o
SAYI 290

YIL XXV

HAZiRAN 1987

.
.
.iSLAM HUK.lJKUNDA ZiMM.iLE.RtN YERİ"'
;

Doı;ı•.Dr. Bahaeddiiı Yeriyıldız

,
· İslam hukukuna göre, ülkeler, a. Darfı'l - islam yani müslümanlarm
hakimiyetinde olan islam· ülkesi; ,.b. D~'l-Harp: yani müslümanların
hakimiyetinde olmayan, müslümanlada savaŞ . halinde olan ülke;
c. Darn's-Sulh, yani müslü:manlarla bariş halinde olan ülke olmak üzere
üçe ayrılmıştır. insanlar ise, önce müslümanlar va gayr-i niüslimler (müslüman olmayanlar- diye sınıflandırılınış; gayr-i müsijmler de, ebi-i lia.rp
yani müSlümanlara karşı savaş .halinde olan harbiler ve ebi-i ahd yani
müslümanlarla andlaşma yapmız olanlar şeklinde iki · gruba bölünmüşlerdir.
·
Müslümanlarla aridiaşma yapmış olan (ehl-i ahd) gayr-i ~üslimler de
üç gruba ayrılmıştır : .
'
1
.
,
1. İslam devletinin himayesini kabul ed.e n zii:nmiler (ehl-i zimme),
·2:· ·Kendiıeririe eman verilmiş olan müste'minler ( ehl~i eman);
3.- Kendileriyle·-barJ.Ş-yapılmış olan muahedler (ehl~i hudne).
üçüncü grupta yer alan ·~u~hedl·ar, gen~ld~ da-z:ü'l-har~te b~lunan
harbilerden kendileriyle banş yap~ olan gayr-i müsliınlerdir. Bu sebeple, ·bizim konumuzun dışındadır. Em.an dileyerek . yani niüsade isteyerek İslam ülkesine giren harbiye müste'min veya müste'men de$.
· Müste'minler, ticaret yapmak veya ' başka bir iş amacıyla İslam ülkesine
gelen ve kendilerine bir yıldall. az olmamak üzere oturma izni.verilen yabancilardır. Can, mal, ırz ve namuslan devletin güvencesi 'altnida olan,
·ticaret yapma, mal-mülk edlııme, · dolaşma, diledilderi yerde ik!met etme,
mesken·masfıniyeti; öğrenim, inanç, ibadet hürriyeti va' kamu hizmetlerinden yararlanma gibi haJP.ara saıiip olan müste'minler, hiyanetleri ve
asayiş bozucu davranışlan götülmedikçe zim.mi statüsüyle hukukun bimayesi.ıide bulunmaktadıı·lar.
·
( * -)

Bu yazi, Hacettepe ltniversit~si Atatürk nı_teleri ve İn.kllap Tarihi Enstitüsü'nün
dÜZenlediği Hoşgörülü Türk İdare.si ve Türk Enneni İlişkilerinde gerçekler · ·
semineri (Ankara 13 Nisall; 1.987) ~ne sunulan bir tebliğdir.
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ZimmUer ise, tslam devleti hakimiyeti altında islam ülkesinde süreJdi
olarak yaşayan ve İnüslü.rİıanlar gibi bu devletin vatandaşları olan gayr-i
müslimlerdir.
. Zlınme, koruma, sahip çıkma, biriniri etnniyetini taahhüt etme, andlaşma mana!aıtna gelmektedir. islam devleti, gerek dıştan ge~ek içten gelebilecek her türlü tehlikeye ~arşı, kenq.isine zimme verdiği, yani himayesi
a;Itına aldığı gayr-i müslimleİin ~an, mal,
ve namusu ile .bütün haklarını korumayı üstle~tir. İşte bu haktan yararlanan ~ilere ziınmi de- ·
iı.ilmektedir. önceleri sadece ehl-i Jq.tap denilen hristiyan ve yahudiler
Zlmmi olarak telakki edi.!,i.rken, daha sonra b~un. sınırları genişle~ilerek,
h~men hemen islam ~esinde yaşayan ~e müslünian olmayan herkes
zimmi kap~amı içi,ne alınmıştır.

rrz

!slam hukukçularınıiı temel eserlerinde zimmil~rin . statüleri, hak ve
görevleri teferruatlı bir sekilde anlatılm.ıstır. Hatta bu . konuda, !bni
Ka~ el-Cevziyye'nin Ahkamü Ehli'z~Z~e (El yazması, Haydarabad) ;
· Antoine Fattal'm Le Statut I.kgal des non-musulman en pays islam (Bey- .
rut .1938), Abdilikerim Zeydan'm A.hkamn'z-Ziınmiyyin ve'l-müs'te'ıninin
fi dari'l-istam (Bağdad 1963) adlı eserleri gibı mj.istakil monografiler de
yazılrruştır, Türkgede de bu konuda özlü ·çalışmalar vardıı:. YavtıZ Ercan'm ..
Osmanlı lln.para:torluğıı'nda müslüman. olmayan .. halkın hukuki, içtimai
ve iktisadi durumu (b.a~ılmamİŞ doktora tezi) adlı çalışma~mm "Giriş"
kısmı ve Abdülka,dir · Şener'in . "İslam hukukunda gayr-i müsl.im}ar" adlı
araştırmaşı(1) bunlar arasında sayılabilir .
. ...... - ...... ·- .·.
Şimdi ben qe, Osmanlı idaresindeki d~annm daha iyi anlaşılması
için, gayr-i niüslimlerin islam hukukundaki statülerini, özellikle yukarıda
bahs~ttiğim eserlerden yararlanarak özet olarak 's unmaya çalışacağim. ··.

tsİam Hukukuna göre, ·doğrudan doğruya hükümranlıkhi ilgili olan ·
devlet başkanlığı, ordu komutanlığı veya hakimlik gibi görevl~r dıŞında,
gayr-i müslimler her türlü devlet hiZinetinde çalışabilmektedirler. Peygapıbeı:~in Bedir esirlerinden bazılarını müslüman çocuklara okuma-yazma
öğretmekl-a görevlendi,rdiği, gayr-i. müs~ Amr ibn Uineyye ed-Damri'yi.
·· kendi ~lçisi olarak Iİa'beşiştan'a · gönderdiği, Halife ömer' binlerce· gayri
müsliıD.i, muhtelif devlet daiİelerinde, itimat ve mesuli;v.et 'isteyen çeşitli
·mevkilere' tayin ettiği oilimriktdier.
-

m.-

'
(1) Türk Taribinde Ermeniler, Pokuz Eylül Üniv. Rektörlüğü Yayını; No:' 2, !zmir,
:1,983, s . . 40-46. Aynı konuya Muhammed Haınidullah'm· lslamda .Devlet tdares~
· (Çev: K. Ku§en) !stanbul, 1963, adlı esennde de özJ,Ü bir biçlmde .temas edilmi§tir {s, 88-94;· 264-269).
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İslam devletinin himayesinde bulunan gayr-i müslimler, yanı zimmiler, aynep. müslümanlar gibi, istedikleri yerde otW'ma, dolaşma v.e topla.'nma, inan~, ibadet ve öğrenim hürriyetine ve mesken .masfuıiyetine sahiptirler. Hiçbir Ş'?kilde haklarına tecavüz edilemez. Çünkü, İslam .Peyga~beri, "Kim bir zimınlye eziyet ederse, ona ben hasım olurum ve kıyamet· günü onun .yakasına sarılıi·ıı:'n" demektedir.
·
Gayr-i müslimler, kadın, erkek, çocuk veya. ihtiyar bütün müslümanların asgari bir nisab ·üzerindeki mal varlıkları için ödemek zorunda <>1- ·
du.ldarı zekat vergisinden muaftirlar. Askerl:ik yapma mecburiyetleri de
yoktW'. Buna mukabil bütün mÜslümanlar mecburi a~kerlik hizmetine ta-.
bidirler. Gayr-i müslimler bir nevi mulıtariyetden de faydalanmakta, ·
dava.Iarı . lrendi husiısi kanuniarına göre kendi dindaşlan tarafından görülmektedir. 'İşte bu avantajıarına karşılık, onlardan sadece, adam ~rujma
cizy~ denilen senelik b~ vergi alınma~adır. 'Cizyeyi, ekono~ durUmlarına göre belli mik~arlarga yalnız erkekler ödemek zorundaydılar. D~
iller.. kadın ve çocuklar, faitirler, körler, işsizler, kilise, havra ve manast.ır
larda inzivaya çekilmiş din ·adamları cizyeden muaftırlar. Yine İslam hukukuna göre, kendi arzularıyla aslrerlik yapan gayr-i ı:İıüslimler de, bu gö-·
revleri müddetince vergiden muaf tutulm.u.şlardır. Belli kamu hizmetlerinden ça.İışanlar· üz~rlllden ömür boyu cizyenin kaldırıldığına dair örnekler vardır. Mesela, Kahire'den Kızıldeniz'e a,çılacak kanalın güzergahının
seçimi konusu~da hizmet~ geçen bir gayr-i müslim, Hz. önier taraf:~ndan
hayatı boyunca vergiden muaf kıl ınmıştır.
·
_ !_)iğer tarafta~, .!-1?-üsıi,ima.J!!arın e!de ettikl~ri ürünler üzerinden ver dikleri ö~ür vergisine karşılık, gayri mi,islimler de arazi üzeriilden har~ ·
adı altında bir arazi vergisi ödemektedirler .
· Görüldüğü gibi, aynı hükümlere tabi tutulmalarınSı rağmen müslümanlada müslüman olmayanlar arasında bir vergi eşitsizliğiı:iden sözedilemez. Hatta genel bir değerlend.iİ-me yapıldığında, gayr-i müsıfuııerin. .
daha avantajlı oldukları da söyleJ?.ebilir. Şöyl~ ki, daha önce de ~ahsedii.
diği gibi, asgari bir haddin üs~ündeki servet ·üzerinden alınan zekat vergisini ödemekle yükün:ilü olan sadece müslüpıanlardır. Halbuki. bu vergiden .istifade edenler arasında gayr-i müslimler de vardır. Çünkü bu ver.;
_g inin dağıtımıyla ilgili ?laiı ayette geçen mesakin kelimesini, bizzat Hz..
ömer tslam ülkesinde yaşayan hristiyan, musevi ve diğer gayr-i müslim
vatandaşlar manasına' geldiği şeklinde yorumlamış; bu gruba giren gayr-i
müslimlerin ci.eye vergilerini ~erle~~en kaldırdığı gibi, oni:ara beytü'l~
malde yani devlet hazinesinde toplanan müslümanların öqediği - zekat gelirlerinderi. yardımda bu1unmuşt1U'. Diğer taraftan, ömer ibni Abdülaziz'in,
kendi bilafeti zamanında düşman tarafından esir alınan gayr-i müslim.
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tebaanın da herhangi müslüman tebaa gibi devlet bütçesinden fidyelerinin verilerek hürriyete kavuşturulmalarım emrettiğini İbn Sa'd naklet. mekt~dir. Buna rağmen, cemaat idare~ari vasıtasıyla gayri müslimlerden
toplauan vergiler, münhasıran yine cemaatlara sarf olunmaktaydı.
İsl~a göre özel hukuk açısından, müslüman bir --erkek, ehl-i kitaba
mensup bir kadınla evlenebilir va bunların çocuklan müslüman olur.
ı Ehl-i kitaba mensup bir erkek, m\!slüman' bir kadınla evlenemez. Bunun
dışındaki hususlarda müslüman ve zim.ı:ni, esas olarak, m~yet, akidler
ve borçlar hukuku yönünden eşittir~ar. Bun~a birlikte, gayr:-i mi;islimjere, kendi aralarında domuz ve içki alım-s~tımına müsaade edilerek, bazı
iStisnai ·halqar tanınmıştır. Gayr-i müslimler müslümanlada kiralama ve
-alım-satım akitleri yapmak, şirket kurmak, birbirine vekalet wrniek ve
· şufa h~kkına sahip olmak gibi bütün haklardan yararlanırlar. Bu tür.
muamelelerde onla~la müslümanlar arasinda hiçbir fark yoktur. Ancak
gayr-~ .müslimler, silah ticareti gibi. müslümanlara zararlı olacak işleri
yapamazlar. Mj.islüman veya müslüman .olmayanlar., birbirlerini ücretle
kendi işlerinde - çalıştırabilirler.
··
·
Gayr-i müslimler, kendi vakıf ve hazıT kurumlannı korumak ve yenilerini kurm~ta . serbest oldukları gibi, müslümanlarm vakıf ve hayır.
kurumlarından da yararlanabilmektedirler.
·
Gayr-i müslim mezarlıklarının müslümanlarınki kadar saygı görmesi
ve hayattaykan canlarına, maliarına w şereflerine hüTinet edildiği gibi,
öldükten sonra· da kemiklerine qu hürmetin, gösterilmesi gerekmektedir .
.(Hanefllere göre).
.
Gayr-i müslimler, asker. elbisesi müstesna ve gi~lerinde kendilerini müslümanlara benzetmem~k şartıyla hernevi elbise giyriı.e hakkına
sahiptirler. Bu -'d~u bazı yazarl_a r şöyle yorumlamaktadırlar: Hükü. mete iştirak etmeyen sınıfiara mensup kişiler aşağılık duygusuna düşe
bilir v~ kendilerini idare eden insanlar gibi, giyinn:],ek isteyebillrler. Böyle
bir durum ·onlann cemaat kültürünü öldür~bilir. İslam qevletlerinin himayesinde yaşayan gayr-i müslim tebaya, İslam'ın giyim konusunda veya
benzer sosya:! tezahürlerd~ müslümanları taklit etmemeyi emretmesi, onlarm menfaatine olmuştur. Böylece. islam ilikesinde yaşayan. müslüman
olılıayan; toplulukİar, kültür bütünlükleriİli ve milli benliklerini koruma

imkanı bulmuslardır. (2) ·

·

·

·

· ·

~lam cez~ h:ulrukunun uygulanış_ı aç1smdan müslüriı~arla zjmmiler
. ş.rasında pek ~ark yqkfur. Ancak içki kullanma cezası gayr-i müslimlerde
· uygulanmaz. Zimmi kısas bak.ımpıdan müslümana e~ittir.
· ·
f2) ·M. Hamidullah, a.g.e, s. 92.
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islam hukukuna göre, İslam ülkesinde oturan gayr-i müslimler adli
muhteriyetten faydalanırlar. İslamiyet'in ilk deyirlerinden itibaren, !slam
devletleıinde, gayr-i müslimlerin kendi hukuk ve hakimleriyle faa.İiyet
gösteren hristiyan, musevi ve aynı dinlerin çeşitli mezheplerine mahsus
mahkemeler tesis edilmiştir. Gayr-i müslimler, kendi cemaatlerine ait
mahkemeye baş vuracakları yerde, kendi arzu ve istekleriyle davalannı
islam mahkemesine arzederlerse, bu hak da onlardan esirgenmzdi. Nitekim tarihte bu-tür uygulamların sayısı ümid edilemeyece~ derecede çoktur.
. İslam hukukçularına göre, ga:v.r-i müslimlere tanınan himaye hakkı~ ·
nın daha doğrusu zim.ıİıe mukavelesinin sona ermesine seb-ap olaı:i durumlar da şunlardır :.
·
ı.

isyan
2. Cizye vergisini ödeme mecburiyetini. red
3. Hükümete itaatı red
4. Hür bir müslüman kadın).a zina
5. Bir düşman dev~et ferdine melce hakkı verme ve bu devlet le~nde
casusluk yapma
.
6. Allahı'n Resül'ünün ve kitab'ının kutsiyetine tecav~ etme
7. Bir müslümanın dinden dönmesine sebep qlma,
8. İslamın azjz tuttuğu prensipiere açıktan .açığa muhalif harelretlerde bulunma,
9. Haydutluğa kalltişma,
10. Fahiş faizli muam~lelere düşkün olma, _vs...

~-Ancak~ ·mezheplef. ~ras~da bu k~iı.ud~. t~ıh· bit görüŞ birliği yoktur.
Uygulayıcılar, teorisyenlere nazaran daha müsamahakar ve daha ılımlı
· görüşh~r benimsemişlerdir.
.
'

...

.

. Netice itibariyle, denebilir ki, tslam . Hukukiında bütün insanların temel haklarına, din ve inançlarıı;ıa saygı gösterilmiştir. Joseph Schecht'ın
ifadesiyle, "İslam hukuku, ga:v.ri müslimlere, ancak doğrudan doğruya ve
pek seyrek olarak da ·dolaylı o~arak müslümanlan ilgilendiren hususlarda .
müdahale eder. Bunun dışında gayri müslimlere, müslümanları ilgilendirme~ek şartıyla tam bir hukuki . hürriyet sağlanmıştır. Dini hususlarda
hüriiyet, açık bir şekilde güyence altına alınmıştır ki; işte bu. Ortaçağlarda
yaygın olan· ve kısmen bugüne kadar hakimiyetini sürdüren, kazai yetki~eri de dabjl olmak üzere, gayr-1 İnüslimlerin gerçek ·hukuki muhtariyeti-"
· nin temelini teşkil eder." (3 ) •
!3)

İsllim

(15)

Hulmkuna.

Giriş,

(Çev: M.

Dağ,

A.

Şener) .

Ankara, 1977, ·s. 141.
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