsânî İlişkiler Kurmak
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“Allah size kendinizden bir misâl verdi. Siz, size verdiğimiz rızıklarda, ma meleketizi; yönetiminiz altında çalıştırdığınız köleleri, esirleri ve işçileri ortaklar edinerek onlarla eşit duruma gelmeyi, kendilerinize tanıdğınız statüyü
onlara da tanımayı benimser misiniz? İşte biz aklını kullanabilenlere âyetlerimizi böyle açıklarız.“43
Anlamını sunduğumuz bu âyetten (Rûm 28) anlaşılacağı üzere, yarattığı insanın eğilimlerini en iyi bilen yaratıcımız, kendilerimizi sâhip olduğumuz esîrlerimiz-çalışanlarımızla eşitleyemeyeceğimizi açıklamıştır, dolayısıyla eşitlememizi emretmemiştir.
Ama onları, temelde en güzel kıvâmda yaratılarak yüceltilmiş insanlar olarak görmemizi ve onlarla İhsan’ca; “Allah görüyor bilinci içinde” yardım nitelikli güzel ilişkiler kurmamızı emretmiş/öğütlemiştir:
“…Esîrlere İhsân’da bulunun; Allah görüyor bilinci içinde onlara iyilik yapın, güzel davranışlar sergileyin…”44
43. Bu âyetle kendi sahte ve geçici statülerini köleleriyle paylaşmaya yanaşmayan müşriklere, Allah’a koşmalarının altında yatan çelişki ve mantıksızlık hatırlatılmaktadır.
44. Nisâ 36.
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Bu öğüdün ilk muhatabı olan Peygamberimiz de bize izleyeceğimiz örnekler sunmuştur. Bu amaçladır ki Peygamberimiz
Medîneli câriyelerden her hangi birinin kendisini elinden tutup
bir kenara çekerek problemlerini arzetmesini onaylamış ve çözüm üretmiştir. (Buhârî Edeb 61) O, Hayber’de esîr edilen Yahûdi kadınları, ordugâha getirmek için, öldürülen yakınları yanından
geçirten ve böylece onların feryatlar koparmalarına sebep olan
Hz. Bilal’i şu sözlerle kınamıştır:
-Senin kalbinde hiç merhamet yok mu?
 sir ve Câriyelerinize Yediklerinizden Yediriniz ve
E
Giydiklerinizden Giydiriniz
Hz. Peygamber’i görenleri görenlerden Ma’rûr isimli kişi
şöyle anlatıyor.
“Rebeze’de sahâbî Ebû Zer’e rastladım. Üzerinde yeni astarlı bir takım elbise vardı. Esîri/kölesi üzerinde de aynı tip bir
takım elbise vardı. Bu durum pek olağan olmadığı için ona bunun sebebini sordum. Şu cevabı verdi:
- Ben bir adamla ağız kavgasına tutuştum. Bir ara anasındaki bir kusurla onu ayıpladım. Bunu öğrenen Allah’ın Resûlü
beni şöylece kınadı:
- Ya Eba Zer! Sen onu anasının kusuru ile mi ayıpladın? Bunu
yapabildiğine göre sen kafasında ve kalbinde hâlâ Câhiliye döneminin yargılarını taşıyan bir adamsın!
Esîrleriniz-câriyeleriniz kardeşlerinizdir. Onları yönetiminiz
altına Allah koydu. Her kimin idaresi altında bir mümin kardeşi bulunursa onu yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Bir
de üstesinden gelemeyecekleri işleri onlara yaptırmaya kalkışmasın. قayet öylesi ağır işleri yapmalarını isterseniz, onlara yardım ediniz.” (Buhârî, Îman B. Meâsı min emril-Câhiliye)
Müslüman Olmayan Esîrlere de İhsân Edilir
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Kendilerin iyi davranılması ve ikram edilmesi istenen
esîrlerin yalnızca İslâm’ı kabul edenler olduğu da sanılmamalıdır.
Bedir Savaşı’nda esîr alınan ve müşrik olan esîrleri sahâbî
lerine dağıtan Peygamberimiz, onlara iyi ve ihsânkâr davranılmasını emretmiştir.
Bu emri alan sahâbîlerden bazıları Medîne’ye dönüşleri sırasında kendileri yaya yürürlerken, esîrlerini develerine bindirirler. Bazıları da esâretleri süresince iyi cins yemeklerini esîrlere
yedirirler.
Nafakaları kısılan esîrlerin/câriyelerin yargıya baş vurma
hakları da saklıdır. Esîrlerinin nafakalarını vermeyen veya sağlayamayanlar, onları âzâd etmeye veya onları üzerlerindeki fidye
haklarını -yargı yoluyla- devretmeye mahkûm edilirler. (İbn Hişâm
1/645; M. Hamidullah İslâm Peygamberi s. 193; Ferra Ahkâmü’s-Sultâniye, Beyrut, 1983,
s. 305; Bilmen, Kâmûs 2/509)

Müslüman Esîr de İslâm Toplumu’nu Temsil Edebilir
Biz konumuz gereği câriyeyi öne çıkarıyoruz. Oysa erkek
esîr olan abd ile câriye aynı statüdedir. Abd için örneklendirlen
hükümler câriyeler için de geçerlidir.
Emîrül-Müminîn Hz. Ömer devrinde muhtemelen Câhiliye
döneminden müntakil müslüman bir abd/esîr, kuşattıkları kaledeki insanlara, okuna sararak fırlattığı bir yazılı belgeyle, şartlar belirleyerek Emân (güven) verir.
Onlar da kaleden çıkarlar. Ordu komutanı ilk defa karşılaştığı bu olay sebebiyle kararsız kalarak durumu Hz. Ömer’e sorar.
O da şöyle cevap verir:
- O abd Müslüman’dır, verdiği Emân da geçerlidir. Allah’ın
Resûlü, Müslümanların kanları biribirine eşittir, en geri planda
olanları da onlar adına sorumluluk üstlenebilir, buyurmadı mı?
(Bak. Şeybânî, Siyerü’l-Kebir, 1/256)
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Emân’ın geçerli olmasının anlamı, eman verildikten sonra teslim olanlara esîr işlemi yapılamamasıdır. Bu olay Müslüman abd ve câriyelerin savaşa katılabilecekleri ve sahâbîlerin
İslâm anlayışına göre sorumluluk da üstlenebileceklerini göstermektedir. Kaldı ki onlar, kendilerine tam pay verilmemişse
de ganîmetten de yararlandırılmışlardır. İbn Mâce’in nakline
göre köle Umeyr şöyle anlatır:
“Ben köle iken seyyidimle birlikte Hayber’de (Allah’ın
Resûlü’nün verdiği kılıçla) savaştım. Bana pay değil adi bir mal;
basit bir bir kılıç verildi.”45
Bir Değerlendirme:
Hz. Ömerin ifadesiyle Müslümanların abdi ile hürü birbirinin
eşiti olduğu, abdi de sorumluluk üstlenebildiği ve abdinin verdiği Emân ile insanlar esîrlikten bile kurtulabildiğine göre söz konusu abdi geçici esîr olarak değil de köle olarak nasıl anlar ve anlamlandırabiliriz? Esîrlerin köleleştirilmesine nasıl onay verebiliriz?

45. İbn Mâce Hn. 2855. Bu konuda Fukahâmızın farklı görüşleri için bak.
Âsârul-Harb s.244-247.
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Yedinci Bölüm

Köle ve Odalık Edinmenin Sebepleri
(Bağlayıcı Olan Kur’ân ve Sünnet’tir)

Bizi Kur’ân ve Sünnet Bağlar
Biz Müslümanlar, kendimizi bağımsızlık mücadelelerimizi kanla boğmaya çalışan; 20. asırda
iki dünya savaşı vererek milyonlarca insanın kanına giren insanlara bakarak değerlendiremeyiz.
Savaş sırası ve sonrasında milyonlarca kadının
ırzinâ geçen; yaşadığımız dönemi de toprak işgalleri, Ebû Gureyb ve Guantanamo zulümleriyle karartan; örtülü bir şekillde kadın, çocuk ve organ ticâretini hâlâ sürdüren insanlara ve onların barbar geçmişlerine ve de onların ülkemizde
çokça görülen modern görünümlü takipçilerine
göre de değerlendiremeyiz.
Biz, kendimizi insanlığın düzeni olan İslâm’a
göre değerlendirmeliyiz. Çünkü bizi yalnızca
Kur’ân ve Sünnet bağlar.
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Hz. Peygamber Döneminin Kur’ân’la Çelişkili

Gibi Görünen Bazı Uygulamaları Nasıl
Yorumlanabilir?

 elişkili Görünen İşlemler, Kur’ân ve Sünnet’in
Ç
Kaldırdıkları veya Düzelttikleridir
Asr-ı Saâdet’te söz konusu edilebilir türden çelişkili uygulamalar yoktur. Bunlar, iyice incelendiği zaman görüleceği üzere, Kur’ân ve Sünnet tarafından kaldırılmış veya tashih edilmiş
olan tatbikatlardır; Câhiliye döneminden intikal etmiş olup, ilgili bölümlerinde açıklanan nedenlerle özgürleştirilmeleri zamanın akışına bırakılmış kölelere ilişkin uygulamalardır. Bunlar, İslâmî dönemde alınan ve Kıyâmet Günü’ne kadar alınacak
olan savaş esîrleri ile iligili değildir.
Ana konumuzla bağlantılı olarak aşağıda sunulacaklar,
Kur’ân ve Sünnet’in kendisinden önceki uygulamaları kaldırıcı veya düzeltici yeniliklerine misaller olarak değerlendirilebilir:
Misaller:
a) İslâm’dan önceki dönemde meşrû veya gayr-ı meşrû
savaş sonucu esîr alınabilir ve esîrler fidyeleri verilmediği takdirde köleleştirilebilir iken, esîri köleleştirme yerine karşılıksız
veya fidye karşılıklı salıverme sisteminin getirilmesi,1
b) Esîrliğin/câriyeliğin yalnızca meşrû savaş esîrliğine inhisar ettirilmesi,2
1. Muhammed 4.
2. Muhammed 4.
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c) Önceleri kendileriyle kayıtsız şartsız bir şekilde ilişkiye
girilen câriyelerle, iffetli olmaları koşuluyla ve ancak izinli ve
mehirli evlilikle ilişkiye girilebileceği hükmünün getirilmesi, 3
d) Câhiliye döneminde savaşta esîr düşen kadınlarla ele
geçirildiklerinde câriye statüsünde cinsel ilişkiye girilebilir iken,
İslâmî dönemde savaş sonrasında ve ancak bir âdet dönemi
veya doğum sonrasında nikâh yapılarak ilişkiye girilebilmesi,
Hâmilelik döneminde boşanan (veya esîr alınarak boşanmış konumuna düşürülen) kadının doğumdan önce
nikâhlanması Kur’ân tarafından yasaklanmıştır.4
e) Medîne döneminin başlangıcında Mescid-i Nebî’de
bile tanık olunabilen hür ve câriyelere ilişkin sınırsız ve ölçüsüz
giyim şeklinin İslâmî tesettür kuralları ile disipline edilmesi, 5
f) İslâm Savaş Esirliği Sistemi öncesinde câriyenin satılması/üzerindeki hukûkî hakların devredilmesi, onun devir
öncesindeki eşinden boşanmış olacağı mânasına gelirken, bu
câhilî hükmün geçersiz kılınması,
g) Mîrasçısız ölen âzâdlı câriyeye, yeni bir düzenleme ile
sadece onu âzâd edenin vâris olabilmesi, 6
h) Câhilî uygulamaların aksine hür eş varken câriye, câriye
varken hür eşle nikâhlanılamaması, 7
ı) İslâm öncesinde, ölen babaların hür veya câriye olan
eşleriyle ve iki kız kardeşle bir arada evlenilebilir iken bunun
Kur’ân’la yasaklanması.8
Bütün bu sayılanlar Kur’ân’ın ve Sünnet’in kendisinden önceki uygulamaları yürürlükten kaldıran yeniliklerine misal olarak verilebilir.
3. Nisâ 25.
4. Talâk 4; Nisâ 24; Ebû Dâvûd Nikâh 45.
5. Ahzâb 59; Nûr 31.
6. Buhârî Nikâh 18.
7. Nisâ 3, 24, 25.
8. İbn Kesîr, Nisâ 23.
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Bu arada öneminden ötürü geçmişteki uygulamaları kaldıran yeniliklerin yer aldığı Bakara, Nisâ, Nûr veAhzâb sûrelerinin
hicretin 5-7. yılları arasında, hattâ Nisâ sûresinin 24. âyeti gibi
bazı âyetlerin ise hicrî 8. yılda Huneyn savaşı sonrasında indirildiğini, dolayısıyla esîrler konusundaki inkılâbın geç dönemde gerçekleştirildiğini ve konulan genel prensiplerle yetinildiğini hatırlatmış olalım. Bunun içindir ki İslâm bilginleri, zarûret
sebebiyle somut örneklerden çok, âyetlerin lafızlarından hareketle içtihad yapmışlardır. Evrensel bir dîn için olması gereken
de buydu.
- Doğruları en iyi bilen Allah’tır.- diyor, sözü Allah’ın Resû
lü’nün hayatımıza rehber edinmemiz gereken uyarılarına bırakıyoruz:
“Halâl, Allah’ın Kitabı’nda halâl kıldıklarıdır. Haram da
Allah’ın Kitabı’nda haram kıldıklarıdır. Onun hüküm koymadığı
yerler de özgürlüğünüze açtığı alanlardır.” 9
Bu sebeple:
“Benden size bir söz/hüküm iletilirse onu Allah’ın Kitabı’na sunun. Ona uygunsa kabul edin. Değilse red edin.”10
9. Tirmizî Hn.1726; İ. Mace Hn.3367.
10. Benzeri bir hadîste de şöyle buyrulmaktadır:
Allah emirler verdi, onları uygulayın. Yasaklar koydu, onları çiğnemeyin. Sınırlar çizdi, onları da aşmayın. Unutmaksızın bazı alanlarda
da emirler verip yasaklar koymadı. Onları irdelemeyin.” Tâberânî filKebîr 22/222:Beyhâkî 10/12.
Fahruddîn er-Razî, et-Tefsîrul-Kebîr, Nisâ 24, 10/42.
Hakka sûresinin “Eğer o elçi Bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu
kıskıvrak yakalar, sonra da can damarını keserdik.” anlamındaki 44-46.
âyetlerinin penceresinden baktığımızda bu hadîsin metin yönünden sahih olduğunda hiç şüphe etmiyoruz.
Aşağıda Kur’ân’la Sünnet bağlantısına vurgu yapan bir tesbiti sunuyoruz:
Peygamberimizin Sünnet’i Kur’ânla bağlantılıdır
Sahâbîler, Allah’ın Resûlü’nün sözlerini Kur’ân’dan delillendirmeye son
derece arzuluydular. Kim böylesi bir amaçla yola çıkar, kalbini yöneltir ve
de selîm fıtratı çizgisinde özverili atılımlar yaparsa, Sünnet’in bütününün
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Köleleştirme ve Esîr Kadınlarla Nikâhsız İlişki

Ne Zaman Başladı?

Yukarıda yapılan açıklamalarda sorunun cevabına değinildi ise de konunun öneminden ötürü burada, kısmen tekrarı
da göze alarak bir özet sunacağız. Hz. Peygamber, Muhammed
sûresinin 4. âyeti ile temelleri atılan ve köleliğe alternatif oluşturan İslâm Savaş Esîrliği Sistemi’ne -önceki bölümlerde açıklanan çerçevede- işlerlik kazandırdı. Bu sebeple Bedir, Benî Mustalık, Huneyn ve Mekke Fethi’nde alınan esîrlerin hiçbirisi köleleştirilmedi. Çok büyük bir kısmı karşılıksız olmak üzere serbest bırakıldı. Sürgün edilen Benî Kaynuka ve Benî Nadir’den
esîr alınmadı. Kendilerinin seçtikleri hakemle Tevrat’a göra cezalandırılan Benî Kureyza’dan alınan esîrlerden bile köleleştirilen olmadı. Böylece esîrlerin özgürleştirilmesi için konulan
Kur’ân’î yasalar Câhiliye döneminden intikal eden kölelere de
teşmil edilerek kölesiz toplum oluşturulmaya başlandı. Hz. Peygamberin yetiştirdiği ilk Kur’ân nesli olan sahâbîler, Kur’ân ve
Sünnet çizgisinde yürüdü. Köleliğe tâviz vermedi.
Köleliği tabiîleştiren Sasânîler ve Bizanslıların olumsuz etkilerine rağmen Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osmân dönemlerinKur’ân’ı beyân ettiğini, ona ve Allah’ın ondaki murâdına açıklık getirdiğini anlar. Bu anlayış ilim mertebelerinin en yücesidir. Buna başarılı olan
Allah’a hamd etsin. Âciz kalan ise yalnızca kendi nefsini, gayretsizliği ve
yetersizliğini kınasın.
(İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdül Meâd, Nikâh Faslün bitahrîmil-cem’i beynel
-mereti ve ammetiha.)
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de fethedilen Suriye, Mısır, İran Irak ve Tunus’ta alınan esîrler
salıverildi veya yaşadıkları yerler fethedilip kendileri esîr edilen Hayber yahûdileri örneğinde görüldüğü gibi vergiye bağlanarak topraklarında bırakıldı. Emevîler dönemi ile birlikte
sapmalar başladı. Hz Peygamberin Veda Hutbesi’nde bile hatırlattığı “Câhiliyet dönemi uygulamaların geri dönülmemesi”
uyarısı hiç mi hiç dikkatae alınmadı. Yönetimde babadan oğula intikâl ile birlikte başlayan Kisrâlık/İmparatorluk devri, beraberinde Câhiliye döneminden beri bilinen köleliği de getirdi.
Odalık sistemini de başlattı. Üstelik yapılanlar Kur’ân’a onaylattırıldı. Sünnet’e dayandırıldı. Sözü, burada bir araştırmacı hocamıza bırakalım:
“Emevîlerle başlayan bu dönemde savaş esîrleri sürüler halinde satılmak üzere köle pazarlarına sürülmüşlerdir. Büyük yerleşim bölgelerinde “köle pazarlar”ı kurulmuştur. Pazarda arzın çok
olması nedeniyle köle fiatları düşmüş orta halli aileler de hizmetlerinde kullanmak üzere köle satın alabilir olmuşlardır. Böylece
kölesiz bir toplum oluşturma bir yana, toplumda kölelerin sayısı
günden güne artmaya başlamıştır.
Üretim ve hizmet sektörü giderek köle hizmetine endekslenmiş ve köleler toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu çarpık Emevî zihniyetini köleler bakımından sürdürmek
Emevîlerden iktidarı zorla ele geçiren Abbâsîlerin de işine gelmiştir. Kölelerin varlığı ve giderek çoğalıyor olmaları artık doğal karşılanır olmuştur.
Müçtehid İmâmlar köle sınıfının vazgeçilemez olduğu bu dönemde hayata gözlerini açmışlardır. Zihinleri, düşünceleri köleli toplum şartlarında şekillenmiştir. İdeal olarak kölesiz bir toplum özlüyor olabilirler miydi? Öyle olsa bile konu artık Müçtehid
İmâmların gücünü aşan bir boyuta ulaşmıştı.
Bu nedenle kölelerin hakları ve yükümlülükleriyle ilgili ancak
pansuman tedbirler olarak nitelenebilecek, kısmen pratiğe yansımış teorik düşünceler ortaya koyabilmişlerdir. Fıkıhta kölelerle il-
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gili hükümler toplumdaki sayıları oranında olmuştur. Temizlikten
ibâdete, muâmelâttan cinâyâta kadar kölelerle ilgili ahkâm neredeyse fıkhın yarısını oluşturur.”11
Selçuklular ve Osmânlılar da târihten mîras aldıkları kölelik
sistemini, -uygulamada yumuşatarak- devam ettirdiler. Osmân
ve Orhan Beyler zamanında köleleştirmeye gidilmedi ve Fâtih
dönemine kadar odalık sistemine geçilmediyse de, bu anlayış
ve uygulama sürdürülemedi.
Bu gün için daha da acı olanı, geleneksel fıkhın kölelik anlayışı ve uygulamalarını Kur’ân ve Sünnet süzgeçinden geçiremeyerek, olduğu gibi alan ve genlenekselcilik adına savunmaya kalkışan âlimlerimizin mevcudiyetidir.12

11. Prof. Dr. Hamza Aktan, “Hz. Peygamber Döneminde Kölelik Olgusu ve İnsan
Özgürlüğüne Kur’ânî Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fatültesi Dergisi, Sy.16, s. 59-79, Erzurum 2001.
12. Gelenekselcilik Adına İlmî Körlük
Akademik ünvanlı bazı ilim adamlarımız, okuduğunuz bu kitabımızdan
ve delillendirerek açıkladığımız görüşlerimizden kendilerine söz edilince
onların önemli bir bölümü, bizi red sadedinde kölelik ve odalık sistemini savunur olmuşlardır. Üstelik bir de, Câhiliye döneminden intikâl eden
köleler olup olmadıklarını bilmeden, “falanca sahâbînin şu kadar, filanca
sahâbînin de bu kadar kölesi vardı,”şeklinde gerçekliği ve ilmî değeri olmayan laflar etmişlerdir.
Bizi üzen söz konusu ilim adamlarımızın bize yönelik eleştirileri değil,
onların İslâm’ı, Kur’ân’la ve Kur’ân bağlantılı olan Sahîh Sünnet’le değil,
İslâm’dan sapmaları yansıtan târihî rivâyetlerle anlamaya ve açıklamaya
çalışır olmalarıdır. Onların bu anlayışına göre babadan oğula intikal eden
siyâsî yönetim sistemi işletilebilir, köle edinilebilir ve köle pazarından
câriye satın alınarak nikâhsız ilişkiye girilebilir. Bu uygulama tavsiye edilmez ise de yapılabilir ve günahkâr kılmaz. Çünkü onlara göre İslâm -kaldımayı hedef olarak göstermişse de-köleliği/odalık edinmeyi ilgâ etmemiş/
kaldırmamıştır..
Kur’ân’sız ve Sünnet’siz olarak yalnızca târihî kültürel birikimden hareketle
İslâm nasıl anlaşılabilir, nasıl anlatılabilir ve temsil edilebilir?
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 öleleştirme ve Odalık Alma Uygulamalarının
K
Sebepleri

Esîrlerin köleleştirilmesi ve odalıklaştırılması şeklindeki insanlık değerleriyle çatışan uygulamanın ana sebebinin bütün
Peygamberlerin teblîği olan İslâm’dan sapma olduğunu beyan
ederek soralım:
Kitabımızda açıklanan yasaklayıcı nitelikteki Kur’ânî
ve Nebevî gerçekler ortada iken, savaş esîrleri nasıl köleleştirilmişler ve nasıl odalık edinilmişlerdir? Sebepler nelerdir?
Yaşadığımız dönemde Müslümanların hayatlarında görülen laik yönetim ve yasalar, içki, kumar, zinâ ve fâiz uygulamaları onların İslâm’a göre meşrû olduklarını göstermediği gibi
İslâm Târihî boyunca yapılanların bütünün de İslâm’a uygun olduğu söylenemez.
Önce bazı örnekler vermek istiyoruz:
I- Yüce Rabbimiz, yönetimle ilgili olarak Kur’ân âyetleriyle
îman, adâlet, liyâkat ve şûra ilkelerini koymuştur.13Şânlı Peygamberimiz de bu âyetler çizgisinde yaşamış ve yaşanılmasını
emretmiş; kendisinden sonra Müslümanları yönetme yetkisini
hiç bir kişiye, aileye ve kabîleye vermemiştir. Çünkü Allah’ın vermediğini o da veremezdi.14
13. Nisâ 58-59; Âl-i İmrân 159; Şûra 37.
14. Yûnus 15.
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Müslümanların kendilerinin seçeceği yöneticilerle yönetilmesi ilkesini korumak ve babadan oğula intikal sistemine karşı
durmak için sahâbîlerden ve tâbiînden binlerce insan can vermişlerdir.
Böyle iken Mu’aviye b. Ebû Süfyân’ın başlattığı Kisrâlıkİmparatorluk sistemi zamanımıza kadar sürdürülmüş, kılıcın
kabul ettirdiği uygulama olarak meşrûlaştırılmıştır. Şimdi İslâm
Târihî boyunca yaşatılmış bu İslâm dışı yapıyı, asırlar boyunca
korunduğu ve pek çok İslâm âlimi tarafından onaylandığı için
meşrû görebilir misiniz?
Yapılabilecek itirazlarla ana mesajımıza gölge düşürülmemesi için vereceğimiz diğer iki misâli, üzerinde düşünülmesi için dipnotta sunacağız.15
15. Recm Cezası
I- Hz. Peygamber, Medîne döneminde, Tevrat’ta bulunan zinâ cezası Recmi,
asliyetini koruyan ilâhî bir hüküm olduğu yargısıyla uygulamıştır. Bununla
da övünmüştür. (Levililer Bab 20, Cümle 10, İbn Kesîr, Mâide 33) Ancak
Tevrat’ın bu hükmünü kaldıran ve zinâ cezasını yüz celde/sopa olarak belirleyen Kur’ân’ın Nûr sûresinin 2. âyetinin ilgili hükmünden sonra onun Recm
uyguladığına ilişkin hiç bir sahîh rivâyet de yoktur. Üstelik Kur’ân, belirlediği
100 celde cezasınının dışında bir başka ceza olmadığını da kanıtlamaktadır.
(Evliler için de 100 celde cezasına işaret eden el-Azab için bak Nûr 2, 8;
Nisâ 25; Ahzâb 30)
Böyle iken Kur’ân’ın belirlediği 100 sopa cezası bekârlara, Tevrat’ın Kur’ânla
onaylanmayan (mensûh) Recm hükmü ise evlilere tahsis edilerek uygulamaya hâkim kılınmıştır. Şimdi siz, Kur’ân ve Sünnet ortada iken tarihler boyu teoriye ve uygulamaya hâkim kılındığı için insan hayatını sonlandıran Recmi,
Kur’ân’da yer alan Hırsızlık haddi ve Kısâs gibi bir İslâmî yasa olarak kabul
edebilir misiniz? (Mâide 38; Bakara 178) Tazîr cezası olarak verilebileceğini meşrû görebilir misiniz?Sübûtu ve delâleti yönünden farklı şekillerde
yorumlanabilir târihî rivâyetleri Kur’ân gerçekleri üzerine çıkaranlara elbette
sözümüz yoktur. Genil bildi için bak. Ali Rıza Demircan İslâm’a Göre Cinsel
Hayat Ensar 2011
İslâm’dan Çıkanın (Mürted) Öldürülmesi
II- Kur’ân ve Sünnet, İslâm Toplumu’na fiilen ve fikren başkaldırıyı/
savaşı içine alan irtidâtlara (İslâm’dan çıkışlara) savaş açmış ve ölüm
cezası vermiştir. (Mâide 33) “Dînini değiştirenleri öldürünüz.” hadîsi de
hiç şüphesiz savaş açanlara ilişkindir.(el-Camiüs-Sağîr Men Beddele…)
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Verilen bu örneklerden sonra ana konumuza geçebiliriz.
Bir taraftan Kur’ân ve Sünnet ölçüleri çizgisinde Hz. Ebû
Bekir’in Ridde savaşları ve Suriye’nin fethinde alınan esîrleri özgürleştirme uygulamaları.16 Analarından hür doğan insanların
köleleştirilmesine karşı çıkarak, yönetimine Arapların köleleştirilmesini yasaklayarak başlayan ve çıkarılan aykırı ve karşıt seslere rağmen Mısır, İran ve Irak’ta alınan binlerce esîri serbest bırakan ve de sanatkârlar ve çiftçilerin esîrleştirilmesini yasaklayan Hz. Ömer’in tatbikatı ve onu izleyen Hz. Osmân’ın müsbet
icraatı.17 Bir diğer anlatımla câhiliyet döneminden intikal eden
İsyan başkaldırısını içermeyen soyut dinden çıkış olan irtidâtlara
bildirilen Kur’ânî ceza da Cehenennem ateşi olmuştur. (Bakara 217;
Al-i İmrân 86-89) Kendisinin kabul ettirilmesi konusunda baskı yapılmasını yasaklayan (Bakara 256) ve îmandan sonra küfre sapılmasını
yalnızca âhiret cezasıyla tehdit eden Kur’ân ortada iken, bir takım
yorumlarla mümin iken kâfir olan herkese ölüm cezası takdir edilmiş
ve uygulanmıştır.
Şimdi târihler boyu onaylandı ve tatbik edildiği için bu hüküm doğrulanabilir, İslâmî olarak vasıflandırılabilir mi?
16. Hz. Ömer, Hz. Ebekir’in hilafeti döneminde mürtedlerle yapılan savaşlardanda alınan esirleri, kendi hilfeti döneminde serbest bırakmıştır.(İbn Kuteybe el-İmame ves-Siyase,2/99)
17. Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, 2/235-244; İbn’ül-Esîr, el-Kâmil fit-Târih Tercümesi 3/88-150.
Hz. Ömer ve Ömer b. Abdülazîz’in Kölelik Karşıtı Uygulamaları
“Mısırda Müslümanlarla savaşan bazı köylerin halkı Amr b. Âs tarafından esîr edilip Medîneye gönderildi. Halife Ömer b. Hattâb onları
geri gönderdi. Onları ve Kıptî topluluğunu zimmet ehlinden saydı.”
(Fütûhül-Buldân s. 309)
Halife Ömer’in buyruklarıyla işlem yapan Amr b. Âs da, Mısırlılarla şöylece
akit yapmıştı:
“Onlar malları, canları, kadınları ve çocukları konusunda emin olacaklardır. Kendilerinden hiç kimse satılmayacaktır. Artırılmaması
şartıyla harâç (vergi) ödeyeceklerdir. Düşmanlarına karşı da korunacaklardır.” (Fütûhül-Büldan s. 312)
Çünkü Ömerin şu hıtabı Amr’ı yönlendiriyordu: - Ey Amr! Ne zamandan
beri analarından hür doğan insanları köleleştirmeye başladın? (İbn
Kayyim, Sîret-ü Ömer)
Mağribde feth edilen Berkâ halkından Lüvata köyü hakkında Halîfe İkinci

290

Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri

mevcut kölelere yenilerinin ilave edilmemesi; fethedilen ülke
halklarına, kendi mallarının işleticileri olarak vergi veren hür vatandaşlar statüsü tanınması; böylece Hz. Peygamber’le başlayan kölesiz bir toplum oluşturma sürecinin devam ettirilmesi.
Diğer taraftan İslâm Târihî boyunca köleleştirilen ve kurulan esîr pazarlarında alınıp satılarak kendileriyle cinsel ilişkiye
girilen câriyeler. Bütün bunları nasıl anlayacak ve izah edeceğiz? Önce yukarıda değinilen gerçeğe tekrar işaret edelim. Çoğunluk tarafından onaylanarak târihî dönemler boyunca sürdürülen uygulamalar, onların İslâm’a göre geçerli olduklarını
göstermez. Bize göre köleleştirme/odalıklaştırma uygulamalarının başlıca nedenleri şunlardır:
1- Kur’ân ve Sünnet’in onay vermediği şekilde siyasî
ve ekonomik amaçlarla savaşa girilmesi.
İslâm, ancak zulme uğratılmak, savaş açılmak, aleyhte ittifaklar oluşturulmak ve İslâmî teblîği ve yaşamı engellemek gibi
sebeplerle savaş yapılmasını onaylarken, bu sebepler dışında
siyasî ve ekonomik amaçlarla savaşa girilmiştir. Esîr tüccarlarının savaşa katılarak savaş sonrasında ve hattâ savaş meydanında esîrleri hemen satın alması, bu konuda güdülen amacın ne
olduğunu gösteren ençarpıcı örnektir.
2- Düşman çökertilmeden ganimet amacıyla esîr
alınması.
Siyasî ve ekonomik amaçlarla savaşa girildiği gibi gelecektekilere ibret teşkil edecek şekilde düşmanın gücü kırılmadan
ve stratejik hedefleri yok edilmeden ganimete konmak amacıyla esîr alınmıştır. Oysa ki Rabbimiz, bu amaçla esîr alınmasını
Peygamberimize bile yasaklamıştır.
Yukarıda iki madde halinde değinilen amaçlarla değil de
Ömer de şu emri yazdı:
-Kimin yanında Lüvata’lı bir kadın varsa, onu babasından evlenmek
için istesin veya ailesine iade etsin.” (F. Büldân s. 323)
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meşrû gayelerle savaşa girilseydi, alınan esîrler mâkul sayıda
olur ve bu sayı kitabımızda açıkladığımız önlemler ve görevlerle iç bünyede problemsiz olarak eritilebilirdi. Hele hele Allah’ın
rızâsı hedeflenerek yapılacak savaş sonrasında İslâm Devleti ve mücâhidler, Hz. Peygamber’in Kur’ânî tercihler çizgisinde örneklendirdiği ve Hz. Ömer’in, Salahaddin Eyyûbî’nin ve
Osmânlılar’ın ilk dönemlerinde Osmân ve Orhan Beylerin çoğunlukla uyguladığı şekilde esîrleri karşılıksız olarak bırakma
yoluna gidilebilseydi, köleleştirme/odalıklaştırma uygulamasına gerek kalmazdı.
3- Mücâhidlerin esîrlerin fidyelerini bir an önce almak
istemesi sebebiyle iç dinamiklerin işletilememesi.
Bir taraftan alınan binlerce esîrin yedirilip içirilmesi, sağlıklarının korunarak istihdâm edilmesi, güvenliklerinin sağlanması ve oluşturabilecekleri kaosun engellenmesi problemi, diğer
taraftan esîrlerden alınması yasal olan fidyenin yorgun savaşçılar tarafından bir an önce elde edilmek istenmesi, esîrlerin köleleştirilmesi yolunu açmıştır. Çünkü Zekât, Kitâbet, cezalar ve
kefâretler gibi esîrlerin âzâdını sağlayıcı yolların işletilmesi için
gerekli süreç sağlanamamıştır.
Eğri zeminde kurulan binalar da eğri olacağı için, değinilen
problem ve talep esîr pazarlarını oluşturmuştur. İnsan alım-satımı bir sektör haline gelmiş, İslâm ülkeleri yönetimlerinde, örneğin Osmânlı Devleti’nde esîr ticâreti resmî göevlilerin atandığı vergi kaynağı bir kurum haline dönüştürülmüştür.
4- Mütekâbiliyet sisteminin köleliği meşrûlaştırma
kuralı olarak işletilmesi.
Esîrlerimizin köleleştirildiği gerekçesiyle mütekâbiliyet
prensibi devreye sokularak köleleştirme ve odalık edinme yoluna gidilmiştir. Bilindiği üzere, saldırılara karşılık vermek, açılan savaşa mukâbele etmek mütekâbiliyettir/benzeri ile karşılık vermektir. Bu prensip, Kur’ân onaylıdır. Ne var ki bu pren-
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sip, esîrlerin işkence ile öldürülmesi, kadınlara tecâvüz edilmesi ve onların köleleştirilmesi gibi İslâm esaslârına aykırı işlemleri meşrûlaştırmaz.
Yukarıda dört maddede özetlenenler elbette bütünüyle ve
kasıtla İslâm’a aykırılık olsun diye yapılmadı. Yanılgıları besleyen anlayışlar da oldu. Şimdi sebepleri açıklamaya devam ederek onlara bakmaya çalışalım.
5- Câhiliye Toplumu’ndan intikal eden ve kölelik
statüsü korunanlarla, İslâmî dönemde esîr
alınanların arasının ayrılamaması.
Kur’ân’ın indirildiği Mekke ve Medîne Toplumu’nda hürler yanısıra mevâlîler/âzâdlılar, esîrler, köleler ve köleleştirilen
câriyeler de vardı.
Hicrî 2-8. yılları arasında oluşan İslâm Savaş Esîrliği Sistemi, esîrlere ilişkin karşılıksız veya fidye karşılıklı olarak özgürleştirme presiplerini koyarken, bu köle ve köleleştirilen câriyeleri
savaş esîrleri kapsamına alarak âzâd edilmelerini teşvik ettiyse
de, ilgili bölümde açıklanan sebeplerle, birden âzâd etmedi. Ne
var ki, Câhiliye döneminden intikal eden bu erkek ve kadın kölelere ilişkin henüz yürürlükte olan uygulamalar -bilerek veya
bilmeyerek- İslâmî dönemde alınan esîrlerin bütününe teşmîl
edilerek esîrler köleleştirildi. Oysaki Hz. Peygamber, hiçbir esîri
köleleştirmemiş ve köleleştirilmesine onay vermemişti. Müslümanlar, kölelere iyi muâmele ettiğinden, sözü edilen köleleştirilmiş insanlar da baş kaldırmamışlardır.
6- Genelde esîrlik ile bunun ileri aşaması olan
kölelik arasında ayırım yapılamaması, bir diğer
anlatımla esîrlere, karşılıksız veya fidye karşılıklı
olarak işlem yapmanın dışında bir üçüncü yola
gidilemeyeceğinin göz ardı edilmesi.
Câhiliye toplumunda köleler, esîr edildikten sonra fidyeleri
verilmediği için köleleştirilmişlerdir. İslâm, meşrû kıldığı şartlar
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içinde esîr almayı kabul etmiş, fakat köleleştirmeyi onaylamamıştır. Esâretle kölelik arasını ayırmıştır. Aralarında çok büyük
farklar olmasına rağmen fidye hakkını devir, alım-satım yoluyla köleleştirme olarak algılanmış ve uygulanmıştır. Burada bu
vesîle ile her kölenin esîr, ama her esîrin köle olmadığını açıklamış olalım.
7. Kur’ân’da doğrudan “köle” mânasına gelen bir tek
kelime yok iken, bu konuyla ilgili temel kavramlar
olan Rakabe, Mâ Meleket Eymân, Abd ve Eme gibi
kavramlara hep köle mânası verilmesi.
Kur’ân’da kullanılan bazı kelimelerin ve kavramların birbiriyle anlam yakınlığı varsa da aynîliği yoktur. Böyle iken
Kur’ânda kullanılan ve mâna farklılıkları olan Abd, Eme, Ma Meleket Eymân ve Rakabe gibi kavramların hepsi, büyük bir yanılgıyla “köle” olarak anlaşılmış ve uygulamaya sokulmuştur. Daha
açık bir anlatımla ifade edersek geleneksel hukukumuzda esîr,
esareti ile birlikte köleleştirildiği için esir köle ayırımı yapılmamıştır. Bu kavramlara ilişkin geniş bilgi, ilgili bölümde verilmiştir.
8- Konuyla ilgili âyetlerdeki edatların ve kelimelerin
dil kuralları çiğnenerek anlaşılmak istendiği gibi
anlamlandırılması.
Kur’ân’ın, örneğin Müminun 5-6, Bakara 177, 178, 221;
Nisâ 3, 24, 25, 36; Tevbe 60; Nûr 32, 33, 58; Ahzâb 50 ve benzeri âyetleri, aralarında ilişkiler kurulmadan, edatların ve kelimelerin zâhirî anlamları dikkate alınmadan, anlaşılmak istendiği
gibi anlamlandırılmıştır. İslâm âlimleri arasındaki içtihad farklılıkları da mevcut sosyal yapının ve egemen kadroların tercihleri istikâmetinde kullanılmıştır. Tatbikatta ise doğru kavrayışlara değil, doğru kabul edilmek istenen anlayışlara yer verilmiştir.
9- İnsanların en güzel kıvâmda yaratılmış ve hür
iradeleriyle kulluk yapmakla yükümlü kılınmış
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mükerrem varlıklar olduğundan gaflet edilerek,
Kur’ân’a ve Sünnet’e bütüncül olarak bakıl(a)
maması ve Mekâsıdüş-Şerîa’ya yer verilmemesi.
Sahâbîler tarafından on binlerce şehid verilerek karşı mücadele verilmesine rağmen yönetimde babadan oğula intikâl sistemini meşrûlaştıran Emevîler ve onları tâkîben
Abbâsîler, ekonomik kaynak görerek köleleştirmeyi bilerek
meşrûlaştırmışlardır. Köleleştirme yoluyla da “odalık sistemini”
oturtmuşlardır.
İnsanların Allah’a ibâdet ve bâtıl egemen güçler olan
Tâğût’ tan sakınma amacıyla yaratılan varlıklar olduğu unutulmuştur. Kur’an ve Sünnet’in yücelttiği ve varmak istediği amaç
hiç mi hiç dikkate alınmamıştır.
Bu kitapta sunulan âyetler ve Hz. Peygamber’den aktarılan sözler ve uygulamalar sathî/yüzeysel olarak incelendiğinde bile, insan İslâm’ın amacının köleliği ve kadınların istismâr
edilmesini kökünden yasaklamak olduğunu ve açık bir şekilde
yasakladığını, şüpheye yer vermeyecek bir şekilde kavrar. Hele
hele aşağıda örneklendirilebileceği üzere “İslâm tedrîcîliği esas
almıştır” gibi mâzeret içerikli yorumlara gidilemeyeceğini idrak
eder.
İslâm, örneğin fâizi ve zinâyı yeryüzünden kaldırabileceği için yasaklamamıştır ki köleliği birden kaldıramayacağı
için tedrîcî yolla; bir süreç içinde kaldırmayı hedeflemiş olsun.
Tedrcîlîk iddiaları hâlâ sürdürülmesine rağmen, ne hikmettir 14
asır boyunca kölelik ve odalık sistemi ne fikren ne de fiilen kaldırılabilmiştir. Aslında sanıldığı gibi köleliği ve odalık sistemini
fıkhımız da Osmânlı Devleti de ve yaşamakta olan ulemâmız da
kaldırmamıştır.
10- Kisrâlığa /İmparatorluğa dönüştürülen
yönetimin baskıları altında İslâmî doğrulara
göre şekillendirilemeyen sosyal yapının bilerek
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veya bilmeyerek meşrûlaştırıcı ictihâdlarla
onaylanması ve Allah’ın rızâsı ve âhiret
sorumluğunun yönlendirici olmaktan çıkması.
Bu sebep de, köleleştirme ve odalık edinmenin yüreklendirici unsuru olmuştur. Bu sebebin târihî devirlerde olduğu
kadar, dönemizde de geçerli olduğu açıktır. Meselâ suça bire
bir ceza olan Kısâs’ı, zinâ ve hırsızlığa ilişkin cezaları ve mîras
sistemini kabulde zorlanan ve baskıcı laikliği onaylayan bazı
ilâhiyatçılarımızın yaklaşımları, kendilerine istikbâl vaad eden
egemen yapıyı meşrûlaştırma girişimlerinden başka nasıl izah
edilebilir?
Doğruları en iyi bilen Allah’tır ve hamdimiz de yalnızca O’nadır.
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Modern/Rûhsal Köleliğin Ana Sebebi

Yaptığımız bu çalışmada, dönemimize yönelik amaçlarımızdan birinin “İslâm’ın geleneksel kölelik gibi onunla aynı zâlim
rûhu taşıyan modern köleliği de red ettiğini insanlarımızın bilgisine sunmak” olarak belirlemiştik. Şimdi bu konuya açıklık getirmeye çalışalım. Önce geleneksel kölelik gibi modern köleliğin
ana sebebinin de İslâm’dan sapma olduğunu ve kurtuluşun da
ancak İslâm’a dönüşle mümkün olacağına işaret edelim.
Kısmen devam etmekle birlikte insanlığın geleneksel kölelikten büyük ölçüde kurtuluşu görünürde elbette bir başarıdır ve gelişmedir. Ancak geleneksel köleliği doğuran “Allah’ın
egemenliğini tanımaz maddeci yapı” varlığını sürdürdüğü
için kölelik ve odalık sistemi yeni boyutlar kazanarak daha kapsamlı, daha zâlim ve daha sömürücü olan modern köleliğe dönüşmüştür. Üstelik milyonları değil milyarlarca insanı boyunduruğu altına almıştır. 18
***
Allah gökleri ve yeryüzünü insan için yaratmıştır. İnsanı da kendi zâtına ibâdet etmesi için halketmiştir. Daha açık
bir anlatımla ona, kendi egemenliğini tanıması, Peygamberleri aracılığıyla bildirdiği İslâmî çizgide yaşaması ve kendisini
ilâhlaştırmak veya köleleştirmekten kaçınması için hayat bahşetmiştir. Ebedî kılacağı Cennet’i ibâdet görevini üstlenecek,
18. İnternette “Modern Dünyada Kölelik” yazılarak yapılacak kısacık bir araştırma bizi, kahredici çağdaş gerçeklerle karşılaştıracaktır.
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Cehennem’i de egemenliğini tanımayacak ve kabullenmeyecek insan için hazırlamıştır.
Genelde bütün Peygamberlerin özelde Hz. Muhammed’in
teblîği olan İslâm, Allah’ın egemenliğini sembolize eden kurallar bütünüdür.
Yüce Allah, mutlak egemenliği yalnızca kendi zâtına özgü
kıldığını, kendilerine irade hürriyeti verdiği insanlara Kur’ân-ı
Kerîm’de şöyle açıklar:
[“... Dikkat edin, yaratmak ve kanun koymak hakkı
O’nundur.”
“... Elbetteki emir vermek ve yasaklamak hakkı yalnız
Allah’ındır. O, ancak kendi hâkimiyetini tanımanızı emretmiştir. İşte gerçek din ancak budur. . .”
“Allah hâkimler hâkimi değil mi?”]19
Müslümanlar, varlığına ve yüce sıfatlarına inanmalarının
gereği olarak Allah’ı mutlak hâkim (egemen) olarak kabul etmekle mükelleftirler.
Allah, kayıtsız şartsız egemendir. Onun egemenliğini kabulde gerçek özgürlük vardır. O, emirleri ve yasakları ile belirlemediği alanlarda hâkimiyet hakkını evrensel kıldığı elçisi Hz.
Muhammed’e vermiştir.
-Salât ve selâm üzerine olsun- O’nun, buyruklarıyla açıklık
getirmediği alanlarda ise hâkimiyet, toplumun îmanlı fertlerinin kendi aralarından adâlet, liyâkat ve şûra (seçim) yöntemiyle
seçip görevlendireceği bilgili yöneticilere bırakılmıştır.”20
Allah’ın egemenliğini yansıtan İslâm Dîni, değişmez-değiştirilemezleriyle insan hayatını bütünüyle kuşatan ve insanın insanı sömürmesini engelleyen ilâhî bir nizamdır. Onun değişmez-değiştirilemez düstûrlarını şöylece özetleyebiliriz:
19. Sırasıyla bak. Araf 54; Yûsuf 40; Tin 8.
20. Ali Rıza Demircan, Süleymâniye Minberinden İslâm Nizamı, Beyan İst. 2008,
s. 278.
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“Allah’ın egemenliği, bütün ferdî ve toplumsal egemenliklerin
üstündedir. Renk ve dil farklılıkları içinde insanlar insan olarak hür
ve de eşit haklara sahip olarak doğarlar. Üstünlük Allah’a îmanda
ve O’nun buyruklarına göre yaşantıdadır.
Allah’a açık isyan ve insan hakları ve özgürlüklerine tecâvüz
eylemleri dışında hürriyetler sınırlandırılamaz. Can-mal -mesken
dokunulmazlığı, vicdan ve dîn hürriyeti, örgütlenme, öğretim,
seçme ve seçilme hakları gibi temel haklar ve özgürlükler, Allah’ın
verdiği görev nitelikli çiğnenemez ve devredilemez değerlerdir.
Adâlet, liyâkatlileri görevlendirme, şûra (danışma- seçim)
yönetimde esas alınacak kurallardır. Sözlü, yazılı ve fiilî eylemlerle
faydalılara yönlendirip zararlılardan sakındırma, güçleri ölçüsünde bütün fertlerin katılım görevleridir. İnsanlara zulüm ve canlılara işkence yasaktır.
Allah’ın koyduğu yasalar ve bu yasalarla bağlantılı aklî prensipler herkesi bağlar. Akitlere ve sözleşmelere bağlılık görevdir. Cezalar şahsidir. Yargı kararıyla suça bire bir ceza yöntemi olan kısas
ilkedir. Barış esastır. Toplumsal hayatın kaynağı ve nesillenmenin
yöntemi, nikâh akdine dayalı aile düzenidir. Mîras haktır. İnsan öldürme, zinâ, zinâ iftirası, hırsızlık ve meşrû yönetime silâhlı başkaldırı cezaî müeyyideli yasaklardır. Bu ilâhî yasaklar yanısıra inançlara baskı, içki, kumar, fâiz, rüşvet, zulüm ve iftira gibi haramlaryasaklar meşrûlaştırılamaz fiillerdir. İnancı ne olursa olsun saldırgan olmayan herkese adâletli olmak, hukûkî ve ikramkâr olmak
da ahlâkî görevdir.
Hayatın amacı, bu temel buyruklar-düstûrlar, namaz, oruç,
zekât ve hac gibi özel ibâdetler çizgisinde kulluk bilinci içinde yaşayarak ebedî hayatın mutluluğuna ermektir.” 21
İslâm’a bu çerçeve içinde inanmak, insanın insan üzerinde ancak Allah’ın koyduğu ve Hz. Muhammed’in açıklayıp örneklendirdiği değiştirilemez kurallar çerçevesinde egemenlik
kurulabileceğini kabul etmektir. Değiştirilemez düstûrların be21. Ali Rıza Demircan, Cuma Mesajları, Beyan, İst. 2008, s. 76.
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lirlemediği alanlardaki yasal çerçeveyi belirleyecek otorite ise
akıl, ilim ve çoğunluğun onayladığı görüştür.
Sırasıyla vahiy, akıl, ilim ve toplumsal çoğunluğun îmanî
ve yasal otorite olacağı bir sosyal yapıda, mutlak anlamda insan insana egemen olamaz, insan insanı sömüremez, çıkarları gerektirdiği için insan üzerinde zâlimleşemez. Ama demokrasilerde olduğu gibi, insanın insan üzerindeki yasal, fakat sınırlı egemenliğini mutlak bir egemenlik olarak algılayanlar, bir
diğer ifadeyle insanı, Allah’ın yerine hayatın merkezine koyarak
tanrılaştıranlar köleleştirme yolunu açarlar. Özetlersek İslâm dışılıkta kölelik mukadderdir.
Yaşadığımız dönemde olduğu gibi Kur’ân’ın Mele’ ve Müstekbir olarak isimlendirdiği siyasîler, bürokratlar, ilmî- askerî rical ve kapital sahipleri gibi yaşadıkları toplumda nefisleri adına
egemenleşen inkârcı zâlimlerin tanrılaşma veya köleleştirme
atılımları kaçınılmazdır. Çünkü bu gibi egemen kadrolar, kendilerini zulümleriyle ma’nen tanrılaştırmadıkça ve zayıfları rûhen
ve bedenen köleleştirmedikçe insanları sömüremeyeceklerini
ve onlara istedikleri gibi hâkim olamayacaklarını bilirler.
Onlar, nefislerini ve sistemlerini tanrılaştırmadıkça veya zayıfları egemenlikleri altına alarak ma’nen köleleştirmedikçe:
Maddeci temellere dayalı bir eğitim ve medya düzeni oluşturamayacaklarını, değer yargılarını değiştiremeyeceklerini, kasıtla insan öldürenler için ölüm cezasını kaldıramayacaklarını, fâizi
meşrûlaştıramayacaklarını, zinâyı yasallaştıramayacaklarını, eşcinselliği onaylatamayacaklarını, haksız vergiler koyamayacaklarını, toplumun ekonomik imkânlarını kendilerinin ve yandaşlarının tekeline akıtamayacaklarını, halkın denetleyemeyeceği bir
yapı kuramayacaklarını, insanları yabancı güç odaklarının yönetimine bağlayamayacaklarını, insanlığı sömürü amaçlı ittifaklar
oluşturamayacaklarını bilirler.
***
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Bütün Peygamberlerin; Hz. İbrâhim’in, Hz. Mûsâ’nın, Hz.
Îsa’nın ve son ve evrensel ilâhî elçi Hz. Muhammed’in çağrısı
olan İslâm’ı kabul etmeyen veya kabul ettiği halde izini sürmeyen ve böylece kendi egemenliklerini kuran ve aslında azınlığı
oluşturan insanlar, târihî dönemlerde rûh köleliği yanısıra geleneksel köleliği tesis ettikleri gibi, dönemlerimizde de çok daha
yıkıcı boyutlu olan modern köleliği oluşturup geliştirmişlerdir.
Modern kölelik, geleneksel kölelik gibi Allah’ı, insanlığa
gönderdiği İslâm Dîni’nin yasaları çizgisinde egemen kabul
edememenin tabîî sonucu olmuştur.
İnsanlar artık kitleler halinde ideolojilerin kölesidir. Büyük
sermaye sahiplerinin kölesidir. Azgınlaştırılan şehvetlerinin kölesidir. Üretimin ve tüketimin kölesidir. Askerî hegemonyaların
kölesidir. Siyasî ve ekonomik tehditlerin, işgallerin ve korkuların kölesidir. Âhiret sorgulamasının varlığına inanılmadan yaşanan dünya hayatının kölesidir.
Ne var ki modern kölelikte insanlar köleleştirildiklerinin bilincinde bile değildirler. Altın kalemlerin Hak olan iyiyi yazabileceği, nükleer enerjinin/dev fabrikaların doğruyu üretebileceği, teknoloji harikası uçakların güzele ulaştırabileceği, ulusal ve
uluslar arası kuruluşların adâleti tevzi edebileceği, Cennet arzusu ve Cehennem korkusu ile yaşanmayan dünyanın mutluluğa
erdirebileceği sanılmaktadır.
İslâm’sız dünya istikrârı ve âhiret saadeti sağlanabilecek olsaydı, bütün varlıkların yaratıcısı ve insanın hâlıkı olan Allah,
Peygamberlerini gönderir, yasaları olan kitaplarını indirir miydi? Evrensel kılınan Peygamber Hz. Muhammed gelir, son ilâhî
mesaj Ku’rân, onun aracılığıyla teblîğ edilir, örneklendirilir miydi? Pekiştirelim, İslâmsızlık geleneksel köleliğe de açık modern
köleliktir, bir diğer anlatımla rûhsal köleliktir.
Bu bölümümüzü modern köleliğin geleneksel kölelikten
daha yıkıcı ve yakıcı olduğuna işaret eden tesbitlerle bitirelim.
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Tarihten Günümüze Köle Karakterli İnsanlar
…Târihe baktığımızda kadîm zamanların köleleri, köle olduklarını biliyorlardı ve bir gün kurtulma umutları vardı. Bir
eşya gibi köle adıyla alınıp satılırlardı. Yükümlülükleri çoktu,
ağır işlerde çalıştırılırlardı, hiçbir hakları yoktu. Günümüzle kıyasladığımızda en azından açlık sorunları yoktu. Aç ve açıkta
kalma dertleri yoktu. Oysaki modern zamanların köleleri böyle mi?
Modern kölelik de çağ atlamış, isim değiştirmiş sadece.
Esasında değişen bir şey yok...
Kadîm zamanlarda Firavunun ya da bir kralın adamlarının
elinde kılıçla insan öldürmesiyle, Emperyalizmin ve sömürgeciliğin kimyasal bombayla insan öldürmesi arasında bir fark var
mı? Irgat olarak çalışan, deve ve at bakıcılığı yapan köleyle, modern fabrikalarda karın tokluğuna çalışıp patronlarını zengin ve
mutlu eden işçilerin arasında ne fark var.
Aralarında hiçbir fark yok diyemeyiz. Elbette bir fark var. En
azından kadim zamanlarda kölelerin aç ve açıkta kalma tehlikesi yoktu. Oysa modern zamanların köleleri bu şansa da sahip değiller. Her an aç ve açıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıdırlar. Aynı sömürgecilik anlayışı, aynı zâlim düzen, aynı katliamlar
günümüzde de devam etmiyor mu? Güleryüz ve merhametin
matruşlu yüzlerde, sevgi, adâlet ve doğruluğun kravatlı adamlarda bulunduğunu söyleyebilir miyiz?
Kadîm zamanlarda kölelerin efendileri belliydi. Peki, Modern kölelerin efendileri kim? Şimdi görünmeyen efendiler var. Modern köleler, köle olduklarının farkında olmadıkları için birileri onları uyandırıncaya kadar köle olarak yaşamaya mahkûmdurlar. Çoğu zaman da ebedî olarak köleliğe
mahkûmdurlar. Efendilerini tanımadıkları için, bu şuûra sâhip
olmadıkları için kölelikten kurtulma gayreti içinde de olamazlar. Modern kölelere efendilerini kim gösterecek. Burada suçlu
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kim? Köleler mi? Efendiler mi?
Târihten günümüze hak bâtıl mücadelesinde değişen sadece şekil ve kelimelerdir. Rûh ve kavram olarak değişen bir şey
yok aslında.
Şimdi derebeylere karşılık Aristokratlar, para babaları var.
Toprak ağalarına karşılık fabrika ağaları var. İlâhlık iddiasında
bulunan firavunlara karşılık devlet ideolojileri var. Topraklarda karın tokluğuyla çalışanlar köle olurken, kapitalist düzenin
fabrikalarında sermaye patronlarına karın tokluğu ile çalışanlar
köle olmaktan kurtuluyorlar mı?
Alışveriş merkezlerinin, bankaların, eğlence yerlerinin, şatafatlı çarşıların mâbed, maddenin, zevk ve paranın mâbûd olarak kabul edildiği çağdaş ilâhlar dönemini yaşıyoruz. …Belli bir
dâvâsı olmayan, fikirsiz, hattâ herhangi bir bâtıl dâvâ sâhibi
olan insanlar; her zaman emir almaya alışık, güçlüye boyun
eğen, itiraz etmeyi bilmeyen, sorgulamayan, düşünmeyen, koyun kişilikli, ezik rûhlu ve köle karakterli kimseler yok mu günümüzde. İşte köle karakterli insanlar bunlardır...22

22. Özetlenerek alınmştır. İsmail Okutan. http://www.minare.net/
arsiv/modern-kolelik.html
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 macımız Kur’ân ve Sünnet Gerçeklerini
A
Açıklamaktır

Biz bu incelememizi Kur’ân’a ve Kur’ân çizgisini sürdüren
Allah’ın Resûlü’nün Sünneti’ne göre yapmaya çalıştık. Doğruları yanı sıra yanlışları da olan târihî uygulamalara-bir iki istisna dışında- yer vermedik. Çünkü bizi, Kıyâmet Günü’ne kadar
geçerliğini koruyacak ve gelecek nesillerce daha iyi kavranma
ihtimâlîni taşıyacak olan Kur’ân ve açıklaması olan Sünnet bağlar, ışık tutsa da tarih bağlamaz. Bir diğer anlatımla hâlin ve geleceğin uygulamalarını belirleyecek olan çelişkili içtihatlar değil, Kur’ân ve Sünnet’tir.
Böyle olması gerektiğine ondört asır öncesinden Peygamberimiz de ışık tutmaktadır. -Salât üzerine olsun- O, bağlanacağımız kaynağın Kurân (ve Sünnet) olması gereğine vurgu
yaptığı Vedâ Haccı konuşmalarının birinde,23 sözlerinin, bizzât
dinleyenler tarafından, yanıbaşında bulunmadıkları için dinleyemeyen başkalarına aktarılmasını emir buyurmuş, emrini
de, aktarılanların daha iyi kavrayıp uygulayabileceği hakikati ile gerekçelendirmiştir.24Bu da Kur’ân’ın ve onun canlı anlamı olan Sünnet’in bir neslin anlayışına kilitlenemeyeğini göstermektedir. Çünü Kur’ân, kendilerine ulaşacağı bütün insanlı23. Müslim Hn.1218.
24. “Dikkat ediniz. Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Umulur ki sözlerim kendilerine ulaştırılan bazı kimseler, sözümü
işiten bazı kimselerden daha iyi anlayıp koruyabilirler.” (Buhârî Hac 132;
Müslim Kasame 29)
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ğın kitabıdır.25
Biz yapılması gerekeni yapmaya çalıştık.
Çalışmamızda başta “Alınan esîrlerin öldürülebileceği veya köleleştirilebileceği, satın alma yoluyla edinilecek sayısız câriyelerle cinsel ilişkiye girilebileceği ve hür eşler yanısıra
câriyelerle de nikâhlanılabileceği” görüşleri olmak üzere Tefsir,
Hadîs, Fıkıh ve Tarih literatürümüze hâkim olan İslâm’la çelişkili anlayışlara ve uygulamalara, bazı atıflarda bulunduk. Ancak
bunları tek tek inceleyip eleştirmedik ve de yermedik.
Târihî dönemlerde ilim adamlarımızın bir kısmının, yaşanılan şartların etkisiyle ve önceki ilmî çalışmalara çok büyük ölçüde güven duymaları sebebiyle konuyu gereğince anlayamadıkları bir gerçektir.
Böyle olmakla birlikte bizim tespit edebildiğimiz gerçeklerin daha önce tespit edilmiş olduğundan da hiç mi hiç şüphe
etmiyoruz. Bunun kaynaklarımıza serpiştirilmiş bazı örneklerini de görebiliyoruz. Ancak izlenen İslâm dışı siyasî, iktisadî ve
sosyal politikalar sebebiyle, gerçekleri dile getiren ilim adamlarımızın dışlandığı ve baskıcı yöntemlerle susturulduğu, böylece gerçeklerin karartıldığı inancını taşıyoruz. Yanılmaz olan yalnızca Allah’tır.
Zulümlere âlet olarak onay vermedikleri ve hakikatleri duyurmaya çalıştıkları için hapishanelerde işkenceler altında can
veren İslâm âlimlerinin varlığı bizi doğrulamaktadır.
Bu gerçeği günümüzle de teyid edebiliriz. Binlerce
ilâhiyatçı akademisyenimize ve on binlerce dîn görevlimize
rağmen, İslâm’ı dışlayan, ona bütünüyle tâlip olmayı azîm bir
suç haline dönüştüren ve Allah’a şirk koşma niteliği taşıdığında şüphe bulunmayan bir kısım yasal ve egemen anlayışlar red
edilebiliyor veya bunlara karşı kültürel direnç gösterilebiliyor
mu?
25. En’âm 19; Cuma 3.
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Yaygınlık sınırları ve etkinlik dereceleri tartışılır olmakla birlikte, onaylanıp hâkim kılınan yanlış anlayışlar, sonuçta hatalı
kararlara, bâtıl kararlar da ganîmet amaçlı savaşlara ve fuhuş
organizelerini meşrûlaştıran ahlâk dışı çöküntülere sebep olabilmiştir.
İslâm’ın ak yüzüne gölge düşürülmüştür.
Müslüman kadınlar da îmanî sarsıntılar geçirmiştir.
İleri düzeydeki dîn âlimlerimiz bile konuyu izah sancıları
çekmiştir ve hâlâ da çekmektedir.
Esîrler ve câriyelerle olan ilişkilerde sergileyebildiğimiz kişisel erdemler de bizi mâzûr gösteremez.26
Târihîmizle Yüzleşmeliyiz
Burada seslerini duyar gibi olduğumuz karşı görüş
sâhiplerine lara soralım:
26. Tarih, Köleleri ve Esîrlerine Müslümanlardan Daha Adil ve İhsânkâr
Davrananları Kayt Etmemiştir.
Onların korunması için vakıflar bile kurulmuştur. Seçilip özel eğitimden
geçirildikleri için köle asıllılar tarafından Memlükler ve Delhi Sultanlığı
gibi devletler kurulmuştur. Osmânlı örneği şöylece özetlenebilir:
{“Savaş esîri sıfatı ile Osmânlı Devleti’nin eline geçen insanların Mİmâr Sinan ve Sokullu Mehmet Paşa örneği yüzlerce paşa, yüzlerce sancakbeyi
ve binlerce benzeri devlet makamlarını işgal eden insanlar vardı.”
“Köle ve câriyeler iyi giydiriliyor, iyi besleniyor, iyi muamele görüyorlardı.
Köle ve câriyelerini evlat edinenler çoktu. Onları okutanlar, yetiştirenler,
câriyelerini paşalarla evlendirenler, eski köle olan evlatlıklarını devlet kapısına yerleştirenler ve yükselmeleri için hİmâye edenler, sadrazamlığa
kadar çıkaranlar vardı.”}
Bu tür erdemlerimizin çokluğu, fıkhen ve fiilen köleliği kaldıramayışımızı
aslâ mazur gösteremez. Çünkü bu aktarılanlar, İslâm âlimleri ve yönecilerinin çeşitli sebeplerle meşrûlaştırdığı köleliği ve odalık düzenini, fıtrat
düzeni olan İslâm’a bağlı olan insanların vicdanlarına sığdıramayışı ve uygulamada yumuşatma ameliyesidir.
(Bak. DİA,14/183, 29/90; Ahmet Akgündüz, Osmânlı’da Harem s.153; Yılmaz Öztuna, Büyük Osmânl Târihî, 8/500; Fetevâ-yı Hindiye Türkçe Tercüme
4/561-3)
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a- Gerektikçe Kur’ân’dan delil getirilip on binlerce insanın
kanına girilerek İslâmî Hilâfet saltanata dönüştürülmedi mi?
Allah’ın Resûlü’nün diliyle yer “yüzünde Allah’ın gölgesi oldukları” ileri sürülerek, gâsıp halîfelere kayıtsız şartsız itâat edilmesi istenmedi mi?
Halîfelerin Kur’ân’ın ön gördüğü adâlet, ehliyet ve şûra ölçüleri işletilerek seçilmesi gereğini dillendiren İslâm âlimlerinden
Ebû Hanîfe (rahmetüllehi aleyh)gibileri, işkenceler altında can
vermedi mi?
Bütün bu olumsuzluklara bilerek veya zarûret prensibi işletilerek Kur’ân ve Sünnet’ten onay çıkartılmadı mı?
b- Dış dünyanın etkisiyle 1847 târihînde çıkarılan “Userây-ı
Zenciyenin Men’i ile Tüccâr ve Müstecirlerinin Cezalandırılması
Hakkındaki Fermân” ile aynı anlamdaki 1891 tarihli Kânunnâme
ve 1909 tarihli “Çerkez ve Diğer Köle ve Câriyelerin Userây-ı Zenciye gibi Alım-Satımının Yasaklanmasına Dâir” Sultan İrâdesi’ni,
nasıl açıklayacağız?27
Sakıncalı bulunarak yasaklananlar, yüce şerîatimizde önceden meşrû idi de sonradan mı gayr-ı meşrû oldu? Üstelik değindiğimiz hatalı bilgiler ve yorumlar sürdürülmektedir.
Biz târihîmizin ihtişâmı ile iftihar ettiğimiz gibi, hataları
ile de yüzleşmeliyiz ki geleceğimize ışık tutabilelim. Ötekileştirmeden bütün dünyaya adâlet ve hoş gürü örnekleri sunan
Devlet-i Ebed-Müddet Osmânlımızın, dış sebeplerden çok, iç
nedenlerle yıkıma uğradığı unutulmamalıdır.
27. Fermân, Knunnaâme ve Sultan İrâdesi için bak. Düstûr 4/388, S. Armağan
İslâm Hukûku’nda Temel Hak ve Hürriyetler 51-53.
Üstelik sözü edilen hukûkî belgeler esîrliği değil, uygulamadaki aksaklıkları gidermeye yöneliktir.
Kişisel olarak büyük üzüntümüz, müslümanların İslâmî esîrlik sitemini
köleliğe dönüştürmeleri, kalıcı kıldıkları köleliliği, fıkhen ve filen kaldıramayışlarıdır.
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Üstelik biz Müslümanlar, kendimizi bağımsızlık
mücâdelelerimizi kanla boğmaya çalışan; 20. asırda iki dünya
savaşı vererek milyonlarca insanın kanına giren insanlara bakarak değerlendiremeyiz.
Savaş sırası ve sonrasında milyonlarca kadının ırzına geçen; yaşadığımız dönemi de toprak işgalleri, Ebû Gureyb ve Guantanamo zulümleriyle karartan; örtülü çocuk, kadın ve organ
ticaretini hâlâ sürdüren insanlara ve onların barbar geçmişlerine ve de onların ülkemizde çokça görülen modern görünümlü
tâkipçilerine göre de değerlendiremeyiz.
Biz kendimizi insanlığın düzeni olan İslâm’a göre değerlendirmeliyiz. Çünkü bizi yalnızca Kur’ân ve Sünnet bağlar. Biz Cahiliye dönemi insanları gibi, “…Ecdâdımızı üzerinde bulduğumuz düzen bize yeter…” diyemeyiz.28
Hiç şüphesiz, “Onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur.
Yaptıklarının karşılığını bulacaklardır…”29 Biz onları rahmetle anıyor, Makamlarının Cennet olmasını diliyoruz. Kur’ân’ın
lafzı ve rûhuna bağlı görüşlerimizin ise doğrular olduğuna inanıyoruz.
Hakikati arayanlar için, harp esîrleri câriyelerle ilgili Kur’ânî
ve Nebevî kurallar, hâkim ve hakem olarak elimizde ve önümüzdedir. Kıyâmet Günü’ne kadar geçerlidir.
Yanılgıdan berî olan ve en iyi bilen yalnızca Allah’tır. Hamdimizi ve kulluğumuzu yalnızca O’na sunuyor, çalışmamızı bir
sadakay-i câriye kılmasını ve aşağıda özetlediğimiz, dönemimize yönelik gayemizi gerçekleştirmesini O’ndan diliyoruz.
Gayemiz
I- Kölelik ve odalık bağlamında İslâm’ın etrafında oluşturulan
ve îmanları zedeleyen şüpheleri gidermek.
28. Mâide 104.
29. Bakara 141.
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II- İslâm âlimlerinin -bilerek veya bilmeyerek- târihsel şartlar
içinde yaptıkları ictihâdların, İslâm’ı değil sadece kendilerini bağladığını anlamak. Geleneği bütünüyle savunmak konumunda olmadığımızı bilmek.
III- İslâm’ı, Kur’ân kelimelerinin sözlük anlamlarını ve
âyetler arası ilişkileri gözeterek; Sünnet’i izleyerek ve Mekâsıd-ı
Şerîa’yı dikkate alarak kavramaya çalışmak.
IV- Kur’ânda yer alan Abd, Eme, Mâ Meleket Eymân ve Rakabe gibi kavramları yerli yerinde anlamlandırarak esîrlik ile kölelik
arasını ayırmak ve ilgili âyetleri gereğince meâlllendirmek. Böylece kölelik ve odalık düzenini mahkûm eden İslâm Savaş Esîrliği
Sistemi’ni insanlığa sunmak ve bu sistemin Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli olduğunu duyurmak.
V- İslâm Dîni’nin köleler/esîrler için bile onay vermediği uygulamaların ve cinsel istismârların, Kur’ânî ve Nebevî eğitimden
yoksun, maddeten ve ma’nen yoksul, fakat hür olan insanlarımıza, modernizm adına uygulanmasına karşı çıkmak.
VI- İslâm’ın geleneksel kölelik gibi onunla aynı zâlim rûhu taşıyan modern köleliği de red ettiğini insanlığın bilgisine sunmak.
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Çalışmanın Özeti

Kur’ân’ın indirilmekte olduğu Hz. Peygamber devri toplumunda Câhiliye döneminden intikal eden erkek ve kadın köleler vardı. İslâm Savaş Esîrliği Sistemi oluşurken henüz kaldırılmamış Câhiliye dönemi uygulamaları da devam ediyor; kölealım satımı sürdürülüyordu.
İslâm literatüründe, Hz. Peygamber dönemine ilişkin olarak yer alan kölelere yönelik uygulamalar, İslâm öncesi Câhiliye
döneminden intikâl eden bu kölelerle ilgilidir. Çünkü İslâmî dönemde meşrû savaşlar sonucu alınan esîrlerin hiç biri köleleştirilmemiştir. Üstelik kısa süreler içinde de özgürlüklerine kavuşturulmuşlardır.
İnsan üzerinde bir tür ilâhlaşma anlamına gelen ve İslâm
tarafından mahkûm edilen kölelik, hiçbir şekilde mütekâbilyyet
yoluyla meşrûlaştırılıp yasallaştırılamaz.
İnsanı yalnızca Allah’a kulluğa yönlendiren İslâm, tesis etmediği fakat zulümlerine tanık olduğu kullara kulluk düzeni
olan köleliği, oluşturduğu İslâm Savaş Esîrliği Sistemi ile kökten
yasaklamıştır. Bu Yüce Dîn, kurduğu sistem gereği meşrû harp
sonucunda esîrler alınmasını ve gereğinde bunların İslâmî yönetimce savaşan mücâhidlere dağıtılmasını onaylar.
Başta ihtiyârî görevler, kefâretler, cezalar, zekât, özgürlük
sözleşmesi akdi (kitâbet) ve evlendirme olmak üzere yüklediği îmanî, ahlâkî ve hukûkî görevlerle esîrlerin salıverilmesini ilkeleştirir.30
30. Bak. Beled 13; Mâide 89; Nisâ 92, Tevbe 60; Nûr 33.
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Câriyeler geçici statülü harp esîrleridir.31
Onlarla mülkiyet yoluyla aslâ ilişkiye girilemez.
Esâretleri süresince câriyelerle cinsel ilişkiye girilmesini yasaklayan İslâm, onlarla belirlediği şartlar içinde evlenilmesini
câiz görür. Evlendirilmelerini ise teşvik eder.32
İslâm Toplumu’nda kamunun veya şahısların mâlik olduğu
Ehl-i Kitab ve Müslüman nâmûslu câriyelerle ancak bekâr veya
dul olup da Müslüman hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen erkekler evlenebilir. Evlenmek için mâlikin ve câriyenin
izninin alınması, câriyenin mehirinin kendisine verilmesi ve
zinâya düşme ihtimâlînin de bulunması gerekir.33
Kişinin kendi câriyesiyle ilişkiye girebilmesi için onunla
evlenmesi, bunun için de bekâr veya dul olması, ayrıca Yetkili Merci’den izin alıp câriye üzerindeki mülkiyet hakkını mehir
olarak ortaya koyması îcab eder. Cinsel ilişki mülkiyet bedeli
olacağından zifâf sonrasında câriye hür olur.
Kur’ân’a ve Sünnet’e göre, hür kadınlar üzerine câriyeler
nikâhlanamayacağı gibi, câriyeler üzerine de hür kadınlar
nikâhlanamaz. Bir diğer anlatımla hür kadınlarla câriyeler nikâh
yoluyla da olsa birleştirilemez.34 Bu sebeple hür kadınlar üzerine cinsel ilişkiye girilebilecek -değil dilediğimiz kadar- bir tek
câriye edinebilmek bile mümkün değildir.
Hür Müslüman erkekler, Ehl-i Kitab ve tercihan Müslüman
nâmûslu câriyelerle evlenebildiği gibi, hür Müslüman nâmûslu
kadınlar da başkaları veya kendilerine ait Müslüman iffetli erkek esîrlerle evlenebilir. Mehiri erkek esîrin kendisi, mâliki ve diğer şahıslar veya kurumlar verebilir. Hür kadın, alacağı mehirini,
bizzât kendisi de ödeyebilir.
Evlilikte mâlikin izni gerektiği gibi, câriyenin izni de gerekir.
31. Muhammed 4.
32. Nisâ 3, 24, 25; Nûr 32.
33. Nisâ 25.
34. Bak. Nisâ 3; Müminûn 5-6 ve “Ev” edatı.
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Müslüman câriyeler, hür Müslüman kadınlar gibi örtünme
ile yükümlüdürler. Çünkü onlar da örtünme emrine muhatap
olan Müslüman kadınlardır ve Müslümanların kadınlarıdır.
Esâret geçicidir, onun Kur’ân ve Sünnet toplumunda sürekli olarak yaşatılması mümkün değildir, Esîrleri köleleştirmek
ise insanlar üzerinde ilâhlaşmaya kalkışmaktır, egemenliğinde
Allah’a ortak koşmaktır.
Yerdeki ve göklerdeki tüm varlıkların kendisi için yaratıldığı yüce bir varlık olan insanın bir organının bile ticârete konu
edilmesini onaylamayan İslâm, onların satışını değil, üzerlerinde oluşmuş fidye bedelinin alım-satımını amaçlayan devir işlemlerini onaylar. Devir işlemlerine konu edilemeyecek yarı hür
câriyeler de pek çoktur.
İstisnâlar dışında câriyelerin can, ırz, vicdan ve dîn hürriyeti
gibi temel hakları saklıdır. Mal sahibi olabildikleri gibi vâris olabilir ve mîras da bırakabilirler.
Zinâ suçu cezası ve evlilikte mâlik izni dışında, kısıtlayıcı
açık bir hüküm olmadığı için Müslüman câriyeler, genelde hür
Müslüman kadınlar gibi yükümlüdürler. Onların cuma namazı,
zekât, hac ve genel seferberlikte cihâd gibi görevlerle yükümlü olmayışı ilkesel değildir; diğer hür kadınlarda olduğu gibi
mevcût şartlara bağlıdır.
Gayr-i Müslim veya Müslüman inançları ne olursa olsun,
câriyelere karşı işlenen suçlar ve cezaları, tıpkı hürlere karşı işlenen suçlar ve cezaları gibidir.
Zinâ suçu cezası dışında, onların işledikleri hırsızlık ve insan öldürme gibi suçlar da, hür kadınların işledikleri suçlar gibi
cezalandırılır. Harp esîrleri olarak gelecekte de olabilecekleri
için, Kur’ân’da yer alan câriyelelere ilişkin açıklamaya çalıştığımız hükümleri, savaş esîrleri statüsü olarak Kıyâmet’e kadar geçerli olacaktır.
Özette verilmeyen kaynaklar için ilgili bölümlere bakınız.
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SÖZLÜK

A
Allah’a ortak koşmak: Varlığı, birliği ve yaratıcılığına inanıldığı halde; hayatı yönlendirici temel kuralların Allah’ın dışındaki kaynaklardan edinilmesi gereğine inanmak.
Allah’ın Resûlü: Allah’ın elçisi, son Peygamber Hz. Muhammed
Avrat Pazarı: Câriyelerin alınıp satıldığı pazar.
Âyet: Kur’ân sûrelerinin her bir bölümü.
Âzâdlı: Esîr veya köle iken özgürlüğüne kavuşturulan kişi.

B
Bâtıl: Hak olmayan, geçersiz, boş, asılsız.
Beytül-Mal: İslâm Toplumu/Devleti hazinesi.

C
Câriye: Savaş esîri kadın.
Cebretmek: Zorlamak, ikrâh.
Cehennem: Kâfirler ve Münafıkların ebedî, azgın günahkâr
müminlerin de süreli olarak kalacakları azap yeri.
Cennet: Cennet’in çoğulu Cennât’tır. Îmanlı ve Salih amelli müminlere verilecek sınırsız ve sonsuz nimetlerle dolu, ebedî
mutluluk yurdu. Sözlük anlamı Bahçe’dir.
Cilbâb: Bekâr veya dul iken kendileriyle evlenilebilecek kişiler yanında giyilmesini Kur’ân’ın öngördüğü kadın giysisi. Yüz,
eller ve ve ayaklar dışındaki bütün vücudu örtücü nitelikte olması gereken bu giysi, bir veya birkaç parçadan oluşabilir.

E
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Ebû Hanife: Numan b. Sabit, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu.
Ehl-i Kitab: Başta Tevrat ve İncil olmak üzere kutsal kitaplara inananlar, Hıristiyanlar ve Yahûdiler.
Ehli: Ailesi, velisi, hukuken bağlı olduğu yetkili.
Esîr: Savaşta ele geçirilerek tutsak edilen savaşçı erkek.
Tutsak edilen kadına da denir.
Câhiliye döneminde esîrler yakılarak veya işkence edilerek
öldürülebilir, öldürülebilmeleri için düşmanlarına satılabilirdi.
Sağ bırakılarak köle olarak da kullanılabilirdi. Ukaz, Mecenne
ve Zülmecâz gibi panayırlarda alınıp satılırlardı. Bazen de fidye karşılığında veya takas yoluyla serbest bırakılabilirdi. İslâm,
açıklanan işlemlerin tümünü yasakladı ve yalnızca karşılıksız
veya fidye karşılığ ya da takas yoluyla salıverilmelerini onayladı.

F
Fetvâ: Bir mesele hakkında İslâm hukûkuna uygun olarak
müftü veya bir İslâm âlimi tarafından verilen hüküm veya karar.
Fey: Savaşmaksızın alınan ganimet.

G
Ganimet: Savaş yoluyla elde edilenler, taşınır ve taşınmaz
mallar
Gayrı Müslim: Müslüman olmayanlar, başta Hıristiyanlar
ve Yahûdiler olmak üzere tüm Sâbiîler, Mecûsîler, putperestler,
güneşe tapanlar, materyalistler.

H
Hadîs: Hz. Muhammed’in sözü.
Haram: Allah’ın Kur’ânla ve Hz. Muhammed’in Kur’ân çizgisinde kesin olarak yasakladığı.
Harp: Savaş.
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İ
İbâdet: Allah’ın ve Peygamberi Hz. Muhammed’in her bir
emri ve yasağına uyma.
İctihad : Kur’ân ve Sünnet’ten hüküm çıkarma.
İstihdâm etmek: Hizmette kullanmak.

K
Kâfir: İslâm Dîni’ne inanmayan kişi.
Köle : Savaş, baskın, kaçırma, satılma, suça veya ödenmeyen borca ceza yoluyla tutsak edildikten sonra sürekli olarak esârette tutulan, boğaz tokluğuna çalıştırılan, alınıp satılan,
nikâhsız ililşkiye girilen, hertürlü işkenceye uğratılabilen ve bu
durumları sahipleri olan kişiler ve kurumlarca ölümlerine kadar
sürdürülebilen temel haklar ve özgürlüklerden yoksun, üzerlerinede İlâhlaşılan/Rableşilen erkek veya kadın. Daha çok erkekler için kullanılır.
Kur’ân: Allah’ın evrensel kıldığı Peygamberi Hz. Muhammed aracılığıyla insanlığa gönderdiği son ilâhi kitab.
Kültür: Din, dil, folklor, tarih ve geleneklerin bütünü.

L
Laik: Dîni olmayan, din-devlet ayrılığını savunan, İslâmî
yönetimi kabul etmeyen.

M
Mâlik olma: Esîrler, câriyeler üzerinde yetkili olan, onları temsil eden, onlarla ilgili hukûkî tasarruflarda bulunan, ehil,
veli.
Medenî Sûre: Medîne döneminde indirilen sûre.
Mehir: Evlenirken kadına verilen para, mal, öğretilmesi
üstlenilen bilgi v.s.
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Mekkî Sûre: Mekke’de inen sûre.
Meşrû: Yasal/kanûni, İslâm Şerîati’ne ve ortak akla uygun.
Metres: Nikâhsız olarak bereber yaşanılan ve ilişkiye girilen kadın.
Müt’a Nikâhı: Bir kadınla mehrini vererek belirli bir süre
için evlenmek. Şîa(Şiiler) bu çeşit evliliği câiz görür. Özel kuralları çerçevesinde hâlen uygulanmaktadır.

N
Nass: Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerine ve Hz. Muhammed’ in
sözlerine verilen ortak isim.
Netice: Sonuç.

O-Ö
Odalık: Esâret veya satın alma yoluyla köleleştirilen ve
mülkiyet hakkına dayanılarak nikâh yapılmaksızın ilşkiye girilen kadın.
Örfî Kurallar: Toplumda yerleşik kurallar.
Öğreti: İlke ve esaslâr bütünü, doktrin.

R
Rivâyet: Anlatma, haber verme, bildirme. Hadîs ilminde
bir terim.

S-Ş
Sahâbi: Mümin olarak Hz. Peygamberi gören ve mümin
olarak ölen kişi, çoğulu Ashab.
Seby: Çoğulu Sebaya. Savaşta esîr alınan çocuk ve kadın.
Tekili de çoğulu da Kur’ân’da geçmez.
Seriyye(Teserrî) Câriyeyi odalık edinme.
Strateji: Orduyu düşman karşısında yönetme sanatı
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Sûre: Kur’ân’ın 114 bölümünden her biri. Mekkî ve Medenî
kısımlarına ayrılır.
Sünnet: Hz. Muhammed’in inanç, ibâdet, ahlâk, eğitim,
ekonomi, ceza ve siyaset gibi hayatın her yönüme ilişkin Kur’ân
çizgisindeki sözleri, davranışları, işleri ve tasviplerinin bütünü.
Sünnet hayatın bütününü kapsar.
Şerîat: Kanun, İslami emirler ve yasakların tümü.

T
Tasarruf: Mâlik olma, kullanma, tutum.
Ta’zîr : Cezaları Kur’ân ve Sünnet ile belirlenmemiş suçlara
İslâm’î yönetim ve yargı tarafından verilen cezalara Ta’zîr denir.
Tiran: Despot, siyasi erki ele geçiren ve onu kötüye kullanan kişi.

Ü
Ümm-ü Veled: “Çocuk annesi” anlamına mâlikinden çocuk
doğuran câriye.

V
Vahiy: Allah tarafından Peygamberlere lafız ve mâna olarak veya yalnız mâna olarak doğrudan, örtü arkasından veya
vahiy meleği Cibrîl(Cebrâil) aracılığıyla indirilen ilâhî buyruklar.
Veli: Temsile ve hukûkî tasarrufa yetkili kişi.

Z
Zinâ: Erkekle kadın arasında nikâhsız cinsel ilişki.
Not: İslâmi sözlük ve kavramlar için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan “Dîni Kavramlar Sözlüğü ”ne ve “Türkiye Diyanet Vakfıİslâm Ansiklopedisi”nin (DİA) maddelerine bakılabilir.
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