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Bir Deneme: İnsan Hak ve Hürriyetleri Aç s ndan İlk 
Dönem İslam Tarihini Yeniden Okumak

An Essay: Re-reading of First Islamic Period in 
Terms of  Human Rights and Freedom

Mehmet Nadir ÖZDEM R*

Abstract

History books usually give more space to political events, wars and biographies 
of heroes. However, these issues are just not su cient to analyze the events. The 
social structure and the social status of the people in the period, which has been 
studied, is of great importance. In this context, it is necessary to develop a reading 
based upon the social structure and human rights and freedom while reading Islamic 
History. For instance; 1-The period when slavery was indispensable, 2-The period of moral 
when the rights and freedom of slaves were protected, 3-The re-emergence of tribalism and the 
return of slavery, 4-The period when slaves took part in government service.

When these topics are studied according to this classi cation which is in harmo-
ny with the progress of Islamic History, the political events and the social develop-
ment will be examined in a di erent perspective within the framework of our exist-
ing comprehension of history and this will contribute to our current history aspect.

When the classi cation mentioned above is regarded:

1- The period when slavery was indispensable

2- The period of moral when the rights and freedom of slaves were protected:

3- The re-emergence of tribalism and the return of slavery

4- The period when slaves took part in government service

The foundation of Abbasid State which was a signi cant one in Classical Islamic 
Period depended upon a rebellion. This was the consequence of the search and dis-
turbance of dissatis ed non-Arabian elements. The Abbasids who were integrated 
with various cultures gave important tasks to di erent components, whose origins 
were slave, in management.

The essence of this study is the belief to understand what stages Muslim nations 
have passed up to the present and their position as to the individual and social rights 

* Yrd. Doç. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ere li E itim Fakültesi.
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and situation. While dealing with the era of the Sahaba and presenting it to the com-
prehension of today, the must to know the rst three centuries of the Islam History 
comes out. The de ciencies in analysis of the subject occur from time to time. Today, 
the most vital mentality problem of the globalizing world is the case of human rights 
and freedom in societies in which various cultures live together. It is both a mental-
ity and moral problem concerning the perception of the case as well as examining it. 
For the solution of the case it is necessary to discern di erent cultures, to accomplish 
anthropological analysis as regards the case and to produce solutions in terms of it. 
The details of the reading a empt presented above will be included in the study. 

Giri

Tarih kitaplar  genellikle siyasî olaylara, sava lara ve kahramanlar n biyogra -
lerine daha çok yer vermektedir. Oysa ki sadece bu konular olaylar  tahlil etmede 
yeterli de ildir. Ele al nan dönemin toplum yap s  ve insanlar n toplumsal konumlar  
da önem arz etmektedir. Bu ba lamda slâm tarihi okumalar nda toplum yap s n  ve 
insan hak ve hürriyetlerini esas alan bir okuma geli tirmek gerekmektedir.

Temel nsan Haklar  kavram n n ilk olarak Frans z htilâli sonras nda Bat  dü ün-
cesinde ortaya ç kt  görü ü genel bir kabul görmekle birlikte, bu haklar n tan nmas  
ve uygulanmas n n geçmi inin M.Ö. 3000 y llar na kadar gi i i ileri sürülmektedir.1

slâm tarihinde geli en olaylarda di er etkenlerin yan  s ra dinî saiklerin de önemi 
tart mas z bir gerçektir. te bu ba lamda Max Weber, tarihe yön veren kahramanlar-
dan söz ederken dinin sosyal de i imdeki olumlu veya olumsuz ya da muhafazakâr 
veya yarat c  rollerini ayd nlatmak üzere din önderlerinin bir tipolojisini yapmakta ve 
bu çerçevede peygamber ve rahip tiplerin üzerinde önemle durmaktad r. Bu iki tip-
ten rahip yerle ik sistemin veya toplumsal düzenin bir parças  olarak onun üzerinde 
yarat c  bir i lev icra etmeksizin yaln zca geleneksel düzenin idamesini sa lad  hal-
de; peygamber, bir de i imci portresiyle ortaya ç kar ve or inal deneyimi ile yerle ik 
kal plara meydan okur ve ba ar l  olmas  durumunda da yeni mesaj n n yarat c l  
sayesinde tara arlar n n sosyal hayat  üzerinde köklü de i iklikler gerçekle tirir.2 

Peygamberlerin toplumsal de i imi iradî, planl  ve programl d r. Peygamberler, sos-
yolojik anlamda belli bir toplumsal projeyle ortaya ç kar ve o proje kapsam nda de i-
imini planlayarak uygulamaya koyarlar.3

1  Süleyman Hayri Bolay, “ nsan Haklar n n Felsefî Temelleri”, Yeni Türkiye, Ankara, 1998, 
Say : 21, s. 121.

2  Max Weber, The Sociology of Religion, ng.çev. Ephraim Fischo , Boston, 1964, s. 46.
3  Ejder Okumu , Müzakere (Vejdi Bilgin’in, “Cahiliye’den slâm’a: De i im ve Süreklilik 

Ba lam nda Sünnet” isimli tebli i üzerine), Sünnetin Bireysel ve Toplumsal De i imdeki Rolü, 
Sempozyum, Konya, 2008, s. 145.
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Çal mam zda slâm Tarihinin özellikle klasik dönemi olarak adland r lan ilk üç 
yüzy l  (Hz. Peygamber, Dört Halife, Emeviler, Abbasiler) n  okurken rivayetlerde 
yer alan bilgileri ça m z n önemli kavramlar ndan insan hak ve hürriyetleri nokta-
s nda de erlendirmeye çal aca z. Bunu yaparken slâm Tarihi kroniklerindeki riva-
yetlere, özellikle de çok bilinen rivayetlere s kça at a bulunmak yerine tarih ilmine 
yard mc  ilimlerden, örne in sosyolojiden, siyaset bilimden ve hukuk metinlerinden 
de yararlanmaya çal t k. Çünkü amac m z güncel ba lamda bir okuma anlama çaba-
s  ortaya koymakt r.

Kavramsal Çerçeve

Konumuzu ele al rken söz konusu edece imiz kavramlar  i lememiz gerekir. Bu 
kavramlar; 1-Hak, 2- nsan Haklar , 3-Hürriyet, 4-Köle, 5-Mevâli, 6- Asabiyet.

1- Hak: nsan n özgürlüklerinin s n rlar n  çizer ve gerçekle tirir.4

2- nsan Haklar : Bu kavram, “hak” kavram na ba l  olarak geli mi tir. Buna 
göre insana hakk n  vermek, ona yap lan bir iyilik ve lütuf de il, onun zaten sahip 
oldu u statüsünü tan makt r. Ba  veya lütuf kavram nda, ba lamay  yapan etkin 
ve egemen statüsündedir. nsan haklar  kavram nda ise, bu haklar  tan yan ve bu 
haklara sayg  duyan ki i egemen ki i de il, sadece “do ru dü ünen ki i” olarak kabul 
edilir. Dolay s yla ba kalar n n haklar n  tan yanlar do ru olan  yapmaktad r, onlar 
bunu yapmakla kendilerine ayr ca bir övünme pay  ç karamazlar.5

nsan haklar , hangi etnik, dinî veya meslekî topluluktan olursa olsun, her insa-
n n, yaln zca insan olmak itibariyle sahip oldu u de eri korumaya yönelik faaliyet 
potansiyelinin ba kalar  taraf ndan tan nmas n  ve her türlü müdahaleye kar  ko-
runmas n  gerektiren bir hak talebidir. 6 Di er bir anlat mla insan haklar , insan n 
s rf insan oldu u için do u tan kazand  vazgeçilmez devredilmez ve kutsal say lan 
haklar  demektir.7

3- Hürriyet: Herhangi bir k s tlamaya tabi tutulmaks z n dü ünme veya davran-
ma, her türlü d  tesirlerden ba ms z olarak karar verebilme demektir.8 

4- Köle: Bu kavram n kaynaklar m zda farkl  st lahlarla ifade edildi ini belir-
telim. Örne in “abd” kelimesi insana itaat kastedildi inde “köle” anlam na gelir. 

4  Ümit Özda , “Bat ’da nsan Haklar n n Do u u”, Do u’da ve Bat ’da nsan Haklar (Kutlu 
Do um Ha as  1993-1994), Ankara,1996, s. 17.

5  Hüseyin Hatemi, “ nsan Haklar ”, Yeni Türkiye ( nsan Haklar  Özel Say s ), Y l: 4; Say :21, s. 166.
6  Mustafa Erdo an, Anayasal Demokrasi, Ankara, 1996, s. 133.
7  lhan Ak n, Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara, 1968, s. 3.
8  A. Mehmet Kocao lu, “Ekonomik ve Sosyal Haklar”, Yeni Türkiye, Say : 22, Ankara, 1998, 

s. 1065, 1066.
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“Gulâm” ise “genç” anlam na gelir. Bu terim bazen belirli yetenekleri sebebiyle çal -
t r lan bazen de fetihler sonras nda ele geçirilen ve kölele tirilenler için kullan lm t r. 
“Rakîk” esirin kölele tirilmi  haline denilir.9

5- Mevâli: Mevlâ, “köle” anlam na da gelir. Geni  anlam yla bir ki inin nesebine 
azatl  olarak intisap eden ki idir. “Memluk” sahip olunan ey demektir. Kaynaklarda 
köleler için kullan lan bir terimdir. Mevâli, terim anlam nda ilk slâm fetihleri-
nin ard ndan kendi istekleriyle Müslüman olan, ço unlu unu do uda ranl lar ve 
Türkler’in, Kuzey Afrika ve Endülüs’te Berberiler’in, M s r’da K btîler’in olu turdu-

u Arap olmayan Müslümanlar  ifade etmek üzere kullan lmaya ba lanm t r.10

6-  Asabiyet: Ayn  soydan gelenlerin veya bir ba ka sebeple aralar nda yak nl k 
bulunanlar n muhali ere kar  birlikte hareket etmelerini sa layan dayan ma duy-
gusudur. Cahiliye döneminde, aralar nda baba taraf ndan kan ba  bulunan akraba-
n n olu turdu u toplulu a “asabe” bu toplulu un bütün fertlerini birbirine ba layan 
ve herhangi bir d  tehlikeye kar  koymak veya sald r da bulunmak söz konusu ol-
du unda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sa layan bir birlik ve daya-
n ma ruhuna da asabiyet denilmekteydi.  Asabiyet, esas itibariyle soy(neseb) birli-

inden kaynakland ndan, ayn  soydan olanlar aras nda organik yak nl k ar kça 
asabiyet de güçlenir, buna kar l k bu yak nl k, aileden ba layarak a irete, kabileye 
do ru yay ld kça asabiyet de zay ard . Bu gerçek asabiyet yan nda bir de hükmî 
veya itibarî asabiyet vard r ki bu kan ba na dayanmay p herhangi bir akit, antla ma, 
kefalet vb. uygulamalarla kurulan asabiye ir.11

Tebli imizde, söz konusu kavramlar e li inde slâm’ n ilk yüzy llar n  anlamaya 
çal aca z. Bu kavramlardan köle, mevâli ve asabiyet dönemin Arap toplumunun 
hem haf zas nda hem de toplum hayat nda yer etmi ti.

I- Köleli in Toplumun Vazgeçilmezi Oldu u Dönem

Bu ba l ktan kaste i imiz dönem slâm öncesi dönemdir. Bu dönemde ataerkil 
kölelik vard . gücüne ve eme e dayal  bir yap  oldu u da söylenebilir.12

nsanl k tarihi boyunca, sava tan kaynaklanan kölelik için, insanlar “neden öldü-
relim, köle olsunlar” diyerek bu çok eski kurumu olu turmu lard . slâm geldi inde 
dünyada ac mas z bir kölelik vard . Bu, ekonomik ve sosyal bir kurumdu.13

9  Firuzâbâdî, Mecdüddin Muhammed b. Yakub, el-Kamusu’l Muhit, Beyrut, 1994, s. 378.
10  smail Yi it, “Mevâli”, D A, Ankara, 2004, XXIX, 424.
11  Mustafa Ça r c , “ Asabiyet”, D A, stanbul, 1991, III, 453.
12  Zubri ki, Mitropolski, Kerov, lkel, Köleci ve Feodal Toplum, çev.Sevim Belli, b. y. y., 1979, s. 

66.
13  Hasan Tahsin Fendo lu, slâm ve Osmanl  Hukukunda Kölelik ve Cariyelik, stanbul, 1996, s. 26.



867

Yirmibirinci Yüzy lda Yeniden Okuma, Anlama ve Alg lama

slâm öncesi dönemde Arap toplumu, Ortaça  Avrupas ’nda oldu u gibi daha 
çok soyu ve kabilesiyle öne ç k yordu. Gündelik hayat iktisadî esaslara göre düzen-
lenmi  olup, dinî inanc n bile ekonomik bir boyutu vard . Putlar n bir ticarî meta 
olarak sat lmas  bunun aç k bir göstergesiydi. Bu düzende toplum esasen üç s n fa 
ayr l rd : a- Hürler (Efendiler), b-Mevâli, c-Köleler.

Bu ça da kölelik dünyan n hemen hemen her bölgesinde yürürlükte olan bir ku-
rum olarak varl n  sürdürürken, ayn  zamanda ticarî bir faaliyet alan  olarak o dö-
nemde güncelli ini koruyordu.14

lkel ça n sonlar  ve kölelik ça n n ba lar , insanlar n an lar nda derin izler b -
rakt lar. Nesnel zorunlulu u kavramad klar  için, bu i te bir tanr  intikam  görmü -
ler, bunu ilkel sa k ve temizli in kayb  eklinde yorumlam lard .15

Hayvanc l k, tar m, ev sanayi gibi i  kollar ndaki üretim art , insan n çal ma 
gücüne, kendisine gerekenden daha ço unu üretme yetene i kazand rm t . Bu ayn  
zamanda ailenin günlük emek tutar n  art rm t . Yeni çal ma güçlerine ba vurmak 
gerekli duruma gelmi ti. Sava  bunlar  sa lad . Sava  esirleri köle haline getirildi. 
Birinci büyük toplumsal i  bölümü, çal ma üretkenli ini, dolay s yla servetleri art -
r p üretim alan n  geni leterek, o günkü tarihsel ko ullar içinde, zorunlu olarak köle-
li i getirdi. Birinci büyük toplumsal i  bölümünden, toplumun efendiler ve köleler, 
sömürenler ve sömürülenler biçimindeki ilk büyük bölünü ü do du.16  Avrupa co -
rafyas  için söylenebilecek bu ifadeler k smen erken dönem Ortaça  Arap Yar madas  
için de söylenebilir.

Üretici güçlerin geli mesi temeli üzerinde ortaya ç kan köleli in,  teknik bak m-
dan en geri kalm  kabileleri, bitkisel bir ya ay  içinde bulunduklar  durumdan ç -
kard n  ve ileri do ru bir ad m olu turdu unu kabul etmek gerekir.17 Köleci toplu-
mun temeli, feodal ya da kapitalist toplumda oldu u gibi uzla maz bir kar tl kt r. 
Üretim araçlar n n özel mülkiyet üzerine ve egemen s n f n, maddî de erleri üre-
tenleri do rudan do ruya sömürmesi temeli üzerine kurulmu tur. Böylece kölelik, 
iktisadî ve toplumsal biçimlenme bütünü içinde sömürüye dayanan uzla maz kar t 
bir biçimlenmedir.18 Nas l ki köleci ili kiler ilkel toplulu un ba r nda ortaya ç kt ysa, 
ilk feodal ili kiler de kölelik düzeninin ba r nda do dular.19 Üretim gi ikçe daha sis-

14  Tevhit Ayengin, slâm ve nsan Haklar  Hukukî Temeller ve Ça da  Yorumlar, stanbul, 2007, s. 
161.

15  Georges Politzer, Felsefenin Temel lkeleri, çev. Muza er Erdost, stanbul, 2004, s. 355.
16  Friedrich Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Ankara, 1977, s. 225, 226.
17  G. Politzer, a. g. e., s. 355.
18  Zubritski, Mitropolski, Kerov, a. g. e., s. 82.
19  Zubritski, Mitropolski, Kerov, a. g. e., s. 144.
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temli hale geldi. Baz  köleler, sahiplerinin ortak mülkiyeti baz lar ysa ki isel mülkiyet 
oldular, ama her durumda köleler hiçbir eye sahip de illerdi. Üretim araçlar ndan 
özel mülkiyet do mu tu. Toplumun iktisadî temeli de i mi ti. Bütün bunlar, yeni 
üretici güçlerin gereksinmeleri gere i, tekni in yetkinle mesiyle uygunluk içinde ve 
insanlar bunu istemeksizin bizzat ilkel komünün ba r nda yap lm t .20

Araplarda kölelik kurumsalla m t . Köleli in kaynaklar  olarak; 1- Sava , 2- 
Adam öldürme ve zina gibi a r suçlar, 3- Borçluluk, 4- Baban n çocuklar n  satmas  
gibi durumlar zikredilebilir.21 Kölelik, Araplar n yerle ik hayata geçmeleri ile beraber 
ba lam , çapulculuk ve kabileler aras  sava lar köleli i besleyen kaynaklar olmu tu.22 

Ayr ca köleler kabileler aras  sava larda cephe ilerisine sürülürdü.23 

slâm öncesinde Ficar sava lar  olurdu. Evs ve Hazrec kabileleri aras nda mey-
dana gelen bu sava larda çok say da köle ölmü tü. Ficar sava lar nda çocuklar köle 
olarak ele geçiriliyor, baz lar  da öldürülüyordu. Çocu un yak nlar  bundan dolay , 
öldüren kabileden diyet isterdi. Bu yüzden ç kan anla mazl klardan dolay  sava lar n 
meydana geldi ini bnü’l Esir nakletmektedir.24 slâm öncesi dönemde kan davalar -
n n yayg n oldu u bilindi ine göre kabileler aras  sava larda ele geçirilen ve kölele -
tirilen esirlerin kan davalar n  daha da art rd  sonucuna varabiliriz. Kad nlar n esir 
al nmalar  ve kölele tirilmeleri de yayg nd .25 Ebu’l Ferec Isfahanî baz  kad nlar n bu 
esarete dayanamay p intihar e iklerini26 haber vermektedir.

Yerle ik düzen içinde yer etmi  olan köleler, ayn  zamanda ekonomik hayat n 
da dayanaklar ndan biriydi. Bu dönemde kabileler aras  sava lar n bir sonucu olarak 
köle ticareti yap l rd .27 Ha a öyle ki Medine, Hayber ve Teyma’da esir anne ile küçük 
çocu u birbirinden ayr larak sat l rd .28 Bu dönemde esir kad n ticaretiyle u ra an ve 
panay rlarda cariyeleri bir mal olarak satan tacirler vard .29 

20  G. Politzer, a. g. e., s. 354.
21  Nihat Engin/Vecdi Akyüz, “Asr-  Saadet’te Kölelik ve Cariyelik”, Bütün Yönleriyle Asr-  

Saadet’te slâm, stanbul, 1995, I, 393, 394.
22  Merzukî, eyh Ebu Ali, Kitabu’l Ezmine ve’l Emkine, Kahire, b. t. y., I, 278.
23  Daniel Pipes, Slave Soldiers And Islam, London, 1981, s. 164.
24  bnü’l Esir, Muhammed b. Abdülkerim b. Abdülvahid e - eybânî, el-Kâmil ’t Tarih, Bey-

rut, 1965, VI, 519; Ficar: slâm’dan önce baz  Arap kabileleri aras nda haram aylarda cere-
yan eden sava lard r.(Hüseyin Algül, “Ficar”, D A, stanbul, 1996, XIII, 52.)

25  Hüseyin Ali Ahmed Muhafaza, er-Rakîk ’l Müctemai’l Arabiyyi’l slamî Ha â Sevrati’z Zenc, 
Amman, 1987, s. 25.

26  Isfahânî, Ebi’l Ferec Ali b. Hüseyin, Kitabu’l E ânî, b. y. y., b. t. y., Beyrut, XIV, 146.
27  H. Ali Ahmed Muhafaza, a. g. e., s. 33.
28  Vak dî, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l Megazî, thk. Marsden Jones, Beyrut, 1984, II, 524.
29  Mes’udî, Ebu’l Hasen Ali b. Hüseyin, Murucu’z Zeheb ve Meadini’l Cevher, thk. Said Mu-

hammed, Beyrut, 1997, III, 331.
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Araplar n y l n belli aylar nda kurduklar  çar lar  vard . Bu çar lara uzaktaki ve 
yak ndaki Arap kabileleri de gelirlerdi. Onlar Rebiülevvel’in ilk günlerinde Dumetu’l 
Cendel’e gelirlerdi.30 Araplar ellerindeki köleleri ehirlilere ve köylülerden zengin 
olanlara özellikle de efendilere ve e rafa satarlard .31

Hicaz bölgesi son derece verimsiz topraklara sahipti. Bu bölgede kölelerin ziraat 
i lerinde çal t r lmas  söz konusu de ildi. Kölelerden iç hizmetlerde ve ba ka i lerde 
yararlan l rd . Örne in cariyeler dü ünlerde def çal p oynarlard .32 Evde yemek ha-
z rlar, evi temizler, bu day ö ütürler ve ekmek yaparlard .33 Ayr ca cariyeler zengin 
ki ilerin evlerinde çocuklara süt anal k ve dad l k da ederlerdi.34 Erkek köleler ise 
çe itli ticarî i lerde çal rlard .35 

Hicaz’ n d ndaki Arabistan’da Yemen, Amman, Yemame, Yesrib ve Taif’de ise 
ziraat yap l rd .36 Ziraatin canl  oldu u bu bölgelerde çok büyük miktarda köleye 
ihtiyaç vard .37

Tarihte zaman zaman görülen insan n insan taraf ndan sömürüsünün üç biçi-
mi vard r; köleci sömürü, feodal sömürü, kapitalist sömürü.38 slâm öncesi dönem-
de bunlardan köleci sömürü düzeninin oldu u aç kça bilinmektedir. Köleci üretim 
ili kilerinin özgül çeli kisi köle sahibi olan efendiler s n f  ile köleler s n f  aras nda-
ki çeli kidir. Köle elde etmek için yap lan ve bunun yara  kölelik düzeni, sava  
tutsaklar n n zorla çal t r lmas ndan ba ka bir ey de ildir. Ba ndan sonuna kadar 
amans z bir s n f sava m n n geçti i bir sahnedir. Köle sahibinin üretim araçlar  ve 
emekçi üzerindeki mülkiyeti, üretim ili kilerinin temelini olu turur ve özünde, üreti-
ci güçlerinin durumuna uygun dü er. 

Eski sava  tutsa  olan köle, bir hayvan gibi sat n al nabilir, sat labilir ve öldürüle-
bilirdi. Üretim araçlar  bir az nl n elinde toplanm t . Toplum üyelerinin ço unlu u 
ise az nl a ba ml yd . Ortak ve serbest çal ma son bulmu tu; var olan, yaln zca bir 
yanda sömürülen emekçinin zorla çal t r lmas , öte yanda ise üretimle ilgilenmeyen 

30  Kalka endî, Ahmed b. Ali, Subhu’l A’ a  S naati’l n a, rh. Muhammed Hüseyin emsüd-
din, Beyrut, H.1407/M.1987, I, 468.

31  Mahmud Mikdad, el-Mevâli ve Nizamu’l Velâ, D ma k, 1988, s. 56.
32  bn shak, Muhammed b. shak b. Yesar, Siretü bn shak, thk. Muhammed Hamidullah, 

Konya, b.t.y., s. 58.
33  Leyla es-S ba , el-Mer’etü  Tarihi’l Arab Kable’l  slam, D ma k, 1975, s. 44.
34  Ali Mazaherî, Ortaça da Müslümanlar n Ya ay lar , çev. Bahriye Üçok, stanbul, b.t.y., s. 53.
35  Makrizî, Takiyüddin Ahmed b. Ali, mtau’l Esma b ima li’r Rasuli mine’l Ebnai ve’l Emvali ve’l 

Hafede, Katar, 1941, I, 61.
36  Y. Philip, el-Arabu ve’l  slam ve’l Hilafetü’l Arabiyye, Ar. Çev. Enis Feriha, Beyrut, 1973, s. 90.
37  H. Ali Ahmed Muhafaza, a.g.e., s. 40.
38  G. Politzer, a. g. e., s. 358.
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ve onu art rmak için kölelerin say s n  art rmaktan ba ka yol göremeyen efendilerin 
aylakl  köle sahibi ilk ve son belli ba l  mülk sahibiydi, mutlak sahipti. Kölenin hiç-
bir hakk  yoktu. Aylakl k i sizlik, özgür insan n yetkinli i say lmaktayd . El eme i ve 
köle eme i hor görülmekteydi. 

Uzla maz kar t s n arla birlikte köleleri oldu u yerde tutabilmek için zorunlu 
özgül organlar da kaç n lmaz olarak ortaya ç kmaya ba lam t . Bu, devletin ba lan-
g c d r. Hukuk, ahlak, din, idealist felsefe, egemen s n f n hizmetinde rollerini oynar-
lar ve kendileri de toplumun s n ara bölünü ünün bir ürünüdür.39 Köle, sömürüyü 
ili ine kadar hissetmektedir: Eme inin tümünün efendiye gi i i duygusundad r; 
gerçekte bunun bir bölümü –gerçekten de en asgarîye indirilmi  bir bölümü- besin 
olarak kendisine verilmektedir. Ama, kölelerin sava m biçimleri, ilkel ve geli memi  
biçimlerdir; zoraki çal maya kar  pasif direnme, efendinin mâlikhanesinden kaçma, 
korsan çeteler kurma, en sonu toplu ayaklanma.40 slâm öncesi dönemde de kölelerin 
kaçmas ndan söz edilir. Ancak, korsan çete kurma ve toplu ayaklanma nadir görülen 
durumlard . Çünkü Cahiliye Arab ’n n kölesi, efendisinin yan ndan pek ayr lmaz ve 
köleler pek toplu vaziye e bir arada bulunmazlard .

 Özetle kölelik ortaça  ekonomisinin kilit ta yd .41 Ortaça  anlayabilmek için 
köleli i tüm yönleriyle kavramak, köleli i anlayabilmek için de Ortaça  tüm yönle-
riyle kavramak gerekmektedir.

II- Kölelerin Hak ve Hürriyetlerinin Korundu u Ahlak Ça

Ortaça  dünyas n n yukar da konu e i imiz kat  anlay lar  içerisinde toplum 
yap s n  ekillendiren sosyo-kültürel doku, bünyesinde insan haklar n n zay f nok-
tas  olan kölelik olgusunu bar nd r yordu. Bu yap n n kendi dinamikleri dönü üme 
izin vermiyor, aksine soy üstünlü üne dayal  anlay lar  daha da güçlendiriyordu. 
slâm’ n ortaya koydu u ink lâp bu toplumsal düzlemde gerçekle ti. 

XX. yüzy lda slâm dünyas ndaki genel dinî uyan  hareketleriyle birlikte gele-
neksel yap lar n sorguland  ve Hz. Peygamber(a.s)in sünnetinin de devrimci bir 
yoruma tabi tutuldu unu görüyoruz. Tarihin bir kesitinin öncesine slâm ve insan-
l k d  uygulamalar n oldu u “Cahiliye Toplumu” kesitinin hemen sonras na, vahiy 
ve sünnetin hakim oldu u “ slâm Toplumu” konulmakta ve Hz. Muhammed (a.s)in 
yirmi üç y ll k daveti sonras nda yepyeni bir toplum kurdu u kabul edilmektedir. 
Bu anlay n paralelinde günümüzde de takip edilmesi gereken bir yöntem olarak 

39  G. Politzer, a. g. e., s. 358, 359.
40  G. Politzer, a. g. e., s. 359.
41  Ziya Umur, Roma Hukuku, Umumî Me umlar-Haklar n Himayesi, stanbul, 1967, s. 39, 40.
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geçmi e (gelene e) ait olan her eyin reddedilmesi ve yepyeni bir toplum kurul-
mas  öngörülmektedir. Konuya sosyolojik aç dan yakla ld nda ise bir toplumsal 
yap n n yirmi üç y l gibi k sa bir sürede tamamen de i tirilip yepyeni bir yap n n 
in as n n mümkün olmad n  söylemek gerekecektir. Aileden ekonomiye, bo  za-
manlardan siyaset kurumuna geni  bir toplumsal ili kiler a nda tek tek bireyler ve 
gruplar arac l yla gerçekle en davran  kal plar n n bir anda terk edilip yerine yeni 
davran  kal plar n n ikamesi ancak sosyal bir mucize olabilir. Elimizdeki bilgilere 
ve geleneksel âlimlerimizin yakla m na- göre bütün bir sosyal mucizeden ziyade bir 
tedricili in oldu unu söylemek daha uygun olur. slâm öncesi döneme ait olan aile, 
siyaset, ekonomi vb. kurumlara ait davran  kal plar  kimi tamamen kimi de k smen 
kabul edilerek, kimi ise reddedilerek ama bir bütün içinde bakt m zda “de i im ve 
süreklilik” diyebilece imiz bir tarzda geli me göstermi tir. 

Kanaatimizce siyer ve sünnetin bu ekilde yorumlanmas , gerek on dört yüz-
y ll k slâm tarihindeki geli meleri anlamak ve gerekse günümüzde kar la t m z 
yeni problemlere cevap verebilmek konusunda bize daha sa l kl  dü ünme imkân  
verecektir.42 

Bu çerçevede kötülük problemiyle ilgili olarak öne sürülen “Bu dünya muhtemel 
dünyalar n en mükemmelidir”43 görü ünü ayn  zamanda slâm’ n toplum anlay na 
uygulayarak, bu tasar m n olabilecek toplum projelerinin en insancas , adalet ve hak-
kaniyete en yak n  olaca n  ama mükemmel olmayaca n  söyleyebiliriz. Bu anlay  
destekleyecek mahiye e de slâm, kölelik ve çok e lili i tadil etmekle yetindi ama 
büsbütün ortadan kald rmad . nsan n mevcut do as n  tamamen göz ard  ederek 
bunu ilga etmeye çal mak belki de tam anlam yla kar l  olmayacak bir uygulama 
olarak kalacakt .44

Müslüman insan haklar  ara t rmac lar  köleli in geçmi  dönemlere ait bir ku-
rum oldu unu ve dolay s yla bunun geçmi te kald n  kabul etmektedirler. Bu ara -
t rmac lar, geçmi te bir realite olarak var oldu u dönemlerde bile kölelerin temel in-
san haklar ndan yararlanmalar n  sa layan hükümlerin var oldu unu ispata yönelik 
deliller sunmaktad rlar.45

42  Vejdi Bilgin, “Cahiliye’den slâm’a: De i im ve Süreklilik Ba lam nda Sünnet”, Sünnetin 
Bireysel ve Toplumsal De i imdeki Rolü, Sempozyum, Konya, 2008, s. 141, 142.

43  Mehmet S. Ayd n, Din Felsefesi, stanbul, 1992, s. 149, 150.
44  Vejdi Bilgin, a.g.tebli , Sünnetin Bireysel ve Toplumsal De i imdeki Rolü, Sempozyum, s. 141.
45  Tevhit Ayengin, a. g. e., s. 165.
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slâm dini insanlar n aras ndaki e itsizli i gidermeyi hede emi  ancak bu ko-
nuda yumu ak bir geçi i de göz ard  etmemi tir.46 Ancak unu da ifade etmeliyiz ki 
insanl k onurunu koruma ad na kölelerin haklar yla ilgili yap lan düzenlemeler hiç-
bir zaman onlar  hür ki iler konumuna yükseltememi tir. Kölelerin köle olarak kal-
d klar  sürece hür ki ilerle e it olmayan ikincil bir statüde bulunduklar  Kur’an’da da 
ifadesini bulmu  bir gerçektir.47

 Hz. Peygamber’in özel hayat na bakt m zda kölelere yer vermedi ini görüyo-
ruz. Bu hususta Zeyd b. Hârise dikkat çekici bir örnektir. Hz. Peygamber onu azat 
etmi  ve evlat edinmi ti.48 Bu sebeple ilk Müslümanlar aras nda Zeyd b. Hârise’ye 
“Hz. Muhammed(a.s)in sevgilisi” denilirdi.49 Ayn  uygulamay  cariyelere de yapm -
t r. M s r Mukavk s  taraf ndan kendisine hediye edilen Mariye50 d nda hiçbir kad n  
cariye olarak almam , gazvelerde pay na dü enleri(Sa ) azat etmi , bir k sm yla da 
evlenmi tir.51

Bu bilgiler nda Müslümanlar n tarihî metinlerinde yer alan kölelikle ilgili 
hükümlerinden yola ç karak, bu realite ile slâm’ n köleli i onaylad  veya te vik 
e i i sonucuna ula lmaktad r. Bu varsay m üzerine kurulan ikinci bir yarg , “köle-
li i onaylayan bir dinin mevcut insan haklar  normlar n n geçmi i ile ba lant s  ola-
maz.” Bu iddiadan ç kar lan sonuç ise “ça da  insan haklar  normlar  ile slâm’ n 
uyum sa lamas  mümkün de ildir”, eklinde formüle edilmektedir.52 Bu yorumlara 
mukabil Kur’an’ n indi i toplumda var olan ve haklar   en fazla ihlal edilen üç gruba 
yani köle, yetim ve yoksula i aret eden bu ayetlerin devam nda yer alan vurgu, daha 
önce özellikle alt n  çizdi imiz hak ve sorumluluk temelli insan haklar  anlay n n 
en güzel örneklerindendir.53 Ali eriati’nin  diliyle ba tan sona Kur’an s n a maya ve 

46  Mehmet Nadir Özdemir, slâm’ n lk Döneminde Kölelik Abbasilerin lk Yüzy l , stanbul, 2006, 
s. 29, 30.

47  Hamza Aktan, “Hz. Peygamber Döneminde Kölelik Olgusu ve nsan Özgürlü üne Kur’anî 
Yakla m, Atatürk Ün. FD., Erzurum, 2001, s. 62, 63.

48  Bkz. bn Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtu’l Kübra, thk. Muhammed Abdülkadir Atâ, Beyrut, 
1990/1410, III, 30.

49  Mes’udî, a. g. e., II, 280.
50  bnu’l Esir, a. g. e., II, 225.
51  Taberî, bn Cerir Ebu Cafer, Tarihu’l Ümem ve’l Müluk, Beyrut, 1408/1411-1988-1991, II, 216-

218; Sa : Sözlükte “seçilmi ” manas na gelen safî kelimesi, f k hta ganimet bölü türülme-
den önce Rasul-i Ekrem’in seçim hakk na dayal  olarak ald  pay  belirtmek için kullan l r. 
(Mehmet Boynukal n, “Safî”, D A, stanbul, 2008, XXXV, 469.)

52  Tevhit Ayengin, a. g. e., s. 160, 161.
53  Tevhit Ayengin, a. g. e., s. 167.
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dünya dü künlü üne  kar  ç karak, yani mahrum ve mustaz’a ar n dilinden konu ur 
ve üstün s n fa itiraz edip ele tirir.54

Köleli in günümüz insan haklar  normlar yla uyu mad n  herkes kabul etmek-
tedir. Köleli in yasal say ld  dönemleri bugünün müktesabât yla yarg laman n da 
bir mant  yoktur. Önceki dönemlerde uluslararas  düzeyde kabul gören bu kurumu 
dikkate alarak önceki dönemin hukuk sistemlerinin yarg lanmas  uygun olmasa da 
Bat l  insan haklar  ara t rmac lar ndan baz lar , slâm hukukunda bu kuruma ait dü-
zenlemelerin varolu unu, insan haklar yla ili kilendirmekte ve slâm hukukunu bu 
yönüyle ele tirmektedirler.55

Sava larda al nan esirlerin durumuna gelince, Müslüman olmayan erkek sava  
esirleri, ulü’l emr taraf ndan köle haline getirilebilir. Fakat bunun için iki art söz 
konusudur. Birincisi, esirin esaret an nda gayri müslim olmas d r. kincisi ise, köle 
haline gelmesi için devlet reisinin veya yetkili k ld  makam n köle statüsüne ge-
çirme karar  bulunmas d r.56 Müslüman olan bir esir, esir olduktan sonra Müslüman 
olmu sa, bunun öldürülmesi yasakt r, ama köle statüsüne konulmas  ço unlu a göre 
caizdir. Esir edilmeden önce Müslüman olan n ise köle yap lmas  kesinlikle yasakt r. 
Ama esir edildikten sonra Müslüman olursa, ço unlu a göre, “Müslüman köle” say -
l r. Baz  artlar  yerine getirmekle de hürriyetlerini elde etmi  olur.57 te bu durumda 
slâm medeniyetinin ben-idrakini daha esnek yapan unsurun, özel bir rk, kabile ya 

da sosyal grubun seçilmi  ve üstün oldu u inanc na dayanmayan slâm toplumuna 
nüfuz edebilmenin mümkün oldu unu ortaya koyuyor.58

Bir çok  Avrupa’l   H ristiyan için bir bilmece olan slâm’ n bu denli h zl  yay -
l nda iki temel neden öne sürülmektedir: slâm dininin k l çla yay lmas  ve Hz. 
Peygamber’in ehevî duygular na hitap eden çok e lilik ve cariyeler konusundaki 
tutumu.59

slâm esir ve köle hukukunun ilk olu umunda, Irak ve am’ n fethedilmesi, ridde 
harpleri, isyanc lar ve Haricilerle yap lan sava  ve bu sava larda al nan esirlerin etkisi 
de olmu tur.60 Kölelik, sava ta esirleri, dye-i necat ile de kurtar lam yorsa, toplama 
kamplar nda katledilme yerine nev’i ahs na münhas r bir statü olan kölelik kuru-

54   Ali eriati, slâm ve S n fsal Yap , Ankara, 2008, s. 27.
55  Tevhit Ayengin, a. g. e., s. 164.
56  Abdülbaki Gölp narl , Sosyal Aç dan slâm Tarihi ve slâm’ n lk Devri, stanbul, 1980, s. 465.
57  Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki slamiye ve Ist lahat  F khiyye, stanbul, b.t.y., II, 429.
58 Ahmet Davuto lu, “Medeniyetlerin Ben- draki”, Divan lmî Ara t rmalar, stanbul, 1997, I, 

18,19.
59  brahim Kal n, “Bat ’daki slâm Alg s n n Tarihine Giri ”, Divan lmî Ara t rmalar, Say : 15, 

stanbul, 2003, II, 4.
60  Âmir, Abdullatif, Ahkâmu’l Esrâ ve’s Sebâyâ ’l Hurubi’l slâmiyye, Lübnan, 1406/1986, s. 9.
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mu olu turulmu tur.61 Allah, komutan  ve ordusunu zafere ula t r nca, mü rik olan-
lar n, çocuklar  esir al n r ve mallar  ganimet olarak elde edilir. Esir olmayanlar  da 
öldürülür. Esirleri de dört durumdan hangisi uygunsa haklar nda o ekilde muamele 
yap l r: 1- irklerine devam ederlerse boyunlar  vurulur. 2- Köle kabul edilir. Köle 
hükümlerine tâbi olur, sat l r veya âzad edilir. 3- Ya dye al n r, yahut ba ka esirlerle 
mübadele edilir. 4- Can güvenli i içinde emin olarak b rak l r, a edilirler.62

Ra it Halifeler Dönemi takip edilen metot yönüyle Hz.Peygamber döneminin de-
vam  olarak de erlendirilebilir. Hz. Ömer azat edilmi  köle Müslümanlar n da divan 
de erine kendilerini azat edenlerle birlikte yaz lmalar n  emretmi ti. Ayr ca bunu 
kabul etmeyip müstakil bir ekilde yaz lmak isteyenlerin de istekleri do rultusun-
da kaydedilmelerini kararla t rm t .63 Hz. Ömer “fey” kapsam na sava la ele geçen 
bölgelerin topraklar n  da dahil etmi ti. O, bu karar n n gerekçelerini u sözlerle dile 
getirmi ti:

 “E er biz bu memleketleri halk yla beraber al p Müslümanlara taksim edecek 
olursak, gelecek nesillere bir ey kalmaz; Müslüman ve zimmîler konu acak insan 
dahi bulamayacaklar  gibi, kendi eme i olan i  ve kazançlar ndan da faydalanamaz-
lar. Arazileri ile birlikte taksim edilen bu insanlara gelince Müslümanlar sa  olduk-
lar  müddetçe onlar  sömürmekte devam ederler. Sonuç olarak bizden sonra gelecek 
olan çocuklar m z, onlar n çocuklar n  köle olarak kullanmakta devam ederler. slâm 
hâkim oldukça, Müslümanlar n kölesi olurlar. Buna asla raz  olamam.”64

Kölelerin sosyal haya aki haklar na gelince, köleler efendilerine tâbidir. 
Efendilerine ihsanda bulunurken köleleri de dahil edilir. Ebu Hanife hürriyeti esas 
ald ndan köle için efendiye ihsanda bulunulamayaca n  belirtir. Sava  divan nda 
köleye ah s olarak ihsanda bulunulabilece ini kabul eder. Bu görü , Hz. Ebubekir’e 
ai ir.65 Maktul, katille denk olmasa bile-mesela katil hür, maktul köle ya da katil 
Müslüman, maktul zimmî veya  müste’men olursa- hiçbir ayr m yap lmaks z n yine 
ayn  ceza uygulan r.66 Hâkimler herhangi bir ahsa haks z yere yemin veremez, talak, 
köle âzad  gibi konularda yemin e iremez. Zina cezas  olarak köleye hür kimsenin 

61  Hasan Tahsin Fendo lu, slâm ve Osmanl  Hukukunda Kölelik ve Cariyelik, stanbul, 1996, s. 30.
62  Mâverdî, Ebu’l Hasen Habib, el-Ahkâmu’s Sultaniye, çev. Ali afak, stanbul, 1994, s. 113, 

114.
63  Bkz. brahim Sar çam, Hz. Ömer, Ankara, 2010, s. 134.
64  Ebu Yusuf, Yakub b. brahim, Kitabu’l Harac, çev.Ali Özek, Beyrut, 1979, s. 227-229.
65  Mâverdî, a.g.e., s. 383.
66  bn Teymiye, Muhammed b. Mübarek, es-Siyasetü’  er’iyye, çev. Vecdi Akyüz, stanbul, 

1999, s. 86.
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cezas n n yar s  uygulan r. Çünkü noksan say l r. mam Malik’e göre; kölenin sürgün 
edilmesi efendisine zarar verece inden sürgün edilmez.67

Fey mallar n n taksiminde köleler sava mam larsa nafakalar  efendilerinin ve 
kendilerinin mallar ndan temin edilir. Köleler sava a kat lm larsa, Hz. Ebubekir 
bunlara da feyden ve ganime en hisse vermi tir. Hz. Ömer sava a kat lan kölele-
re hisse ay rmam t r. a î bu konuda Hz. Ömer’in görü üyle hareket eder, kölelere 
hisse ay rmaz. u kadar var ki efendilere, kölelerinin sava a kat lmas  sebebiyle fazla 
mal verilir. Köle harp an nda âzad olmu sa ganime en ve feyden kendi hissesi ayr  
olarak verilir.68

Köleyi kasten öldüren hür, kâ ri kasten öldüren Müslüman öldürülür. Hür kim-
seyi öldüren kölenin, Müslüman öldüren kâ rin öldürülü ü gibi. Bir köle di er bir 
köleyi öldürürse, öldürülenin de eri fazla da olsa öldüren de öldürülür. Ebu Hanife’ye 
göre; katil kölenin k ymeti öldürülen kölenin k ymetinden fazla ise öldürülmez. 
Kölenin diyeti kölenin bedelidir.69 El kesme cezas  uygulan rken erkek, kad n, hür, 
köle, Müslüman, kâ r hepsi e i ir. Efendisinin mal n  çalan kölenin ve babas n n mal -
n  çalan o lun elleri kesilmez.70 Köle âzat edilmedikçe hâkim(yarg ç) olamaz.71 Kölesini 
öldüren ki i öldürülür. Bu, köleyi öldürmemek için s k  bir emirdir.72 Eman konusun-
da kad n, erkek gibi; köle de hür ah s gibi olup, aralar nda fark yoktur.73Ayr ca kö-
lenin cuma imam  olmas  caizdir. S n rl  yetkili zekat memuru olabilir. Ama kölenin 
idareci tayin edilmesi uygun de ildir.74 

Bu bilgiler nda insan haklar  bir ki iye nas l insan gibi muamele edilece ini 
gösterir ve bir devletin faaliyet çerçevesini belirleyen bir haklar listesi sunar.75 Ayr ca 
insan haklar  en geni  anlamda siyasal me rulu un ölçütüdür. Yönetimler insan hak-
lar n  koruduklar  ölçüde me rudurlar.76 

Özetle ahlâk ça  dedi imiz bu ça da Hz. Peygamber ve Ra it Halifeler ça -
köleler ya âzat edilmi ler ya da insan hak ve hürriyetlerinin gerektirdi i iyi muamele 
ile kar la m lar, dinî hürriyetleri ve ahsiyet haklar  güvence alt na al nm t r.

67  Mâverdî, a. g. e., s. 414, 420. 
68  Mâverdî, a. g. e., s. 247.
69  Mâverdî, a. g. e., s. 434-436.
70  Mâverdî, a. g. e., s. 427.
71  Mâverdî, a. g. e., s. 138.
72  Mâverdî, a. g. e., s. 232.
73  Mâverdî, a. g. e., s. 277.
74  Mâverdî, a. g. e., s. 224.
75  J. Donnelly, Teoride ve Uygulamada nsan Haklar , çev. Mustafa Erdo an-Levent Korkut, An-

kara, 1995, s. 29.
76  J. Donnelly, a. g. e., s. 25.
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III- Kabilecili in Yeniden Ortaya Ç k  ve Köleli in Dönü ü

Arap toplumunun vazgeçemedi i kabilecilik, yeni dönemde Emevi ailesinin bir 
söylemi olarak gündeme gelmi  ve ard ndan yönetime egemen olmu tu. Oysa, slâm 
dininin ortaça da ink lap yaparak geri plana a  soy esas na dayal  mutlak üstün-
lük anlay  aradan yüzy l geçmeden yeniden tarih sahnesine ç km  oluyordu. Bu 
süreç, slâm dininin getirdi i pek çok ilkenin de d lanmas na yol açm t . 

Son dönem Arap dü ünürlerinden Muhammed Âbid Câbirî Arap siyasî tarihini 
okumak için u üç belirleyici unsuru önermektedir ve bunlar ; kabile, ganimet ve 
akide(inanç) olarak s ralamaktad r.77 Câbirî u tespitlerde bulunmaktad r: “Arap siyasî 
akl n n Cahiliye döneminde esasen kabile ve ganimetle, Hz. Peygamber(a.s)döne-
minde ise öncelikle inançla s n rland n , Emeviler döneminde kabile, lk Abbasiler 
döneminde akîde rolü öne ç kmakla birlikte, fetihler döneminde bu üç belirleyicinin 
birbiriyle giri ik oldu unu söyleyebilirsek de, bu belirleyicilerin anlam n n sonraki 
dönemlerde de i mi  oldu unu söylememiz gerekir.”78 

Emevîler döneminde ortaya ç kan kabilecili in tabiat yla temelinde asabiyet var-
d . slâm öncesi dönemde, aralar nda baba taraf ndan kan ba  bulunan akraban n 
olu turdu u toplulu a “asabe”, bu toplulu un bütün fertlerini birbirine ba layan ve 
herhangi bir d  tehlikeye kar  koymak veya sald r da bulunmak söz konusu oldu-

unda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sa layan bir birlik ve dayan ma 
ruhuna da “asabiyet” denilmekteydi.  Asabiyet, esas itibariyle soy (neseb) birli inden 
kaynakland ndan, ayn  soydan olanlar aras nda organik yak nl k ar kça asabiyet 
de güçlenir, buna kar l k bu yak nl k aileden ba layarak a irete, kabileye do ru ya-
y ld kça asabiyet de zay ard . Bu gerçek asabiyet yan nda bir de hükmî veya itibarî 
asabiyet vard r ki bu kan ba na dayanamay p herhangi bir akit, antla ma, kefalet vb. 
uygulamalarla kurulan asabiye ir. Bu asabiyet kabilevî bir karakter arz etmektedir. 
Asabiyetin siyasî ve hukukî alanlardaki otorite bo lu unu doldurmak, mal, can ve 
rz güvenli ini sa lamak gibi olumlu yönleri yan nda aile, a iret veya kabilenin, ya-

hut benzer bir toplulu un hak ve menfaatlerine tecavüz etmek, onlara kar  iddete 
ba vurarak üstünlük sa lamak gibi olumsuz ve zararl  yönleri de vard .79  Asabiyet 
duygusu milliyet duygusundan farkl  olarak dar anlamda kabileci bir anlay t r.

Milliyet duygusunun temel özelli i ise ay rt edici olmas d r. Yani insanlar ba -
ka cinsten ve kültürden kimselerle kar la t klar  ölçüde bu duygu söz konusudur. 
Millî hasletlerin bozulmas  veya kaybolmas  tehlikesi bu duyguyu büsbütün kam-

77 Muhammed Âbid Cabirî, slâm’da Siyasal Ak l, çev. Vecdi Akyüz, stanbul, 1997, s. 91.
78  M.Âbid Câbirî, a. g. e.,s. 98.
79  Mustafa Ça r c , a. g. mad., D A, III, 453.
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ç lar. Nitekim Müslüman Araplarda Müslümanl n d nda bir Arap milliyetçili i 
onlar n ba ka kavimlerle iyice kar maya, anayurtlar ndan uzaklara yay lmaya ba -
lad klar  zamana rastlar. Hz. Ömer gibi slâm’a yürekten ba l  bir halifenin, Araplar  
kendi kavmî özelliklerini kaybetmemeleri için dikkatle korudu u, onlara bu yolda 
telkinlerde bulundu u dikkati çekiyor. slâm ordular n n ran ve Türkistan içlerin-
deki fütuhat  s ras nda al nan esir ve kölelerin büyük bir yekun te kil etmesi ve Arap 
ehirlerinde âdeta bir âzatl  köle-mevâli-milletinin ortaya ç kmas , onlar  ciddî endi-
eye sevk ediyordu. 

Fetihlerin en parlak ça  olan Emevî saltanat  devrinde Arap ve Arap olmayan 
Müslüman fark  devlet idaresine resmen egemen oldu. Emevî devleti Hz. Peygamber 
ve Dört Halife devrindeki slâm devleti yerine bir Müslüman Arap devletinin geçi-
i manas na geliyordu. Azatl lar n Arap as ll larla k yd klar  nikâh bile geçersiz sa-

y l yordu. Fakat daha sonralar  birbiriyle siyasî mücadeleye giren Arap liderlerinin 
mevâlileri kendi sa ar nda asker olarak kullanmalar  Arap olmayanlar n ilî duru-
munu biraz düzeltmi tir.80

Emevîler dönemi bilindi i gibi fetihler ça d r. Fetihlerin art yla da sava  esirle-
rinin say s  artm t r. Ancak bununla beraber bu dönemde kölesiz toplum olu turma 
projesi rafa kald r lm , süreç tersine i lemeye ba lam t r.81

Konuya Ortaça  ba lam nda bakt m zda insan kitlelerinin iki derin hareketi 
yerine çok farkl  bir halklar haritas  ikame ederek dengeyi bozmu tur. Bunlar, önce 
Germen istilalar , daha sonra da Müslüman fetihleriydi. 82

Fetih için askere al nan kabileler, yanlar nda erkekler, kad nlar, çocuklar ve köle-
ler oldu u halde, Arap Yar madas ndaki vatanlar ndan, fethedilen bölgelerde yerle -
mek için sava  cephelerine do ru göç ediyorlard . Yerle tikleri yerler, ya bu maksatla 
kurulan Kufe, Basra ve Kayravan gibi kentler, ya da M s r ve Suriye’de oldu u gibi 
mevcut kentlerin kenarlar ndaki karargâhlard . Daha sonra yerli halkla kar t lar.83

Fetihler s ras nda çok say da esir ele geçirilmi tir. Bunlar kaynaklarda köle olarak 
ifade edilmektedir. Vali ve komutanlar n elinde büyük miktarda köle vard . Örne in 
Musa b. Nusayr’a ne kadar kölesinin oldu u soruldu unda o “çok” dedi. “1000 tane 
mi?” diye sordular. O, “Evet, 1000,1000 diye nefesi kesilene kadar sayd .” Ard nda 
kimsenin tahmin etmeyece ini kadar köle b rakt m” dedi. 84 bn Abdülhakem “Fütuhu 

80  Erol Güngör, slâm’ n Bugünkü Meseleleri, stanbul, 1993, s. 178-79.
81  Hamza Aktan, “a. g. m”, Atatürk Ün. FD., XVI, 76.
82  Marc Bloch, Feodal Toplum, çev. Melek F rat, stanbul, 2007, s. 29.
83  M. Âbid Câbirî, a. g. e., s. 339.
84  bn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim, el- mame ve’s Siyase ( bn Kuteybe’ye ait 

olmamakla birlikte ona nispet edilmektedir.), Beyrut, b. t. y.,II, 70.
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M s r ve Ahbaruha” adl  eserinde ve yazar  meçhul “el- stibsar  Acaibi’l Emsâr” adl  
eserinde 300.000 ba  köle ve esir ele geçirildi i rivayet edilmektedir.85 Emevîler döne-
minde geni  fetihler yap l p köle say s n n bu kadar artmas na ra men köle yatlar  
yüksekti. Örne in bir kölenin veya cariyenin en az yat  100 dinard .86 Halife Hi am 
b. Abdülmelik 73.000 dinara Halid b. Abdullah’ n cariyesini sat n alm t .87 Emevîler 
döneminde sava  esirleri gruplar halinde sat lmak üzere köle pazarlar na sürülmü -
lerdir. Büyük yerle im bölgelerinde köle pazarlar  kurulmu tur. Pazarda arz n çok 
olmas , nedeniyle köle yatlar  art k dü mü , orta halli aileler de hizmetlerinde kul-
lanmak üzere köle sat n alabilir olmu lard r. Böylece kölesiz bir toplum olu turma 
bir yana, toplumda kölelerin say s  günden güne artmaya ba lam t . Üretim ve hiz-
met sektörü- giderek köle hizmetine endekslenmi  ve köleler toplumun vazgeçilmez 
bir parças  haline gelmi ti. Emeviler bu zihniyetini köleler bak m ndan sürdürmek 
Emevilerden iktidar  zorla ele geçiren Abbasilerin de i ine gelmemi ti. Kölelerin var-
l  ve giderek ço al yor olmalar  art k do al kar lan r olmu tu.88

Ancak halifeler cariyeden olma çocuklar  kendilerine halef olarak kabul etmiyor-
lard . Bunun nedeni ha fe almaktan de il, cariye çocuklar n n elleriyle devletin y -
k laca n  dü ündükleri içindir. Di er bir anlat mla onlara güvenmiyorlard .89 Azatl  
köleler (mevâli) slâm toplumu içinde kendilerini ilmî tetkiklere ve güzel sanatlara 
hasretmi lerdi. Siyasî ba kanl k konusunu tart maya ba lam lard . Fatihlerle ger-
çekle tirdikleri evlilikler sonucu onlar Arap kan n n sa yetine halel getirdiler ve en 
sonunda da Araplar , çok çe itli insan rklar  aras nda gözle görülmeyen bir halk un-
suru durumuna dü ürdüler.90

Emevîler Arap olmayanlardan da “mevâli” diye söz etmeye ba lad lar. Bu dönem-
de Arap olmayanlar Araplar n himayesine ihtiyaç duymamaya ba lad lar. Emevîlerin 
mevâliye ikinci s n f tebaa muamelesi yapmas  ve rkî faktörlerin ön plana ç kar lmas  
Araplarla mevâli aras ndaki k r lmay  derinle tirdi.91 Örne in Emevîler mevâli için 
öyle derlerdi: Namaz  ancak üç ey keser. Bunlar, e ek, köpek ve mevâli. Mevâlinin 

85  bn Abdülhakem, Ebu’l Kas m Abdurrahman, Fütuhu M s r ve Ahbaruha, Leiden, 1920, s. 
204; Yazar  Meçhul (Kâtibi Merake î), el- stibsar  Acaibi’l Emsar, thk. Sa’d Za lul Abdülha-
mid, b.y.y.,1985, s. 194.

86  Ahmed Muhafaza, a. g. e., s. 120, 121.
87  Taberî, a. g. e., IV, 221.
88  Hamza Aktan, a.g.m., Atatürk Ün., FD., Say : 16, s. 77.
89  Ali Aksu, “Emeviler Döneminde Kad n n Durumu”, Cumhuriyet Ün., FD., Say :1, Sivas, 

2001, s. 277.
90  Philip K. Hi i, Siyasî ve Kültürel slâm Tarihi, çev. Ali Zengin, stanbul, 1995, II, 366.
91  smail Yi it, “Mevâli”, D A, Ankara, 2004, XXIX, 424, 425.
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arkas nda namaz k lmaktan imtina ederlerdi. ayet k larlarsa bunu “Allah’a olan te-
vazuumuzdan yap yoruz.” derlerdi.92 Mevâli, Emevî devletinin kurulu undan itiba-
ren slâm toplumunda geni  bir kesimi olu turuyordu. Bu genel durum Arap asabi-
yetinin ortaya ç kmas na ve korunmas na tesir ediyordu.93 

Mevâli, efendisinin a iretinin ismini ta rd . Mevlâ kelimesiyle a iretle ba na i a-
ret edilirdi ki, bu toplumsal ba  olup kan ba  de ildi.94 Bu nedenle mevâli ikinci s n f 
vatanda t .95 Mevâli esas itibariyle iki gruba ayr l yordu. Birinci grubu kölele tirilen 
sava  esirlerinden daha sonra efendileri taraf ndan serbest b rak lan ahsî âzatl lar; 
mevâli’l slâm, mevâli’l muvâlât, mevâli’t t baa ve mevâli’l ahd denilen ikinci grubu ise 
fethedilen ülkelerin halk ndan esir veya köle olmad klar  halde bir Arap ya da Arap 
kabilesi vas tas yla slâm’  kabul ederek onlar n mevâlisi say lan yahut kabile anla-
y na dayal  sosyal yap da iyi bir yer edinebilmek için güçlü Arap kabilelerinden 
biriyle velâ (himaye) akdi yaparak onun himayesine giren gayri Arap Müslümanlar 
te kil ediyordu.96

Bu nedenle mevâli yönetime kar  olan her hareketin içinde yer ald .97 Yani bu dö-
nemde mevâli hukuka de il, yönetime ba kald rd . Hukukî normlar  uygulamayan 
anlay a ba kald rd lar.

Siyasî ve toplumsal yap n n kabilecilik, ard ndan mevâli(siyasî anlamda) sonra 
feodalite ve nihayet burjuvazi eklinde evrildi i Emevîler dönemi ganimet endi esi-
nin de oldu u bir dönemdir.

Rant ekonomisine dönen Emevî ekonomisi köleci bir topluma dönü mü tü.98 

Art k feodal bir düzen kurulmaya ba lanm t . Feodal düzen ahlâkî yönden maddi-
yata de il, manevî üstünlük esas na dayanmaktad r. Feodalizmin, ahlâk, de er ölçü-
leri, insanî de erler ad na söz konusu e iklerini insanî de erler olarak ilan etse de, 
insanî fazilete dayanan bir ahlâkî sisteme sahip de ildir.99

92  Abdullah Muhammed el-M srî, “el-Mevâli Mevk fu’d Devleti’l Ümeviyyeti Minhüm”, Am-
man, 1988, s. 18.

93  Muhammed Tayyib en-Neccar, Tarihu’l Âlemi’l slamî, ed-Devletü’l Ümeyyeti ’  ark, Riyad, 
1985, s. 149.

94  Necdet Hamma , “Emeviler Döneminde Mevâli ve Z mmîlerin daredeki Rolü”, çev. rfan 
Aycan, AÜ FD., Ankara, 1997, XXXVII, 37, 177.

95  Bertold Spuler, “The Muslim World”, The Age of the Caliphs, çev.(ing.) F.R.C. Bagley, Lei-
den, 1960, s. 40.

96  smail Yi it, “Mevâli”, D A, XXIX, 424.
97  Kusay el-Hüseyin, Tecdîdü’d Devleti’l Arabiye Zemeni’l Ümeviyyin, Lübnan, 1997, s. 307.
98  M. Âbid Câbirî, a. g. e. , s. 69,70.
99   Ali eriati, Kapitalizm, çev. Yakup Arslan, stanbul, 1994, s. 39, 40.
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IV- Kölelerin Devlet Görevlerinde Yer Ald klar  Dönem

Klasik slâmî dönemin önemli devletlerinden Abbasilerin kurulu unun bir ihti-
lale dayanmas , eski düzenden memnun olmayan Arap olmayan milletlerin rahat-
s zl klar n n ve aray lar n n bir sonucudur. Farkl  kültürlerle bütünle en Abbasiler 
kökenleri köle olan farkl  topluluklara yönetimde önemli görevler verdiler.

Müslüman milletlerin hangi a amalardan geçerek günümüze geldiklerini, birey-
sel ve toplumsal haklar ve hürriyetler hususunda hangi noktada olduklar n  daha iyi 
alg layabilece imiz inanc  bu çal mam z n esas n  te kil etmektedir.

Emevîler y k lmadan önceki son etkin halife say lan Hi am b. Abdülmelik’in 
annesinin ümmü veled olmas 100 Abbasi ihtilaline giden süreçte mevâlinin ne kadar 
etkili olmaya ba lad n  göstermektedir. Halbuki Emevî hanedan , saltanatlar n n 
ümmü veled elinde sona erece ini dü ünerek ümmü veled sat n almazlard .101 Ha a 
mevâli ile evlilik Emevîlerin son zamanlar nda fazlala m t . Sadece babalar n soylar  
bilinir olmu tu. K rmalar(melez) ortaya ç km t .102 Art k ortaça  Müslüman toplu-
munda devaml  de i meler ya an yordu.103

Abbasiler döneminde mevâlinin art k yönetimin hemen her kademesinde özellik-
le Türklerin ise askerî alanda önemli görevler üstlendikleri bir gerçektir. Abbasilerin 
hemen hemen hepsinin cariyelerden do ma olduklar n  da unutmamal y z.104

Sosyal haya a ise Emevîlerden de devral nan büyük köle varl  feodal bir yap -
n n olu mas na neden olmu tur. Feodal yap  esas itibariyle topra a dayal  bir sistem 
oldu undan105 bu dönemde tar ma elveri li bölgelerde-özellikle Sevâd bölgesi-toprak 
a al n n geli ti ini söyleyebiliriz. Bu yeni duruma al amayan ve özellikle batakl k 
slah nda çal t r lan siyahî köleler Basra bölgesinde ayakland lar. Ayaklanma k sa 

100  Ümmü Veled: Bu terim efendisinden çocuk do uran cariye için kullan l r. Efendisinin ölü-
münden sonra bu cariye ba ka bir i leme gerek olmaks z n hürriyetini elde eder. Do an 
çocuk hür say l r, onunla baba aras nda bir nesep ba  kurulur ve her bak mdan normal 
evlilikten do an çocuklar n konumuna sahip olur.(M.Akif Ayd n-Muhammed Hamidul-
lah, “Köle”, D A, Ankara, 2002, XXVI, 243.)

101  bn Abdirabbih, Ebu Ömer Ahmed b. Muhammed, brahim el-Iybârî, Kahire, 1965, VI, 
131; bnu’l Esir, Muhammed b. Abdülkerim b. Abdulvahid, e - eybânî, el-Kamil ’t Tarih, 
Beyrut, 1965, VI, 148.

102  Mahmud Mikdad, a. g. e., s. 202
103  Fazlurrahman, slâm ve Ça da l k Fikrî Bir Gelene in De i imi, çev. Alparslan Aç kgenç, M. 

Hayri K rba o lu, Ankara, 1999, s. 81.
104  Bu konuda geni  bilgi için slâm’ n lk Döneminde Kölelik Abbasilerin lk Yüzy l  isimli çal -

mam za bak n z.
105   Ali eriati, Kapitalizm, s. 36.
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sürede F rat havzas na da yay ld . Ayaklanma güçlükle bast r labildi.106 Abbasiler dö-
neminde takip edilen mevâli siyasetinin onlar n ideolojileri ile ilgili oldu unu göz 
ard  etmemeliyiz.107

VIII. ve IX. yüzy llarda Abbasi Halifeli i’nin birli inin y k ld  görüldüyse de, 
kal nt lar n n içinden ç km  çe itli devletler varl klar n  sürdürdüler.108

De erlendirme Ve Sonuç

Ba lang c  insanl k tarihinin erken dönemlerine kadar ula an temel insan haklar  
konusu gerek ülkemiz, gerekse milletleraras  kamuoyunda en çok tart lan ve gün-
dem olu turan konular n ba nda yer almaktad r.109 Biz de bu nedenle böyle bir konu 
seçtik. Bilindi i üzere slâm inanc nda insan haklar  kul hakk  olarak de erlendiri-
lir110 ve üzerinde önemle durulur. Temel insan haklar  bir bütün kabul edildi i için, 
aralar nda herhangi bir ayr m yapmak söz konusu de ildir. Bu sebeple insan hakla-
r ndan bir k sm n  kabul etmek, bir k sm n  ise reddetmek mümkün olmaz. Benzer 
ekilde kimi ah s ve zümrelerin haklar n  kabul ederken, kimileri için reddetmek de 

tutars z bir davran t r. Çünkü böyle bir anlay  evrensel insan haklar n n tabiat na 
ayk r d r.111

Günümüze kadar varl  ve etkinli i devam eden ba l ca hukuk sistemleri, felsefî 
ve dinî ekoller genel anlamda insan n dokunulmaz, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere 
sahip oldu u noktas nda görü  birli i içerisindedirler.112

Bat l  baz  yazar ve dü ünürlerin zihinlerindeki slâm alg s  daha çok emperya-
list, iddet ve sald rganl k içeren, ho görüsüzlük kavram ve söylemleri üzerine otur-
maktad r. Bu noktadan hareketle slâm tarihi’nin gerçekte fetihler ve yeniden fetih-
ler tarihi oldu u sonucuna varmaktad rlar.113 Oysa ki fetihler slâm’ n yay lmas n n 
önündeki engelleri kald rm t r. Esas ele tirilmesi gereken  husus yönetimlerin fetih-
lerden sonra yeni bölgelerin sistemle bütünle mesini sa lamada ortaya ç kan s k nt -
lar  hukukun içinde kalarak çözme iradesini gösterememeleridir.

106  Mahmud Mikdad, a. g. e., s. 286.
107  M. Âbid Cabirî, a. g. e., s. 286.
108  March Bloch, a. g. e., s. 36.
109  Adem Apak, “Temel Hak ve Özgürlükler ve Nebevî Mesaj n Temel Hak ve Özgürlüklere 

Bak ”, Nebevî Mesaj n Evrenselli i, Siret Sempozyumu, Konya, s. 80.
110  Adem Apak, a. g. tebli ., Siret Sempozyumu, s. 87.
111  Hamit Ersoy, “ nsan Hakk  Olarak Din Özgürlü ü; Engeller ve Ç k  Yolu, Yeni Türkiye, 

Say :22, Ankara, 1998, s. 742.
112 ükrü Karatepe, “ nsan Haklar n n lahî Temelleri”, Do u’da ve Bat ’da nsan Haklar , Anka-

ra, 1996, s. 109.
113  Ayr nt l  bilgi için bak n z. brahim Kal n, “a.g.m., Divan lmî Ara t rmalar, Say : 15, s. 34.
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Kölelik, günümüz insan na izah edilmesi güç bir konudur. Zira uygulan  biçimi 
ve günümüz insan n n sava  ortamlar n  ve sava  sonras  olu an durumlar  bilmedi-

i ve alg lamakta zorland  dikkate al nd nda insan haklar  noktas ndan meseleyi 
aç klamak daha da zor olmaktad r. Ancak ne var ki dönemin artlar  ve imkânlar  
bunu zorunlu k lm t .

Ça m z n yeniden ihya etmeye çal t  “insan haklar ” ve “hürriyet” kavramla-
r  çerçevesinde slâm’ n ilk yüzy llar n  ele almaya çal t k. Kölelikten feodal düzene 
evrilen bir süreçte slâm tarihi’nin söz konusu dönemlerini ele almaya gayret e ik. 
Meseleye bak  ve ele al  biçimi itibariyle esasen insan haklar n n hem zihniyet hem 
de bir ahlâk sorunu oldu unu ortaya koymaya çal t k.


