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ÖZ
HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN DÖNEMİNDE HAD GEREĞİ KATİL
CEZÂSININ İNFAZI

HALİME KEVSER BİLGİLİ GÖKGEDİK

“Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Had Gereği Katil Cezâsının İnfazı” adlı bu
çalışmada öncelikle kullandığımız mananın tam olarak anlaşılabilmesi için kavramları
açıkladık. Had suçlarının katil cezâsı gerektiren çeşitlerini, detaylara inmeden tanıttık.
Bu cezâların Hz. Peygamber dönemindeki örneklerine, örneği yoksa bahsi edilen
cezâlar hakkındaki görüşlerine değindik. Daha sonra Hulefâ-i Râşidîn döneminde de
işlenen bu suçları, Hz. Peygamber’in örnekliği ve kendi ictihadları doğrultusunda
halifelerin bu cezâların tatbikine karşı tutumlarını inceledik. Bu bağlamda katil
cezâsını irtidat, bağy, zina ve hırâbe başlıkları altında ele aldık.
Anahter Kelimeler: Hulefâ-i Râşidîn, Hz. Peygamber, Had, Katil Cezâsı, İrtidat,
Zina, Bağy, Sihir, Hırabe.
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ABSTRACT

THE EXECUTION OF HAD THAT REQUIRE MURDER
PUNISHMENT IN THE PERIOD OF THE RASHIDUN CALIPHS

HALİME KEVSER BİLGİLİ GÖKGEDİK

In this study, we first explained the terms that we used in order to get a full
understanding of them. Without going into detail, we introduced varieties of the crimes
of Had that require murder punishment. We addressed the examples of these crimes in
the period of Prophet Muhammad. If there are no examples of these crimes, we applied
to opinions of Prophet Muhammad on the crimes. Then, we examined the crimes
committed in the Rashidun Caliphs's period and their attitudes towards the imposition
of the punishments given to them in line with the model of the Prophet Muhammad
and their own ijtihads. In this context, we discussed the murder punishment under the
headings of abjuration of religion, rebellion, adultery and brigandage.
Key Words: Rashidun Caliphs, Prophet Muhammad, Had, Murder Punishment,
Abjuration of religion, Adultery, Rebellion, Sorcery, Brigandage.
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ÖNSÖZ
Din, yalnızca doğaüstü değerler taşıyan, insana cennet ya da cehennem vaat
eden, sadece âhiret odaklı bir inançlar ve ibâdetler bütünü değildir. Din, aynı
zamanda kutsal ve ahlâkî değerler taşıyan, birtakım kâidelerle bireylerin ve
toplumların hayatına siyâsî ve sosyal açıdan bir nizam getiren olgular içerir. İslâm
dini de muhataplarının hem dünyada dosdoğru bir hayat yaşayabilmeleri hem de
âhirette sonsuz mükâfat kazanabilmeleri için evrensel prensipler getirmiştir. Bunlar
îman, ibâdet, muamelât ve ahlâk alanlarındadır. Bizler bu prensipleri, hayatlarımızı
düsturuyla şekillendiren, dînî ve dünyevî hükümlerin dayanağı olan, sapkınlığa
götüren yolları gösteren ve bunlara karşı uyaran kutsal kitabımız Kur’ân-ı
Kerîm’den, bunların uygulamasını da bizler için “üsve-i hasene” olan Hz.
Muhammed’den (s.a.v) öğrenmekteyiz. Nitekim Allah Rasûlü’nün (s.a.v) ahlâkı
hakkında soran sahabeye Hz. Âişe “O’nun ahlâkı Kur’ân’dı.” diye cevap vermiştir.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) hayatında olduğu kadar, vefâtından sonra da
ashab, onun olaylara ve durumlara karşı sergilediği duruşu takip etmiş ve gösterdiği
yoldan çıkmamaya gayret etmiştir. Ondan sonra yöneticilik vazifesini üstlenen
Hulefâ-i Râşidîn de bireysel yaşantılarında gösterdikleri titizlik kadar, bu makamda
da titizlik göstermişlerdir. İslâm devletinin başına geçen bu yöneticiler,
sorumluluklarını aldıkları halkın idârî, siyâsî, sosyal ve hukukî alandaki
meseleleriyle yakından ilgilenmiş, Allah’ın kitabı ve Rasûlü’nün (s.a.v) sünnetini
referans alarak uygulamalarını tatbik etmişlerdir. Bu hâl, işlenen suçlar ve cezâları
v

konusunda da devamlılık göstermiştir. Çünkü İslâm’da devlet başkanlığı, halkın
dînî, siyâsî, sosyal, hukûkî işlerinin tümüyle ilgilenmeyi gerektirir. Hz.
Peygamber’in (s.a.v) yönetim ve idare alanında yaptıkları, kendi döneminde işlenen
suçlara nasıl cezâlar verdiği, suçlulara nasıl muamelede bulunduğu, halîfelere ve
devlet başkanlarına örnek teşkil etmiştir.
İlâhî dinler birlikte yaşamanın gereği olarak insanlara bazı sorumluluklar
yüklediğinden, sistemli bir hukuk anlayışının olmadığı dönemlerde dahi, özellikle
toplumu ilgilendiren suçlara bir takım cezâlar belirlenmiştir. Bunların başında had
suçları dediğimiz eşkıyâlık, zinâ, hırsızlık, isyan gibi temel suçlara verilen cezâlar
gelmektedir. Örneğin; İslâm’da olduğu gibi Yahûdîlikte de zinâ suçuna ölüm cezâsı
takdir edilmiştir. Bir kızın evlendikten sonra bâkire olmadığı anlaşılırsa recm
cezâsına çarptırılır. Eğer kocasının, karısına iftira attığı ortaya çıkarsa hem kızın
babasına para vermesi zorunlu olur hem de o kızı hiçbir zaman boşayamaz. Bu
cezâlar zamana ve şartlara göre değişiklik arz etmiştir. Mesela Hz. Peygamber
(s.a.v) döneminde zinâ ettikleri tespit edilen bekârlara yüz sopa vurulmuş evli
olanlar ise recmedilmiştir. Asr-ı Saadet’ten sonra da İslâm devletinin liderliğini
yapan dört halîfe, Hz. Peygamber’in (s.a.v) uygulamalarını bazen olduğu gibi,
bazen de şartlara ve zamana göre yorumlayarak kendi dönemlerinde uygulamaya
dikkat etmişlerdir. Biz de çalışmamızın çıkış noktası olarak “Hulefâ-i Râşidîn”
olarak bilinen Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin hilâfetleri
döneminde halkın işlediği suçlar ve bu suçlara verilen cezâlar bağlamında, katil
cezâsı gerektiren had suçlarını ve bunlara verilen cezâları tespit etmeye çalıştık.
Araştırma bir İslâm Hukuku çalışması olmadığı için cezâların tatbiki meselesine
odaklanmakla yetindik ve katlin gerçekleşip gerçekleşmediğini olaylar üzerinden
aktarmaya gayret ettik. Bu sebeple hadiselerin fıkhî yönü dışarıda tutulmuştur.
Çalışmanın başından sonuna kadar her türlü yardımı ve kolaylığı sağlayan,
tavsiyelerini esirgemeyen danışman hocam sayın Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ’ye,
son halini almasında titiz okumalarıyla katkıda bulunan sayın Doç. Dr. Osman
AYDINLI ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YILDIRIM'a, metnin tashihinde ve fıkhî
konuların doğru anlaşılmasında büyük emeği olan Dr. Adem YIĞIN’a, çalışma
sürecinde imkânlarından istifade ettiğim İSAM kütüphanesinin değerli yönetimi ve
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çalışanlarına, kaynaklara ulaşma konusunda yardımını esirgemeyen sayın Ekrem
ARSLAN’a, maddî-manevî desteklerini her zaman hissettiğim dostlarım Şeymanur
KEÇELİ ve Seher ERDEM’e, aynı desteği eğitim-öğretim hayatım boyunca tüm
ihmalkârlığıma rağmen gösteren, verdiğim her kararda arkamda duran ve hayır
duâlarını bir an olsun eksik etmeyen annem Emine Nur BİLGİLİ, babam Mehmet
Baki BİLGİLİ ve ağabeyim Muhammed Sabri BİLGİLİ’ye, araştırmanın her
aşamasını yakından takip ve kontrol eden eşim İsa GÖKGEDİK’e teşekkürü bir
borç bilirim.
Halime Kevser BİLGİLİ GÖKGEDİK
Üsküdar 2019
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KISALTMALAR LİSTESİ
a.g.e.

: Adı geçen eser

a.g.m.

: Adı geçen makale

a.g.md.

: Adı geçen madde

a.g.t.

: Adı geçen tez

b.

: Bin, İbn (oğlu)

bs.

: Baskı

bkz.

: Bakınız

bt.

: Bint (kızı)

DİA

: Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Hz.

: Hazreti

nşr.

: Neşreden

ö.

: Ölümü, ölüm tarihi

r.a.

: Radıyallahu anh

s.

: Sayfa

s.a.v

: Sallallahu aleyhi ve sellem

sy.

: Sayı

tsh.

: Tashih eden

t.y.

: Tarih yok

thk.

: Tahkik eden

v.b.

: Ve benzeri

y.y.

: Yayın yeri yok
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GİRİŞ
A. ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAYNAKLARI VE YÖNTEMİ

1. Araştırmanın Konusu ve Sınırları
“Hulefâ-i Râşidîn Dönemi’nde Had Gereği Katil Cezâsının İnfazı” ismini
verdiğimiz bu çalışma, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin
halîfelik yaptıkları yıllarda, devlet başkanının sorumluluklarından biri olan yargı
görevini icrâ ederken, infazına karar verilmesi kolay olmayan katil cezâsı üzerinde
sergiledikleri tutumu konu edinmektedir. Allah Rasûlü, vahye bire bir muhatap
olması hasebiyle, Allah Teâlâ tarafından gönderilen bilgileri insanlara aktarmakta,
hükümleri tatbik etmekteydi. Bu hükümler arasında yer alan had cezâlarını da
uygun gördüğü takdirde vermekteydi. Burada hemen şunu belirtelim ki çalışmada
kullanılan “infaz” kelimesi “katil” anlamında değil, “cezanın yerine getirilmesi ve
uygulanması” anlamlarında kullanılmıştır. Sözlükte “delmek, geçmek, ulaşmak”
gibi anlamlara gelen “ ”نفزkökünden türeyen bu kelimenin ıstılâhî manası suçun ve
suçlunun tespit edilip, gereken cezânın uygulanmasıdır.
Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümü, cezâ, had ve katil
kavramlarının tanımını, had kapsamına giren suçları, bunun da özelinde katli
gerektiren hadleri, bunlara Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber’in sünnetinde
belirlenen cezâların kısa açıklamalarını içermektedir. Araştırmanın amacı had
suçlarını ve cezâlarını tanıtmak olmadığından, bu konular ayrıntıya girilmeden,
ihtilaflı hükümlere fazla değinilmeden aktarılmaya çalışılmıştır. Konunun netlik
kazanması açısından had cezâlarının tatbiki meselesi teorik olarak ele alınmıştır.
Daha sonra katli gerektiren hadler üzerinde çok yüzeysel olmamakla beraber,
tartışmalı konulara değinilmeden durulmuştur. Yine bu bölümde, ana konuya giriş
mahiyetinde Hulefâ-i Râşidîn’in katli gerektiren bir had suçunu işleyenlere karşı
tutumlarına değinilmiştir.
1

Diğer bölümlerde, Hulefâ-i Râşidîn döneminde katli gerektiren had suçlarını
işleyenlere nasıl davranıldığı ve belirlenen cezâların onlara nasıl uygulandığı
örneklerle gösterilmiştir. Hadler siyâsî ve ictimâî muhtevalı olmak üzere ikiye
ayrılıp yer yer bahsi edilen had cezâsı ile ilgili teorik bilgilere atıf yapılmıştır. Siyâsî
muhtevalı cezâların ele alındığı birinci bölümde mürtedlerin (irtidat), isyan
edenlerin (bağy); ictimâî muhtevalı cezâların incelendiği ikinci bölümde ise zinâ
edenlerin, yol kesenlerin (hırâbe) cezâsı, her halifenin kendi döneminde ayrı ayrı
işlenmiştir. İrtidatın her ne kadar dini bağlamda işlenmiş bir suç olduğu akla gelse
de o dönemde bunun dinden ziyade devlet idaresine karşı bir hareket veya tepki
olduğu bilinmektedir. Bağy suçluları ise doğrudan yönetimi hedef alan kimselerdir.
Bu sebeple her iki suç siyâsî olarak değerlendirilmiştir. Zina ve yol kesme suçları
da ahlak ve emniyet açısından toplumun sosyal yönüne matuftur. Bu yüzden içtimâî
suçlar kapsamında ele alınmıştır. Cezâsı katil olan bir had suçu işleyen herkese aynı
cezâ verilmemiş, bazı istisnâî durumlar vukû bulmuştur. Bu bölümlerde, konuyla
alakalı var olan istisnâî uygulamalara da yer verilmeye çalışılmıştır. Konumuzun
aslını oluşturan bölümlerin içeriğinden anlaşılmaktadır ki dört halîfe dönemi
uygulamaları hem Hz. Peygamber’in örnekliğinden faydalanmış hem de gelecek
liderlere örneklik teşkil etmiştir. Mesela Hz. Ebû Bekir bir durumla karşılaştığı
zaman, Allah’ın kitabına bakardı, orada konuyla alakalı bir hüküm bulursa onunla
hükmederdi. Eğer Rasûlullah’ın bu konudaki sünnetini biliyorsa onu uygulardı.
Eğer bir çıkış yolu bulamazsa, Müslümanlara bir yol bilip bilmediklerini sorardı.
Müslümanların önderlerini ve âlimlerini toplayıp, onlarla istişâre ederdi. Yahut
“Kendi içtihadımla hüküm veriyorum. Eğer isabetliyse (doğruysa) Allah’tan,
yanlışsa bendendir. Bunun için de Allah’tan af dilerim.” derdi.1 Diğer üç halîfe de
bir mesele karşısında sırasıyla Kur’ân’a, sünnete ve kendilerinden önceki
halîfelerin verdikleri hükümlere bakarlardı.2

Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d el-Kâtib el-Hâşimî, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kübrâ, thk. Ali
Muhammed Ömer, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 2001, III, s. 162, 163.
2
İbn Sa’d, III, s. 162, 163; Ömer Nasûhi Bilmen, Hukûkı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu,
Bilmen Yayınevi, İstanbul 1967, I, s. 306.
1
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2. Araştırmanın Amacı
Hulefâ-i Râşidîn’in hem ferdî hem sosyal hayatlarında hem de yöneticilik
vazifesini üstlendikleri süreçte Allah Rasûlü’nü örnek aldıkları bilinmektedir.
Dolayısıyla karşılaştıkları olay ve durumlarda başvurdukları ilk mercî, Allah’ın
kitabı ve Rasûlullah’ın sünneti olmuştur. Bu durum, cezâlar konusunda da
geçerlidir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, katli gerektiren hadleri Hulefâi Râşidîn’in nasıl tespit ettiğini, suçun tespit sürecinde suçluya nasıl davrandığını,
suç sabit olduktan sonra gerekli görülen infaz şeklini nasıl uyguladığını ortaya
çıkarmaktır. Onların suçlara yaklaşımları, Allah ve Rasûlü’nün bu suçlar hakkında
çizdiği sınırları aşıp aşmadıkları, fâillere karşı tutumları, bu anlamdaki fiillerinin
Kur’ân’a ve sünnete uygun olup olmadığı hususunda rivâyetler yardımıyla
çıkarımda bulunmaktır. Ayrıca var ise istisnaları gün yüzüne çıkarmaktır.
Günümüzde yürürlükte olan hukuka oldukça uzak olan bu cezâî
müeyyideler, İslâm’ın teşekkül ve yayılma evresinde büyük önem arz etmekteydi.
Yeryüzünde fesat çıkmasına engel olmak ve İslâm dinine gelecek zararı önlemek
amacıyla belirlenen bu cezâlar, Hz. Peygamber, Hulefâ-i Râşidîn ve sonraki
dönemlerde uygulandığı zaman kötülükleri önlediği gibi, uygulanmaması halinde
ortaya çıkacak kötülüklerin de önüne geçilmiş olmaktaydı.
Hulefâ-i Râşidîn, kendilerine getirilen davalara çözüm ararken önce
Kur’ân-ı Kerîm’e, eğer orada bulamazlarsa Rasûlullah’ın uygulamalarına
bakmışlardır. Gerekli gördükleri cezâyı da infaz etmişlerdir. Nitekim Rasûlullah
“Hakkıyla uygulanan bir had cezâsı, yeryüzüne kırk sabah yağmur yağmasından
daha hayırlıdır.” buyurmuştur.3 Hz. Ömer de “Elinizden geldiğince hadleri
uygulayın.”4 diyerek, Allah hakkı olarak tarif edilen had cezâlarının tatbik
edilmesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır.

Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce, Dâru’l-Fikr, t.y., Hudûd,
3; Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin etTürkî, Merkezu Hecr li’l-Buhûs ve’d-Dirâsâti’l-Arabiyye ve’l-İslâmiyye, Kahire 2011, XVII, “Hudûd”
1, s. 143.
4
İbn Hazm, Ebû Ahmed Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Said Zâhirî, el-Muhallâ, thk. Ahmed
Muhammed Şakir, Dârü’t-Türâs, XI, Kahire, t.y., s. 154.
3
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3. Araştırmada İzlenen Yöntem
Çalışmamızın giriş bölümünü kavramlara ve hadlerle alakalı teorik bilgilere
ayırdığımız için, klâsik İslâm hukuku kaynaklarının had cezâlarını konu alan
kısımlarını tarayıp gerekli gördüğümüz bilgileri kaydettik. Bu bölümde konudan
sapmamak adına kavramların detayına ve hadlerle alakalı muhtelif fikirlere pek yer
vermedik. Diğer bölümlerde, çalışmamız tatbik odaklı olduğu için hadlerin
uygulanma sürecini ihtiva eden bilgilere ağırlık verdik. Dolayısıyla daha çok
rivâyet merkezli bir çalışma ortaya çıkardık.
Temel İslâm tarihi ve İslâm hukuku eserlerinde konumuzla doğrudan
bağlantılı bir bölüm yer almadığı için, konuya yakın başlıkları takip ederek bu
başlıklar altında yer alan malumata odaklandık. İlgili bilgileri bulmaya çalışırken
tarama yöntemini kullanmamız hasebiyle, detaylı bir okuma yaparak satır arasında
kalan rivâyetleri çıkarmaya çalıştık. Fakat zaman ve sabır isteyen bir yöntem
olmasının neticesi olarak, bazı zamanlar istediğimiz oranda bilgiye ulaşamamanın
yahut bilgileri gözden kaçırmış olabilmenin zorluğunu yaşadık.
Faydalandığımız İslâm hukuku kaynaklarındaki bazı rivâyetler hüküm
merkezli oldukları için Hulefâ-i Râşidîn dönemiyle alakalı rastladığımız bilgiler
sadece onların bu konudaki görüşleriyle sınırlı olup, bazı yerlerde hükmün
sonucuna yönelik uygulamaları noktasında boşluklar ortaya çıkmıştır. Ancak,
halîfelerin fıkhî kanaatlerini ortaya koyan bu bilgileri, dönemin bakış açısını
yansıtması ve çalışmamıza büyük oranda ışık tutması hasebiyle pek çok yerde
kullandık.
4. Kaynak ve Araştırmalar
Allah Rasûlü’nün oldukça hassas davrandığı bu meselenin, Hulefâ-i Râşidîn
dönemindeki pratiğini bir nebze olsun ortaya çıkarmayı amaçladığımız bu
çalışmada disiplinler arası olması hasebiyle İslâm tarihi, İslâm hukuku, hadis,
kısmen de tefsir ilimlerinin kaynaklarından faydalandık.
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Temel İslâm tarihi eserlerinin Hulefâ-i Râşidîn dönemine yer veren
bölümlerinden yahut bu dönemi müstakil olarak ele almış eserlerden istifade ettik.
Vâkıdî’nin (ö. 207/823) Kitabü’r-Ridde’si, Nasr b. Muzâhim’in (ö. 212/827)
Kitâbu Vak’ati Sıffîn adlı eseri, İbn Sa’d’ın (ö. 230) Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kübrâ’sı
Halîfe b. Hayyât’ın (ö. 240/ Târîh-i Halîfe b. Hayyât’ı Taberî’nin (ö. 320/923)
Târîhu’t-Taberî adlı eseri, İbn Kesîr’in (ö. 774/1373) el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı
eseri, Suyûtî’nin (ö. 911/1505) Târîhu’l-Hulefâ adlı eseri çalışmamızda
başvurduğumuz temel İslâm tarihi eserleri arasındadır. Bu eserlerin kapsamları
geniş olduğundan, sadece Hulefâ-i Râşidîn dönemini içine alan kısımlarından
faydalandık. Nasr b. Muzâhim’in Kitâbu Vak’ati Sıffîn eserinin, çalışmamızın
bölümlerinden birini müstakil olarak ele alıyor olması, bu eserden istifade etmemizi
sağlamıştır. Bu eserlerin yanında yakın dönem çalışmaları olarak da Muhammed b.
İbrahim b. Salih Ebâ’l-Hayl’ın Târîhu’l-Hulefâi’r-Râşidîn’i, Prof. Dr. Adnan
DEMİRCAN’ın Ali - Muaviye Kavgası adlı eseri ve konumuzla ilgili ansiklopedi
maddeleri, çalışmamızda bize yardımcı olmuştur.
İslâm hukuku klâsik kaynaklarının cezâ hukuku bölümlerini, ağırlıklı olarak
da hudûd bahislerinin yer aldığı kısımlarını inceledik. Kaynak olarak kullandığımız
fıkıh alanındaki bu eserlerin dört büyük mezhepten olan müelliflere ait eserler
olmasını tercih ettik. Şeybânî’nin (ö. 189/ 805) el-Asl isimli eseri, Şâfiî’nin (ö.
204/820) el-Ümm’ü, İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) el-Muhallâ’sı, İbn Kudâme’nin (ö.
620/1233) el-Muğnî’si, Şirbinî’nin (ö. 977/1570) Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti
Meânî Elfâzi’l-Minhâc’ı istifade ettiğimiz klasik kaynaklardır. Yakın dönem
çalışmalarından da Ömer Nasûhi Bilmen’in Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı
Fıkhiyye Kâmusu, Muhammed Revvâs Kal‘acî’nin Mevsûtau Fıkhi Ebî Bekir
Sıddîk, Mevsûatu Fıkhi Ömer b. Hattâb, Mevsûatu Fıkhi Osman b. Affân ve
Mevsûatu Fıkhi Ali b. Ebî Tâlib adlı eserleri, Subhi Receb Mahmesânî’nin Türâsü’lHulefâi’r-Râşidîn fi’l-Fıkhi ve’l-Kadâi’si ve Yusuf Ziya Keskin’in Recm Cezâsı
adlı araştırması çalışmamızda sıkça başvurduğumuz kaynaklar arasındadır. Bunlar
arasında bilhassa başlangıç aşamasında iken çalışmamıza oldukça fazla katkı
sağlayan kaynak Muhammed Revvâs Kal‘acî’nin kitaplarıdır. Hukuk konularının
alfabetik sırayla ele alındığı bu çalışma, konumuzla alakalı pek çok rivâyet ihtivâ
5

etmektedir. Bunun yanı sıra konuyla ilgili hangi kaynaklara yönelmemiz gerektiği
hususunda bize ipuçları vermiştir.
Kullandığımız hadis eserlerinin hudûd, fiten, imâre, mürted gibi,
konumuzla alakalı rivâyetlerin bulunduğu bölümlerinden istifade ettik. İmam
Mâlik’in (ö. 179/795) Muvatta‘ adlı eseri, Beyhakî’nin (ö. 458/1066) Sünenü’lKübra ve Ma‘rifetü’s-Sünen ve’l-Âsâr adlı eserleri, Said b. Mansur’un (ö. 227/842)
Sünenü Said b. Mansur’u Buhârî’nin (ö. 256/870) Sahîhu’l-Buhârî’si, Müslim’in
(ö. 261/875) Sahîhu Müslim’i, İbn Mâce’nin (ö .273/887) Sünen-i İbn Mâce’si ve
Ebû Davud’un Sünen-i Ebû Davud’u istifade ettiğimiz hadis eserleri arasındadır.
Ağırlıklı olarak sünen türü eserleri tercih etmemizin sebebi, çoğunlukta ahkâmla
ilgili hadis rivâyetlerinin yer almasıdır.
Klâsik eserlerin yanında, çalışmamızda sık sık başvurduğumuz yakın
dönemde çalışılmış araştırma eserleri de yer almaktadır. Konumuzla doğrudan
bağlantılı olması sebebiyle bunlara temel kaynaklardan daha sık atıf yaptık. Bunun
yanı sıra gerek hukuk kavramları gerek şahıslar gerekse dönem dönem yaşanan
hadiselerle ilgili ansiklopedi maddeleri, makale ve tezlerden faydalandık. Hulefâ-i
Râşidîn’in katli gerektiren had cezâlarına dair uygulamalarını müstakil olarak ele
alan bir kaynak yahut araştırmaya rastlamamakla beraber onların hukuk alanındaki
icmâlarının ve uygulamalarının yer aldığı çalışmaları tespit edip bunları
yararlandığımız kaynaklar arasına dâhil ettik.

B. İSLAM HUKUKUNDA CEZÂ, HAD VE KATİL KAVRAMLARI
Çalışmamızda sıkça kullanacağımız cezâ, had ve katil kavramlarına,
maksadımızın anlaşılması açısından açıklık getirmeyi gerekli görüyoruz. Cezâ
kelimesinin farklı ıstılâhî manalarının olması, had kelimesinin günlük dilde farklı
kullanımları, katil kelimesinin de hem suç hem cezâ mahiyetini taşıması gibi
faktörler bu gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Ancak haddi açıklarken yalnızca
kavramla yetinmeyip konumuzla ilgili olması hasebiyle çeşitlerini ve katli
gerektiren hadleri de açıkladık. Bu arada konunun geçmişine dair fikir vermesi
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açısından Hz. Peygamber dönemindeki had uygulamalarına da bu bölümde kısaca
değindik.
1. CEZÂ
Cezâ, sözlükte “mükâfat, olumlu ya da olumsuz karşılık, bir şeyin bedeli ve
karşılığı” anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Terim olarak kelâmcılara
göre, insanların olumlu ya da olumsuz fiillerinin dünyadaki ve âhiretteki karşılığı;
fıkıhçılara göre de kişinin, Şâri’in emir ve yasaklarına uymaması ve halkın
menfaatine zarar getirmesi neticesinde, işlediği suçun karşılığı olarak belirlenen
işlem ve uygulamalardır. İşlenen her suç, bir hakkın gasp edilmesi ve âsâyişin
bozulması anlamına geldiğinden, bu suçlar için belirlenmiş bir takım dünyevî
cezâlar vardır.5 Yani cezâ vermek, devlet ve toplum açısından bir zorunluluğun
neticesinde ortaya çıkmıştır diyebiliriz.
İnsanlık tarihinde henüz sistemli bir hukuk anlayışı oluşturulmadığı
dönemlerde dahi toplumun düzenini bozan kişilere cezâlar verilirdi. Bu durum,
insanların mensup oldukları ilâhî dinlerin öğretilerinin gereğidir ve iyi olarak kabul
edilen şeylerin sevdirilmesi, kötü şeylerin de çirkin gösterilmesinin bir sonucudur.
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de “…Fakat Allah size îmânı sevdirmiş ve onu
gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyânı da size çirkin göstermiştir.”6
buyurmaktadır. Yani insan doğru olanı yapmaya meyyaldir. Çirkin ve kötü işler ise
onun fıtratına ters düşmektedir. Dolayısıyla toplumda bir düzenin olması insanlara
sevimli gelirken, fitne ve suçların olması çirkin görülmektedir.
Geçmişten bugüne süregelen toplumlarda farklı şekillerde işlenen suçlar ve
bunlara verilen cezâlar mevcuttur. Mesela kıtlık zamanlarında hırsızlık suçu, otorite
zaafiyeti görüldüğü zamanlarda da isyan suçu artış göstermiştir. Ahlâkî
yoksunluğun ve azgınlığın mevcut olduğu câhiliyye toplumunda ise hırsızlık, zinâ,
adam öldürme, eşkıyâlık gibi suçlar işlenebiliyordu. Sistemli bir devlet anlayışları

Bilmen, a.g.e., III, s. 12; Adil Bebek, “Cezâ”, DİA, V, s. 469, 470; İbrahim Çalışkan, “İslâm
Hukukunda Cezâ Kavramı ve Had Cezâları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 31,
Ankara 1989, s. 367.
6
Hucurât 49/7
5
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olmasa dahi, Mekke’nin ileri gelenlerinin oluşturduğu bir grup, bu suçları cezâsız
bırakmamaktaydı ve kan bedeli ödeme, dayak, sürgün, hapis, öldürme v.b.
şekillerde cezâlandırırlardı. İşlenen suçlar dönemlere göre farklılık gösterdiği gibi,
cezâlar da farklılık göstermiştir. Örneğin; Arap toplum yapısında kabîleciliğin
önemli bir yeri olduğu için, suçlular kabîle himayesinden çıkarılarak da
cezâlandırılmışlardır. Arapların bu cezâları sistemleştirmeleri ve devlet eliyle
gerçekleştirmeleri Hz. Peygamber zamanında başlamıştır.7 Cahiliyye döneminde
soy, zenginlik, asalet gibi faktörler, cezâların uygulanıp uygulanmamasında esas
teşkil etmiştir. Soylu ve zenginlere cezâ tatbik edilmezken, orta ve alt sınıf olarak
gördükleri insanları yukarıdaki şekillerde cezâlandırmışlardır. Fakat İslam’ın
getirdiği eşitlik, hukuk alanında da kendini gösterince bu düzen bozulmuş ve herkes
kanun önünde eşit duruma gelmiştir. Bir keresinde Hz. Peygamber’e hırsızlık yapan
soylu bir kadın getirilmiştir. Kadının ailesinin, affetmesi için Hz. Peygamber’e aracı
göndermesi üzerine o, “Allah’ın koyduğu bir cezâ hakkında af mı istiyorsun?
Şüphesiz sizden öncekilerin helâk olmasının sebeplerinden biri de, içlerinden zayıf
biri hırsızlık yaptığı zaman ona cezâ vermeleri, soylu biri hırsızlık yaptığı zaman
ise onu bırakmalarıdır. Allah’a yemin olsun ki, hırsızlık yapan Muhammed’in kızı
Fatıma dahi olsa onun da elini keserdim.” demiştir.8
Cezâ şekillerinden öldürme, insanlık tarihi boyunca uygulanan cezâlardan
biridir. Örneğin; Eski Mısır’da kutsal kabul edilen nesnelere yahut hayvanlara karşı
yapılan ihlaller, zinâ ve Firavun’a karşı çıkmak ölümle cezâlandırılırdı. Bunun yanı
sıra Mezopotamya’da, Eski Yunan’da ve Eski Türkler’de, Yahudilikt’e, Roma’da,
Hıristiyanlık’ta zinâ, devlete isyan, adam öldürme, soygun, vatana ihanet, barış

Adil Bebek, a.g.md., s. 470-471; Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Öncesi Arap Tarihi ve
Kültürü, Ensar Yayınları, 2. bs., İstanbul 2014, s. 232-233.
8
Ebû Abdillah Muhammed b. İdris Eş-Şâfiî el-Kuraşî, Kitâbü’l-Ümm (Mevsuatu’l-Ümm eş-Şâfiî),
thk. Ali Muhammed, Adil Ahmed, Dâru İhyâi’t-Türâsü’l-Arabî, Beyrut-Lübnan 2001, VIII, s. 104;
Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail Buhârî el-Cu’fî, Sahîhu’l-Buhârî, thk. Mustafa Dîb el-Buğâ,
Dâru İbn Kesîr, Dımaşk 1990, VI, “Hudûd”, 11; Adnan Akalın, “İslâm Hukukunda Devlete İsyan
Suçu”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015,
s. 48, 49.
7
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zamanlarında başkasına kılıç çekmek, askerlikten kaçmak, çocuk düşürmek,
haydutluk, büyücülük gibi suçlar ölümle cezâlandırılırdı.9
Cezâyı gerektiren unsur ise suçtur. Hukuka aykırı fiiller olarak tanımlanan
“suç” kavramının İslam hukukçuları tarafından yapılan en belirgin tasnifi had, kısas
ve ta’zir şeklindedir. Bu kavramlar, aynı zamanda had, kısas ve ta’zir cezâları
olarak da kullanılır.10 Bu şekilde yapılan tasnif, cezânın Şârî’ tarafından konulup
konulmamasına ve Allah hakkı ya da kul hakkı olmasına göre belirlenmiştir. Buna
göre Allah hakkı olan cezâlar had cezâlarını, kul hakkı olan cezâlar ise kısas ve
ta’zir cezâlarını oluşturur.11
Konunun kapsamı dışında kaldıkları için kısas ve ta’zir cezâlarını sadece
açıklamakla yetinmek uygun olacaktır. Kısas; sözlükte denklik, eşitlik, bir şeye
misliyle karşılık vermek, iz sürmek gibi anlamlara gelir. İslâm hukukunda ise
kasten adam öldürme ve yaralama fiillerinde suçluya, suçunun misliyle karşılık
verilmesidir.12 Ta’zir; sözlükte engellemek, reddetmek, te’dib etmek, zorla
yaptırmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak, cezâsı ile ilgili herhangi şer’î bir nas
mevcut olmayan durumlarda, te’dip ve uyarı amaçlı, miktarı ve uygulaması
yöneticinin veya hâkimin takdirine bırakılmış cezâlardır. Yöneticilerin çoğunlukla
tercih ettikleri ta’zir cezâsı -hadlerdeki miktara ulaşmaması şartıyla- celde, hapis ve
sürgündür.13

Yusuf Ziya Keskin, Recm Cezâsı -Âyet Ve Hadis Tahlilleri-, Beyan Yayınları, İstanbul 2001, s.
25; Mehmet Köroğlu, “Hukuk Tarihi Açısından Ölüm Cezâsı ve İnfaz Şekilleri”, İslam Hukuku
Araştırmaları Dergisi, sy. 17, Konya 2011, s. 310-316.
10
Ali Bardakoğlu, “Had”, DİA, XIV, s. 547; Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, Beta
Yayınları, 8.baskı, İstanbul 2010, s. 158.
11
İrfan İnce, “İslam Hukukunda İrtidat Suçu ve Cezâsı”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995, s. 80.
12
Bilmen, a.g.e., III, s. 18; Şamil Dağcı, “Kısas”, DİA, XXV, s. 488.
13
Bilmen, a.g.e., III, s. 24; Tuncay Başoğlu, “Ta’zir”, DİA, XXXX, s. 198,201.
9
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2. HAD

a. Mahiyeti
Sözlükte sınır, uç, iki şeyin arasını ayırmak gibi anlamlara gelen had, fıkıh
terimi olarak Şâri’ tarafından Kur’ân ve sünnette belirlenmiş, Allah hakkı olarak
yerine getirilmesi gereken kurallardır. Cezâ hukuku bağlamında da Allah hakkı
olarak müeyyideye bağlanan suç veya bu suçlara karşı getirilen cezâlar olarak
tanımlanır.14 Burada Allah hakkı ifadesinden kasıt, kamu yararı ve düzenidir.
Hadler aynı zamanda kişilerin canlarını, mallarını, ırzlarını, akıllarını ve dinlerini
korumaları için konulmuş ve bu sebeple de Allah hakkı olarak isimlendirilmiştir.15
İşlenen suçtan etkilenen sadece muayyen bir şahıs olmayıp, herkesin bundan zarar
görmesi sebebiyle Allah, bu suçları kendisine karşı işlenmiş gibi görmektedir. Bu
yüzden bazı hukukçular, Allah hakkı tabirini “âmme hakkı” olarak da
değerlendirmişlerdir. Yani hadler, kamu yararına olan kuralların ihlali neticesinde
ortaya çıkan cezâî müeyyidelerdir. “Allah hakkı” demek, bireyin ya da toplumun
müdahalesini kabul etmemek, aynı zamanda fertlerin ya da toplumların
vazgeçmesiyle yahut devlet başkanının affetmesiyle bu cezâların düşmemesi
demektir. Mağdur tarafın veya devlet başkanının affı ve sulhü de cezâlara
uygulamak istedikleri yumuşatmalar da geçersizdir.16 Allah hakkına aynı zamanda
âmme hakkı denmesi, Allah’ın koyduğu kanunların umûmî menfaat ihtiva ettiğinin
göstergesidir. Yani toplumun maslahatı ön plandadır. Zira ne bu suçların işlenmesi
Allah’a bir zarar verir ne de suçluların cezâlandırılması O’na bir fayda sağlar.
Kur’ân-ı Kerîm’de tekil olarak had kelimesi bulunmamakla beraber, çoğulu
olan “hudûd” kelimesi on dört yerde, genellikle “hudûdullah” yani “Allah’ın
hükmü, Allah’ın koyduğu sınırlar, yasaklar” şeklinde geçmektedir. Hadislerdeki

Bilmen, a.g.e., III, s. 14,15,187; Subhi Receb Mahmesânî, Türâsü’l-Hulefâi’r-Râşidîn fi’l-Fıkhi
ve’l-Kadâi, Dâru’l-İlmi’l-Melâyîn, Beyrut 1984, s. 207; Ali Bardakoğlu, a.g.md., s. 547; Mehmet Akif
Aydın, a.g.e., s. 158; Yusuf Ziya Keskin, a.g.e., s. 36.
15
Yusuf Ziya Keskin, a.g.e., s. 37.
16
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, el-Asl, thk. Muhammed Boynukalın, Dâru İbn Hazm, BeyrutLübnan 2012, VII, s. 287; Bilmen, a.g.e., III, s. 15,187; Adem Arslan, “İlk Devir İslam Cezâ Hukukunda
Had Cezâlarının İnfâzı”, (Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa
2005, s. 17; Adnan Akalın, a.g.t., s. 29; Ali Bardakoğlu, a.g.md., s. 549.
14
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kullanımı da Kur’ân-ı Kerîm’deki gibidir. Hadis kitaplarında had kelimesi,
Kur’ân’da belirlenen ve Rasûlullah’ın uygulamasıyla şekillenen cezâlar olarak
anlaşılmaktadır.17
İslâm hukukçuları arasında hangi suçların had kapsamına girdiği ihtilaflı
olsa da Kur’ân-ı Kerîm’de bu bağlamda dört suçtan bahsedilir. Bunların âyetlerdeki
ifadeleri şu şekildedir:
1. Zinâ edene yüz sopa vurulması:
َّ ين
“ َّللاِ إِن ُكنتُ ْم
ِ ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َو
ِ اح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو ََل تَأْ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِد
َّ ِ”تُ ْؤ ِمنُونَ ب
اَّللِ َو ْاليَوْ ِم ْاْل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِين
“Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Allah’a
ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara
acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezâya şahit
olsun.”18
2. İffetli kadına zinâ iftirasında bulunan kişiye seksen değnek vurulması ve
şahitliğinin kabul edilmemesi:
“ ًت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا بِأَرْ بَ َع ِة ُشهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو ََل تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدة
َ َْوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمح
ِ صنَا
َاسقُون
َ ِ”أَبَدًا َوأُوْ لَئ
ِ َك هُ ُم ْالف
“Namuslu kadınlara zinâ isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört
şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman
kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.”19
3. Hırsızın elinin kesilmesi:
ْ َّارقَةُ فَا ْقطَع
َّللاِ َو ه
ُوا أَ ْي ِديَهُ َما َجزَاء بِ َما َك َسبَا نَ َكاَلً ِّمنَ ه
ُ ار
“َزي ٌز َح ِكي ٌم
ِ َّللاُ ع
ِ ق َوالس
ِ ” َوال َّس

Ali Bardakoğlu, a.g.md., s. 547.
Nur 24/2
19
Nur 24/4
17
18
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“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir cezâ ve Allah’tan
bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.”20
4. Silahlı gasp, yol kesme gibi suçları işleyenlerin öldürülmesi, asılması, el
ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya sürgün edilmesi:
ْ ُصلَّب
ْ ُض فَ َسادًا أَن يُقَتَّل
اربُونَ ه
“ ُوا أَوْ تُقَطَّ َع
َ وا أَوْ ي
ِ إِنَّ َما َجزَاء الَّ ِذينَ يُ َح
ِ َّْللاَ َو َرسُولَهُ َويَ ْس َعوْ نَ فِي األَر
َظيم
ٌ ض َذلِكَ لَهُ ْم ِخ ْز
ٍ ”أَ ْي ِدي ِه ْم َوأَرْ ُجلُهُم ِّم ْن ِخ
ِ اْلخ َر ِة َع َذابٌ ع
ِ ي فِي ال ُّد ْنيَا َولَهُ ْم فِي
ِ ْالف أَوْ يُنفَوْ ْا ِمنَ األَر
“Allah ve Rasûlü’ne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni
bozmaya çalışanların cezâsı ancak ya öldürülmeleri ya asılmaları yahut el ve
ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu,
onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.”21
Âyetlerle sabit olan bu had suçlarına -had olup olmadığı tartışmalı olsa dasünnetle sabit olan suçlar eklenerek bu sayı yediye çıkarılmıştır. Bunlar zinâ, irtidat,
bağy (isyan), hırâbe (eşkıyâlık), sirkat (hırsızlık), şurb (içki içmek) ve kazif (zinâ
iftirasında bulunmak)’tır.22 Mesela zinâ suçu için Kur’ân-ı Kerîm’de belirtilen sopa
(celde) cezâsı bekârlara uygulanırken, evli olan bir kimsenin zinâ etmesi halinde
taşlanarak öldürülmesi (recm), ayrıca zinâ eden bekârın belli bir süreliğine sürgün
edilmesi Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla saptanmıştır.23 Bu saydığımız suçlar
aynı zamanda cumhûrun üzerinde ittifak ettiği, had cezâsı vermeyi gerektiren
fiillerdir.24 Had cezâlarının İslâm’dan önceki semâvî dinlerde de mevcut olduğu,
zinâ için recm, hırsızlık için el kesme, öldürme için kısas cezâlarının uygulandığı
bilinmektedir.25 Rivâyetlere göre Kurân-ı Kerîm’de had cezâları bildirilmeden önce

Mâide 5/38
Mâide 5/33
22
Bilmen, a.g.e., III, s. 187; Mahmesânî, a.g.e., s. 207.
23
Buhârî, “Muhâribîn”, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16; Müslim, “Hudûd”, 16; Beyhakî, Sünen, “Hudûd”,
XVII, s. 151, 152, 153; Ahmed b. Hüseyin b. Ali b. Mûsa Ebû Bekir Beyhakî, Ma’rifetü’s-Sünen ve’lÂsâr, tahric. Abdu’l-Mu’tî Emin Kal’acî, Câmiatu’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, XII, 1994, Hudûd 1, s. 272,
273; Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme Cemmâilî Makdisî
İbn Kudâme, el-Muğnî, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Abdülfettah Muhammed el-Hulv,
Dârü’l-Âlemi’l-Kütüb, 4. baskı, Riyad 1999, XII, s. 310; Adem Arslan, a.g.t., s. 47;; Ali Bardakoğlu,
a.g.md., s. 548.
24
Mehmet Akif Aydın, a.g.e., s. 184.
25
Yusuf Ziya Keskin, a.g.e., s. 25; Adem Arslan, a.g.t., s. 18, Mehmet Köroğlu, a.g.m., s. 311, 314.
20
21
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Allah Rasûlü ashabına “Zinâ eden, hırsızlık yapan ve içki içen biri hakkında ne
dersiniz?” diye sormuş, ashab da “Allah ve Rasûlü daha iyi bilirler.” diye cevap
vermişlerdir. Bunun üzerine o “Onlar yapılması çirkin işlerdir ve hepsinin cezâsı
vardır.” buyurmuştur.”26
Hadlerin tespiti için iki âdil şahit gerekmektedir. Bu şahitlerin, suçluları
bizzat bu suçu işlerken gördüklerine tanıklık etmeleri halinde suçluya cezâ tayin
edilir.27
b. Tatbiki
Had cezâları gerek İslâmî yaşayışı gerek toplumsal bütünlüğü koruması
gerekse mağdur olan tarafın vicdan rahatlığını sağlamak açısından uygulamasında
titizlik gösterilmesi gereken cezâlardır. Hz. Peygamber’in dönemine baktığımızda
o, ispatında şüphe olan had suçlarının tatbik edilmemesini emretmiş, zinâ gibi
suçların ilk etapta örtülmesini istemiştir. Hatta suçu netleşene kadar hapsettiği de
söylenmektedir.28 Ancak suçluların ısrarları üzerine cezâyı tatbik etmiştir. Hulefâ-i
Râşidin de mümkün mertebe suçların üzerini örtmeye çalışmış ve şüpheli olan
hadlere cezâ uygulamamıştır. Ancak diğer taraftan Hz. Peygamber (s), işin
ciddiyetini ortaya koyan şu ifadeleri kullanmıştır: “Hakkıyla uygulanan bir had
cezâsı, yeryüzüne kırk sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır.”29 Yani tespit
edilen suça cezâ verilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Hz. Ömer’in “Elinizden
geldiğince hadleri uygulayın.”30 demesi ve hadlerin, devlet reisinin önderliğinde
veya vekil tayin ettiği şahıs tarafından uygulanması da işin ciddiyetinin başka bir
boyutudur.31
Hadlerin tatbik edilmesi için suçlunun birtakım şartları taşıması
gerekmektedir. Bunların başında, had uygulanacak kişinin âkil ve bâliğ olması
gelir. Akıl hastalarına ve çocuklara had uygulanmaz. Çünkü onlar üzerinde
Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 143.
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 144.
28
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 131; Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 233.
29
Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 145.
30
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 154.
31
Bilmen, a.g.e., III, s. 188; Mahmesânî, a.g.e., s. 215; Ali, Bardakoğlu, a.g.md., s. 550.
26
27
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herhangi bir sorumluluk yoktur. Ancak aklı yerine gelen yahut bulûğa eren kişiler
işledikleri had suçları sebebiyle cezâ alırlar.32
Hadler, suçlular için cezâ, başkaları için ise ibret olması hasebiyle tatbikinde
aleniyet şartı vardır. Nitekim zinâ suçunun cezâsından bahseden âyette de
“Mü’minlerden bir topluluk da onların cezâsına şahit olsun.”33 buyrulmaktadır.
Dolayısıyla cezâların topluluk önünde verilmesi gerekmektedir.34 Topluluğun
sayısı konusunda farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Ancak amaç hem teşhir hem
korkutma hem de cezânın tekrarının önlenmesi olduğu için, bazı âlimler toplulukta
sayı şartı aranmasına gerek görmemiştir.35 Hz. Ali recm cezâsının tatbiki hakkında
şöyle demiştir: “Recm iki türlü gerçekleşir: Eğer ikrarla sabit olmuşsa taşı atacak
olan kişi imamdır. Sonra insanlar taşlarlar. Eğer şahitlerle sabit olmuşsa recmi
şahitler başlatır, sonra insanlar taş atarlar.”36 Recmedilecek kişi erkek ise ayakta
durur, kadın ise bir çukur kazılır ve yarıya kadar gömülür. Daha sonra da
recmedilirler.37
Uygun olan cezâyı tatbik etmek önemlidir. Fakat örneklerini ileride de
göreceğimiz gibi bazı durumlarda Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn, gereken had
cezâlarını uygulamamayı tercih etmişlerdir. Hz. Peygamber “Kim bir ayıp görürse
onu gizlesin. Kim bir ayıbı gizlerse, diri diri toprağa gömülen kız çocuğunu
kurtarmış gibi olur.” buyurmuştur.38 Hz. Ömer de “Suçunu itiraf etmek isteyenleri
-onu dinlememek için- uzaklaştırın. Kim had gerektiren bir suça şahit olursa, onu
gizlemesi müstehaptır. Çünkü o kişi, suçu gizlemekle ve uzaklaştırmakla
görevlendirilmiştir.” diyerek suçların örtülmesi için teşvik etmiştir.39 Yine bir gün
Hz. Peygamber (s), zinâ etmiş bekâr bir adama celde cezâsı uyguladıktan sonra “Ey
İmam Mâlik, Hudûd, 2393; Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 178,183,184; Şâfiî, a.g.e.,
VIII, s. 87; Bilmen, a.g.e., III, s. 197.
33
Nur 24/2
34
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 264; Bilmen, a.g.e., III, s. 187.
35
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 264; İsmail Acar, “İslâm Hukukunda Zinâ Suçu ve Cezâsı Üzerine
Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İzmir 1999, s. 138.
36
Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 180; İbni Kudâme, a.g.e., XII, s. 312.
37
İmam Mâlik, Hudûd, 2378; Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 149,150; Şâfiî, a.g.e.,
VIII, s. 23; İbn Hazm, a.g.e., XI, s.177 Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 182.
38
Mahmesânî, a.g.e., s. 213.
39
Mahmesânî, a.g.e., s. 213; İbrahim Çalışkan, a.g.m., s. 387.
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insanlar! Allah’ın belirlediği sınırları aşmamanızı size tavsiye ediyorum. Kim bu
çirkin işlerden birini yaparsa onu gizlesin. Kim de bize suçunu açık açık gösterirse,
ona Allah’ın kitabında yazan şeyi uygularız.” buyurmuştur.40 Had cezâlarının
uygulanmadığı bir başka durum, harp zamanlarıdır. Hz. Peygamber gazvedeyken
el kesme cezâsını kaldırmıştır. Hz. Ömer de komutanlarına savaş esnasında
kimseye had uygulanmamasını tavsiye etmiştir. Bunun sebebi, hem sahip olunan
gücü muhafaza etmek hem de ordunun içerisinde İslâm’a yeni girmiş olanların
dinden soğumasına engel olmaktır.41
Suçlunun aldığı birkaç cezâdan biri de katil ise, sadece bu cezâ tatbik edilir,
diğer cezâlar (celde, el kesme, sürgün gibi) düşer. Ancak suçlu kul hakkını ihlal
eden bir suç işlediyse mağdur tarafın talebi de göz önünde bulundurularak
öldürülmeden önce bu hak ondan alınır.42 Zira Allah Teâlâ, kul hakkını affetme
yahut bu hakkı talep etme yetkisini insana vermiştir. Dolayısıyla mağdur tarafın,
içinde kin tutmaması ve cezâlandırmanın daha çetin olacağı âhirette bu hakkı talep
etmemesi sağlanır.
Hadlerin mescitlerde tatbiki yasaklanmıştır. Bunun sebebi hem Allah’ın evi
sayılan mescitlerin had gibi ağır suçlarla anılmaması hem de cezânın tatbiki
esnasında mescidin kirlenmesinin istenmemesidir. Celdenin mescitte tatbiki
câizdir. Fakat onun da dışarıda vurulması daha uygundur. Allah Rasûlü ve Hulefâi Râşidîn bu şekilde yapmışlardır.43
Ehl-i zimmete had uygulanıp uygulanmayacağı konusunda farklı görüşler
vardır. İlerleyen bölümlerde bu farklılıklar üzerinde durulacağından, şimdilik
detaya inmeden bahsedilecektir. İbn Hazm’ın aktardığı bilgiye göre Hz. Ali
“Zinâda zimmet ehline had yoktur.” demiştir. Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik zinâ ve
içki içmede zımmîlere had uygulanamayacağını, sadece hırsızlık ve iftira suçlarında
uygulanacağını söylemişlerdir. İmam Şâfiî ise tüm hadlerde zimmet ehline cezâ
Ebû Abdullah el-Asbahi el-Himyeri Malik b. Enes, Muvatta’, thk. Beşşâr Avvâd Ma’ruf, Dâru’lGarbi’l-İslâmî, II, Hudûd, 2386.
41
Mahmesânî, a.g.e., s. 216; İbrahim Çalışkan, a.g.m., s. 391.
42
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 123.
43
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 123; İbrahim Çalışkan, a.g.m., s. 390.
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tatbik edileceği görüşündedir.44 Ona göre “Sana gelirlerse ister aralarında hüküm
ver ister onlardan yüz çevir.”45 âyeti, Hz. Peygamber’i ehl-i zimmetin davalarına
bakmak konusunda serbest bırakmış ve “Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet
ve onların arzularına uyma.”46 âyetiyle de aralarında hükmedecek olursa Kur’ân’ın
hükümleriyle hükmetmesini emretmiştir.47
Had cezâları tatbiki ağır cezâlar olduğu için bunları ispat etmenin de bir
takım zor şartları vardır. Suça tanık olanların şehâdeti, yemin, ikrar, karîneler ve
bunların yanında had uygulanacak kişinin aklının ve bilincinin yerinde olması, suçu
işlemeye zorlanmamış olması gerekmektedir.48 Nitekim Allah Rasûlü şöyle
buyurmaktadır: “Ümmetimden hata, unutma ve zorlama ile işlenen fiillerden
sorumluluk kaldırılmıştır.”49 Aynı zamanda had cezâları şüphe, cehâlet, zaman
aşımı, ikrârından dönme, tövbe etme gibi sebeplerden ötürü düşebilir.50 Allah
Teâlâ, Maide Suresi 33. âyette yeryüzünde bozgunculuk yapanların hem dünyada
hem ahirette acı bir azapla cezâlandırılacaklarını vurgularken, kendilerine cezâ
verilmeden evvel tövbe edenleri bunların dışında tutmuştur. Böylece cezâların bazı
durumlarda düşürülmesi âyetle meşrûluk kazanmıştır.51 Ancak suçu işledikleri
esnada canlı, cansız herhangi bir varlığa zarar verilmişse bu, suçludan tazmin
edilir.52
3. KATİL

a. Mahiyeti
Sözlükte ruhu bedenden ayıran müessir bir fiil ve adam öldürme anlamına
gelir. İslâm hukukunda ise topluma ve bireye zararı ağır olan bazı suçlara,
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 158; Yusuf Ziya Keskin, a.g.e., s. 175.
Mâide 5/42.
46
Mâide 5/49.
47
Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 264.
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İmam Mâlik, “Hudûd”, 2393; Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 178,183,184; Şâfiî,
a.g.e., VIII, s.87; Bilmen, a.g.e., III, s. 197; Âdem, Arslan, a.g.t., s. 29,30,31.
49
Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 227.
50
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 234, 267; İbn Hazm, a.g.e., XII, s. 153; Beyhakî,
Sünen, “Sirkat”, XVII s. 376; İbn Kudâme, a.g.e., XII, s.484,485; Mahmesânî, a.g.e., s. 210.
51
Şâfiî, a.g.e., VIII, s. 83; İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 127.
52
Şâfiî, a.g.e., IX, s. 397.
44
45

16

uygulanması Kur’ân ve sünnette emredilen öldürme cezâsını ifade eder.53 Tatbik
edilen her katil cezâsı Kur’ân-ı Kerîm’de veya sünnette emredilmiş değildir. Devlet
başkanının takdiriyle siyaseten uygulanan katil cezâları mevcut olmakla birlikte
bizim bu çalışmada katil kavramından kastımız, bireyin işlediği had suçunun
karşılığı olarak tatbik edilen cezâî müeyyidedir. Had cezâlarında olduğu gibi kısas
cezâları arasında da katil vardır. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi kısas cezâsı
konumuzun kapsamı dışında kaldığından bu konuya girmemeyi tercih ediyoruz.
b. Katli Gerektiren Hadler
Yukarıda verilen âyetlerin yanında Allah Rasûlü’nün ilgili hadisleri konuya
giriş mahiyetinde olup, önemli bir dayanak teşkil etmektedir. Bir rivâyetinde şöyle
buyurmaktadır: “Bir Müslümanın kanı, şu üç sebep olmadıkça helâl değildir; iman
ettikten sonra dinini terk etmek, evli olduğu halde zinâ yapmak, cana karşı
olmaksızın can almak.”54 Ebû Hureyre’den gelen başka bir rivâyetinde ise
Rasûlullah “İnsanlarla kelime-i şehâdet getirene, namaz kılana ve zekât verene dek,
savaşmakla emrolundum.” buyurmaktadır.55
Katli gerektirdiği konusunda çoğunluğun icmâsının bulunduğu hadler zinâ,
irtidat (dinden dönme), hırâbe (yol kesicilik), bağydır (isyan). Sihir yapmanın da had
suçu olduğu ve sihirbazın öldürülmesi gerektiği görüşü olmakla beraber bu konuda
bazı ihtilaflar vardır. Katli gerektiren hadlerin belirlenmiş ve belirlenmemiş tatbik
şekilleri vardır. Bunlardan âyet ve hadislerle belirlenmiş olanlar recmetmek, asmak,
boynunu vurdurmak ve kılıçla öldürmektir. Katil şekli belirlenmemiş olan had
cezâlarında ise “öldürün” yahut “kanı helâldir” ifadeleri yer almaktadır. Katlin
keyfiyeti belli olmayan bu gibi emirler, uygulamaya çoğunlukla boyun vurdurma veya
kılıçla öldürme şeklinde geçmiştir.56

Bilmen, a.g.e., III, s. 17; Ali Bardakoğlu, “Katil”, DİA, XXV, s. 45.
Şâfiî, a.g.e., V, s. 337; İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 228 Beyhakî, Sünen, “Mürted”, XVII, s. 94; Beyhakî,
Ma’rifetü’s-Sünen, “Mürted” 1, XII, s. 237-238.
55
Beyhakî, Sünen, “Kıtâlü Ehle’l-Bağy”, XVII, s. 36.
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İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 160, 190.
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(1) İrtidat-Ridde (Dinden Dönme)
Sözlükte “reddetmek, geri çevirmek, dönmek” gibi anlamlara gelen bu
kelime fıkıh ıstılâhında “Müslüman bir kimsenin kendi iradesiyle İslâm dininden
çıkması” anlamında kullanılır. Akıllı, bulûğa ermiş ve kendi iradesiyle irtidat eden
erkeğe mürted, kadına mürtedde denir.57 Bir Müslümanı dinden çıkaran bazı
durumlar vardır. Bunlar arasında; Allah’ın ve peygamberlerinin makamına dil
uzatmak, İslâm’ın yapılmasını ya da yapılmamasını kesin olarak emrettiği
durumları inkâr etmek, bunlara aykırı fiiller yapmak yer alır.58 İslâm dininden
dönenler için tercih edilen ifadeler genellikle “Allah ve Rasûlü’yle savaşarak
dinden çıkan”, “Müslüman olduktan sonra irtidat eden”, “İslâm’ı terk edip
cemaatten ayrılan” şeklindedir. Allah ve Rasûlü’ne savaş açmak, onların emirlerine
muhalefet etmek olarak da anlaşılmaya müsaittir.59
İmanın temelinde Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in
Allah’ın peygamberi olduğuna kalp ile inanıp, bunu dil ile ikrar etmek vardır. Bu
da muhatabı olduğumuz dinin getirdiklerini kabul etmeyi ve ona teslim olmayı
gerektirir. Bu sebeple dînî vecîbelerin inkâr edilmesi Allah’a ve Peygamber’e karşı
çıkmak olacağından, bunu yapan kişi dinden çıkmış kabul edilir. Yani namazın
veya zekâtın farziyetini inkâr eden Müslümanların, kendilerine anlatıldığı halde
inkârlarına devam ederlerse mürted olacakları yönünde bir görüş vardır.60 Ancak
namazın terkinin dinden çıkmayı gerektirip gerektirmediği konusunda ihtilaflar da
vardır. Ahmed b. Ali Şa’râni (ö.973/1565), Keşfü’l-Ğumme adlı eserinde Hulefa-i
Raşidin’in, namazın terkini küfür saydığını belirtmiştir. Ancak bu küfrün, yani
inkârın dine mi amele mi yönelik olduğu hususunda bir görüş birliği yoktur.61
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Bazı mezheplere göre sihir yapmak da irtidat suçu kapsamındadır. Ebû
Hanîfe ve İmam Malik, şeytanın dilediği her şeye gücünün yettiğine inandığı ve
sihri helâl gördüğü için sihirbazın da kâfir olduğuna kanaat getirmişlerdir. Ayrıca
fiilleriyle Allah’a benzeme gayreti içinde olduklarını belirterek dinden dönmüş
sayılacaklarını belirtmişlerdir. İmam Şâfiî ve bir rivâyette de Ahmet b. Hanbel’e
göre ise sihir, tekfiri gerektirmez.62
Bir kişinin mürted olduğuna karar vermek için iki şart aranmaktadır. Bunlar
ikrar ve şahitlik.63 Bu şartlarla mürted olduğu tespit edilen kişi veya kişilerin cezâsı,
pişman olup tövbe etmezse katil olarak takdir edilmiştir ve bu kişiler farklı
şekillerde ölüm cezâsına çarptırılmışlardır.64 Kur’ân-ı Kerîm’de irtidadı konu alan
âyetlerde65 bu fiilin kınanmış bir fiil olduğu, cezâsının acı verici bir azap olduğu
ifade edilerek, âhiret hayatına yönelik sonuçlarından bahsedilmiştir. Bunlardan
Nahl sûresinin 106. âyetinde geçen “…göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazp iner
ve onlar için büyük bir azap vardır.” şeklindeki ifadeden hem dünyada hem de
âhirette mürtedlere cezâ verileceği anlamı çıkarılabilir. Fakat cezânın ne şekilde
uygulanacağı açıkça gösterilmemiştir. Dünyada mürtedlere verilecek cezâyı Hz.
Peygamber’in hadislerinden, Hulefâ-i Râşidîn’in uygulamalarından ve sahâbe
icmâsından öğrenmekteyiz. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kim dinini
değiştirirse onu öldürün. Allah’ın azabıyla cezâlandırmayın. Allah, her şeyde güzel
olanı yapmanızı istemiştir. Öldürdüğünüz zaman da en güzel şekilde öldürün.”66
Burada güzel öldürmekten kasıt, malum olduğu üzere işkence etmeden öldürmektir.
Kendi döneminde bunu uygulamadığına dair bir görüş olmakla beraber, bazı
kaynaklarda

İslâm’dan

döndükleri

için

öldürülenlerle

ilgili

rivâyetlere

rastlanmaktadır.67 Meselâ Ebû Mûsa el-Eş’arî’nin naklettiği bir rivâyete göre Hz.
Peygamber onu ve Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderdiği zamanlarda kendisine
Müslüman olan, ancak sonradan Yahûdîliğe dönen biri getirilir. Bu sırada Muaz b.
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Cebel adamın kim olduğunu sorar. Ebû Mûsa durumu anlatınca Muaz üç defa
“Allah’ın ve Rasûlü’nün hükmü gereği, bu adam öldürülünceye kadar
oturmayacağım.” der. Ardından emir verilir ve adam öldürülür.68 Başka bir
rivâyette de Allah Rasûlü’nün Eşca’ kabîlesindeki bir adamdan zekât toplaması için
elçisini gönderdiği, ancak adamın bunu reddetmesi üzerine “Ona git ve eğer zekât
vermezse boynunu vur.” buyurduğu söylenmektedir. Ancak âlimler, bu hadisin bazı
yerlerinde boşluk olduğunu söyleyip itibar etmemişlerdir.69 Bazı rivâyetlere göre
Hz. Ebû Bekir, “…Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları her gözetleme
yerinde oturup bekleyin…”70 âyetinden hareketle mürtedlerin yakılarak, taşlanarak,
dağın başından atılarak veya derin bir kuyuya alaşağı edilerek öldürülmelerini
emretmiştir. Aynı şekilde Hz. Ali, İslâm’a geri dönmeyi reddeden mürtedlerin,
boyunları vurulduktan sonra bir çukura atılmalarını, sonra üzerlerine odun atılıp
yakılmalarını emretmiştir.71 Ancak bu rivâyetler, ileride değineceğimiz başka
rivâyetlerle çelişki arz etmektedir.
Hz. Peygamber’den sonra iki türlü irtidat suçu yaşanmıştır. Birincisi
Müslüman olduktan sonra İslâm’ı terk etmek, ikincisi ise Müslüman oldukları halde
zekât vermeyi reddetmek şeklinde gerçekleşmiştir.72 İslâm tarihinde irtidat suçunun
ilk defa faal bir şekilde görüldüğü dönem, Hz. Ebû Bekir’in hilâfet dönemidir. O,
kendisine yapılan itirazlara rağmen mürtedlerle savaşmayı tercih etmiş ve bu
kararında muvaffak olmuştur.73 Yoğun olarak bu dönemde yaşanan irtidat
faaliyetleri, az da olsa diğer halîfeler döneminde de cereyân etmiştir. İslâm
hukukçuları, mürtedin cezâlandırılmasına delil ararken Hulefâ-i Râşidîn dönemine
sık sık atıfta bulunmuşlardır. Çünkü halîfelerin mürtedlerle savaşması, konu
üzerinde icmâ sağladıkları şeklinde yorumlanabilir.74
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İslâm’da günahkârlara Allah katında tövbe kapısı açık olduğu gibi, onlar için
belirlenmiş dünyevî cezâlarda da aynı durum söz konusudur. Yüce Allah, pek çok
âyetinde insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmalarını, insanları iyilikle ve
güzel sözle doğru yola çağırmalarını emretmekte ve kullarına karşı bağışlayıcı
olduğunu vurgulamaktadır.75 Bu, aynı zamanda Müslümanların kendi aralarındaki
ilişkilerinde uygulamalarını istediği bir düsturdur. Dünyevî bir cezâ alması îcâb
eden suçluya, başlangıçta tövbe edip pişman olması için mühlet verilir. Kabul
etmediği takdirde gereken cezâ uygulanır. Suçluların tövbe etmeleri için beklemek,
Allah yolunda yapılan hayırlı bir iştir. Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn’in
uygulamaları ve tavsiyeleri bu yöndedir. Mürtedler için belirlenen tövbe süresi üç
gündür. Bu süreçte mürted, tövbe etmeyi kabul ederse bağışlanır ve kendisine had
uygulanmaz. Ancak kabul etmezse katil cezâsı tatbik edilir.76 İmam Mâlik’e göre
mürtedi tövbeye çağırmanın da belli şartları vardır. Eğer mürtedin dinden döndüğü
kendi ikrarıyla yahut ifadeleriyle değil de başkası tarafından anlaşılırsa, tövbe
etmesi istenmeden öldürülür, tövbe etse dahi ona güvenilmez ve kabul edilmez.
Ancak mürted bunu kendisi itiraf ederse tövbe etmesi istenir. Kabul etmezse
öldürülür.77
Hz. Peygamber bir hadisinde kâtilin, zânînin ve mürtedin kanının helâl
sayıldığını belirtmiştir. Kâtil ve zânî, telâfisi mümkün olmayan suçlar işledikleri
için cezâları hemen infaz edilebilmektedir. Ancak irtidat suçu, mürted kişi hayatını
kaybetmediği sürece telâfisi mümkün olan bir suçtur. Bu sebeple bir kimse
İslâm’dan döndü diye hemen öldürülmemekte, başta tövbe etmesi istenmektedir.
İbn Abbas’tan gelen bir rivâyete göre, ensardan Hâlid b. Süveyd Müslüman
olduktan sonra dinden döndü. Ancak sonra bundan pişman oldu ve kabîlesini,
kendisi için tövbe kapısının açık olup olmadığını sormaları için Hz. Peygamber’e
gönderdi. Kabîlesinden bazıları gidip bunu Allah Rasûlü’ne bildirdi. Bunun üzerine
“İman etmelerinden, Rasûlün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine
apaçık deliller gelmesinden sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet
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nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” âyetinden “Ancak
bundan sonra tövbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve
merhametlidir.”78 âyetine kadar olan bölüm nazil oldu ve Hz. Peygamber (s),
Süveyd’in tövbesini kabul etti.79 Bazı âlimlere göre mürtede bir defa sormak yeterli
değildir. Nitekim Hulefâ-i Râşidin, mürted kişi başta İslâm’a dönmeyi reddetse bile
birkaç defa (rivâyetlere göre üç defa) sormuşlar ve valilerine de bu şekilde
davranmalarını emretmişlerdir.80
Mürtedin öldürülmesi konusunda hemfikir olan İslâm hukukçuları,
mürteddenin (dinden dönen kadın) öldürülmesi konusunda ihtilafa düşmüşlerdir.
Hanefî mezhebine göre mürteddenin öldürülmesi gerekmez, yalnızca hapsedilir ve
her gün tövbe etmesi istenir. Bu hal, kadın tövbe edinceye veya hayatı sonlanıncaya
kadar devam eder. Mürtedin öldürülmesinin sebebi silah kullanabilmesidir. Yani
İslâm’la ve Müslümanlarla savaşma tehlikeleri vardır. Kadınlarda ise böyle bir
ihtimal söz konusu değildir. Bazı rivâyetlerde Hz. Ebû Bekir’in bir mürteddeyi
öldürdüğü, Hz. Ali’nin de Hz. Peygamber’e söven bir kadını boğdurduğu81 söylense
de, bununla alakalı herhangi bir uygulama olmadığı kabul edilmiştir. Hatta Hanefî
ulemâsı, savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesinin yasaklanmasından
hareketle, mürteddenin öldürülmemesi gerektiği sonucunu çıkarmıştır.82 Mâlikî
mezhebine göre ise mürtedde öldürülür. Çünkü Hz. Peygamber (s)’in “Kim dinini
değiştirirse onu öldürün.” hadisinde bir genellemeden söz edilmektedir. Kadınlar
hakkında herhangi bir sınırlama belirtilmemiştir.83 İmam Şâfiî’ye göre de irtidat
eden erkek, kadın, köle, cariye ayırt etmeksizin, bulûğ çağında ise öldürülür. Ancak
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mürtedde hamileyse doğum zamanına kadar beklenir. Bu zamana kadar tövbe
ederse affedilir, etmezse öldürülür.84
İnanç hürriyeti, her insanın sahip olduğu temel haklardandır. İslam bize
“Dinde zorlama yoktur.” diyerek bu hakkın tanınması gerektiğini söylemiştir.
Halîfeler de bu emre itaat ederek kimseyi Müslüman olmaya zorlamamışlardır.
Örneğin; Hz. Ömer yaşlı bir Hıristiyan kadını İslâm’a davet etmiş, kadın da bunu
reddetmiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer “Allah’ım sen şahit ol! Dinde zorlama
yoktur.” diyerek kadını bırakmıştır. Ancak küfür kadar, hatta belki küfürden bile
daha tehlikeli olan irtidat, güveni ve toplum birliğini zedelemekte, toplumda fitneye
sebep olmaktadır. Allah katında fitne, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.85
Dolayısıyla fitnenin önüne geçmek, devlette, toplumda, ahlaki tutum ve
düşüncelerde meydana gelecek tahribatı engellemek, en önemli vazîfelerdendir.86
Diğer had cezâları gibi irtidat suçuna verilen cezâdaki amaç hem İslâm’ın
zarar görmesini hem toplumun tahrif edilmesini önlemektir. Dolayısıyla Yüce
Allah ve Rasûlü (s), bu suçlulara verilmesi gereken cezâları en uygun şekilde
açıklamış ve uygulanmasını emretmişlerdir. Takdir hakkını devlet başkanına
bırakmamışlardır. Ancak bu cezâların, dönemin şartları bunu gerektirdiği için
verildiği şeklinde bir görüş olabilir. Bu cezâların tarihsel olduğunu düşünmek, o
günkü şartlar gereği bu şekilde bir uygulamaya gidildiğini, devlet başkanının o
günkü siyâsî takdir hakkını kullandığını söylemek çok ciddi bir iddiadır. Böylesi
bir iddia, âyet ve hadislerin dönemlerle ve şartlarla sınırlı olduğu düşüncesine kapı
aralamaktadır. Dolayısıyla tutarlı bir görüş olmadığı söylenebilir.
(2) Zinâ
Evlilik dışı cinsî münâsebet olarak açıklanan zinâ, daha geniş bir ifadeyle
aralarında nikâh akdi bulunmayan bir erkek ve bir kadının cinsî ilişkileri olarak
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tanımlanır.87 Kur’ân-ı Kerîm’de zinâ kelimesi beş âyette geçer.88 Farklı din ve
inançlarda zinâyı helal saymak gibi bir durum söz konusu değildir. Zinâ tüm ilâhî
dinlerde en büyük günahlardan sayılmış ve çok şiddetli cezâlar verilmiştir. Bunların
çoğu da ölüm cezâsıdır. Çünkü zinâ, sadece kişinin kendi şahsına değil nesebine de
zarar vermektedir. Bu da toplumun ifsâdına sebep olur.89
Hür ve muhsan (evli) olduğu halde zinâ eden kişiye, kadın olsun erkek olsun
verilmesi uygun görülen cezâ recmdir. Sözlükte “taşlamak, kovmak” gibi anlamlara
gelen recm, terim olarak zinâ suçu ispat edilmiş kişinin taşlanarak öldürülmesi
anlamına gelir.90 Kur’ân-ı Kerîm’de recm cezâsından bahsedilmemektedir.
Dolayısıyla recm hükmünün dayanağı sünnettir. Nitekim Rasûlullah şöyle
buyurmuştur: “Benden öğrenin, benden öğrenin! Allah, o kadınlara bir çıkış yolu
yarattı. Bekârla bekâr zinâ ederse yüz sopa vurun ve bir sene sürgün edin. Evliyle
evli zinâ ederse yüz sopa vurun ve recmedin.”91
Yukarıda da belirttiğimiz gibi recm cezâsı, zinâ eden evliye verilir. Zinâ
eden bekâra recm değil, celde cezâsı verilir. Yani yüz sopa vurulur. Sahabe, tâbiin
ve sonraki âlimlerin çoğu bu görüştedir.92 Bir rivâyete göre Hz. Peygamber’e zinâ
ettiği için bir adam getirirler ve ona yüz sopa vurulur. Ancak sonradan adamın evli
olduğu ortaya çıkınca adamın recmedilmesine karar verilir ve uygulanır. Bu
rivâyette aydınlatılması gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle zinâ edenlerin kim
oldukları belirsizdir. Olayın Hz. Peygamber’e nasıl anlatıldığı ve sonrasında
adamın evli olduğunu ona kimin söylediği, adamın zinâ ettiği kadına cezâ verilip
verilmediği gibi bilgiler de mevcur değildir. Ayrıca diğer zinâ suçlarında görüleceği
gibi, Rasûlullah olayı iyice araştırıp tahkik etmeden cezâ vermemiştir. Fakat bu
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rivâyette tam tersini yaptığı görülmektedir.93 Câbir b. Abdullah’tan gelen bu
rivâyetin merfu‘ değil mevkuf olduğu söylenmektedir.94
Zinâ suçunun tespit edilebilmesi için birtakım şartlar vardır. Bunlardan biri
ikrardır. Buna göre zinâ yapan kişinin gelip suçunu itiraf etmesi gerekmektedir.
Hatta âlimlerin bir kısmına göre bu ikrarın dört defa olması gerekir. Zinâ yaptığını
hâkime itiraf eden kimse dört defa geri çevrilir. Dördüncüsünde zânîye, zinânın ne
olduğu hakkında yahut muhsan olup olmadığına dair sorular sorulur. Zânî muhsan
olduğunu söylese bile, bununla ne demek istediği öğrenilir. Zira ihsan kelimesi
farklı anlamlara gelebilmektedir.95 Bunlara cevap verirse, kendisinde akıl hastalığı
olup olmadığına bakılır. Akıl sağlığı da yerindeyse recmine hükmedilir. Ayrıca
suçlunun dörde kadar yaptığı ikrarın halîfe (ya da imam) tarafından geri çevrilmesi
gerekmektedir. Allah Rasûlü Mâiz b. Mâlik’in recmedilmesinden önce böyle
yapmıştır. Ancak İmam Mâlik ve İmam Şâfiî’ye göre ikrarın bir defa olması
yeterlidir. Onların dayanağı da Hz. Peygamber’in sahabeden birini yanlarında
çalışan hizmetçiyle zinâ eden kadına gönderip “Eğer itiraf ederse onu recmedin.”
demesidir.96 Zâninin tek seferde yaptığı dört ikrar da geçerli değildir.97
Bir diğer şart şahitliktir. Ancak burada, diğer cezâlarda olduğu gibi iki şahit
değil, dört şahit istenmektedir.98 Ayrıca şahitlik edebilmeleri için kişilerin fiili
bizzat görmüş olmaları ve aynı şekilde beyanda bulunmaları gerekir. Aksi takdirde
iffetli kadına iftira atmış sayılacaklarından, bu şahitlere başka bir had cezâsı olan
kazif (zinâ iftirası) cezâsı verilir. Yani seksen sopa vurulur. Zinâ suçunun
işlendiğine dair güçlü karînelerin olması şartı aranmaktadır. Hamilelik bunlardan
biridir. Eşi yanında olmayan yahut kocasının aleyhinde şahitlik yaptığı bir kadının
hamile olduğu tespit edilirse, zinâ yaptığı kabul edilir. Ya da kadının nikâhından
altı aydan daha az bir süre geçmiş olmasına rağmen doğum yapması zina etmiş olma
93
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ihtimalini güçlendirir.99 Bu şartlar Hz. Peygamber’den sonraki dönemlerde gerek
onun gerek Hulefâ-i Râşidîn’in uygulamalarına bakılarak şeklillenmiştir.
Abdullah b. Mes’ûd şöyle demiştir: “Ben: ‘Ya Rasûlallah, hangi günah en
büyüktür?’ diye sordum. Rasûlullah: ‘Allah seni yarattığı halde O’na ortak
koşmandır.’ buyurdu. Ben: ‘Sonra hangisidir?’ diye sordum. Rasûlullah: ‘Seninle
beraber yemek yemesinden korktuğun için çocuğunu öldürmendir’ buyurdu. Ben:
‘Bundan sonra hangisi büyüktür?’ diye sordum. Rasûlullah: ‘Komşunun zevcesiyle
zinâ etmendir’ buyurdu.”100 Hz. Peygamber burada zinâyı şirk ve cinayet
suçlarından sonra sayarak, bu suçun ciddiyetini ortaya koymuştur.
Hz. Peygamber zamanında zinâ suçu tespit edilenler recmedilmiştir. Bunun
en bilindik örneği, Mâiz b. Mâlik el-Eslemî’nin recmedilmesidir. Rivâyetlere göre
Mâiz b. Mâlik el-Eslemî zinâ suçu işledi ve bunu, mescitte gördüğü Rasûlullah’a
itiraf etti. Rasûlullah onu birkaç kez geri çevirdiyse de o, itirafında ısrarcı oldu ve
cezâsına katlanmaya razı olduğunu bildirdi. Hz. Peygamber Mâiz’e “Sende akıl
hastalığı var mı?” diye sordu, Mâiz “Hayır.” dedi. “Sen evli misin?” diye sordu,
Mâiz “Evet.” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah Maiz’in recmedilmesini emretti. Mâiz
taşlanmanın acısıyla kaçmaya yeltendi, ama ashaptan birinin deve kemiğiyle ona
darbe indirmesi sonucu can verdi. Bu durumu Hz. Peygamber’e bildirdiklerinde
“Niye bırakmadınız? Olur ki tövbe ederdi ve Allah da tövbesini kabul ederdi.”
buyurdu.101 Bu sebeple Mâiz’in recmedildiği esnada kaçmaya yeltenmesi ve Hz.
Peygamber’in recmin tamamlanmasına üzülmesi, zâninin ikrarından dönmesi
olarak kabul edilmiş ve ikrarından dönenin had cezâsı düşürülmüştür.102
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Mâiz b. Mâlik ile alakalı başka bir rivâyette, onun önce Hz. Ömer’e gidip
zinâ itirafında bulunduğu, ancak Hz. Ömer’in ona “İnsanlar ayıplar ama Allah
ayıplamaz. Allah’a tövbe et ve suçunu kimseye bildirme.” dediği bildirilmektedir.
Sonrasında Mâiz Hz. Ebû Bekir’e gitmiş, ancak ondan da aynı cevabı almıştır. En
sonunda Rasûlullah’a gitmiş, o da Mâiz’e aynı şeyi söylemiştir. Ancak ikrarında
ısrar etmesi üzerine recmedilmiştir.103 Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hz.
Peygamber zinâ itirafıyla gelen Mâiz’i dört defa geri çevirmiş, ancak
dördüncüsünde recmine hüküm vermiştir. Zinâ ikrarının dört defa olması, hatta
devlet reisinin zinâ itirafıyla gelen kişiyi dört defa geri çevirmesi şartı da bu
uygulamadan kaynaklanmaktadır.
Genelde had cezâlarıyla katledilen, özelde ise recmedilen kişinin namazının
kılınıp kılınmayacağı da ayrı bir tartışma konusudur. Bu konuda Allah Rasûlü şöyle
buyurmaktadır: “Büyük günah işlemiş olsalar bile Müslümanların cenaze
namazlarının kılınması gerekir.”104 Dolayısıyla genel görüşe göre recmedilen kişi
de yıkanır, namazı kılınır ve defnedilir.105 Nitekim Allah Rasûlü (s), Mâiz’in
recminden sonra ona ne yapılacağını soranlara “Ölülerinize yaptığınız gibi yıkayın,
defnedin ve namazını kılın.” buyurmuştur.106 Bazı rivâyetlere göre Allah Rasûlü
Mâiz’in cenâze namazını kıldırmamış, kılınmasına da mani olmamıştır. Ancak
kıldırdığına dair rivâyetler de mevcuttur.107
Mâiz’in recmedilmesinde dikkatimizi çeken hususlardan biri Hz.
Peygamber’in (s), Mâiz suçunu ikrar ettiği halde onu dinlememesi ve geri
çevirmesidir.108 Bu hem recm gibi ciddi bir cezânın tatbikinin zorluğundan hem de
Hz. Peygamber’in (s), bu suçun başkaları tarafından duyulmasını ve zamanla halk
arasında yaygınlık kazanmasını istemediğinden kaynaklanmaktadır. Zira bu suç
yaygınlaştığı takdirde cezâsız bırakılması mümkün değildir ve belirttiğimiz gibi

İmam Mâlik, Hudûd, 2375; Şâfiî, a.g.e., VIII, s. 35; İbn Kudâme, a.g.e., XII, s. 380; Mahmesânî,
a.g.e., s. 214.
104
Beyhakî, Sünen, “Kıtâlü Ehle’l-Bağy”, XVI, s. 62; İbrahim Çalışkan, a.g.m., s. 397.
105
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 180; Yusuf Ziya Keskin, a.g.e., s. 236.
106
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 180.
107
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 245.
108
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 180; İbn Kudâme, a.g.e., XII, s. 353.
103

27

recm, uygulaması zor bir cezadır. Nitekim Hulefâ-i Râşidîn de kendilerine getirilen
zinâ suçunda Allah Rasûlü’nün yaptığı gibi yapmış, kendilerine zinâ itirafıyla
gelenleri dinlemek istememiş, hemen cezâ verme yoluna gitmemişlerdir.109
Ehl-i zimmetin recmedilmesi konusunda farklı görüşler vardır. Bazılarına
göre zinâ suçu tespit edilen zımmî recmedilir.110 Allah Rasûlü’nün (s), Yahûdîlere
de recm cezâsı uyguladığı rivâyet edilmektedir. Bir grup Yahûdî kendi aralarındaki
zinâ davasını Hz. Peygamber’e sunmuşlar ve kendilerine bir çözüm bulmasını
istemişlerdir. Hz. Peygamber onlara zinânın Tevrat’taki hükmünü sormuş, onlar da
recm cezâsını -Tevrat’ta yer almasına rağmen- gizleyerek sopa, teşhir etme gibi
cezâlardan bahsetmişlerdir. Rasûlullah (s), onların yalan söylediğini, Tevrat’ta
recm olduğunu ve bunun Allah’ın hükmü olduğunu söyleyerek recm cezâsı
vermiştir. Daha sonra “Allah’ım, onların terk ettiği emri ilk defa ben ihya ettim.”
buyurmuştur.111 Allah Rasûlü’nün sadece zinâ edenlere recm cezâsı vermediğine
dair rivâyetler de mevcuttur. Örneğin bir Yahudi ensardan bir cariyenin ziynet
eşyalarını çalmak için başını taşla ezerek öldürmüş, sonra da kuyuya atmıştır. Adam
yakalanıp Rasûlullah’ın huzuruna getirilmiştir. Rasûlullah Yahudinin, ölünceye
kadar recmedilmesini istemiştir. Bunun üzerine adam recmedilmiştir.112
Hz. Peygamber döneminde uygulanan başka recm cezâları da vardır. Ğâmid
kabîlesine mensup bir kadın, zinâ suçunu itiraf etmiş ve yine Rasûlullah onu bu
itiraftan caydırmaya çalışmışsa da kadın, cezâsını çekmek istemiştir. Ayrıca kadının
hamileliği de suçun tespitinde etkili olmuştur. Kadın, çocuğunu doğurduktan sonra
recmedilmiştir. Bir başka rivâyette, Rasûlullah’a gelen bir adamın oğluyla başka bir
adamın karısının zinâ etmesi sonucu uygulanan recm cezâsından bahsedilmektedir.
Taraflardan biri şöyle demiştir: “Benim oğlum, bu adamın ailesinin yanında
çalışıyordu. Onun karısıyla zinâ etmiş. Ben de oğlum adına ona yüz koyun ve bir
hizmetçi verdim. Ancak bana, oğluma yüz değnek ve bir yıl sürgün, bu adamın
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karısına da taşlama cezâsının gerektiğini söylediler.” dedi. Hz. Peygamber şöyle
buyurdu: “Yüz koyun ve hizmetçi sana geri verilir. Oğluna da yüz değnek ve bir yıl
sürgün cezâsı verilir.” Daha sonra Hz. Peygamber (s), yanındakilerden birini
adamın karısına gönderip suçunu tahkik etmesini, eğer itiraf ederse kadına recm
cezâsı verilmesini istemiştir. Kadın suçunu itiraf ettikten sonra recmedilmiştir.113
Bazı kaynaklarda Hz. Peygamber’in Mâiz’in değil de Ğâmidli kadının
cenâze namazını kıldırdığı rivâyet edilmektedir. Hatta Hz. Ömer “O kadın zinâ
ettiği halde namazını mı kıldırıyorsun?” diye sormuştur. Allah Rasûlü de ona “O
öyle bir tövbe etti ki, onun tövbesi Medine halkından yetmiş kişiye dağıtılsaydı
onların hepsine yeterdi. Sen Allah’ın rızasını kazanmak için can vermekten daha
faziletli bir şey biliyor musun?” diye cevap vermiştir.114
Hz. Peygamber’in (s), kendisine dört defa zinâ itirafıyla gelen bir adama
dördüncüsünde “Sen güzelce abdest alıp bizimle namaz kılmadın mı?” diye
sorduğu, adamın “Evet ya Rasûlallah.” diye cevap vermesi üzerine “İşte bu senin
günahına kefârettir.” buyurduğu şeklinde de bir rivâyet vardır.115 Bu rivâyetin, Hz.
Peygamber’in Mâiz’i, Ğâmidli kadını ve çalışanıyla zinâ eden kadını recmettiğini
söyleyen rivâyetlerle tezatlığı dikkat çekmektedir. Fakat bahsi geçen olayın tarihi
belli olmadığından muhsan olan zânîye recm cezâsı takdir edilmeden evvel vukû
bulduğu ihtimali de göz ardı edilmemelidir.
Livâta, erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiye, sihâk da kadın kadına yapılan
cinsel ilişkiye denir. İslâm âlimleri, ikisinin de haramlığı konusunda görüş birliği
yapmış ve bunları zinâ saymışlardır.116 Allah Teâlâ da Kur’ân-ı Kerîm’de bu işin
çirkinliğini “Lût’u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki: Sizden önceki
milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu siz mi yapıyorsunuz? Çünkü siz, şehvet
İmam Mâlik, Hudûd, 2378; Şâfiî, a.g.e., VIII, s. 23; Buhârî, “Muhâribîn”, 14, 15; Müslim, “Hudûd”,
23; İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 128; İbn Kudâme, a.g.e., XII, s. 310; Âdem Arslan, a.g.t., s. 48-49; İsmail,
Acar, a.g.t., s. 137-138; Münteha Maşalı, “Mukayeseli Hukukta Ölüm Cezâsı ve İslâm Hukuku
Açısından Değerlendirilmesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2002, s. 155.
114
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 128; Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 171, 172; Yusuf Ziya Keskin,
a.g.e., s. 245.
115
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 127.
116
Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 220; Salim Öğüt, “Sihâk”, DİA, XXXVII, s. 169.
113

29

tatmini için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz.”117 âyetiyle
açıkça beyan etmiştir. Hz. Peygamber de hadislerinde “Allah Lût kavminin yaptığı
işi yapanları lânetlemiştir.” ve “Kim birilerini Lût kavminin yaptığı işi yaparken
bulursa, onları öldürsün.” buyurmaktadır.118 Burada genel kabul görmüş ölüm şekli
recmdir.119 Çünkü Allah, Lût kavmini taş yağmuruna tutarak helâk etmiştir.
Âlimlere göre evli ya da bekâr, kim bu işi yaparsa recmedilir. Hz. Ali’nin görüşü
de böyledir.120 Ancak lûtîlere (livâta yapanlara) uygulanacak cezâ hakkında farklı
görüşler de vardır. Yakma, yüksek bir yerden atma, kılıçla öldürme cezâlarının da
verilebileceği söylenmektedir.121 Hz. Ebû Bekir’in de, Hâlid b. Velîd’in yakaladığı
livâta ehline yakma cezâsı verdiğine dair rivâyetler mevcuttur.122 Konuyla ilgili
detaylar ileride yer alıp, ilgili bölümde verilmektedir.
Görüldüğü üzere Allah Rasûlü’nün kendi döneminde tatbik ettiği recm
cezâları, âlimler arasında zinâ itirafı, itirafın şartları ve sayısı, pişmanlığın verilecek
cezâya etkisi gibi konularda pek çok görüşün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.123
Hem Hz. Peygamber hem de Hulefâ-i Râşidîn döneminde zinâ suçunun
tespit edilmesi ve sonucunda recm uygulanması, suçlunun itirafıyla sabit olmuştur.
Bu dönemlerde şahitlikle tespit edilen zinâ suçu bilinmemektedir.124 Zira şahitlik
için sunulan şartlar, gerçekleştirilmesi neredeyse imkânsızdır. En ufak bir şüphe
dahi cezânın düşmesine sebep olmuştur.125 Yanında çalışan adamın oğluyla zinâ
ettiği iddia edilen kadının davası şahitlerin şehadetiyle tespit edilmiş gibi görünse
de bunun doğru olup olmadığı kadına sorulmuş, ondan ikrar alındıktan sonra cezâ
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tatbik edilmiştir. Hz. Peygamber’in uygulamalarına bakarak, kadının suçu inkâr
etmesi halinde cezâyı kaldıracağını söyleyebiliriz.
(3) Bağy (İsyan)
Sözlükte zulmetmek, isyan etmek, haddi aşmak gibi anlamlara gelir. İslâm
hukuku ıstılahında, meşrû devlet başkanına karşı galip gelebilmek için haksız yere
yapılan silahlı ayaklanmaya bağy, bu ayaklanmayı devlet reisine karşı çıkarak
başlatan kişiye de bâğî denir.126 Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber’in
hadislerinde devlet başkanına itaat emredilmekte, itaatten çıkanlar kınanmakta ve
bunlarla mücadele edilmesi emredilmektedir.127 “Ey iman edenler! Allah’a itaat
edin. Peygamber’e ve sizden olan ûlü’l-emre (idarecilere) de itaat edin.”128 âyeti
Allah’a ve Rasulü’ne itaati dini bir görev şuuruyla yerine getiren Müslümanlara,
ondan sonra başa geçecek olan devlet reisine de -kendilerine ma’siyet emretmediği
müddetçe- aynı şuurla itaat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hz. Peygamber bu
konu hakkında şöyle buyurmuştur: “Kişinin, hoşuna gitse de gitmese de kendisine
ma’siyet emredilmedikçe emiri dinleyip ona itaat etmesi şarttır. Ma’siyet
emredilirse, onu dinleyip itaat etmesi gerekmez.”129 Bir başka hadisinde de
“Başınıza yönetici olarak, kulakları kesik bir Habeşli bile gelse ona itaat edin.”130
ve “Üzerinize, başı kuru üzüm gibi siyah Habeşli bir köle bile tayin edilse onu
dinleyin ve ona itaat edin.”131 buyurmaktadır.
Âlimler, bağilerle savaş hükmünün dayanağı olarak şu âyet-i kerîmeyi
göstermişlerdir: “Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını
düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar
saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte
adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever.”132 Âyette devlet
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başkanına karşı herhangi bir müdahaleden bahsedilmemekteyse de hak düzeni
bozan âsî ve fitnecilerin toplumda gerçekleştirecekleri yıkımı önlemek için
durdurulmaları, eğer durdurulamazlarsa da onlarla savaşılması gerektiği
belirtilmektedir. Nitekim meşrû devlet başkanına isyan da, iki Müslüman grubun
birbirleriyle olan şiddetli husumetleri de var olan hak düzenin korunması için
çizilmiş sınırların aşılması demektir.
Bir ayaklanmanın had suçu kapsamına girebilmesi için bazı unsurlar
gereklidir:
1. İsyanın meşrû devlet başkanına yapılmış olması gerekir.
2. İsyanda kuvvet kullanılmalıdır. Fizîkî bir güç kullanımı yoksa bu isyan
suçu sayılmaz.
3. Bağy suçu topluca işlenmiş olmalıdır. Tek kişinin başkaldırması, had
suçu kapsamına girmez.133
Bu şartlar gerçekleştiği takdirde bâğînin kanı helâl sayılır. Hz. Peygamber
(s), bâğîlere verilecek cezâ hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim başa geçen
yöneticinin elini sıkıp, ona biat edip gönülden bağlanırsa, artık gücü yettiğince ona
bağlı kalsın. Bir başkası çıkıp o yöneticiye karşı muhalefet ederse, derhal onun
boynunu vurun.”134 Başka hadislerinde de: “…Kim ümmet bir topluluk
halindeyken (bir düzen içindeyken) onu bölmeye kalkarsa, onun boynunu vurun.”
 فمن أراد ان يفرق امر هذه اَلمة ؤ هي جميع فاضربوه بااسيفve “Her kim ki sizden birine gelir
de başkaldırıyı emreder ve sizi parçalayıp, topluluğunuzu dağıtmak isterse, onu
öldürünüz.” buyurduğu ve bâğîler itaat edene kadar onlarla mücadele etmeyi
emrettiği belirtilmektedir.135 Muteber hadis kaynaklarında âhir zamanda hüküm
verme konusunda zayıf, cahil bir grubun çıkacağı, ibadetlerinin tam gibi görünüp,
fitneleri sebebiyle dinden çıkmış olacakları şeklinde rivâyetler mevcut olup,
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bunların görüldükleri yerde öldürülmeleri tavsiye edilmektedir. Hz. Ali, bu grubun
Hâricîler olduğunu belirtmiştir.136
İslâm hukukçularının çoğuna göre bâğîlerle savaşabilmek için onların silahlı
hazırlık içerisinde olmaları, kan akıtmaları yahut meşrû halîfeye saldırıp ona biat
etmemeleri gibi şartlar aranır. Ayrıca öncelikle bâğîlerin fiilî bir saldırıya geçmesi
gerekir. Yani isyan başlamadan âsîlerle savaşılmaz. Aynı zamanda iki taraf karşı
karşıya geldiğinde bâğîler ilk olarak itaate çağırılır. Eğer tövbe edip itaati kabul
ederlerse onlara cezâ verilmez. Kabul etmezlerse onlarla savaşmak gerekir.137
Savaştan sonra da bâğîlerin ölülerine yahut dirilerine kötü muamelede bulunulmaz.
Cesetleri asılmaz ya da başları kesilmez. Bilakis maktuller yıkanır, namazları kılınır
ve defnedilir.138 Bu durumun ilk örneğini Hz. Ali döneminde görmekteyiz.
Kendisine isyana kalkışan halkları önce itaate çağırmış, kabul etmemeleri üzerine
onlarla savaşmıştır. İmam Şâfiî, bu konuda şöyle söylemiştir: “Müşriklerle savaşma
âdetini Hz. Peygamber’den (s), mürtedlerle savaşma âdetini Hz. Ebû Bekir’den,
bâğîlerle savaşma âdetini ise Hz. Ali’den öğrendim.”139 Ancak âsîlerin savaş
hazırlığı yapmakta olduklarına kesin kanaat getirilirse isyana kalkışmaları
beklenmez ve onlarla savaşılabilir. Aksi takdirde İslâm yurdunda fitnenin büyümesi
engellenemez. İsyanı bastıran tarafa da sadece isyanı bastırmaya yetecek kadar güç
kullanılmasına izin verilmiştir.140
Tam manasıyla gerçekleşen bir isyan olayına ilk defa Hz. Ali döneminde
rastlanmaktadır. Hz. Osman’ın katillerini bulma arzusuyla başlayan Cemel Savaşı,
hilâfet mücadelesi kapsamında gerçekleşen Sıffin Savaşı ve bu savaş esnasında
patlak veren Hakem Olayı, Hz. Ali’ye karşı başlatılan ayaklanmaların sonucunda
cereyan etmiştir. Âlimlerin çoğu, Hz. Ali’ye karşı ayaklananların katlini isabetli
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bulmuşlardır. Zaten Hz. Ali de emre itaat etmediklerinden onlarla savaşmayı uygun
görmüştür.141
Bağy ehliyle savaştıktan sonra canlı bir şekilde ele geçirilenlere kötü
davranılması yasaklanmıştır. Allah Rasûlü düşmanla yaptığı her mücadelede, ölü
ya da diri fark etmeksizin geride kalanlara eziyet etmeyi yasaklamıştır. Ondan sonra
Hulefâ-i Râşidîn de aynı yolu takip edip askerlerine her savaştan önce bunu
tembihlemişlerdir. Bu durum bağy ehli için de aynı şekilde cereyan etmiştir.
Halîfeler komutanlarına, karşı taraf saldırıya geçmeden önce saldırmamalarını ve
savaş sonrasında galip geldikleri takdirde ölülerine ve diri olarak ele geçirdiklerine
kötü davranmamalarını emretmişlerdir.142
Her ne kadar kimileri bağy suçunda âsîlerin İslâm’ın hayrına yönelik isyan
çıkardıklarını savunsa da durum o kadar da masum değildir. Böylesi bir durumda âsîler
haklı bulunur ve Allah Teâlâ da meşrû devlete başkaldıranlara katil cezâsını revâ
görmezdi. Âsîler kendilerince haklı gördükleri bir sebebe dayanarak isyana kalkışmış
olabilirler. Fakat bu isyanlar ve neticeleri toplumda telafisi mümkün olmayan bir
tahribata sebep olmaktadırlar. Toplumdaki birliğin ve düzenin bozulması da İslâm’ın
birliğine zarar vermektedir. Eğer devlet başkanında ve yönetimde İslâmî yaşantıya ve
değerlere ters bir durum bulunmuyorsa isyanın, azgınlığın ve darbe savunuculuğunun
makul bir açıklaması yoktur.143
(4) Hırâbe (Yol Kesme-Eşkıyâlık)
Hırâbe; yol kesme, büyük hırsızlık, yoldan geçenlerin mallarına ya da
canlarına kastetme gibi suçları ifade eden had suçudur.144 Ömer Nasûhi Bilmen,
hırâbeyi şöyle açklar: “Dâr-ı İslâm’da Müslümanların veya zımmîlerin mallarını
ellerinden tegallüben ve mücâhereten almak, hayatlarına kasd etmek, halkı korkuya
düşürmek için birtakım kimselerin veya kuvvet ve şevket sahibi bir şahsın yolları
tutmasıdır. Bundan dolayı da halk gidip gelmekten çekinerek yollar kesilmiş olur.
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Buna kat‘-ı tarîk ve hırâbe denir.”145 Silahını teşhir edip yol kesen, soygun yapan,
can, mal, ırz emniyetini tehlikeye atan kişiye de muhârib denir.146 Yüce Allah insan
hayatının kutsal olduğunu âyetleriyle açık bir şekilde bildirmiştir. İslâm’ın en
büyük gayesi, insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaktır. Bu amaçla, toplumda
emniyetin sağlanması esas alınmıştır ve buna zarar verecek her türlü tehdidin önüne
geçmeye önem verilmiştir. Emniyet ve güvenliğin ihlâli, İslâm’ın ağır cezâî
müeyyideye sahip suçlarından biridir. Hatta Kur’ân-ı Kerîm’de bu suça
“muhârebetullah” denmiştir ve cezâsı bizzat Allah Teâlâ tarafından belirlenmiştir:
“Allah ve Rasûlü’ne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya
çalışanların cezâsı ancak ya öldürülmeleri, ya asılmaları yahut el ve ayaklarının
çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir.”147 Âyetin
sebeb-i nüzulü hakkında Enes b. Mâlik’ten şu şekilde bir rivâyet gelmiştir: Ukül ve
Ureyne kabîlesinden bir grup insan Medine’ye gelerek Müslüman olmuşlardır.
Daha sonra buranın havasından olumsuz etkilenip hasta olmuşlar ve Hz. Peygamber
onlara beytülmâl develerini tahsis edip bevlinden ve sütünden içmelerini
söylemiştir. Onlar bunu yapıp iyileştikten sonra İslâm’dan dönmüşler, deve
çobanını öldürmüşler ve develeri sürüp götürmüşlerdir. Hz. Peygamber olayı haber
alınca arkalarından adam göndermiş ve onları yakalatmıştır. Yaptıklarının cezâsı
olarak da ellerini ve ayaklarını kesmiş, gözlerini oymuş ve onları bir çukurun içine
atmıştır (veya onları ölene kadar çölde susuz bırakmıştır).148 Muhâriblere verilecek
cezânın belirtildiği âyette göz oyma yoktur. Dolayısıyla âyetin, cezâ verildikten
sonra indiği söylenebilir. Bir başka rivâyete göre de Rasûlullah’a Müslüman olmak
için gelen insanların yolları, Ebû Bürde Hilal b. Uveymir’in kavmi tarafından
kesilmekteydi. Bunun üzerine Cebrâil (as) Maide Suresi’nin 33. âyetini getirdi.149
Başka bir rivâyete göre de Müslümanlarla anlaşmalı olan bir kabîle yolları kesip
soygunculuk yaparak halkın huzurunu bozmakta ve toplumsal düzeni ifsâd
etmekteydi. Bunun üzerine Yüce Allah, Nebî’sine onların öldürülmeleri, asılmaları,
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ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ve sürgün edilmeleri konusunda yetki
verdi.150
Hz. Âişe, Rasûlullah’tan şöyle dediğini işittiğini söylüyor: “Kim
Müslümanlardan

birine,

onu

öldürmeyi

isteyerek

silahını

teşhir

ederse/yöneltirse/gösterirse, onun kanını dökmek vâciptir.”151 Hz. Peygamber ve
Hulefâ-i Râşidîn, toplumun düzenini bozan, canın, malın, aklın, dinin ve ırzın
korunması

hükmünü

hiçe

sayan

bu

suçluları

gerektiği

şekilde

cezâlandırmışlardır.152 Onların uygulamalarından hareketle âlimler, suçunu itiraf
eden bir muhâribin, yakalanmadan önce tövbe etmezse, yaptığı bu ikrar üzerine
cezâsının hemen verilebileceğini, zinâ suçunda olduğu gibi geri çevrilmeyeceğini
söylemektedirler.153
Hırâbe cezâsının verilebilmesi için suçun toplu olarak işlenmesi şartı
aranmaz. Toplumun düzenini bozan, emniyetine halel getiren, insanların can ve mal
güvenliğini tehdit eden tek kişi dahi olsa, âyette bahsi geçen cezâlar tatbik edilir.154
Ancak irtidat suçunda olduğu gibi hırâbe suçunda da suçlu tövbe ettiği takdirde
cezâsı düşer, affedilir. Allah Teâlâ “Şu kadar var ki, siz kendileri üzerine kâdir
olmazdan (kendilerini ele geçirmezden) evvel tövbe edenler müstesnadır.”155
âyetiyle, yukarıda belirtilen hükmün istisnasını belirtmektedir. Ancak âyette kişinin
bağışlanması ve tövbesinin geçerliliği, ele geçirilmeden önce tövbe etmiş ve pişman
olmuş olmasına bağlıdır. Aksi takdirde korku, baskı gibi sebeplerle tövbe etmiş
olma ihtimali vardır ve bu durumda tövbesi kabul edilmez.156 Ayrıca hâkim
karşısına çıkarılan zımmî bir muhârib, o an Müslüman olsa dahi, affedilmez ve
gereken cezâ uygulanır.157 Bunun yanı sıra eşkıyâlık yaptığı sırada bir cana kıyan,
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ancak yakalanmadan evvel tövbe eden muharibin had cezâsı düşer. Ancak bu sefer
de kısas cezâsı devreye girer. Öldürdüğü cana karşılık maktulün ailesinin talebine
göre ya kısas uygulanır yahut kan bedeli istenir.158
Âyette hırâbe suçuna verilmesi istenen cezâlar, suçun ağırlığına göre
değişmektedir. Mesela muhârib bu suçu işlediği esnada, isteyerek ya da
istemeyerek birini öldürürse, cezâsı ölümdür. Hem öldürüp hem malını çalarsa
cezâsı öldürüldükten sonra asılmaktır. Sadece mal çalarsa ve öldürmezse
öldürülmez, elleri ve ayakları çaprazlama kesilir. Eğer yolları keser, ancak hırsızlık
yapmaz ve cana kıymazsa hapsedilir ya da sürgün edilir.159 Hz. Ali’nin bu şekilde
yaptığı tasnif, fakihlerin de görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. İmam Şâfiî,
suçlunun öldürüldükten sonra yıkanıp kefenlenip namazının kılınması, ardından
ibret olması ve toplumun bu suçtan alıkonması için asılması gerektiğini
belirtmektedir. Çünkü suçlu, yol kesip adam öldürdüğü için İslâm’dan çıkmış
sayılmaz. Ayrıca öldürüldükten sonra asılması, kefenlenmesini ve defnedilmesini
geciktirecektir ki bu câiz değildir.160 İbn Kudâme’ye göre ise muharibin cezâsı
kılıçla öldürmektir. Çünkü Hz. Peygamber “Öldürdüğünüz zaman güzel öldürün”
buyurmaktadır.161 Hem bu hadiste kastedilen hem de şer’î manada “katl”
kelimesinden anlaşılan kılıçla öldürmektir. Asmak ise azâb etmek, işkence yapmak
olarak değerlendirilir.162 Ancak burada suçlunun asılarak öldürülmesi değil,
öldürüldükten sonra asılması kastediliyor. Buradaki maksat da cezâ vermek değil,
yukarıda da belirttiğimiz gibi insanlara ibret olması ve onları bu suçu işlemekten
alıkoymak ve caydırmaktır.163 Hanefî mezhebine göre de muharibin elleri ve
ayakları kesildikten sonra hâkimin vereceği karara göre ya asılır ya da kılıçla
öldürülür.164
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Muhâribin yahut hırâbe suçundaki mağdurun Müslüman olması şartı
aranmaz. Bu kişi ehl-i zimmetten de olsa Müslüman gibi yargılanır, âyette verilmesi
uygun görülen cezâların muhatabı olur. Aynı durum bir Müslümanın zımmîlere
karşı işlediği hırâbe suçu için de söz konusudur.165 Bir başka açıdan bakıldığında
muhâribin Müslüman olmadığı ya müşrik ya da mürted olduğu görüşü mevcuttur.
Zira Allah Teâlâ muhariblerden “Allah’a ve Rasûlü’ne karşı savaşanlar” diye
bahsetmiştir. Bir Müslüman Allah’a ve Rasûlü’ne karşı savaşamayacağına, savaşsa
da Müslüman olarak kalamayacağına göre, bu kişi ya müşrik ya da mürtettir.166
Ancak bu yorum, muhâriblerin mürted oldukları için öldürüldükleri anlamına
gelmemektedir. Zira karşımızda katil ile cezâlandırılması emredilen iki farklı suç
vardır. Bu suçların katil şekilleri de tövbeyle affedilme şekilleri de farklıdır.
(5) Sihir
Sihir, başkasına zarar veren ve kişiyi imandan çıkaran küfür lafızlarını hâiz
bir yapıya sahip olması hasebiyle haram bir fiildir. Âlimlerin çoğu, sihir yapanın
cezâsının ölüm olması konusunda hemfikirdir.167
Sihir yapmanın bir had suçu olup olmadığı ulemâ arasında ihtilaflı bir
konudur. Ehl-i sünnete göre yapılan sihir neticesinde sihir yapılan kişi ölse de
ölmese de sihir yapanın katli vâcib olur. Hz. Ömer ve Hz. Osman da bu
görüştedirler.168 Ayrıca Hulefâ-i Râşidîn döneminde sihir yaptıkları gerekçesiyle
öldürülen kişilerin olması, bazı âlimlerin sihir yapmayı da had suçu saymalarına
sebep olmuştur. Dînî inancı tahrip eden bir uygulama olması sebebiyle Hulefâ-i
Râşidîn, sihir yapan bir kimsenin tövbe etmediği takdirde ölümle cezâlandırılmasını
emretmişlerdir. Sihir öğrenmek haram, sihrin gerçekliğine inanmak da küfür
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olduğu için böyle bir cezânın uygun olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak Hz.
Osman’ın, büyücülerin öldürülmelerini istemediğine dair rivâyetler de vardır.169
İmam Şâfiî’ye göre sihrin içinde küfrü gerektiren bir şey varsa, sihri yapan kişi
kâfir olur ve öldürülmesi istenir. Eğer küfrü gerektiren bir şey yoksa o kişiden tövbe
etmesi istenir, öldürülmez. İmam Mâlik’e göre de sihri yapan kişi kâfir sayılır.
Öldürülmesi gerekir ve ondan tövbe etmesi istenmez, tövbesi kabul edilmez.170 Sihri
küfür olarak kabul edenlerin delili “Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar,
şeytanların uydurup söylediklerine tâbî oldular. Hâlbuki Süleyman büyü yapıp kâfir
olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular.”171 âyetidir. Yüce Allah bu âyette sihri küfür
olarak nitelemektedir. Âyetin devamında da “…Çünkü insanlara sihri ve Bâbil’de
Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı.” buyurup aynı zamanda
sihir yapmayı öğretenin de küfre girdiğini belirtmektedir.172 Âlimlerin çoğuna göre de
sihir yapmak küfür sayıldığı ve Hulefâ-i Râşidîn döneminde örneğine az rastlandığı
için ayrı bir bölüm açmak yerine “Mürtedlerin Cezâsı” başlığı altında ele almayı uygun
gördük.
Bir görüşe göre sihir yapmak küfür sayılmamakta, ancak sakınılması gereken
günahlar arasında yer almaktadır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yedi günahtan
sakının. Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, yetim
malı yemek, faiz yemek, evli kadınlara iftira atmak, savaşta düşmana sırtını dönüp
kaçmak.”173 Hadiste Allah Rasûlü sihri şirkten sonra saymıştır. O sebeple sihrin küfür
ya da şirkten ayrı bir günah olduğu düşünülmektedir. Ancak şirk yahut haksız yere
cana kıymak kadar büyük bir günah olduğu da açıktır. Bu sebeple sihirbazların katlinin
isabetli bir hüküm olduğu düşünülmektedir.174
Hz. Peygamber döneminde bu uygulamanın örneğine rastlanmasa da
“Sihirbazın cezâsı kılıçla öldürülmektir.” buyurduğu rivâyet edilmektedir.175 Bunun
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yanı sıra sihir yapmanın büyük ve çirkin günahlardan biri sayıldığı, dine ve topluma
zarar veren bir günah olduğu düşünüldüğünde, sihir yapanların Allah’ın emrine karşı
gelip küfre girmeleri sebebiyle öldürülmeleri, uygun bir cezâ olarak görülmektedir.
Çünkü had cezâları Allah hakkı olarak kabul edilmiş cezâlardır ve bu aynı zamanda
kamu hakkını kapsar. Toplumsal düzeni ifsâd edecek her türlü suç, kesin bir şekilde
cezâlandırılır ve suçlunun gerçekten pişmanlık göstermediği durumlarda, bu konuda
bir yumuşama gösterilmez. İşlendiği şüpheli olan ya da tam ispatlanamayan bazı had
suçları ise ta’zire çevrilebilir. Mesela dine ve topluma zarar veren ridde ve bağy
suçlarında aranan şartlar tamamlanmadığı takdirde, bâğîler ve mürtedlerle savaşmak
yerine sürgün, sopa gibi uyarı cezâları verilebilmektedir. Hz. Ömer böyle durumlarda,
meşhur kamçısını suçlular üzerinde kullanmasıyla bilinmektedir.176
Tüm bu ölüm cezâlarının infazı esnasında, cezâyı uygulayacak kişiye
birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Bu, intikam duygusu ya da kızgınlıkla suçluya
yapılacak işkencelerin önüne geçmek amaçlı sınırlamalardır. Allah Rasûlü’nün
“Öldürdüğünüz zaman güzel öldürün.” veya “Öldürme hususunda insanların en
çekingen olanı iman ehlidir.”177 hadisleri doğrultusunda öldürme cezâsına getirilen
sınırlamaların, cezâların insânî bir şekilde infazına yönelik olduğunu hatta bundan
çekinmelerinin tavsiye edildiğini söyleyebiliriz.178 Ayrıca en ufak bir şüphenin,
cezânın kaldırılmasına sebep olması, verilecek yanlış bir karar neticesinde
uygulanan katil cezâsının telafisinin mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle katil cezâlarına daha ihtiyatlı yaklaşılmıştır.
c. Had Gereği Katil Cezâlarının Hulefâ-i Râşidîn Dönemi Uygulamaları
Kimi suçlar halîfelerin kendi dönemlerinde gerçekleşen ve kaynaklarda özel
bir başlık açılan irtidat, bağy gibi bilindik olaylar iken kimileri içinde bulunduğu
dönemle adının anılmasına gerek olmayacak kadar nadir olan ve satır arası okumalarla
bulunabilen olaylardır. Araştırmamızda görüleceği üzere yukarıda bahsi geçen had
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suçlarının her halîfe dönemi için tamamının vukû bulduğu söylenemez. Hepsinin
gerçekleştiğine dair bir bilgiye rastlamadığımız durumlar söz konusudur. Bu sebeple
kendi döneminde bu had suçunun işlenmediğine kanaat getirdiğimiz halîfeye bölüm
altında başlık açmadık.
İslâm’da Kur’ân ve sünnet çerçevesinde hüküm vermek ve verilen hükümleri
uygulamak devlet başkanına aittir. Hz. Peygamber’in vefâtından sonra halîfe
seçilen Hz. Ebû Bekir, bu meşakkatli görevi hakkıyla yerine getirememekten
çekinmiş ve Hz. Ömer’in halîfe olmasını istemiştir. Halîfe seçildikten sonra yaptığı
konuşmada şunları söylemiştir: “Ey insanlar! Sizden daha hayırlı olmasam da
yöneticilik vazifesini üstlendim. Ancak Kur’ân indi ve Rasûlullah’ın sünneti
tamamlandı. Biz bunu öğrendik ve öğrettik. Şunu bilin ki, en büyük akıllılık
takvadadır, en büyük ahmaklık da doğru yoldan çıkmaktır. Sizin en güçlünüz,
yediği hak kendisinden alınıncaya kadar benim yanımda zayıftır. En zayıfınız ise
yenilen hakkı kendisine verilinceye kadar güçlüdür. Ey insanlar! Ben sadece
kendinden öncekinin yolundan giden biriyim. Yeni şeyler icad eden biri değilim.
Eğer işimi doğru yaparsam bana yardım edin. Hata yaparsam da beni doğrultun.”179
Hz. Ebû Bekir, hilâfeti esnasında karşılaştığı güçlükleri soğukkanlılıkla
çözüme kavuşturmuştur. Fakat hiçbir konuda kendi başına karar almamıştır.
Kendisine gelen davalara çözüm ararken ilk başta Kur’ân-ı Kerîm’e başvurmuş,
burada bir hüküm bulduysa uygulamıştır. Aradığı hüküm Kurân-ı Kerîm’de yoksa
Allah Rasûlü’nün uygulamalarına bakmıştır. Sünnette de böyle bir uygulama
bulamazsa Müslümanlara gidip konuyla alakalı Hz. Peygamber’in bir uygulamasını
bilip bilmediklerini sormuştur. Eğer bilen birileri varsa konu üzerinde icmâya
vardıktan sonra uygulamıştır. Ancak bu, Kur’ân ve sünnette bulunmayan,
sahabenin de bilgisinin olmadığı bir konuysa kendi uygun gördüğü kararı
uygulamaya geçirmiştir. Hz. Ebû Bekir döneminde karşımıza, katli gerektiren had
cezâlarından ilk olarak irtidat faaliyetleri çıkmaktadır. İki senelik hilâfet dönemini
meşgul eden bu hadiselerle son derece kararlı bir şekilde mücadele eden Hz. Ebû
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Bekir mürtedlerle savaşmaktan geri durmamıştır. Diğer had cezâlarının da örnekleri
görülmesine rağmen onu en çok meşgul eden irtidat hadiseleri olmuştur.180
Hz. Ebû Bekir’in tayin etmesiyle hilâfeti devralan Hz. Ömer, bilhassa hukuk
ve ictihad alanındaki yenilikleriyle bilinmektedir. O da Hz. Ebû Bekir gibi halîfe
olmak istemese de halîfenin onu ikna etmesi sonucu kabul etmiştir. Hz. Ebû Bekir,
Hz. Ömer’i halîfe tayin ettiğinde ona “Bu konuda Allah’a ne hesap vereceksin?”
diye sormuşlar, Hz. Ebû Bekir de şöyle cevap vermiştir: “Beni Allah ile mi
korkutuyorsun? Ben Allah’ı da Ömer’i de sizden daha iyi bilirim. ‘Onların içinden
en hayırlı olanı tayin ettim.’ diyeceğim.”181 Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir döneminde
onun kendisiyle istişâre ettiği, tavsiyelerine değer verdiği ve çoğu zaman uyguladığı
biridir. Bir konu hakkında hüküm vereceği zaman ilk olarak Kur’ân’a, sonra
sünnete, sonra da Hz. Ebû Bekir’in uygulamalarına bakmış, bununla birlikte
ashabla istişâreyi ihmal etmemiştir.182
Fetihlerin çoğalmasıyla İslâm toprakları genişliyor ve çeşitli sorunlar ve
ihtiyaçlar ortaya çıkıyordu. Bu ihtiyaçlardan biri, fıkhî meselelere hüküm bulmaktı.
Bunun için Hz. Ömer her beldeye sahabeden bir fakih atadı. Ayrıca kendisi de
gençlerden oluşan bir şûrâ oluşturdu ve fıkhî meseleleri onlarla istişâre ederek
çözüme kavuşturdu.183
Hz. Ömer hilâfete tayin edildiği zaman çıkıp insanlara şöyle bir konuşma
yaptı: “Ey insanlar! Ben sizin derilerinize vurmak için yahut mallarınızı almak için
görevlendirilmedim. Bilakis, size dininizi ve sünnetinizi öğretmek için
görevlendirildim. İçinizden birine böyle bir şey yapıldığı takdirde bana bildirsin.
Nefsim kudret elinde olan Allah’a and olsun ki hakkınızı ondan alırım.” Bundan
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sonra Hz. Ömer hilâfeti boyunca bu hassasiyetle devam etti. Allah hakkını gözetip
bunu elde edene kadar da peşini bırakmadı.184
Hz. Osman hilâfete geldiğinde İslâm devleti idârî oluşumunu tamamlamış,
kanunlar ve hükümlerle alakalı sistem oturmuş durumdaydı. Hz. Osman ise idârî
anlamda kendinden önceki halîfelerin yoluna koyduğu bu sistemi devam ettirecekti.185
Bu sebeple hilâfetinin ilk yıllarında kendisini ve toplumu etkileyecek büyük bir olayın
yaşanmadığı görülmektedir. Ancak ileriki yıllarda özellikle isyan çevresinde gelişen
ve Hz. Ali dönemindeki ihtilafların da temelini oluşturan olaylar gerçekleşmiştir.
Hz. Ali öteki meziyetlerinin yanında ilmiyle de şöhret bulmuş bir halîfedir. Hz.
Peygamber hayattayken de onun fetvâ verdiği bilinmektedir. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer
ve Hz. Osman önemli bir mesele hakkında hüküm vermeden önce Hz. Ali’ye
danışmışlar, onun fikirlerine kulak vermişlerdir. Hatta gerektiği takdirde verdikleri
kararı değiştirip Hz. Ali’nin kararını uygulamışlardır.186
Rasûlullah’ın ashabının fıkhî görüşlerini derleyen İslâm hukukçuları bu
konuda Hz. Ebû Bekir ve Hz. Osman dönemine ait çok fazla bilgi bulunmadığını
kaydetmişlerdir.187 Hz. Ebû Bekir döneminde Hz. Peygamber’in vefâtının
üzerinden kısa bir zaman geçmiş olması ve Hz. Ebû Bekir’in ilgilendiği temel
konunun mürtedlerle mücadele olması, Hz. Osman’ın da seleflerinin yolunu takip
etmesi, dolayısıyla fıkhî konularda da onların uygulamalarından faydalanmış
olması buna sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca bu dönemlerde her iki halîfeden
önce gelen devlet başkanlarının (Hz. Peygamber, Hz. Ömer) yönetim şeklinin sabitmuhkem oluşundan dolayı Hz. Ebû Bekir ve Hz. Osman’a düşen, önceki devlet
reisinin uygulamalarını -gerektiğinde ekleme yahut çıkarma yaparak- hayata
geçirmek olmuştur. Bu akış içerisinde Hz. Ömer döneminde yeni ictihadların diğer
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çoğalması olabilir. Hz. Ali dönemindeki hareketliliğin ve uygulama çeşitliliğinin,
onun hilâfet merkezini Hicaz dışına taşımasından kaynaklaması kuvvetle
muhtemeldir. Yeni merkez olarak seçilen Kûfe, bir yanda şehirleşme sürecine
girerken diğer yanda bedevîlikten kopamamıştı. Fetihler sonucunda bölgeye farklı
kültürlerin girmesiyle de yerleşik halkın sahip olduğu düzen değişikliğe
uğradı.188.Buna göre Hz. Ebû Bekir ve Hz. Osman’a kıyasla ictihad alanında daha
yoğun bir dönemin yaşandığını söyleyebiliriz. Ayrıca Hz. Ali’nin kendinden önceki
devlet reislerine gerek fıkhî gerekse politik anlamda müşâvirlik yaptığı
bilinmektedir. Dolayısıyla kendi döneminde aynı uygulamalara devam etmiştir.
Hulefâ-i Râşidîn’in suçlulara cezâ vermeden önce onlardan suçlarını
gizlemelerini istemeleri, Hz. Peygamber’in “Kim bu dünyada bir Müslümanın
ayıbını örterse Allah da âhirette onun ayıbını örter.”189 hadisiyle örtüşmektedir.
Suçların toplumda şuyû bulmaması, topluma zarar vermemesi ve suçlunun etkin
pişmanlık göstermesi halinde, kendilerine getirilen suçlulardan başta yüz
çevirmelerine ve suçlarını gizlemelerini istemelerine sebep olmuştur.190 Müslüman
Müslümanın ayıbını örtmelidir. Bu sebeple Mâiz’in recm kararı hemen verilmemiş,
başta suçunu gizlemesi istenmiştir. Ancak o, cezâsı konusunda ısrarcı olunca zinâ
yaptığının insanlar tarafından duyulmaması ve bunun meşrûiyet kazanmaması için
takdir edilen cezâ uygulanmıştır. Ancak bağy veya hırâbe gibi topluca işlenen
suçlarda gizleme imkânı ortadan kalktığı ve insanların emniyetine zarar geldiği için
bu suçlar çok geçmeden cezâlandırılmıştır.
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1. İRTİDAT CEZÂSI
1.1. HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİ
Hz. Ebû Bekir, hilâfeti zamanında Medîne’de kurulan İslâm devleti adına
tehlike arz eden bir durumla, irtidat faaliyetleriyle karşılaşmıştır. Bilindiği üzere bu
hareket, Rasûlullah’ın hayatının sonlarına doğru, Yemâme’de Müseylime b. Habîb
el-Hanefî (Müseylimetü’l-Kezzâb), Yemen’de Esvedü’l-Ansî, Necid’de Süâ elEsedî gibi peygamberlik iddiasında bulunanların ortaya çıkmasıyla başlamıştır.191
Ancak Hz. Peygamber’in vefâtıyla irtidadın çerçevesi genişlemiş, pek çok Arap
kabîlesi Medîne’deki İslâm devletini tanımadığını açıklamıştır. Zaten kısa zaman
sonra da Hz. Peygamber vefât ettiği için İslâm dininden vazgeçmişlerdir. Ayrıca
valileri kovma, zekât vermeyi reddetme, peygamberlik iddiasında bulunanlara
katılma, Müslümanlarla savaşma gibi irtidadın farklı tezâhürleri ortaya çıkmıştır.
İrtidat olaylarının büyümesinde Allah Rasûlü’nün vefâtının etkisi büyüktür.
Ancak bunu tek sebep olarak görmemek gerekir. İslâmî otoritenin, Arap
Yarımadası’nın her yerine nüfuz etmemiş olması da önemli bir etkendir. Nitekim
Hz. Ebû Bekir’in zekât vermek istemeyenlerle savaşma isteğini duyan sahabe,
kalpleri İslâm’a ısınana ve iman kalplerine tam yerleşene kadar onlardan zekât talep
etmemesini söylemişlerdir.192 Medine’de İslâm dininin tesiri güçlüydü ve
yayılmıştı. Çünkü Rasûlullah burada yaşıyordu ve Medineliler ona istedikleri
zaman
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kurabiliyorlardı. Ancak bu bölgeden çıktığımızda, diğer beldelerde İslâm’ın yavaş
yavaş yayıldığını ve yerleştiğini görüyoruz. Bunlara İslâm ya davet mektupları ya
da Hz. Peygamber’e gelen heyetler yoluyla ulaşmaktaydı. Heyetlerin başında kabîle
reisleri bulunur ve kabîleleri adına İslâm’ı kabul ederlerdi.193 Dolayısıyla bazı
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kabîleler

İslâm’ı

kalben

değil,

dilleriyle

kabul

ediyorlardı.

Böylece,

benimseyemedikleri bir dinin alışık olmadıkları kurallarını ve otoritesini reddetmek
onlar için zor olmadı.194
İrtidat hareketlerinin zuhûr etmesine sebep olan ve yayılmasını kolaylaştıran
bir diğer etken, Araplar arasında yaygın olan kabîlecilik anlayışıdır. Arap
Yarımadası’nda kabîleciliğin önemi büyüktü. Kişinin kabîlesine olan bağlılığı,
başka şeylere olan bağlılığından daha kuvvetliydi. Bu sebeple kendi kabîlelerinden
olmayan birinin hükümranlığı onlara ağır geldi. Allah Rasûlü’nün kendisinden
sonra kimseyi halîfe tayin etmediğini ve kendilerinin Hz. Ebû Bekir’den daha
fazîletli olduklarını dile getirerek ona itaat etmeyi reddettiler.195
Zekât vermek, bu kabîlelerin alışık olmadıkları bir durumdu. Hz.
Peygamber’in vefâtından önce bile farz olan bu ibadeti yerine getirmek onlara zor
gelmişti. Zekât vermeyi Hz. Peygamber hayattayken kabul ettilerse de onun
vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’e zekât vermek istemediler. Çünkü bir kısmı zekâtı,
Hz. Peygamber’in vefâtıyla sona eren bir tür haraç gibi görürken bir kısmı da boyun
eğme olarak görüyordu.196 Hatta bir rivâyete göre Talhâ en-Nemrî isimli bir şahıs
peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime’yle tartışırken ona şöyle demiştir:
“Şehâdet ederim ki, sen yalancısın. Muhammed ise doğruyu söylüyor. Ancak bize
faydası olan yalancı, bize zararı olan doğrucudan daha sevimlidir.”197
Hz. Ebû Bekir, İslâm’ın rükünlerinden biri olan zekât konusuna ayrıca
ihtimam göstermiş, bu konuda gevşeklik gösterilmesine müsaade etmemiştir. Zekât
vermek istemeyen fertlerden zekâtı zorla almıştır. Zekâtın hak olduğunu inkâr etse
de etmese de vermeyi reddeden kabîlelerle savaşmıştır. Zekâtın farziyetini inkâr
edenlerle dinden çıkıp küfre girdikleri, inkâr etmedikleri halde vermek
istemeyenlerle de isyancı oldukları ve itaat etmedikleri için savaşmıştır. Hz. Ebû
Mustafa Fayda, “Ebû Bekir”, DİA, X, s. 104; İrfan İnce, a.g.t., s. 140, 141.
Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Eslemi Vâkıdî, Kitâbü'r-ridde, thk. Yahyâ
Cebûrî, Dâru'l-İslâmî, Beyrut-Lübnan 1990, s. 147, 148,
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Bekir’in zekâtın terki hususunda uyguladığı cezâlar, başlarda sahabe tarafından
tepki çekse de sonradan ikna olmaları bu konuda ihtilaf olmadığını gözler önüne
sermektedir. Nitekim her iki durumda da (irtidat ve bağy) suçlulara verilmesi
istenen cezâ katildir.198
Hz. Peygamber’in vefatını fırsat bilen bazı kabîleler gerek o hayattayken
gerekse vefâtından sonra peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan şahısların etrafında
toplanmaya başlamışlardır. Başlarında Tuleyhâ b. Huveylid el-Esedî adındaki kâhin
olmak üzere Esed ve Gatafân kabîleleri, başlarında Esved b. Ka’b el-Ansî olmak
üzere Mezhic ve bağlı kabîleleri, başlarında Uyeyne b. Hısn olmak üzere Fezâre
Kabîlesi,

Mağrûr

b.

Nu‘mân

b.

Münzir

ile

beraber

Rebîa

kabîlesi,

Müseylimetülkezzâb ile beraber Hanîfe kabîlesi, Fücâe b. Abdi Yâlîl’le beraber
Süleym kabîlesi, kâhin bir kadın olan Secâh’la beraber Temîm kabîlesi, Hakem b.
Zeyd öncülüğünde Bahreyn’deki Benî Bekr b. Vâil kabîlesi irtidat etmiştir.199
Eş’as b. Kays el-Kindî önderliğinde Kinde kabîlesi, Uyeyne b. Hısn
önderliğinde Fezâre kabilesi gibi irtidat eden bazı Arap kabîleleri “Namaz kılarız,
ancak zekât vermeyiz” deyip bunu şu âyetle delillendiriyorlardı: “Ey Muhammed!
Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al. Onlara
duâ et. Senin duân onlar için bir güvencedir.”200 Onlara göre zekât, kendileri için
duâsı güvence olan birine verilmeliydi. Ve o kişi de artık hayatta değildi.
Dolayısıyla zekât vermelerine gerek kalmamıştı. Bazı mürtedler de Hz.
Peygamber’e itaat ettiklerini, ancak Hz. Ebû Bekir’in hâkimiyetini kabul etmek
istemediklerini belirterek irtidat etmişlerdi.201
Hz. Ebû Bekir dinden dönenlerle savaşma kararı almıştı. Peygamberlik
iddiasında bulunan yalancılarla savaşma konusunda sahabe onunla hemfikir olsa da
zekât vermeyenlerle savaşma konusunda ashaptan bazısı tereddüt etti. Hz. Ömer

Kal’acî, Mevsûatu Fıkhi Ebî Bekir, s. 125, 160.
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Hz. Ebû Bekir’e, Rasûlullah’ın “İnsanlar ‘Lâ ilâhe illallah’ diyene kadar onlarla
savaşmakla emrolundum. Eğer bunu söylerlerse -bir hak karşılığında olmaksızıncanları ve malları güvendedir.”202 sözünü hatırlatarak savaştan vazgeçmesini istedi.
Hz. Ebû Bekir “Vallahi namazla zekâtın arasını ayıranlarla savaşacağım. Zekât
malın hakkıdır. Vallahi Rasûlullah’a verdikleri bir oğlağı vermekten vazgeçseler,
onu almak için onlarla savaşacağım.” dedi.203 Bir rivâyete göre de Hz. Ömer, Hz.
Ebû Bekir’e, zekât vermeyenlerle savaşmak yerine, İslâm’a yabancı olmaları
sebebiyle yumuşak davranmasını ve arayı bulmasını önerdi. Hz. Ebû Bekir ona
şöyle cevap verdi “Ben senden destek beklerken sen beni hayal kırıklığına uğrattın.
Câhiliyyenin katı yüreklisi, İslâm’ın heybetlisi. Aralarını ne ile bulmamı istersin?
Uydurulmuş bir şiirle mi, yoksa gerçek olmayan bir sihirle mi? Heyhât! Nebî vefat
etti ve vahiy kesildi. Vallahi elim kılıç tuttuğu müddetçe onlarla savaşacağım.” Hz.
Ebû Bekir’in bu kararlılığını gören Hz. Ömer “Vallahi Allah mürtedlerle savaşma
hususunda Ebû Bekir’in kalbine ferahlık vermiş ve anladım ki Ebû Bekir’in verdiği
karar doğrudur.”204 Ardından her komutanına ayrı birer mektup vererek irtidat eden
kabîlelerin

üzerine

ordular

gönderdi.205

Hz.

Ebû

Bekir’in

mürtetlerle

savaşmasından Kur’ân-ı Kerîm’de bahsedildiğini iddia eden Mücâhid ve Katâde’ye
göre “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah, sevdiği ve
kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir
toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın
kınamasından korkmazlar…”206 âyetinde Allah’ın dinden dönenlerin karşısına
çıkardığı kişi Hz. Ebû Bekir’dir.207
Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ve Benî Esed’i etrafında toplayan
Tuleyhâ b. Huveylid, üzerlerine gelen Hâlid b. Velîd komutasındaki ensar ve
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muhacir ordusundan haber alınca, onları hareketlendirmek için şöyle bir konuşma
yaptı: “Ey Benî Esed topluluğu! Hâlid’in ordusu sizi korkutmasın. Onlar, yanlış ve
aldatıcı bir yol üzeredirler. Diğer taraftan namaza olan düşkünlükleriyle iyi
olduklarını zannediyorlar. Şüphesiz ki Cebrail’in (as) bana Rabbim’den getirdiği
habere göre O’nun, yüzünüzü toza bulamanıza ihtiyacı yoktur. Sizden rükû ve secde
istemez. Sadece ayakta ve oturarak zikretmenizi ister.”208
Hâlid b. Velîd’in komutasındaki Müslüman ordusu ve Tuleyhâ’nın ordusu
Buzâha denilen yerde karşılaştılar. İki taraf arasında savaş başladı. Fezâre
kabîlesinden Uyeyne b. Hısn da yedi yüz askerle beraber Tuleyhâ’nın safında
bulunuyordu. Savaş esnasında Uyeyne, Tuleyhâ’ya gidiyor, vahiy gelip
gelmediğini kontrol ediyordu. Tuleyhâ’nın kendisini oyaladığını farkedince
Fezârelilerle beraber savaşı terk etti. Geride kalanlar da bozguna uğradılar. Esed ve
Gatafân kabîleleri Müslüman oldu. Kaçan Tuleyhâ da pişmanlığını bir şiirle dile
getirip af diledi ve yeniden Müslüman oldu. Hz. Ebû Bekir ona acıyıp affetti.
Tuleyhâ, Hz. Ömer’in hilafetine de şahit oldu ve ona biat etti. Hz. Ömer, fetihlerde
onun savaş tecrübelerinden faydalandı.209
Tuleyhâ ve beraberindeki askerlerin bozgun haberi ulaşınca Hz. Ebû Bekir,
Hâlid b. Velîd’e bir mektupta şunları yazdı: “Allah’ın sana nimet ve hayır olarak
verdiği şeyler artsın. Sen işinde takvalı ol ve Allah’ın buyruklarını çiğnemekten
sakın… İşinde ciddi ol, yumuşama. Müslümanlardan birini öldürmüş bir müşriki
yakaladığın zaman mutlaka cezâsını ver. Allah’a meydan okumuş veya
buyruklarına ters davranmış bir kimseyi de yakalar ve öldürmekte fayda görürsen,
mutlaka öldür.” Hâlid, Buzâha’da bir ay kalıp, Hz. Ebû Bekir’in yakalanıp,
öldürülmesini emrettiği adamları aradı. İrtidat ettikten sonra öldürdükleri
Müslümanların öcünü aldı. Rivâyetlere göre kimini yakmış, kiminin kafasını taşla

Vâkıdî, a.g.e., s. 83; İbn Kesîr, a.g.e., X, s. 454; Kal‘acî, Mevsûatu Fıkhi Ebî Bekir, s. 25.
Vâkıdî, a.g.e., s. 91, 92, 100, 101; Halîfe b. Hayyât, a.g.e., s. 102, 103; Taberî, a.g.e., II, s. 260,
261, 264; İbn Kesîr, a.g.e., X, s. 447, 448, 449; Ebâ’l-Hayl, a.g.e., s. 61; Mehmet Salih Arı, “Tuleyhâ
b. Huveylid”, DİA, XXXXI, s. 363.
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ezmiş, kimini yüksek dağların tepesinden aşağı yuvarlamıştı ki irtidat eden kabîleler
için ibret olsun.210
Hz. Peygamber’in vefâtından önce Yemâme’de peygamberlik iddiasıyla
ortaya çıkan Müseylime b. Habîb el-Hanefî, bu iddiasını Hz. Ebû Bekir döneminde
de sürdürdü. O, kavmine şöyle diyordu: “Ey Benî Hanîfe! Söyleyin bana, Kureyş
nasıl nübüvvete ve imâmete sizden daha layık oldu? Vallahi onlar sizden daha
kalabalık ve faziletli değiller. Sizin yurdunuz onlarınkinden daha geniştir.
Mallarınız onların mallarından daha çoktur. Şüphesiz ki Cibrîl (as), tıpkı
Muhammed b. Abdullah’a indiği gibi her gün bana iniyor.”211 Bunun üzerine Hz.
Ebû Bekir, Hâlid b. Velîd komutasında bir birliği Müseylime’nin üzerine gönderdi.
Hâlid’e hemen savaşa başlamamasını, önce onları İslâm’a çağırmasını, kabul
etmedikleri takdirde savaşmasını emretti. İki ordu Yemâme’de karşılaştılar.
Müslüman ordusu açısından kötü başlayan bu savaş, sonlara doğru Müslümanların
lehine döndü. Müseylime, bazı askerleriyle birlikte “Hadîkatü’r-Rahman”212
denilen yüksek duvarlı bir bahçeye sığındı. Ancak uzun uğraşlar sonucu
Müslümanlar

bahçeye

girmeyi

başardılar

ve

Müseylime’yi

öldürdüler.

Müseylime’yi öldüren kişinin Vahşî b. Harb olduğu rivâyet edilir.213
Peygamberlik iddiasında bulunan Secâh bt. el-Hâris, Müseylime’nin de
böyle bir iddia içinde olduğunu duyunca onun yanına gitti. Onun nübüvvetini kabul
ettiğini ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. İkisi nikâhlandıktan sonra
Müseylime, mehir olarak Secâh’ın kavminden beş vakitlik namazın iki vaktini
(sabah ve yatsı namazları) kaldırdığını bildirdi. Müseylime öldürüldükten sonra
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Secâh tövbe etti ve bağışlandı. Rivâyetlere göre Muaviye dönemine kadar yaşamış,
Kûfe’ye yerleşmiş ve burada Müslüman olarak ölmüştür.214
İnkârcılarla mücadele devam ettiği sırada Hz. Ebû Bekir’e Beni Süleym
kabîlesinden Fücâe b. Abdi Yâlîl adında biri geldi. Mürtedlerle savaşmak istediğini
söyleyip destek istedi. Hz. Ebû Bekir ona bir askerî birlikle silah verdi. Fücâe
birliğiyle Hâlid b. Velîd’e katılacakmış gibi Medine’den ayrıldı. Ancak yarı yolda
Hâlid’e katılmak yerine kendi kavmine doğru yöneldi ve Müslüman-mürted herkesi
öldürdü. Hz. Ebû Bekir, Fücâe’nin yaptıklarını öğrendikten sonra Hâlid b. Velîd’e
mektup yazarak onun üzerine yürümesini emretti. Hâlid, ordusunun seçkin
askerlerinden bir grubu Fücâe’nin üzerine gönderdi. Fücâe esir düştü ve Hz. Ebû
Bekir’in huzuruna getirildi. Hz. Ebû Bekir, onun Medine dışına çıkarıldıktan sonra
el ve ayaklarının bağlanıp yakılmasını emretti. Fücâe’nin cezâsı bu şekilde infaz
edildi.215 Bu husus tartışmalı bir konu olup ciddi bir incelemeye tâbî tutulmalıdır.
Bu ve bahsi geçen bunun gibi rivâyetler pek çok kaynakta yer almakla beraber, Hz.
Ebû Bekir gibi bir halîfenin “Öldürdüğünüz zaman güzel öldürün.” hadisinden
sonra yakma, kafasını ezme, yüksekten atma gibi öldürme yöntemlerini kullandığı
yahut buna müsaade ettiği şeklindeki rivâyetlere daha ihtiyatlı yaklaşılmalıdır.
Hz. Peygamber zamanında kendi kabîlelerinde zekât âmili (halktan zekât
toplamakla görevli kişi) olarak görev yapan bazı kimseler, onun vefâtından sonra
zekât vermeyi reddettikleri gibi topladıkları zekât mallarını kabîle mensuplarına
iade etmişlerdir. Mâlik b. Nüveyre bunların başında gelmektedir. Mâlik, aynı
zamanda Secâh’ın çağrısına katılanlardan biridir. Rivâyetlere göre Hâlid b. Velîd,
Mâlik’i yakaladığında aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir:
- Bilmez misin ki zekât da namaz da aynı hükme tabidir?
- Bunu sizin sahibiniz (Hz. Peygamber) iddia ediyordu.
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- O sadece bizim sahibimiz midir? Senin sahibin değil midir?
Bu konuşmadan sonra Hâlid b. Velîd, Malik’in boynunun vurulmasını
emretmiştir ve vurulmuştur.216 Bunun gibi Bahreyn’de, Umân’da ve Mehre
bölgelerinde de dinden dönme olayları yaşanmıştır. Kinde kabîlesinde de zekât
vermek istemeyenler ortaya çıkmıştır. Hz. Ebû Bekir her bölgeye onları önce
İslâm’a davet etmesi, kabul etmemeleri halinde ise onlarla savaşılması için elçi ve
birlikler göndermiştir.217
Âlimlerin, mürted kadının hükmü konusunda ihtilafa düştüklerinden
geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik. Onların çoğu mürted kadının mürted erkekten
farkı olmadığını beyan ederken Ebû Hanîfe farklı bir görüş ortaya atmıştır. Ona
göre kadın öldürülmemeli, tövbe edene kadar hapsedilmelidir. Ancak bu fetva,
Hulefâ-i Râşidîn’in hükümlerine terstir. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, mürted kadın
ve mürted erkek arasında ayrım yapmamıştır. Örneğin; Hz. Ebû Bekir’e Ümmü
Kurfe el-Fezâriyye adında bir kadın getirilmiş ve bu kadının İslâm’dan döndüğü
söylenmiştir. Hz. Ebû Bekir kadının tövbe etmesini istemiş, kadın bunu kabul
etmeyince de öldürülmesini emretmiştir. Çünkü bu kadın, çocuklarını
Müslümanlarla savaşmaya teşvik etmektedir.218 Başka bir rivâyete göre Hz.
Âişe’nin, Müslüman olduktan sonra âzâd ettiği cariyelerden Selma bt. Mâlik b.
Huzeyfe de irtidat edenlere katılmıştır. Tuleyhâ’nın mağlubiyetinden sonra Selma
bir köye yerleşmiş ve burada Hâlid b. Velîd’le savaşmak için etrafında adam
toplamaya başlamıştır. Hâlid bu bilgiyi alınca onların üzerine yürümüş ve onları
mağlup etmiştir. Selma’yı da üzerinde durduğu devesinden düşürmüş ve kendi
elleriyle öldürmüştür.219
Mürtedlerin yalnızca kılıçla öldürülmesi şartı yoktur. Herhangi caydırıcı bir
cezâ da uygulanabilir. Bu yüzden rivâyetlerde Hz. Ebû Bekir’in ordu komutanlarına
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gönderdiği mektuplarda irtidadında ısrar edenlerin yakılmalarını ya da uygun
görülen bir şekilde öldürülmelerini emrettiği geçmektedir. Hâlid b. Velîd’in bu emri
uygulamasından rahatsız olan Hz. Ömer’in ise Allah’ın azabıyla cezâlandıran
birinin bu görevde kalmaması gerektiğini söylediği, Hz. Ebû Bekir’in de ona şöyle
cevap verdiği rivâyet edilir: “Allah’ın müşrikler üzerine çektiği kılıcı ben kınına
sokmam!”220 Daha önce de belirttiğimiz gibi bu rivâyetlerin sıhhati tartışmaya
açıktır.
Görüldüğü üzere Hz. Ebû Bekir komutanlarını mürtedler üzerine
gönderirken İslâm’ın beş şartından herhangi birini reddedenlerle savaşılmasını
emretmiş, bunlara karşı herhangi bir yumuşama göstermemiş, başka bir çözüm
arama yoluna gitmemiştir. Kendisine savaş kararı konusunda yapılan itirazlara
kulak asmayıp hak yolda sebat etme azmini göstermiş ve Allah’ın dini uğruna
savaşmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulamıştır.221 Ancak hem savaş başlamadan
önce komutanlarına verdiği emre hem de savaş sonrası yakalanan esirler üzerindeki
uygulamalarına baktığımız zaman Hz. Ebû Bekir, mürtedlere hemen had
uygulamak yerine başta onları ısrarla tövbe etmeye çağırmış, İslâm’a davet etmiştir.
Komutanlarına verdiği mektupta mürtedlerden Allah’a imandan başka bir cevap
kabul etmemelerini, onları imana çağırmadan savaşmamalarını, iman edenlere
dokunmamalarını, reddedenlerle de savaşıp onları öldürmelerini tembihlemiştir.222
Hâlid b. Velîd, üzerine yürüdüğü mürted Arap kabîlelerinden Müslüman
olanları serbest bırakmış, inkârında ısrar edenleri öldürmüştür. Ayrıca mürtedlere
karşı galip geldikten sonra geride kalanları öldürmek istemiş ancak mürtedler
kendilerinin Müslüman olduğunu iddia ettikten sonra onları bırakmıştır. Sadece
irtidat ettiği zamanlarda Müslümanlardan birini öldüren kimseleri öldürmüştür.
Örneğin Hâlid b. Velîd, Uyeyne b. Hısn’ı elleri boynunda bağlı bir vaziyette
Medine’ye getirmiştir. Uyeyne’yi gören Medine halkı ona “Ey Allah düşmanı!
İmandan sonra küfre mi düştün?” diye bağırmışlardır. Uyeyne de onlara “Vallahi
hiçbir zaman Tuleyhâ’ya iman etmedim.” demiştir. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir
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onu affetmiş ve kanını akıtmamıştır.223 Yine Kurre b. Hubeyre isimli bir mürted,
Hz. Ebû Bekir’in huzuruna çıkarılmıştır. Hz. Ebû Bekir ona yeniden İslâm’ı arz
etmiştir. Kurre “Ben, Hz. Peygamber Amr b. As’ı bana gönderdiğinden beri
Müslümanım.” demiş, bunun üzerine Hz. Ebû Bekir onu da affetmiştir.224
Kinde kabîlesi İkrime b. Ebû Cehil ve Ziyâd b. Lebîd tarafından kuşatıldıktan
sonra Eş’as b. Kays, kendisi ve ailesi için emân dilemiş, bu haber Hz. Ebû Bekir’e
ulaşınca bir mektup yazarak o kavimden kimseye dokunulmamasını emretmiştir.
Ancak Ziyad, daha mektup kendisine ulaşmadan Kinde kabîlesinden emân dışı
tutulan halkı öldürmüştür. Eş’as b. Kays ve Kinde kabîlesinin eşrafından seksen
kişi Hz. Ebû Bekir’in huzuruna çıkarılmıştır. Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’e onları
öldürmeyi teklif ettiyse de Hz. Ebû Bekir onları affetmiş, hatta Eş'as'ın kız kardeşi
Ümmü Ferve’yle evlenmiştir.225
Benî Kilâb’dan Alkame b. Allân isimli bir şahıs da Hz. Peygamber’in
vefâtından sonra Tuleyhâ’ya katılmıştır. Ancak Tuleyhâ savaşı kaybettikten sonra
Alkame, Hz. Ebû Bekir’in huzuruna gelip ondan af dileyip Müslüman olmuştur.
Hz. Ebû Bekir de onu affetmiştir.226 Görüldüğü üzere devlet reisi olan Hz. Ebû
Bekir, irtidat edenlerle giriştiği mücadelede katil cezâsını gereken durumlarda
vermiş, onun dışında af yetkisini kullanmayı tercih etmiştir.
Allah’a, peygamberlerine, İslâm’a ve onun emirlerine dil uzatmanın da
dinden çıkmayı gerektirdiğinden söz etmiştik. Hulefâ-i Râşidîn de bu kişilerin
katline cevaz vermiştir. Hz. Ebû Bekir döneminde Yemâme valisi olan Muhâcir b.
Ebî Ümeyye’ye iki şarkıcı kadın getirildi. Bunlardan biri Hz. Peygamber’e (s),
diğeri de Müslümanlara hakaret içeren şarkılar söylemişlerdi. Cezâ olarak ikisinin
de eli kesildi ve ön dişleri söküldü. Hz. Ebû Bekir kadınlara verilen cezâyı duyunca
Muhâcir’e bir mektup yazıp şöyle dedi: “Eğer bana haber verseydin, onu öldürmeni
emrederdim. Çünkü peygamberler, diğer kimseler gibi değildir. Bir Müslüman
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onlara karşı haddini aşarsa mürted kabul edilir.”227 Burada Hz. Ebû Bekir cezâsı
ölüm olan bir suça başka cezâ verilmesini hoş karşılamamış; ancak sonradan bu
kadınların öldürülmelerini emretmemiştir. Aynı şekilde bu durum, halîfelerin
suçlulara cezâ verirken af mekanizmasını ön planda tuttuklarını gösterir.
1.2. HZ. ÖMER DÖNEMİ
Hz. Ebû Bekir dönemindeki kadar yoğun ve şiddetli geçmese de Hz. Ömer
döneminde de bir takım irtidat olayları yaşandı. Hz. Ömer her konuda olduğu gibi bu
konuda da Allah’ın kitabı, Rasulullah’ın sünneti ve kendinden önceki halîfenin
uygulamalarına bakarak hüküm verdi. Özellikle irtidat konusunda başta Hz. Ebû
Bekir’e itiraz eden Hz. Ömer, onun mürtedlerle savaşma konusundaki kararlılığını
görünce “Allah Ebû Bekir’in kalbini mürtedlerle savaşma hususunda genişletti ve ben
anladım ki Ebû Bekir’in savaş kararı haktır.” dedi.228 Kendisi de selefinin yaptığını
yapıp dinden dönenleri gerektiği gibi cezâlandırdı.
Hz. Ömer’in, Hz. Peygamber’in “Kim dinini değiştirirse onu öldürün”229 hadisi
bağlamında mürtedleri ölümle cezâlandırdığıyla ilgili rivâyetler mevcuttur. Onun bu
konuda şöyle dediği rivâyet edilir: “Dinde ayrılık çıkaranlar, ehl-i bid’at ve ehl-i
dalâlettirler. Bunlar için tövbe yoktur. Ben onlardan uzağım, onlar da benden
uzaktırlar.”230 Burada Hz. Ömer’in, İslâm dinine zarar verecek bir davranışta bulunan
kimselere karşı müsamaha göstermeyeceği anlaşılmaktaysa da uygulamada Hz. Ömer,
hangi suçla gelmiş olursa olsun suçlunun pişman olması ve tövbe etmesi için mühlet
vermiştir. Rivâyete göre Irak halkından bir grup İslâm dinini terk etmiştir. Bu durum
Hz. Ömer’e bildirilmiş ve o şöyle demiştir: “Onlara ilk başta İslâm’ı arz edin ve
Allah’tan başka ilâh olmadığını kabul ettiklerine dair söz alın. Eğer kabul ederlerse
onları bırakın. Kabul etmezlerse onlarla savaşın.” Irak halkının bazısı İslâm’ı yeniden
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kabul ettiklerinde bırakılırken, bazısı reddettiği için öldürülmüştür. Bir başka rivâyete
göre Amr b. As Hz. Ömer’e mektup yazıp bir Müslüman olup bir kâfir olan ve bunu
defalarca tekrarlayan bir adam hakkında ne yapacağını sormuştur. Hz. Ömer ona şu
şekilde cevap vermiştir: “Allah’ın onlardan kabul ettiği şeyi sen de kabul et. Ona
tekrardan İslâm’ı arz et. Eğer kabul ederse ne ala, etmezse boynunu vur.”231 Hz. Ömer,
Hz. Ebû Bekir’e mürtedlerle savaşma kararı aldığında karşı çıkmış olmasına rağmen
Hz. Ebû Bekir’in bu kararlı tavrından etkilenip ve bunun doğru olduğuna kanaat getirip
aynı cezâyı uygulamış, başka bir çözüm arama yoluna gitmemiştir.
Hz. Ömer durumun ciddiyetine binâen mürtedlere gereken cezâyı hemen
uygulama yoluna gitmiştir. Ancak rivâyetlerde de görüldüğü gibi irtidat haberi alınır
alınmaz mürted yakalanıp ölüm cezâsına çarptırılmamıştır. Başta pişmanlık gösterip
tövbe etmesi istenmiş, İslâm’a davet edilmiştir. Kabul ederse herhangi bir cezâ
uygulanmadan salıverilmiş, etmezse öldürülmüştür. Konuyla alakalı bir rivâyete göre
Ebû Mûsa el-Eş’arî’nin valilik yaptığı bölgeden gelen bir adamdan Hz. Ömer, bölgeyle
alakalı malumat vermesini istemiştir. Adam bölgenin durumunu anlattıktan sonra Hz.
Ömer “Başka bir gelişme var mı?” diye sormuş, adam şöyle cevap vermiştir: “Evet
var. Bir adam Müslüman olduktan sonra tekrar kâfir oldu.” Hz. Ömer “Peki siz ne
yaptınız?” diye sorunca adam “Onu yakalayıp boynunu vurduk.” demiştir. Hz. Ömer
de bu duruma üzülerek şu cevabı vermiştir: “Onu bir yerde üç gün hapsetseydiniz, ona
her gün rağîf (buğday ekmeği) yedirseydiniz, pişman olmasını bekleyip tövbeye
çağırsaydınız ya! Belki tövbe eder ve Allah’ın emrine geri dönerdi. Allah’ım! Ben ne
böyle bir olayda bulundum ne böyle bir şeyi emrettim ne de duyduğumda buna razı
oldum.”232
Bir başka rivâyete göre Tuster’in fethi esnasında Bekr b. Vâil kabîlesinden altı
kişilik bir grup dinden çıkmış ve müşriklere katılmıştır. Hz. Ömer Enes b. Mâlik’e:
“Bekr b. Vâil kabîlesindeki altı kişiye ne oldu?” diye sormuş, Enes de “Ey mü’minlerin
emîri! İslâm’ı terk edip müşriklere katılan bir topluluğun cezâsı ancak ölümdür.”
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demiştir. Hz. Ömer: “Benim onları sağ salim ele geçirmem, güneşin onlar üzerlerine
bembeyaz doğmasından daha sevimlidir.” demiştir. Bunun üzerine Enes: “Ey
mü’minlerin emîrî! Sen onları yakalamış olsaydın ne yapardın?” diye sormuş, Hz.
Ömer de: “Ben olsaydım, çıktıkları o kapıdan tekrar girmeleri için bir fırsat verirdim.
Eğer girerlerse bunu onlardan kabul ederdim. Girmezlerse onları hapsederdim.”
demiştir. Mürtedlerin ömür boyu tövbeye çağırılmaları ve öldürülmemeleri gerektiğini
savunanların delili de Hz. Ömer’in bu tutumudur.233
Görüldüğü gibi Hz. Ömer mürtede hemen cezâ uygulanmasından hoşnut
olmamış ve ona pişman olması için üç gün mühlet verilmesi, bu süre içerisinde de
hapsedilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunlara benzer bir başka rivâyete göre Hz.
Ömer’e Yahûdî iken Müslüman olup sonra tekrar Yahûdîliğe dönen bir adama ne
yapacaklarını sormuşlardır. Hz. Ömer de “Onu İslâm’a çağırın. Eğer kabul ederse
serbest bırakın, etmezse onu yatırarak sopayla dövün. Sonra tekrar İslâm’a çağırın.
Yine reddederse ellerini ve ayaklarını bağlayın ve mızrağı kalbinin üstüne koyun.
Sonra tekrar İslâm’a çağırın, yine reddederse bu sefer öldürün.” demiştir. Bu emir,
mızrak Yahûdî’nin kalbinin üzerine konana kadar uygulanmıştır. Bu aşamadan sonra
Yahûdî Müslüman olmuş ve serbest bırakılmıştır.234 Bu rivâyetlerden ve
uygulamalardan hareketle, Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde, mürtedin bir süre
pişman olmasını beklemek farzdır.235
Daha önce belirttiğimiz gibi irtidat, sadece Müslüman iken dinden dönmek
değildir. Müslüman olduğunu iddia ettiği halde İslâm’ın temelini oluşturan inanç
esaslarını, Kur’ân-ı Kerîm’in ortaya koyduğu emir ve yasakları inkâr etmek,
peygamberlerden herhangi birine sövmek de irtidat sayılır. Nitekim bunun en belirgin
örneğini İslâm’ı terk etmedikleri halde zekât vermeyi reddedenlerle savaşan Hz. Ebû
Bekir döneminde gördük. İşte bunun gibi İslâm’ın açıkça inkâr edilmediği, ancak
kişinin günahında ısrar ettiği durumlarda Hz. Ömer arkadaşlarıyla istişârede bulunur,
makul olan kararı uygulamaya geçirirdi. Örneğin; Yezîd b. Ebû Süfyan Hz. Ömer’e
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yazdığı mektupta, Rasûlullah’ın ashabından bazılarını içki içerken yakaladığından
bahsetti. Yezid onlara “Siz içki mi içtiniz?” diye sormuş, onlar da şu cevabı vermişti:
“Evet. Çünkü Allah ‘İman edip iyi işler yapanlara, hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve
iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonra da hakkıyla
sakınıp yaptıklarını ellerinden geldiğince güzel yaptıkları sayesinde tattıklarından
dolayı günah yoktur. Allah iyi ve güzel yapanları sever.’236 buyuruyor.” Bunun üzerine
Hz. Ömer, Yezid’e bir mektup yazarak onları derhal yanına göndermesini istedi, Yezid
de vakit kaybetmeden bu emri yerine getirdi. Hz. Ömer, Hz. Ali’ye bu konudaki
görüşünü sordu, Hz. Ali de şöyle cevap verdi: “Bunlar, Allah’ın yasakladığı bir şey
uydurmuşlardır. Eğer içkinin helâl olduğunu söylüyorlarsa onları -inkârcı olmaları
hasebiyle- öldür. Yok, eğer bunun haram olduğunu söylüyorlarsa, onlara -hadd-i şurb
olan- seksen sopa vur.” Bunun üzerine Hz. Ömer içki içen gruba sordu, onlar da haram
olduğunu söylediler. Hz. Ömer de onlara hadd-i şurb olan seksen sopa cezâsını
uyguladı.237 Bu rivâyete baktığımızda Rasûlullah’ın ashabının içki içtikleri
gerekçesiyle Hz. Ömer’e şikâyet edilmesi, onun bu suçlulara hemen celde cezâsı
uygulanmasıyla sonuçlanmamıştır. İçkiyi ne sebeple içtikleri de önem arz etmiştir.
Zira tıpkı Hz. Ebû Bekir döneminde mürtedlerin namaza devam edip zekâtın
farziyetini kabul etmemeleri gibi İslâm dinini inkâr etmeyip içkinin yasak oluşunu
reddetme ihtimalleri üzerinde durmuşlardır. Eğer gerçekten Yezid’e sundukları
mazerete inanarak içki içmişlerse İslâm’ın içkiyi yasakladığını inkâr etmiş
olacaklarından irtidat etmiş kabul edilip ölümle cezâlandırılmaları uygun
görülmüştür.238 Ancak kendilerine sorulduğunda içkinin haram olduğunu kabul
ettiklerini söylemiş ve celde cezâsına çarptırılmışlardır. Yine bir gün Ebû Ubeyde bir
grup Müslümanın içki içtiklerinden bahseden bir mektubu Hz. Ömer’e göndermiştir.
Bu grup Mâide Suresi 91. âyette geçen “Artık bundan vazgeçmeyecek misiniz?”
ifadesini kesin bir yasaklama değil, Allah’ın insanlara seçim hakkı tanıması şeklinde
yorumlamış ve içme hakkını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Mektup Hz. Ömer’e
ulaştıktan sonra Müslümanlar toplanıp bir karara varmışlardır. Buna göre eğer âyetin
maksadı olan “Siz artık içki içmeye bir son verin.” şeklindeki te’vili değil de kendi
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te’villerini kabul edip içki içmeye devam ederlerse öldürülmeleri, eğer pişman olup
hatalarından geri dönerlerse seksen sopa vurulması emredilmiştir. Kararın bildirildiği
mektup ulaştıktan sonra Ebû Ubeyde suçluları toplayıp onlara içkinin hükmünü
sormuştur. Onlar da haram olduğunu söyleyip yanlış te’vilde bulunduklarını itiraf
etmişlerdir. Ve sonuçta onlara hadd-i şurb olan seksen değnek vurulmuştur.239 Bu
olaydan sonra Ebû Cendel aldığı cezâya razı olmamış ve içinin rahat etmediğini Ebû
Ubeyde’ye bildirmiştir. Ebû Ubeyde bu durumu Hz. Ömer’e haber vermiştir. Hz.
Ömer de bir mektup yazarak Ebû Cendel’e “Allah kendisine ortak koşulmasını asla
bağışlamaz. Bundan başka günahları, dilediği kimse için bağışlar.”240 âyetini
hatırlatıp “Sen tövbe et ve başını dik tut. Doğru dürüst ol ve ümidini kesme. Allah Azze ve Celle- şöyle buyuruyor ‘Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar…”241
buyurmaktadır.” demiştir.242 Sonrasında Ebû Cendel'e cezâ tatbik edildiğiyle ilgili bir
bilgi yoktur. Ancak pişmanlığın affa vesile olduğu bu tür cezâlarda Ebû Cendel'in
samimi tavrını gören Hz. Ömer'in ona cezâ vermesi mümkün görünmemektedir.
Hatada ısrar etmenin karşılığı olarak verilmesi düşünülen bu cezânın, üç defa
içki içip hadd-i şurb yiyen ve dördüncü kez içki içen kimseye de verilmesi gerektiğini
savunan bir görüş vardır. Yani bu görüşe göre böyle bir kişinin içtiği dördüncü içkiden
sonra öldürülmesi gerekir. Gerekçe olarak da Hz. Peygamber’in “Eğer içki içerlerse
sopa vurun. Yine içerlerse sopa vurun. Yine içerlerse onları öldürün.”243 buyurduğunu
iddia etmektedirler. Ancak Hz. Peygamber (s), kendisine üç defa içki içip had cezâsı
almış biri dördüncü kez getirilince ona yine hadd-i şurb vermiş, katil cezâsı
vermemiştir. Ayrıca Hz. Ömer’in sekiz defa içki içen Ebû Mihcen adında bir adama
her seferinde celde cezâsı vermiştir. Ebû Hanîfe, İmam Şâfiî ve İmam Mâlik de böyle
birinin öldürülemeyeceği görüşündedirler. Yani bahsi geçen iddianın ne uygulamada
bir karşılığı ne de muteber âlimler arasında kabul görmüşlüğü yoktur.244
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Sihir yapmanın da had suçu sayıldığını iddia eden görüşler olduğundan
bahsetmiştik. Hz. Ömer de aynı düşüncelerle sihir yapan erkek ve kadının öldürülmesi
emrini vermiştir. Hatta Amr b. Dînâr, bir şahsın “Ömer, kadın olsun erkek olsun, sihir
yapan herkesin öldürülmesi emrini verdi. Biz de bu emir üzerine üç kişiyi öldürdük.”
dediğini işitmiştir. Ahnef b. Kays’ın amcası da kâtiplik yaparken ona Hz. Ömer’den
aynı yazının geldiğini ve kendilerinin de gördükleri sihirbazları öldürdüklerini
söylemektedir.245 Hz. Peygamber döneminde bu uygulamanın örneğine rastlanmasa da
“Sihirbazın cezâsı kılıçla öldürülmektir.” buyurduğu rivâyet edilmektedir.246 Bunun
yanı sıra sihir yapmanın büyük ve çirkin günahlardan biri sayıldığı, dine ve topluma
zarar veren bir günah olduğu düşünüldüğünde, sihir yapanların Allah’ın emrine karşı
gelip küfre girdikleri varsayımının ve öldürülmelerinin uygun bir cezâ olarak görülüp
görülmeyeceği tartışmalıdır.
Had cezâları Allah hakkı olarak kabul edilmiş cezâlardır ve bu aynı zamanda
kamu hakkını kapsar. Toplumsal düzeni ifsâd edecek her türlü suç kesin bir şekilde
cezâlandırılır ve suçlunun gerçekten pişmanlık göstermediği durumlarda bu konuda
bir yumuşama gösterilmez. İşlendiği şüpheli olan ya da tam ispatlanamayan bazı had
suçları ise ta‘zire çevrilebilir. Mesela dine ve topluma zarar veren ridde ve bağy
suçlarında aranan şartlar tamamlanmadığı takdirde bâğîler ve mürtedlerle savaşmak
yerine sürgün, sopa gibi uyarı cezâları verilebilmektedir. Hz. Ömer böyle durumlarda,
meşhur kamçısını suçlular üzerinde kullanmasıyla bilinmektedir.247
1.3. HZ. OSMAN DÖNEMİ
İrtidat edenlerin cezâlandırılmadan önce tövbe etmelerinin ve pişman olup
İslâm’a dönmelerinin istendiğini zikretmiştik. Aslında mürted olsun veya olmasın Hz.
Peygamber zamanında ve sonraki dönemlerde yapılan savaş ve fetihlerden önce
düşman ordusuyla hemen savaşılmaz; ilk olarak İslâm’a girmeleri istenirdi. Hulefâ-i
Râşidîn döneminde de dinden dönenlerle mücadeleye girişilmeden evvel komutanların
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onlara önce İslâm’ı arz etmeleri, pişman olmaları için mühlet vermeleri istenmiştir.
Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer gibi Hz. Osman da selefinin yolundan gitmiştir. Abdullah
b. Mes’ûd Kûfe’de iken İslâm’ı terk edip Müseylimetü’l-Kezzâb’ın iddiasını yaşatan,
onun peygamber olduğunu söyleyen bir grubu Hz. Osman’a şikâyet etmiştir. Hz.
Osman da ona yazdığı mektupta şöyle demiştir: “Onlara hak din olan İslâm’ı sun,
Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun Rasûlü olduğuna dair
onlardan söz al. Kim kabul edip Müseylime’nin iddiasından uzaklaşırsa ona dokunma.
Kim de Müseylime’nin dininde kalırsa onu öldür.” Abdullah b. Mes’ûd verilen emri
yerine getirmiş, İslâm’a dönenleri affedip serbest bırakmış, Müseylime’nin inancını
takip edenleri ise öldürmüştür.248
Dine zarar verdiği ve toplumsal düzeni ifsâd ettiği gerekçesiyle Hz. Osman da
sihir yapan kimselerin öldürülmesini emretmiştir. Ancak Hz. Osman’ın, büyücülerin
öldürülmelerine karşı çıktığına dair rivâyetler de vardır. Hz. Osman döneminde
Abdurrahman b. Zeyd, Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hafsa’ya sihir yaptığı gerekçesiyle
bir câriyeyi öldürmüştür. Hz. Osman kadın öldürülürken kendisinden izin alınmadığı
için kızmıştır. Abdullah b. Ömer de bu kadının Hz. Hafsa’ya sihir yaptığını ve bunu
itiraf ettiğini söylemiş; sonunda da “Böyle bir şey yapan kadının öldürülmesine mi
kızıyorsun?” deyince Hz. Osman sessiz kalmıştır.249 Başta sihir yapan kadının
öldürülmesine tepki gösterdiği şeklinde yorumlanan bu rivâyet aslında Hz. Osman’ın,
kadının ne suçla öldürüldüğünü bilmediği ve kendisine sorulmadan cezâ infaz edildiği
için kızdığı şeklinde yorumlanmıştır. Abdullah b. Ömer’in, infazın gerekçesini
söylediğinde Hz. Osman’ın sessiz kalması bu yorumu güçlendirmektedir. Başka bir
rivâyette de Velîd’e sihir yaptığı söylenen bir adam getirilmiş o da haddinin ne
olduğunu sormaları için onu İbni Mes’ûd’a göndermiştir. İbni Mes’ûd adama
gerçekten sihirbaz olup olmadığını sormuştur. Adam da sihirbaz olduğunu söylemiş
ve süratle bir merkebe yönelmiştir. Merkebin arkasından girip ağzından çıktığını
göstermek istemiştir. İbni Mes’ûd bu sihirbazın öldürülmesi, Velîd ise hapsedilmesi
yönünde ictihatta bulunmuştur. Sonunda durumu Hz. Osman’a bildirmişlerdir. Hz.
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Osman “Onu Allah’a havale edin. Bu konuda kesin bir bilgimiz yoktur.” demiş ve
adam hakkında uygulanması düşünülen had cezâsını ta’zir cezâsına çevirmiştir.250
Görüldüğü üzere Hz. Osman’ın sihirbazlar hakkındaki kanaati çelişkili rivâyetlere
dayanmaktadır. Bu bilgilerden hareketle Hz. Osman’ın, sihir yaptığını öğrendiği birine
kendisinin katil cezâsı vermeyeceği ancak sihirbaz, valileri tarafından katledilecek
olursa buna da karşı çıkmayacağı şeklinde bir sonuca ulaşılabilir.
1.4. HZ. ALİ DÖNEMİ
Hz. Ali halîfe olduğu dönemde küfre giren ve insanları buna zorlayan, kan
döken ve mal gasp eden aşırı gruplarla mücadele etmiştir. Onların topluluklarını
dağıtmaya, zararlı fikirlerini bertaraf etmeye çalışmıştır.251 Hz. Ali’nin mürtedleri
ateşte yaktığına dair pek çok rivâyet mevcuttur. Ancak bu rivâyetlere itibar edilmemesi
gerekir. Çünkü yakmak bir cezâ yöntemi değil, bir işkencedir. Bununla ilgili bazı
rivâyetler şunlardır: Bir gün Hz. Ali’ye namaz kılan, zekât veren ancak gizli gizli
putlara tapan insanlar hakkında şikâyet gelmiştir. Hz. Ali insanları mescide toplayıp
onlarla bu konuyu istişâre etmiş ve şöyle sormuştur: “Ey insanlar! Zekât ve sadaka
verdikleri halde putlara tapan bu insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?” Mescitte
bulunanlar “Onları öldür.” demişlerdir. Hz. Ali de “Ben onlara babamız İbrahim’e
yapılan şeyi yapacağım.” demiş ve onları yaktırmıştır. Yine bir gün Hz. Ali’ye bir evin
içinde putlar olduğu ve ev halkının onlara taptığı haberi gelmiştir. Hz. Ali bu eve
gitmiş ve içeri bakılmasını istemiştir. Evin içinde bahsettikleri gibi taştan heykeller
görünce bu evi yaktırmıştır.252
Bir başka rivâyette Hz. Ali Kinde kabîlesinden insanların kendisine secde
ettiğini görmüş ve insanlara ne yapmaya çalıştıklarını sormuştur. İnsanlar ona “Sen
Allah’sın.” demişlerdir. Hz. Ali hiddetlenip onlara karşı çıkmış ve üç gün boyunca
onlardan tövbe etmelerini istemiştir. Onlar tövbe etmeyi reddedince de bir çukur
kazdırıp ateş yaktırmış ve kendisine secde eden halkı o çukurun içine atmıştır. Bu
cezâdan ötürü Hz. Ali’ye itiraz eden olmuştur. Ancak bu itirazlar küfre giren halkın
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öldürülmesine değil öldürülme şekline olmuştur. Ona itiraz edenler arasında olan İbn
Abbas şöyle demiştir: “Eğer onları ben yakalamış olsaydım yaktırmazdım. Çünkü
Rasûlullah ‘Allah’ın azabıyla cezâlandırmayın’ buyuruyor. Ancak ‘Kim dinini
değiştirirse onu öldürün’ dediği için yine öldürürdüm.”253 Hz. Ali’nin öldürme şekline
itiraz edenler Hz. Peygamber’in “Kim dinini değiştirirse onu öldürün.” hadisinin
yakmak şeklinde değil boynunu vurmak şeklinde tatbik edilmesi gerektiğini
söylemişlerdir. Çünkü İbn Abbas’ın da belirttiği gibi Allah Rasûlü aynı zamanda
“Kimseye Allah’ın azâbıyla cezâlandırmak yakışmaz.” buyurmuştur.254
İrtidat suçuna uygulanacak cezâ katil olsa da bunun şekli belli değildir. Bazı
âlimler bunun yakarak değil de kılıçla öldürme ya da boynunu vurma şeklinde tatbik
edileceği görüşündedirler.255 Ayrıca yakarak öldürme cezâdan ziyâde işkence olduğu
için Hulefâ-i Râşidîn’in böyle bir yöntemi tercih etmediklerini düşünebiliriz. Bunun
yanı sıra Hz. Ali’nin irtidat suçuyla gelenleri sadece yaktırdığına dair rivâyetler yoktur.
Mesela Muhammed b. Ebû Bekir Hz. Ali’ye mektup yazıp Müslüman iken dinden
dönen iki kişiye ne yapması gerektiğini sormuştur. Hz. Ali de eğer tövbe ederlerse
bırakılmalarını, etmezlerse boyunlarının vurulmasını emretmiştir.256 Boyun vurdurma
da mürtedlere uygulanabilecek bir cezâlandırma yöntemidir.
İrtidat, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmek olup aynı zamanda toplumun
temelinde ve devlet yönetiminde büyük sarsıntılar meydana getirebilecek bir suçtur.
Böyle büyük bir suçun cezâsı da büyük olur. Fakat diğer hadlerde olduğu gibi infaz
şekli belirtilmediğinden devlet başkanı kendi inisiyatifini kullanıp farklı katil şekilleri
uygulayabilmektedir. Dinden dönenlerin öldürülmeleri konusunda görüş birliği
olmasına rağmen bu suçta zinâ ya da hırâbede olduğu gibi sabit bir cezâ şekli yoktur.
Ancak Hz. Ali caydırıcılık faktörünü göz önünde bulundurarak mürtedlere çeşitli
şekillerde katil cezâsı vermiştir. Rivâyetlerde gerek kılıç kullanarak gerek boyunlarını
vurdurarak gerek yaktırarak gerekse ayakları altında çiğneyerek cezâlandırdığı
söylense de bu rivâyetlere geçmeden önce Hz. Ebû Bekir dönemini ele alırken
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değindiğimiz yakma cezâsına karşı temkinli yaklaşmamız gerektiğini burada da
vurgulamakta fayda vardır. Rivâyetlere göre Benî Aclân’dan bir adam Müslüman iken
Hıristiyan olmuştur. Uyeyne b. Ferkad es-Sülemî bu durumu Hz. Ali’ye bir mektupla
bildirmiştir. Hz. Ali adamın kendisine getirilmesini emretmiştir. Bunun üzerine adam
Hz. Ali’nin huzuruna üzerine yün elbise giydirilmiş, ayakları zincire vurulmuş bir
şekilde getirilmiştir. Hz. Ali adamla uzun uzun konuşmasına rağmen adam tek kelime
etmemiştir. Konuşmanın sonunda adam “Senin ne söylediğini bilmiyorum ama
bildiğim tek bir şey var ki İsa Allah’ın oğludur.” demiştir. Bunun üzerine Hz. Ali
kalkıp adamı ayaklarının altında çiğnemeye başlamış insanlar da bunu görünce hep
beraber adamın üzerine saldırmışlar ve adamı öldürmüşlerdir. Bazı rivâyetlerde
adamın öldürüldükten sonra yaktırıldığına dair bir bilgi yer almaktadır.257
Katil cezâsı gerek fert olarak gerekse topluluk halinde yapılan tüm irtidat
şekilleri için geçerlidir. Hz. Ali, Ma‘kil es-Sülemî’yi Benî Nâciye’ye göndermiştir.
Ma’kîl burada üç sınıf insanla karşılaşmıştır. Birincisi Hıristiyan iken Müslüman
olanlar ikincisi Hıristiyanlıkta sebat edenler üçüncüsü de Müslüman olduktan sonra
dinden dönenlerdir. Ma’kîl, arkadaşlarına bir işaret gösterip bu işareti gördüklerinde
irtidat edenlere karşı silah kullanmaları emrini vermiştir. Onlar da bu işareti görüp
mürtedlere silahla saldırmışlardır. Savaşçılarını öldürüp kadınlarını ve çocuklarını esir
almışlardır. Hz. Ali de buna onay vermiştir.258
Hz. Ali mürtedlere ne yapılacağı hakkında soru soranlara şöyle demiştir:
“Mürted üç defa tövbeye çağırılır. Eğer tövbe ederse bağışlanır etmezse öldürülür.”
Kendisi de irtidat edenlere hemen bir cezâ uygulamamış, usûl gereği önce
mürtedlerden tövbe etmelerini istemiştir ve onlara üç gün -bazen de bir ay- mühlet
vermiştir. Tövbe ederlerse affedip serbest bırakmış etmedikleri takdirde onları ölümle
cezâlandırmıştır. Örneğin Müstevrid (ya da Misver) el-İclî isimli bir mürtede tövbe
etmesi için üç gün mühlet vermiş etmeyince de öldürmüştür. Hz. Ali’nin Müstevrid’i
öldürdükten sonra yaktırdığına dair rivâyetler vardır. Müstevrid’in ailesi cesedi yüksek
bir meblağ karşılığında Hz. Ali’den teslim almak istemiştir. Ancak Hz. Ali bunu kabul
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etmemiştir. Bazı yorumculara göre Hz. Ali, Müstevrid’in ailesinin cesedi gömüldüğü
yerden kaçırmalarından korktuğu için yaktırmıştır.259 Başka bir mürtedin bir ay
boyunca tövbe etmesini istemiş; ancak İslâm’a dönme umudu kalmayınca katline
hüküm vermiştir. Hz. Ali’nin bu adama bir ay mühlet vermiş olması İmam Mâlik ve
İmam Şâfiî’ye göre üç gün yerine üç defa tövbeye çağırmak şeklinde
yorumlanmıştır.260 Muhammed b. Ebû Bekir, Hz. Ali’ye mektup yazıp kâfir olan iki
Müslüman hakkında soru sormuştur. Hz. Ali cevaben ona yazdığı mektupta “Eğer
tövbe ederlerse onları bırak. Etmezlerse boyunlarını vur.” demiştir. Bir rivâyete göre
de üç defa irtidat edip tövbe eden bir kimse dördüncü defa irtidat ettiğinde onu tövbeye
çağırmamış ve gereken cezâyı tatbik etmiştir.261
Tövbeye çağırma hususunda Hz. Ali’nin uyguladığı farklı bir yöntem daha
vardır. Müslüman iken Hıristiyan olmuş bir adam Hz. Ali’nin karşısına çıkarılmış Hz.
Ali de ondan tövbe etmesini istemiştir. Adam tövbe etmeyi reddedince öldürülmüştür.
Daha sonra irtidat ettikleri halde Müslüman gibi görünen bir grup zındık getirilmiş
onlar ise Müslüman olduklarını iddia ederek kendilerine iftira atıldığını söylemişlerdir.
Ancak zındıklıkları şahitler aracılığıyla tespit edilmiştir. Hz. Ali onları tövbeye
çağırmadan öldürmüştür. Bunun sebebini de şu şekilde açıklamıştır: “Neden
Hıristiyan’ı tövbeye çağırıp bunları çağırmadığımı biliyor musunuz? Çünkü
Hıristiyan, dinini açıkça bize gösterdi. Zındıklar ise delille ispatlanan bir şeyi
reddettiler.”262 Bir tarafta inancını saklamayan, çekeceği cezâya razı olan bir Hıristiyan
var iken diğer tarafta sonucu ne olursa olsun inancını samimiyetle ifade edemeyen
kâfirler vardır. Bu ikinci grupta bulunanlar özelde İslâm genelde tüm toplumlar için
büyük tehlike arz etmektedir. Hz. Ali de dinini izhâr eden Hıristiyan’ın, edeceği
tövbeden de ümitli olup bunu ona teklif etmiştir. Ancak dinini saklayan ve Müslüman
olduğunu iddia eden zındıkların, zındık oldukları açıkça ispat edildiği halde “Tövbe
ettik.” deseler bile gerçek niyetlerinden her zaman şüphe içinde olunacaktır. “Bir
Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz.”263 hadisine de uygun olarak Hz. Ali onlara
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 190; Kal’acî, Mevsûatu Fıkhi Ali, s. 275.
Şâfiî, a.g.e., VIII, s. 92 İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 191.
261
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 188; Kal’acî, Mevsûatu Fıkhi Ali, s. 273; Mahmesânî, a.g.e., s. 247, 254,
273.
262
Kal’acî, Mevsûatu Fıkhî Ali, s. 272, 273.
263
Buhârî, “Edeb”, 83.
259
260

66

ikinci bir şans vermemiştir. Yine Hıristiyan iken Müslüman olmuş sonra tekrar
Hıristiyanlığa dönmüş bir adam Hz. Ali’nin huzuruna çıkarılmıştır. Hz. Ali adama
“Belki de sana miras kaldı da onu alabilmek için Hıristiyan oldun. Sonra İslâm’a geri
döneceksin.” demiş. Adam “Hayır.” diye cevap vermiş. Hz. Ali “Belki bir kadınla
evlenmek istedin ancak ailesi senin onunla evlenmeni istemedi. Sen de irtidat ettin
sonra İslâm’a geri döneceksin.” demiş. Adam yine “Hayır.” cevabını vermiş. Sonunda
Hz. Ali “Öyleyse tövbe et ve İslâm’a dön!” demiş. Adam da “Hayır! Mesih’e
kavuşmadan asla İslâm’a dönmem.” deyip reddedince Hz. Ali emir vermiş ve adamın
boynu vurulmuştur.264 Bu olayda Hz. Ali adamı sadece tövbeye çağırmakla kalmamış
aynı zamanda suçundan vazgeçmesi için olabilecek ihtimalleri saymıştır. Bu durumda
Hz. Ali’nin de işlenen suçlara hemen cezâ vermek istemediğini, suçlunun bir özrü
olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğunu söyleyebiliriz.
Hz. Ebû Bekir döneminde örneğini gördüğümüz gibi Müslüman olduklarını
ancak zekât vermeyi reddettiklerini söyleyen topluluklar mürted kabul edilmiş ve
onlarla savaşılmıştır. Tıpkı zekât gibi namaz da İslâm’ın temel taşıdır. Namazda
tembellik ve gevşeklik kabul edilmez. Bazı âlimlere göre farziyetine inansa bile
namazı terk eden kişi kâfir ve mürted sayılır ve ona mürted için geçerli olan hüküm
uygulanır. Bir gün Hz. Ali’ye şöyle bir soru sorulmuştur: “Ey mü’minlerin emîri!
Namaz kılmayan bir Müslüman hakkındaki görüşün nedir?” Hz. Ali şu şekilde cevap
vermiştir: “Kim namaz kılmıyorsa o kâfirdir.”265 Bu sebeple irtidat sadece İslâm’ı
açıktan reddetmek olmaktan çıkıp onu kabul etmekle beraber temel inanç esaslarından
herhangi birini reddetmekle de gerçekleşmiş olur. Hemen belirtelim ki Hz. Ali’nin
“Kim namaz kılmıyorsa o kâfirdir.” sözünden kastı Müslüman olmakla beraber namazı
inkâr eden kişilerdir. Namazın farz olduğunu kabul edip kılmayan Müslüman ise kâfir
değil fâsık yani günahkâr olur.
Allah’a ve peygamberlerine sövmek de kişiyi dinden çıkardığı için bunlara da
irtidat cezâsı verilir yani öldürülmeleri gerekir. Ancak bir rivâyete göre Hz. Ali, Hz.
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Dâvud’u zinâ ile suçlayan birine katil yerine sopa cezâsı vermiştir.266 Çünkü adam Hz.
Dâvud’a sövüp ya da onu inkâr edip küfre girmemiştir.
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2. BAĞY CEZÂSI
2.1. HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİ
Hz. Ebû Bekir’in iki yıllık hilâfeti döneminde bağy suçunun şartlarını tam
manasıyla

taşıyan

ve

yönetime

isyan

sayılabilecek

fiilî

bir

harekete

rastlanmamaktadır. Hem Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçiminde hem mürtedlerle savaş
kararında hem de halîfenin idârî ve siyâsî işlerde aldığı kararlarda yapılan bazı
itirazlar isyan boyutuna ulaşmamıştır. Tam bu noktada irtidat hareketlerinin de
devlete isyan olabileceği şeklinde bir görüş ortaya atılabilir. Pratikte bağy ve irtidat,
yöneticiye başkaldırı anlamında birbirleriyle ortak paydada buluşuyor gibi görünse
de bunları aynı kabul etmemiz teorik olarak mümkün gözükmemektedir. Zira Hz.
Ebû Bekir döneminde gerçekleşen irtidat hadisesinin aynı zamanda bağy suçu
sayılabilmesi için yukarıda zikrettiğimiz üç bağy şartından eksik olan iki tanesini
haiz olması gerekmektedir.267 Ayrıca mürted, İslâm dinini terk eden veya bu dinin
bir farzını inkâr eden kimseye denirken bâğî, İslâm’dan ayrılmayan, ancak meşrû
yönetime karşı ayaklanan kişiye denir.268
Hz. Ebû Bekir dönemi genel itibariyle irtidat hadiseleri ve fetihlerle geçen
kısa bir dönemdir. Hilâfetinin başlangıcından vefâtına kadar geçen süreçte Allah’ın
kitabı ve Rasûlü’nün sünnetine tâbî olan, devlet işlerinde hakkı ve adaleti gözeten,
son karar merciinin kendisi olduğu durumlarda affetmeyi tercih eden bir lider
olmuştur. Ancak yumuşak huylu ve sakin bir fıtrata sahip olması onun, Allah’ın
hükümlerini tavizsiz uygulamasına engel olmamıştır. Kendisine gelen bazı
davalarda hataların gizlenmesini ve tövbe edilmesini tavsiye etse de Allah’ın
bağlayıcı lafızlarla sorumlu tuttuğu, İslâm’ın ve toplumun nizâmını muhafaza eden
hükümlerde yakınında bulunan ashabı hayrete düşürecek derecede katı ve korkusuz
bir tutum sergilemiştir. Nitekim irtidat hadiselerinde sert mizacına ve keskin
çizgilerine rağmen Hz. Ömer dahi mürtedlerle savaşılmaması yönünde görüş

Bu şartlar şunlardır: “1. İsyanda kuvvet kullanılmalıdır. Fizîkî bir güç kullanımı yoksa bu isyan suçu
sayılmaz. 2. Bağy suçu topluca işlenmiş olmalıdır. Tek kişinin başkaldırması, had suçu kapsamına
girmez.” Diğerleri için bkz: s. 39.
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bildirmesine rağmen Hz. Ebû Bekir sonucu ne olursa olsun İslâm’ın bir emrini
kabul etmeyen ve toplumda ikilik çıkaran bu fâsidlerle savaş kararı almada gözünü
kırpmamıştır.
2.2. HZ. ÖMER DÖNEMİ
Hz. Ebû Bekir döneminde olduğu gibi Hz. Ömer döneminde de isyan
niteliğinde tam bir ayaklanma gerçekleşmemiştir. Yine irili ufaklı karşı çıkışlar
olmakla beraber bunlar hiçbir zaman isyan boyutuna ulaşmamış, devletin âsâyişine ve
devlet başkanının yöneticiliğine zarar verecek sistemli bir başkaldırı söz konusu
olmamıştır. Ebû Lü’lüe’nin Hz. Ömer’i şehid etmesi269 de meşrû devlet başkanına bir
karşı çıkmadır. Fakat bu, bağy suçu kapsamına girecek türden bir karşı çıkma değildir.
Bu olayın bağy olarak değerlendirilebilmesi için suçun topluca işlenmiş olması
gerekmektedir. Tek kişinin muhalefeti isyan kapsamında değerlendirilmez. Hâlbuki
bu olayda yalnızca Ebû Lü’lüe’nin menfaatine ters düşen bir durum neticesinde Hz.
Ömer’e saldırdığını görmekteyiz. Böyle bir durumda suçluya verilecek cezâ had değil,
kısas olur.
2.3. HZ. OSMAN DÖNEMİ
Hz. Osman hilâfetinin ilk altı yılında fitneye sebep olacak büyük bir olay
yaşanmamıştır. Bu dönem daha çok fetihler ve günlük hayatı kolaylaştıracak birtakım
düzenlemelerle geçmiştir. Ancak Hz. Osman’ın bu yıllarda yaptığı bazı düzenlemeler
ileriki zamanlarda halk nezdinde sorun teşkil edecek olaylara sebep olacaktır. Hz.
Ömer döneminde valilik yapanları azledip kendi akrabalarını -kiminin yaşı küçük
olmasına rağmen- şehirlere vali yapması veya devletin önemli kademelerine
yerleştirmesi (özellikle Said b. Mâlik’in Kûfe valiliğinden azledilip yerine Velîd b.
Ukbe’nin olarak atanması270 ve Mervan b. Hakem’in kâtip yapılıp devletin önemli
işlerinde kararlar vermesi), Kur’ân-ı Kerîm’i çoğalttıktan sonra ashabın elinde kalan
nüshaları yaktırması, Hz. Peygamber’in Tâif’e sürgün ettiği amcası Hakem b. Ebu’l-

269
270
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Âs’ı Medine’ye geri getirmesi, kendisini ve valilerini eleştiren Ebû Zer el-Ğıfârî,
Ammar b. Yâsîr gibi sahabeleri cezâlandırması, Hz. Peygamber’den gelen hilâfet
mührünü Erîs kuyusuna düşürmesi, hac esnasında Arafat’ta farz namazlarını
kısaltmaması, halkın kullanımına açık bazı arazileri beytülmâle ait develer için
kullanması, Kâbe’yi genişletme çalışmaları yapması ve bunu yaparken daha önce
kullanılmayan malzemeler kullanması bu olaylardan bir kaçıdır.271 Bunun yanı sıra
fetihlerin azaldığı ikinci altı yıllık zaman diliminde, insanları meşgul edecek mühim
bir faaliyet bulunmadığından, iç meselelerle daha çok ilgilenmeye başlamışlardır.272
İbni Abbas’ın dediğine göre insanların Hz. Osman’a karşı ilk itirazları altıncı
senesinde vukû bulmuştur. Bu seneye kadar Minâ’da namazları kısaltarak kıldıran Hz.
Osman bu senede kısaltmamış ve tam kıldırmıştır. İnsanlar bu durumu değerlendirip
itiraz etmişlerdir. Hz. Ali de bu konuda onu uyarmasına rağmen Hz. Osman ictihadının
doğru olduğu konusunda ısrar etmiş ve şöyle demiştir: “Burada namazların kısaltılarak
kılınması, Hz. Peygamber (s), Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in sünnetidir. Ancak bu
sene hacca çok insan gelmiştir. Eğer bu namazı iki rekât kılacak olursam onların diğer
namazları da iki rekât zannetmelerinden korktum. Bunun için de tam kıldım.”273
Ancak Hz. Osman’ın bu ictihadı onun ileride büyük sıkıntılarla karşılaşma
sebeplerinden biri olmuş ve bâğîlerin ona olan öfkesini arttırmıştır.
Halkı isyana sürükleyen asıl sebep halkın valilerden şikâyetidir. Hz. Osman’ın
hem kendi yakınlarını valiliklere ve devletin önemli pozisyonlarına ataması hem
onlara yüklü miktarda bağışta bulunması hem de valilere oldukça yumuşak
davranması muhalif seslerin artmasına sebep oldu. Kûfe’de başlayan çatırdamalar
Basra, Mısır, Suriye gibi vilâyetlere sıçradı. Bu yerlerde fitneyi körükleyen kişinin
Abdullah b. Sebe’ olduğu söylenmektedir. Şehir şehir gezip insanları Hz. Osman’a
karşı kışkırttığı iddia edilen Abdullah b. Sebe’ en son Mısır’da kendisine destekçi
buldu ve muhalefetine burada devam etti.274 Ayrıca Hz. Osman’a karşı muhalif sesler
çıkmaya başladığı zaman Medinelilerin sessiz kalması, onların da fiilî bir şekilde
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olmasa bile diğer vilâyetlerdeki insanlar gibi Hz. Osman’a muhalefet ettiklerini
gösterir.275 Hz. Osman vilâyetlerden gelen tepkiler üzerine valilerini toplayıp onlarla
bir görüşme yaptı. Valiler şehirlerde bir sorun olmadığını ancak yine de bunlara karşı
önlem alınması gerektiğini söylediler. Onları cihada gönderip başka işlerle meşgul
olmalarını sağlama, onlara devlet hazinesinden bir miktar verip yumuşatma gibi
tekliflerde bulundular. Kûfe valisi Said b. el-Âs şöyle dedi: “Onları öldür! Allah
Rasulü ‘Kim başında yönetici olduğu halde kendisi veya başkası(nın önderliği) için
çağrıda bulunursa onu öldürün. Allah’ın laneti onun üzerinedir’276 buyurmuştur.”
Ayrıca Hz. Ömer’in “Sebepsiz yere adam öldürmek haramdır. Ancak isyan ve ihanet
kargaşasında karşı karşıya geldiğiniz kişileri etkisiz hale getirmek (öldürmek)
konusunda ben sizin ortağınızım.” sözünü hatırlattı. Hz. Osman ise fitnenin
elebaşlarını askere almayı uygun buldu, valilerini de daha titiz davranmaları
konusunda uyardı. Ancak valilerin tutumu değişmedi, bu da halkın daha çok
öfkelenmesine sebep oldu.277
Yapılan ikazlara rağmen valilerin tutumunu değiştirmemesi, halkın istekleri
gerçekleşmeden tatmin olmamaları ve rahatsızlıkların diğer vilâyetlere yayılmış
olması isyanın organize edilerek, planlanarak fiiliyata geçmesine sebep oldu. Kûfe,
Basra ve Mısır’dan yola çıkan bine yakın kişi hac yapma bahanesiyle çıkıp Mekke
yerine Medine’ye yöneldiler. Medine’ye elçi gönderip halîfeyle görüşmek istediklerini
bildirdiler; ancak bu talepleri kabul edilmedi.278 Bazı rivâyetlere göre Hz. Osman
Mısır’a vali olarak istedikleri Muhammed b. Ebû Bekir’i tayin etti. Ancak dönüş
yolunda eski Mısır valisine isyancıların öldürülmesini emreden bir mektup yazdığı
fark edilince Medine’ye geri döndüler ve Hz. Osman’ın evini kuşattılar. Hz. Osman’ın
halîfeliği bırakmasını aksi takdirde onu serbest bırakmayacaklarını söylediler. Evine
su götürmelerini yasakladılar, buna teşebbüs eden Hz. Ali ve Ümmü Habîbe’yi
engellediler. Kuşatmanın son günü bâğîler Hz. Osman’ın evinin kapısını yakıp içeri
girdiler ve onu Kur’ân-ı Kerîm okuduğu esnada öldürdüler.279 İslâm tarihinde ilk defa
275
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bir devlet başkanı isyanla bastırılmak istendi ve öldürüldü. Böyle bir başkaldırının, Hz.
Peygamber’in vefâtından çok kısa bir süre sonra hem de yakınında bulunan şahıslar
tarafından yapılmış olması Müslümanlar açısından talihsiz bir vakadır.
Meşrû bir devlet reisinin açıkça Allah’ın emir ve nehiylerinin hilâfına bir tutum
sergilemediği

müddetçe

isyanla

görevinden

alınması

yahut

öldürülmesi,

cezâlandırılması gereken büyük bir suçtur. Ayrıca bu şekildeki bir uygulama halkın
hoşuna gitmeyen en ufak bir olayda yöneticisine başkaldırmasına ve dolayısıyla
toplumda fitne çıkmasına sebep olur. Hz. Osman fitneyi engellemek adına bâğîlere
yazdığı bir mektubunda şöyle demiştir: “Yüce Allah size itaati, söz dinlemeyi ve birlik
olmayı emretmiş, isyana, ayrılık ve ihtilaf çıkarmaya karşı sizi uyarmıştır. Sizden
öncekilerin isyan ettikleri takdirde başlarına gelen şeyleri de size delil olarak
göstermiştir. Allah’ın nasihatine uyun ve azabından korunun. Siz ayrılığa düştükten
sonra helâk olmuş bir milletin yeniden bir araya geldiğini göremezsiniz. Eğer bu
şekilde bir ihtilaf çıkarırsanız bir arada namaz kılamazsınız. Düşmanlarınız size
musallat olur. Birbirinize haram sayılan canları helâl kılarsınız. Birlik olmazsanız
Allah’ın dinini ayakta tutamazsınız ve parçalara ayrılırsınız. Allah Teâlâ, Rasûlü’ne
şöyle buyurmuştur: ‘Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla
hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara
yaptıklarını bildirecektir.’280 Ben Allah’ın size öğütlediğini tavsiye ediyor ve sizi
O’nun azabına karşı uyarıyorum. Şuayb aleyhisselâm kavmine şöyle demişti: ‘Ey
kavmim! Sakın bana karşı düşmanlığınız, Nuh kavminin veya Hûd kavminin yahut
Sâlih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lût kavmi de
sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O’na tövbe edin.
Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir.”281 Hz. Osman bu mektubunda devlet reisine
isyanın dünyevî sonuçları ve Allah katındaki karşılığından bahsetmiştir. İsyanın
hukukî boyutuna gelince Allah Teâlâ isyancıların uzlaşmayı kabul etmemeleri halinde
onlarla savaşılmasını emretmiş, kanlarını helal saymıştır.282 Hz. Osman’ın katillerini
bulmak ve gereken haddi uygulamak adına verilen mücadeleler Hz. Ali dönemine
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tekâbül etmektedir. Ancak bu süreçte istenilen sonuç alınamamış bilakis ihtilaflar
çoğalmıştır.
2.4. HZ. ALİ DÖNEMİ
Her halîfenin kendi dönemlerinde şöhret bulan ve onları meşgul eden birtakım
hadiseler vukû bulmuştur. Hz. Ali dönemini meşgul eden hadiseler de devlete isyan
etrafında şekillenmiştir. Hz. Osman döneminden kalan ayrılık ve fitnelerin etkisi Hz.
Ali döneminde artarak devam etmiştir. Hz. Ali dönemi deyince akla gelen Cemel ve
Sıffin savaşları, Hâricîlerin ortaya çıkması ve bunlarla yapılan savaşlar bu fitnelerin
etkisinin neticeleridir. Ayrıca Hz. Ali’nin halîfeliğine destek verenler arasında, Hz.
Osman’ın katlinde adı geçen şahıslar olması, onu zor durumda bırakmıştır.283 Bunlara
ek olarak Hz. Osman’ın katillerinin bulunma meselesi de Hz. Ali’nin gündemini
meşgul etmiştir. Yani Hz. Ali’nin beş yıllık hilâfetinin ekseriyeti, Hz. Osman’ın şehit
edilmesinin ardından meydana gelen fitneler silsilesiyle geçmiştir.
Hz. Ali hilâfete geçtikten sonra çözülmeyi bekleyen çeşitli problemlerle karşı
karşıya kalmıştır. Hz. Ali’ye yönelik ilk ihtilaflar ona biat etme konusunda ortaya
çıkmıştır. Bir grup Hz. Osman’ın katilleri bulunmadan biat etmeyeceğini söylerken
diğer bir grup biat ettikten sonra vazgeçmiştir. Bunun yanı sıra hiç biat etmeyenler de
vardır.284 Kısacası Hz. Ali hilâfete, ortamın karışık olduğu bir zamanda gelmiştir.
Alacağı herhangi bir karar, bir kesimin memnuniyetsizliğine sebep olacaktır.285
Dolayısıyla böyle bir ortamda atacağı adımlarda daha dikkatli olmalıdır.
Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra Ümeyyeoğulları Medine’yi terk etmiştir.
Muhacir ve ensardan bir grup Hz. Ali’ye gidip ona biat etmek istemişlerdir. Hz. Ali
başta kabul etmek istememişse de onu halîfe olması için zorlamışlar ve ona biat
etmişlerdir. Rivâyetlere göre bir grup Hz. Ali’ye biat etmemiş ve Şam’a gitmiştir.
Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm da biatlarını, Hz. Osman’ın katillerinin
bulunması şartına bağlamışlardır. Kimileri Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b.
Avvâm’ın zorla biat ettiğini kimileri de Zübeyr’in biat etmediğini söylemektedir.
283
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Talha da “Biat ederken başımın üzerinde kılıç vardı.” diyerek zorla biat ettiğini ifade
etmiştir.286
Hz. Ali hilâfete geçtikten sonra yapmasını istedikleri ilk iş Hz. Osman’ın
katillerini bulması olmuştur. Bu konuda onun gereken çabayı göstermediğine
inanmışlardır. Biat etmeyenlerin bir kısmı Hz. Osman’ın katillerinin bulunup
öldürülmeden Hz. Ali’ye biat etmeyeceklerini söylemişlerdir. Ancak Hz. Ali
muhaliflerin baskın olduğu böylesi bir durumda, bunun için uygun ortamı beklemeye
karar vermiştir. Talha ve Zübeyr’in önderliğini yaptığı bir grup Müslüman ona şöyle
demişlerdir: “Ey Ali! Osman’ın katillerine had uygulaman konusunda anlaşmıştık.”
Hz. Ali de şu şekilde cevap vermiştir: “Kardeşlerim! Ben sizin bildiğinizden daha az
biliyor değilim. Ancak kendilerine hükmedemediğimiz bir kavme ne yapabiliriz?
Köleleriniz onlarla beraber isyan ettiler. Bedevîler de onlara katıldılar. Onlar sizin
aranızda dilediklerini yapabiliyorlar. Siz istediğiniz şeyi yapacak kudreti kendinizde
buluyor musunuz?” Orada bulunanlar bu soru karşısında “Hayır.” cevabını
vermişlerdir.287
Hz. Ali bir taraftan halktan biat almakla uğraşırken bir taraftan da Hz. Osman’ın
tayin ettiği ancak halkın memnun kalmadığı valileri görevden alıp buralara yeni vali
tayin etmekle işe başlamıştır. Bazı şehirlerde gönderilen yeni valiye itiraz edilmezken
-başta Şam olmak üzere- bazılarında buna karşı çıkıp valiyi geri göndermişlerdir ve
Hz. Ali’ye biat etmemişlerdir. Şam’a vali olarak gönderilen Sehl b. Huneyf, Tebük’e
geldiği zaman Muaviye’nin adamları onu geri göndermiştir. Görevinden azledilen
valiler ise muhaliflere katılmışlardır.288 Bir taraftan Hz. Ali de bu beldelere görevliler
gönderip halktan biat almalarını ve onlardan diğer muhaliflere karşı destek
istemelerini emretmiştir.289 Meşrû bir şekilde başa geçmiş yöneticiye biat edilmemesi
veya o an için yapamayacağı bir şartın -Hz. Osman’ın katillerinin bulunması gibi- öne
sürülmesi aslında ortaya çıkacak olan iç karışıklıkların sinyallerini vermektedir. Hz.
Ali de bunu önleyebilmek ve toplumsal düzeni yerine oturtabilmek adına önce Hz.
Taberî, a.g.e., II, s. 697, 698, 699.
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Osman’ın katillerini bulmayı değil kendisine yapılan biatı tamamlamayı tercih
etmiştir.
Hz. Ali’ye zorla biat ettikleri söylenen Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b.
Avvâm, Hz. Ali’den umre yapmak için izin alıp Mekke’ye gitmişlerdir. Burada Hz.
Âişe’yle bir olup Hz. Osman’ın intikamını almak konusunda Hz. Ali’ye olan
muhalefetlerini ilerletmişler ve insanları çevrelerinde toplamaya başlamışlardır.290 Hz.
Âişe, Talha ve Zübeyr halka yaptıkları konuşmalarda toplumdaki nizâmın sağlanması
adına Allah’ın kitabına uymaya ve hadleri uygulamaya vurgu yapmışlar ve sayılarını
git gide çoğaltmışlardır. Hz. Âişe bozguncuların Allah’ın haram kıldığı cana
kıymalarının ve kan akıtılmasının yasaklandığı emin beldede kan akıtmalarının cezâsız
kalmaması gerektiğini belirtmiştir. Basra’da yaptığı bir konuşmada da Talha, Hz.
Osman’ın kanının yerde kalmamasını talep etmiş ve bunun Allah’ın belirlediği
hadlerden biri olduğunu söylemiştir.291 Halktan bu çağrıya olumlu karşılık verenler
olduğu gibi Hz. Ali’ye isyan etmek istemeyenler de çıkmıştır. Bununla birlikte Talha
ve Zübeyr’in yanındakilerin Hz. Ali’ye muhalefet etmek istemeyen kişileri
öldürdükleri şeklinde rivâyetler vardır.292 Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasınıı talep
edenlerin halka bu konuşmaları yaparken “hudûdullah” tabirini kullanmaları, daha da
önemlisi toplumun huzurunu bozacak ve devletin istikrârına zeval verecek bir isyan
çıkarılması, bu isyan sonucunda meşrû halîfenin öldürülmesi, öldürenlere verilecek
cezânın bağy cezâsı olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir.
Hz. Âişe, Talha ve Zübeyr etraflarında toplananlarla beraber Hz. Ali’ye doğru
yola çıkmışlardır. Rivâyetlere göre Talha ve Zübeyr Basra halkından söz aldıktan
sonra Zübeyr şöyle demiştir: “Bin süvariyle beraber Ali’nin üzerine gidelim. O bize
saldırmadan biz ona saldıralım.” Hz. Âişe, Talha ve Zübeyr’in faaliyetlerinden ve
kendisine doğru geldiklerinden haberi olan Hz. Ali onları durdurup geri çevirmek
ümidiyle oraya doğru harekete geçmiştir. İki ordu Basra’da karşı karşıya gelmiş ve
birbirlerine elçiler göndermişlerdir. Hem Hz. Ali hem de Hz. Âişe karşı taraf
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saldırmadan savaşmayacaklarını belirtmişlerdir. Hz. Ali, ilk olarak Basra halkını itaate
ve birlikten ayrılmamaya davet etmiştir. Ancak iki taraf da ne olduğunu anlamadan
savaş başlamıştır (36/656). Savaşın sonunda Hz. Ali galip gelmiş Hz. Âişe’nin
tarafında yer alan Talha ve Zübeyr ise öldürülmüşlerdir.293 Hz. Ali başlangıçta
kendisine biat etmeyen muhaliflerle savaşmak niyetiyle değil onlardan biat almak,
onları yollarından geri çevirmek, gerekirse bir anlaşma sağlamak amacıyla yola
çıkmıştır. Ancak ne olduğunu anlamadıkları bir şekilde savaş başlamış ve Hz. Ali’ye
olan muhalefet ilk olarak Cemel Savaşı’nda bastırılmıştır.
Meşrû yöneticiye müdahale edebilmek için bu yöneticinin dînî ve ahlâkî
zaaflarının olması, devlet malına el koyması yahut halkına zulmetmesi gibi birtakım
şartlar aranmaktadır. Fakat bu ve bundan sonra gerçekleşecek savaşlarda yöneticiden
bu anlamda herhangi bir davranış görmedikleri halde ona karşı ayaklanmaları bazı
insanların tepkisine yol açmıştır. Talha ve Zübeyr, Hz. Ali aleyhinde propaganda
yaptıkları esnada Abdülkays kabîlesinden bir adam söz istemiş ve şöyle demiştir: “Ey
muhacir topluluğu! Sizler Rasûlullah’ın çağrısına ilk icâbet edenlersiniz. Bu sizin
üstünlüğünüzdendir. Sonra insanlar da sizin gibi İslâm’a girdiler. Rasûlullah vefât
ettiğinde sizden birine biat ettiniz. Biz de itiraz etmeden biat ettik. Sonra o birini tayin
etti, ona da biat ettik. O da bir şûrâ oluşturup bizimle istişâre etmeden Osman’ı seçti.
Ona da biat ettik. Siz bu adamı da istemediniz ve onu öldürdünüz. Sonra yine bizimle
istişâre etmeden Ali’ye biat ettiniz. Şimdi ne oldu da ona kin beslememizi ve
öldürmemizi istiyorsunuz? Ganimetleri kendine mi aldı, doğru yoldan mı saptı? Ya da
sizin hoşunuza gitmeyen bir iş yaptı da bunun için mi sizinle birlikte olmamızı
istiyorsunuz?” Rivâyetlere göre bu konuşmayı yapan adama saldırıp onu susturmak
istemişler fakat kavmi buna izin vermemiştir. Ertesi gün ise bu adama ve onunla
birlikte hareket edenlere saldırıp yetmiş kişiyi öldürmüşlerdir ve ne yazık ki halktan
gelen bu tepki ayaklanmayı ve savaşı durdurmaya yetmemiştir.294
Hz. Ali, “Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını
düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran
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tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli
davranın. Şüphesiz ki Allah adaletle davrananları sever.”295 âyetine binâen
başlangıçta savaştan geri durdu. Onları savaşmadan önce itaate çağırdı, onlara
niyetinin savaş değil ıslah olduğunu söyledi. Ancak savaş vukû buldu ve üstün gelen
Hz. Ali ordusu âyetin de emrettiği gibi aşırıya kaçmadı, onlara adaletle hükmetti. Hz.
Ali esirlere ve yaralılara kötü davranılmamasını, onların teşhir edilmemesini,
mallarının yağmalanmamasını ve karşı taraftan herhangi birine zarar verilmemesini
emretti. Nitekim savaşın sonunda Hz. Ali ordusundan kimse yaralılara ve esirlere
eziyet etmedi ve hiç kimsenin malını yağmalamadı. Hz. Âişe de kendisine refâkat
edecek kişilerle beraber Mekke’ye gönderildi.296 Kendisine karşı ayaklanılmış ve
savaşta üstün gelmiş dahi olsa Hz. Peygamber’in sünnetine uygun olarak cezâyı
mutedil bir şekilde vermeyi uygun buldu.
Sebepleri ve sonuçları hakkında çok şey söylenebilecek bir olay olan Cemel
Savaşı veliaht sistemiyle değil, önemli bir kesimin rızasıyla başa geçmiş bir devlet
başkanına karşı ayaklanma sonucunda vukû bulmuş, iki Müslüman ordunun karşı
karşıya geldiği ilk savaştır. Bu savaştan sonra pek çok belde Hz. Ali’ye biatı kabul
etmişse de Hz. Osman’ın akrabası ve Şam valisi Muaviye b. Ebû Süfyan, Hz. Ali’yi
henüz halîfe olarak kabul etmemiş ve o da ona başkaldırmıştır.297 Kendisinin Hz.
Osman’ın velisi olduğunu ve onu kanını talep etmeye hakkı olduğunu gerekçe
göstererek, Hz. Osman’ın katilleri bulunana dek Hz. Ali’ye biat etmeyeceğini
söylemiştir.298 Hz. Ali bu kez Muaviye’yi itaate çağırmak istemiş ve ona elçi
göndermiştir. Muaviye elçiyi reddettiği gibi Şam halkını Hz. Ali’ye karşı kışkırtmıştır.
Bunun üzerine Hz. Ali Mısır, Kûfe ve Basra valilerine mektuplar göndererek
Şamlılarla savaşmaları için halkı toplamalarını emretmiştir. Kendisine biat etmeyip
isyan edenlere karşı savaşmakta kararlı olan Hz. Ali ordusuyla beraber Şam’a doğru
yola çıkmıştır. Muaviye de bu haberi alır almaz askerleriyle Hz. Ali’ye karşı koymak
Hucurât 49/9.
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için harekete geçmiştir. Neticede iki ordu Fırat nehrine yakın Sıffin ovasında bir araya
gelmişlerdir. Hz. Ali Cemel Savaşı başlamadan evvel yaptığı gibi Muaviye ordusunu
itaate çağırmış ve kendisine biat etmelerini istemiştir. Bu teklif reddedilmiş ve iki ordu
Sıffin ovasında savaşmışlardır (37/657).299 Hz. Ali ordusu galip gelecek iken Muaviye
taraftarı Amr b. As, aralarındaki bu husumeti Kur’ân’ın hakemliğinde çözmeyi teklif
etmiş ve Muaviye ordusu mızraklarının ucuna Mushaf sayfaları takarak bu teklifi Hz.
Ali ordusuna sunmuşlardır. Hz. Ali bunun bir savaş hilesi olduğunu söyleyerek başta
kabul etmemiştir. Fakat ordusundaki askerler ona baskı yapmış, kabul etmediği
takdirde kendisini terk etmekle tehdit etmişlerdir.300 Sonrasında tarihte “Hakem Olayı”
olarak bilinen ve Hz. Ali’nin halîfeliği bırakmasına sebep olan meşhur hadise
yaşanmıştır.301
Hem Cemel hem de Sıffin Savaşı’nda görüldüğü üzere Hz. Ali hilâfetine
muhalefet eden gruplara karşı ordu hazırlamış, kendisine yapılmak istenen
müdahalelere razı olmayıp onlardan biat almak için savaşmayı dahi göze almıştır. Bu
durum Hz. Ali’nin, İslâm toplumunun ve devletin âsâyişinin bozulmasına sebep olan
âsîlerle mücadele ettiğinin ve bu konuda muvaffak olmak için çabaladığının
göstergesidir. Yüce Allah dini hafife alan, zâlim, soyguncu, bozguncu, katil ve
ahlâksız olmadıkça meşrû bir şekilde başa geçmiş olan yöneticiye isyan etme hakkını
kimseye vermemiş, bu nitelikleri taşımayan yöneticiye isyan edildiği takdirde âsîler
ve bozguncularla onları yola getirene dek savaşma izni vermiştir.
Hz. Peygamber ve ilk üç halîfede olduğu gibi Hz. Ali de cezâ verme hususunda
acele davranmamış ilk önce karşısındakine pişman olup tövbe etmesi için mühlet
vermiştir. Kabul etmediği takdirde gerekeni yapmıştır.302 İsyancıların üzerine giderken
de direk savaş niyetiyle değil ıslah etme niyetiyle harekete geçmiştir. Eğer sözle ıslah
etmek mümkünse başta bu yolu tercih etmiş; değilse savaş yoluna gitmiştir.
Rivâyetlere göre Hz. Ali Kûfelilere seslenirken şöyle demiştir: “Ey Kûfe halkı! Siz,
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Acem hükümdarlarla mücadele edip onların birliklerini dağıttınız. Ben de Basralı
kardeşlerimizin yanına beraber gitmek için size çağrıda bulunuyorum. Eğer kabul
ederlerse -ki isteğimiz budur- ne âlâ. Eğer reddederlerse onlara güzelce muamele
ederiz. Ancak onlar bize haksızlıkla karşılık verirlerse gereğini yaparız. Biz, sonunun
barış olması için tüm çarelere başvururuz. Islahı fesada tercih ederiz.”303 Bir rivâyete
göre de Hz. Ali, Muaviye’ye söven iki kişiye engel olmuştur. Onlara: “Bunun yerine
‘Allah’ım, onların da bizim de kanımızı koru, aramızı düzelt, onları delaletten kurtar
ki, cehaletten çıkıp doğruyu görsünler.’ deyin.” demiştir.304 Bağy suçunda âsîler bir
saldırı hazırlığı içerisine girer veya saldırıya geçerlerse etkisiz hale getirilir yani
öldürülürler. Fakat yaralı olarak ele geçirilen yahut esir olarak yakalanan âsîler
konusundaki inisiyatif devlet başkanına bırakılmıştır. Onlara katil cezâsı tatbik
edebileceği gibi hapis cezâsı da verebilir, serbest de bırakabilir.305 Bir rivâyete göre
Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali’ye bir esir getirilir. O da “Ben Allah’tan korkarım.” diyerek
bu esirin öldürülmemesini emreder ve serbest bıraktırır.306 Hz. Ali Cemel Savaşı
sonrasında askerlerini kalanlara karşı kötü muamelede bulunmaması konusunda
uyardığı gibi Sıffin Savaşı öncesinde de uyarmış ve şöyle demiştir: “Eğer galip
gelirseniz yaralıları öldürmeyin, mahremlerini ortaya çıkarmayın, ölülere müsle
yapmayın, izinleri olmadan evlerine girmeyin, askerlerin üzerinde bulduklarınız
dışında mallarına dokunmayın.”307 Belki de Hz. Ali maslahat gereği ele geçirilen
âsîlere katil cezâsı verebilecek iken onlara kötü muamelede bulunulmasını dahi
yasaklamıştır. Zira tekrar isyan etme ihtimalleri olduğu kadar yaptıklarından pişman
olup devlet reisine itaat etme gibi bir durum da söz konusudur.
Hz. Ali, ortalığın karışık olduğu böyle bir durumda dahi kendisine biat
etmeyen, fakat fiilî bir ayaklanmaya katılmayan ve silahlanmayan kişilerle
savaşmamıştı. Halbuki böyle bir ortamda tarafsız ve sessiz kalmak, Hz. Ali’ye
muhalefet etmenin başka bir yolu demekti.308
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Hz. Osman’ın katillerinin cezâlandırılmak istenmesi sonucu çıkan Cemel ve
Sıffin savaşlarının bağy olarak değerlendirilemeyeceği şeklinde görüşler mevcuttur.
Söz konusu görüşe göre bu savaşlar Kur’ân-ı Kerîm’in emrettiği şekilde uygulanan
bağy cezâsı olarak değil de oturanın ayaktakinden daha hayırlı olduğu309 fitne
zamanları olarak değerlendirilmektedir. Allah mü’minlere isyan ettikleri için diğer
mü’minlerle savaşmayı değil aralarını bulmayı emretmektedir. Sıffin Savaşı’nda
gerçekleşen Hakem Olayı da “Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa
aralarını düzeltin.” emrinin yerine getirilmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Çünkü bu
görüşe göre mü’minlerden iki grup birbiriyle savaşmış ve Hakem Olayı bu
anlaşmazlığın çözüme ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca burada öldürülenlerin had değil
kısas cezâsı bağlamında değerlendirilebileceği görüşü vardır.310 Fakat iki Müslüman
ordusunu savaşa götüren olaylara bakıldığında meşrû otoriteye itaatsizlik, halkı bu
yönde kışkırtma, isyana silahlı hazırlık, fiilî mücadele gibi unsurlar mevcuttur. Bütün
bunlar had cezâsı gerektiren bağy suçunun şartlarını taşımaktadır. Bağy cezâsı
uygulamak için dinden çıkma şartı aranmamaktadır. Müslüman olup da devlete isyan
edip bozgunculuk yapanlar da bâğî sayılıp cezâlandırılabilirler. Bunun yanı sıra bağy
suçu işleyenler de dinden çıkmış sayılmazlar. Rivâyetlere göre bir adam Hz. Ali’nin
yanına gelmiş ve “Ey mü’minlerin emîri! Cemel, Sıffin ve Nehrevan ehli kâfir midir?”
diye sormuştur. Hz. Ali de “Hayır, onlar bize isyan eden kardeşlerimizdir. Allah’ın
emrine uyana kadar biz onlarla savaştık.” demiştir.311 Bu sebeplerden ötürü Cemel ve
Sıffin Savaşları’nın meşrû yönetime karşı silahlı ayaklanmalar bağlamında
değerlendirilip had gereği yapılmış savaşlar olarak kabul edilmesi daha münasip
görülmektedir.
Sıffin Savaşı’nın bağy olup olmadığı hakkında ortaya çıkan ihtilaflardan biri de
Ammar b. Yâsir’in öldürülmesi meselesidir. Bu savaşın bağy olduğunu savunanlara
göre o, Sıffin Savaşı’nda öldürülmüştür. Delilleri ise, Hz. Peygamber’in Ammar’a
söylediği “Onun ölümü âsî bir topluluğun eliyle olacak.” mealindeki hadistir.312
Muaviye ordusu Hz. Ali’nin otoritesine karşı çıkmış ve onunla savaşmıştır. Bu savaşta
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Hz. Ali ordusunda yer alan Ammar b. Yâsir de öldürülmüştür.313 Hadiste yer alan “ الفئة
( الباغيةasi topluluk)” ifadesi Muaviye ordusunu kastetmektedir. Ayrıca savaş sonrası
Ammar b. Yâsir hakkındaki bu hadis Muaviye’ye hatırlatıldığında: “Onu biz mi
öldürdük? Onu buraya getirenler öldürdü.” dediği rivâyet edilir. Sıffin Savaşı’nı bağy
olarak kabul etmeyenlere göre ise Ammar, Sıffin Savaşı’ndan önce yine Şamlılarla
veya başkalarıyla savaşırken öldürülmüştür. Sıffin’de öldürülmüş olsa dahi onun Hz.
Ali’nin safında olmadığını iddia etmektedirler.314 Ancak muteber kaynaklarda
Ammar’ın ölümünün Sıffin Savaşı’yla aynı seneye (657) tekâbül etmesi, Hz. Ali’nin
Ammar’ı Kûfe’deki halkı toplaması için göndermesi ve onu ordudaki Kûfelilerin
başına yerleştirdiği bilgisi,315 Hz. Ali safında savaşıp öldürülenler arasında ilk olarak
Ammar’ın isminin geçmesi,316 ayrıca Sıffin Savaşı’nın, Muaviye ve taraftarlarının
meşrû olarak başa geçen Hz. Ali’ye biat etmeyip isyan etmeleri ve silahlanmaları
sonucu

vukû

bulmuş

olması,

onun

Sıffin’de

öldürüldüğü

ihtimalini

kuvvetlendirmektedir. Dolayısıyla hadîs-i şerifte bahsi geçen isyankâr topluluğun
Muaviye ve taraftarları olduğu düşünülmektedir.
Hz. Ali, Hz. Âişe’yi durdurmak için Basra’ya doğru giderken bazı kabîlelerden
destek istemişti. Kendisine destek veren kabîlelere de “Allah hepsine hayır mükâfat
versin.” deyip memnuniyetini bildirdikten sonra “Allah, mallarıyla ve canlarıyla
cihad edenleri, oturanlardan mertebece üstün kılmıştır.”317 âyetini okumuştu.318
Halîfenin âsîlerin üzerine gittiği esnada kendisine destek verenlere bu âyeti okuması
onlarla -Müslüman dahi olsalar- savaşmayı Allah yolunda cihad olarak gördüğünün
göstergesidir. Yine Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali ordusunu savaşa teşvik ederken
“…Küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar, yeminleri olmayan adamlardır.
Umulur ki küfre son verirler.”319 âyetini okumuştur.320 Savaş esnasında sorunun
hakemler tarafından çözüme bağlanması konusunda Hz. Ali’ye ısrar edilmesi üzerine
o: “Ey Allah’ın kulları! Düşmanlarınıza karşı istikrarlı olun. Muaviye, Amr b. As ve
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beraberindekiler din ve Kur’ân ehli değillerdir. Ben onları sizden daha iyi tanıyorum.
Onlar Kur’ân’la hükmetmiyorlar, size tuzak kuruyorlar. Eğer onlarla savaşırsak
Allah’ın hükmünü yerine getirmiş oluruz. Onlar Allah’a isyan ettiler ve verdikleri sözü
unuttular.”321 demiştir. Bunlar da Hz. Ali’nin, Muaviye ve taraftarlarının biat
konusunda takındıkları tavrı Allah’ın emrine ve Kur’ân’a karşı gelmek olarak
yorumladığını gösterir. Çünkü ulû’l-emre itaat Allah’ın emirlerindendir ve buna karşı
çıkmak isyan sayıldığından savaşa devam etmek halîfe tarafından daha uygun
bulunmuştur.
Hakem Olayı’ndan sonra hilâfete Muaviye’ye geçmiştir. Hz. Ali ordusundan
bir grup da Hakem Olayı’nda kararın hakemlere bırakılmasına kızıp “Hüküm yalnızca
Allah’a aittir.” diyerek ordudan ayrılıp Harûrâ’ya yerleşmişlerdir. Hz. Ali’nin ve
Muaviye’nin safında yer alan herkesi tekfir etmiş, onların canlarını ve mallarını helâl
saymış, yeryüzünde fitne çıkarmış ve tarihe “Hâricîler” olarak geçmişlerdir.322
Halbuki kendileri Cemel ve Sıffin savaşlarında Hz. Ali’ye itaat edilmediği ve karşı
çıkıldığı için onun yanında savaşmayı ve âsîleri cezâlandırmayı seçmişlerdi. Ancak
şimdi meşrû halîfeye başkaldıranlar kendileri olmuştu.323 Hz. Ali, Hâricîlerle
mücadelesi esnasında yanındakilere şöyle demiştir: “Ben Rasûlullah’ı ‘Âhir zamanda
hükümleri zayıf, cahil, imanları boyunlarını aşmayacak bir grup çıkacak. Okun avı
delip geçtiği gibi onlar da dinden çıkacaklar. Onları gördüğünüz yerde öldürün. Onları
öldürmeniz, kıyamet gününde size fayda verecektir.’ derken işittim.” Yine Harûrâ ehli
hakkında aralarında konuşan ashab Hz. Peygamber’in onları kastederek “Bu ümmetten
öyle bir topluluk çıkacak ki onların namazlarıyla kıyaslayıp kendi namazlarınızı
küçümseyeceksiniz. Kur’ân okuyacaklar fakat imanları boğazlarından geçmeyecek.
Okun avı delip geçtiği gibi İslam’dan çıkacaklar. Şayet ömrüm onları görmeye yeterse
onları öldürürüm.” dediğini rivâyet etmişlerdir.324 Hz. Ali gibi hem bu hadisi duyan
hem de Hâricîlerin çıkışına şahid olan Ebû Said el-Hudrî de “Şahitlik ederim ki
Rasûlullah’tan bunu işittim. Ali de onlarla savaşırken ben ordaydım.” demiştir.325
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Hâricîlerle savaşın dayanağı diyebileceğimiz bu hadisler aynı zamanda toplumda fitne
çıkaran ve bozgunculuk yapanlara da nasıl davranılması gerektiğini göstermektedir.
Hz. Ali ve onun safında yer alanlar Muaviye’ye biat etmeyip Şam’a yürümek
üzere bir ordu hazırlamışlardır. Ancak Hâricîlerin yerleştikleri yerde fesat
çıkardıklarını, kan akıttıklarını, yol kestiklerini, başkalarının canlarını ve mallarını
helâl saydıklarını öğrenince ilk olarak onların üzerine yürümeye karar vermiştir. Aksi
takdirde Hz. Ali Şam’dayken Hâricîlerin bunu fırsat bilip onları arkadan vuracaklarını
düşünmüştür. İki taraf, Nehrevan denilen yerde karşı karşıya gelmiştir. Hz. Ali başta
onlardan sadece fesat ve bozgunculuk yapanların teslim edilmesini istemiş; ancak
onlar “Onları hepimiz öldürdük. Hepimiz onların ve sizin kanınızı helâl sayıyoruz.”
demişlerdir.326 Buna rağmen Hz. Ali karşı taraf hücum edene kadar harekete
geçmemiştir. Ancak sonunda Hâricîler saldırıya geçmiş ve savaş başlamıştır. Savaşın
sonunda Hâricîlerin tamamına yakınının katledildiği rivâyet edilir.327 Ordusunun
kazandığı zaferden memnuniyetini dile getiren Hz. Ali, onlara dua etmiştir.328 Onun
bu

davranışı

Hâricîlerle

yapılan

savaşların

haklı

gerekçelerle

yapıldığını

göstermektedir. Çünkü Hâricîler bağy ehlidir ve bâğîlere fırsat vermemek, onlarla
savaşmak Kur’ân-ı Kerîm’de emredilmiştir.
Önceki olaylarda olduğu gibi bunda da Hz. Ali’nin savaştan yana olmadığını
ancak Hâricîlerin faaliyetlerinin onu savaşa zorladığını görmekteyiz. O, bâğîlere savaş
açmanın gereği olan fiilî saldırı gerçekleşene kadar onlara saldırmamıştır. Bir gün Hz.
Ali mescitteyken bir Hâricî ona Muaviye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatarak sözlü
sataşmada bulunmuş ve “Hüküm yalnızca Allah’a aittir.” demiştir. Bunun üzerine Hz.
Ali: “Doğru bir sözle yanlış bir şeyi kastettin. Biz sizi bu mescitte namaz kılmaktan
alıkoymayız, ganimetlerden payınızı almanıza mani olmayız, siz bizimle
savaşmadıkça -sadece bu sözlerinizden dolayı- sizinle savaşmayız.” demiştir.329 Yine
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bir gün Hâricîlerin faaliyetlerinden cesaret bulan bir grup Hz. Ali’ye gelmiş ve
içlerinden biri şöyle demiştir: “Ey Ali, vallahi senin sözüne itaat etmem, arkanda
namaz kılmam. Ben senden ayrılıyorum.” demiştir. Hz. Ali adama şöyle cevap
vermiştir: “O zaman Rabbine isyan etmiş, ahdini bozmuş ve kendinden başkasına zarar
vermemiş olursun.” Adam burada Hz. Ali’ye isyanını açık açık dile getirmesine
rağmen Hz. Ali hemen ona saldırıda veya hakarette bulunmamıştır. Bilakis adamla
konuşarak onun bu kararı almasındaki sebebi sormuş ve onu bu kararından
vazgeçirmiştir.330 Onun bu tutumu devlet başkanının uygulamalarını beğenmeyerek
ona muhalefet edenlerin, bir güce dayanmadan, fiilî bir saldırıya geçmeden bu ve
benzeri

karşı

çıkışlarının

bağy

suçu

kapsamında

değerlendirilemeyeceğini

göstermektedir. Bir rivâyete göre de Hz. Âişe Abdullah b. Şeddâd’a Hz. Ali’nin Hâricî
de olsalar Müslüman olan bir topluluğun canına kıydığını söylemiş ve bu tutumuna
itiraz etmiştir. Abdullah da ona: “Vallahi onlar yol kesmedikçe, kan akıtmadıkça Ali
onlara bir şey yapmadı.” demiştir.331 Ancak Hâricîler yeryüzünde fesat çıkarıp
Müslüman kanı döktükten sonra onlarla savaş kararı alan Hz. Ali karşı karşıya
geldiklerinde dahi ilk saldırıyı kendisi başlatmamıştır. Hatta Hâricîlerle karşı karşıya
geldikleri esnada emân bayrağını Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye vermiş, o da bayrağı kaldırıp
şöyle demiştir: “Kim bu bayrağın altına gelirse güvendedir. Kim bu topluluğu
(Hâricîler) bırakıp Kûfe’ye ya da Medâin’e giderse güvendedir.”332 Yani son ana kadar
onlarla savaşmaktan kaçınmış bilhassa Müslüman kanı dökmekten imtina etmiştir.
Tüm bu yaşananlara büyük çerçeveden bakacak olursak; yukarıdaki şartlar
içerisinde şer’î bir hükmün yerine getirilemeyişi, bu konudan şikâyetçi olanların
başkaldırmalarına gerekçe olamaz. Hz. Ali’ye karşı çıkan ayaklanmanın meşrû
sayılabilmesi için, katillere apaçık destek vermesi yahut da katilleri bulmaktan kasten
yüz çevirmiş olması gerekmektedir.333
Hz. Ali bundan sonra da Hâricîlerle mücadele içinde olmuştur. Onların birçoğu
savaşlarda hayatını kaybetmiştir.334 Ancak içlerinden sağ çıkanlar da olmuştur.
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Bunlardan Abdullah b. Mülcem isimli Hâricî, Hz. Ali evinden çıktığı esnada ona
saldırmış ve yaralamıştır. Aldığı yarayla evine götürülen Hz. Ali iki gün sonra hayatını
kaybetmiştir. İbn Mülcem’in de öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı rivâyet
edilir.335 Rivâyetler arasında İbn Mülcem’in elleri ve ayaklarının kesildiği, gözlerinin
oyulduğu ve dilinin kesildiği, daha sonra da öldüğü bilgisi de vardır.336 Bir isyanın
bağy kapsamında değerlendirilebilmesi için, isyanı tek kişinin değil bir grubun
organize etmiş olması gerekmektedir. Tek kişi olduğu takdirde had değil kısas ya da
diyet gerektiren suçlar kapsamında incelenir. Nitekim Hz. Ali de İbn Mülcem için aynı
şeyi düşünmüş ve sağ kaldığı takdirde cezâsını kendisinin vereceğini ölürse de kısas
uygulanmasını vasiyet etmiştir. Kendisini öldürmeye teşebbüs etmiş dahi olsa İbn
Mülcem hapsedildiği esnada ona yiyecek ve içecek verilmesini emretmiş ve eğer
yaşarsa onu affedebileceğini de dile getirmiştir.337 Kendisi ölürse İbn Mülcem’in de
öldürülmesini istemesinin sebebi hem Kurân-ı Kerîm’in emri olan kısas hükmünün
uygulanması hem de âsîlerin faaliyetlerinin karşılıksız bırakılmayacağını gösterip
geride kalan isyancıların cesaretini kırmak olabilir. Kısas, mağdur olan tarafa verilmiş
bir haktır. Üstelik devlet yöneticisine karşı işlenen bir suç olması hasebiyle de en
makul cezâ kısas uygulanmasıdır.
Râşid Hâlifelere hilâfetleri döneminde küçük çapta isyanlar olmuş,
faaliyetlerine itirazlar yükselmiş, hatta aleyhlerinde propaganda yapılmıştır. Ancak
fiilî bir şiddete dönüşmediği müddetçe halîfeler bu itirazları hoşgörüyle
karşılamışlardır. Hâricîlerden bir adam Hz. Ali namaz kılarken ona şu âyeti
okumuştur: “Andolsun eğer Allah’a ortak koşarsan işlerin şüphesiz boşa gider ve
hüsranda kalanlardan olursun.”338 Hz. Ali de ona şu âyetle karşılık vermiştir: “Sabret
ki Allah’ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife
almasınlar.”339 Hâricîler Hz. Ali’ye biat etmedikleri gibi onu küfürle itham ettikleri
halde o, ancak silahlanıp yeryüzünde fesat çıkarmaya başladıkları zaman harekete
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geçmiş ve onlara gereken müdahaleyi yapmıştır. Cemel ve Sıffin savaşları için de
durum böyledir. Ne zaman ki Hz. Ali’ye biat etmeyen topluluk genişleyip
silahlanmaya ve tehdit unsuru oluşturmaya başlamışsa isyanları güçle bastırma yoluna
gidilmiştir.
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1. ZİNÂ CEZÂSI
1.1. HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİ
Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn dönemine baktığımız zaman, zinâ
suçunun teşhir veya şikâyet edilmesinden çok gizlenmesi uygun görülüyordu. Bu
konuda Allah Rasûlü’nün “Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da
kıyamet gününde onun ayıbını örter.”340 hadisi etkili olmuştur. Diğer suçların tespit
edilmesi ve uygulanması teşvik edilirken zinâ suçunun gizlenmesi ve zânîlerin
tövbe etmesi istenmiştir. Hz. Ebû Bekir de mürtedlerle giriştiği mücadeleye kıyasla
diğer suçlara daha ılımlı bakmış, irtidat edenlerin tespit edilip cezâlarının ısrar
etmeleri halinde hemen verilmesini istemesine rağmen, kendisine getirilen zinâ
davaları üzerinde bu ölçüde durmamıştır.341 Bir rivâyete göre Hz. Peygamber
zamanında recmedilen Mâiz b. Mâlik suçunu ilk başta Hz. Ebû Bekir’e itiraf
etmiştir. Hz. Ebû Bekir de ona “Bu olayı benden başkasına anlattın mı?” diye
sormuş, Mâiz “Hayır.” demiştir. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir “Allah’a tövbe et ve
suçunu gizle. Allah, kullarının tövbesini kabul eder.” demiştir.342 Ancak suçlu
olduğu kesinleşen zânîlere de gereken cezâyı vermiş, suçun meşrûluk kazanmasını
istememiştir.
Hz. Ebû Bekir kendisine getirilen zinâ suçlarında zânî ya da zâniye bekârsa
Kur’ân-ı Kerîm’de geçen celde cezâsını uygulamıştır. Ancak recm cezâsını
uyguladığına dair bir rivâyete rastlamadık. İleride de görüleceği üzere kendisine
gelen zinâ davalarında recm cezâsı uygulamaya gerek görmemiştir. Hz. Ebû Bekir,
Hz. Peygamber döneminde Mâiz b. Mâlik’in suçunu itiraf ve recim sürecine
tanıklık ettiği için uygulamada ridde olaylarındaki gibi yapmamış, kendi ictihadına
pek başvurmamıştır.
İkrah yani suça zorlama, cezâyı kaldıran unsurlardandır. Kişi yapmaya ya da
söylemeye zorlandığı, mecbur bırakıldığı şeyden sorumlu tutulmaz. Zinâ suçu söz
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konusu olduğunda da bu durum değişmez. Bir gün Hz. Ebû Bekir’e zinâya
zorlanmış bir kadının davası getirildi. Hz. Ebû Bekir onu kendisiyle zinâ yapmaya
zorlayan adama celde cezâsı uyguladı ve onu sürgün etti. Ancak kadına herhangi
bir cezâ vermedi.343 Ortada gerçekleşmiş bir zinâ olmasına rağmen suçun kadının
iradesi dışında gerçekleşmiş olması ondan yükümlülüğün kalkmasını sağlamıştır.
Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi cezâî müeyyidelerin uygulanmasının temel
şartlarından biri de suçun bilerek işlenmiş olmasıdır. Suçluluğu tespit edilmiş
kişilere dahi tövbe etmesi için mühlet veren yahut işlediği suçu saklamasını isteyen
Hz. Ebû Bekir de böyle bir durumda kadına cezâ vermemeyi uygun bulmuştur.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz Lût kavminin yaptığı işi
yapan birilerini görürse onları öldürsün.”344 Lût kavmi livâta yaparak Allah
Teâlâ’ın lanetini üzerine çekmiş ve helâk olmuş bir topluluktur. Livâta, Hulefâ-i
Râşidîn’in zinâ kapsamında değerlendirip cezâlandırdığı suçlardan biridir. Hz. Ebû
Bekir’in komutanı Hâlid b. Velîd fethettiği bölgelerde erkeklerin livâta yaptığını
görmüş ve bu durumu halîfeye bir mektupla bildirmiştir. Hz. Ebû Bekir karar
vermeden önce mektubu sahabeye okumuş ve onlarla istişâre etmiştir. Hz. Ali şöyle
demiştir: “Bu öyle bir kötülüktür ki Lût kavminden başka hiçbir millet daha
önceden bu kötülüğü yapmamıştır. Elbette Allah’ın Lût kavmini neyle helak ettiğini
biliyorsunuz. Benim görüşüm, erkek erkeğe ilişki yaşayanların yakılarak
öldürülmesi yönündedir.” Sahabeden bu görüşe itiraz eden olmayınca Hz. Ebû
Bekir, Hâlid b. Velîd’e mektup yazarak livâta suçunu işleyenlerin tövbeye
çağırılmalarını, kabul etmedikleri takdirde yakılarak öldürülmelerini emretmiştir.
Bir başka rivâyete göre önce taşlanarak öldürülmeleri, sonra yakılmaları
emredilmiştir. Hz. Ebû Bekir’in yakma cezâsını, Allah’ın Lût kavmini yakarak
cezâlandırması sebebiyle verdiği iddia edilmektedir.345 Livâta edenlere yakma
cezâsının, Hz. Ebû Bekir’den sonraki dönemlerde de (İbn Zübeyr, Hişam b.

Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 343; Kal’acî, Mevsûatu Fıkhi Ebî Bekir, s. 46.
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Abdülmelik) verildiği şeklinde bir bilgi vardır.346 Kur’ân-ı Kerîm’de Lût kavminin
helâkı ile ilgili “azap sağanağı, yüksek ses, taş yağmuru, üstünü altına çevirmek,
helâk taşları, gökten kötü bir azap indirmek, yerin dibine geçirmek, taş dolu
kasırga” gibi olaylara dikkat çekilmekte, yakma veya ateş yağmurundan
bahsedilmemektedir. Bu da lûtîlerin yakılması ile ilgili rivâyetlere daha temkinli
yaklaşmamız gerektiği anlamına gelir. Livâta edenlerin yakılarak azaba uğradıkları
Tevrat’ta geçen bir bilgidir. Dolayısıyla bu rivâyetler isrâiliyyât olabilir. Ayrıca Hz.
Ebû Bekir’e yakma cezâsı vermesini tavsiye eden Hz. Ali kendi hilâfeti zamanında
livâta edenleri yaktırmamış, recm cezâsı vermiştir.347 Bu durumda akıllara
“Lûtîlerin yakılmasını uygun bulan Hz. Ali neden kendi döneminde gelince onları
recmetmiştir?” sorusu gelmektedir. Hz. Ali dönemini ele aldığımız kısımda da
görüleceği üzere bu konuda bir cevaba ulaşamadık. Bu sebeple, ortaya çıkan bu
tenakuz en azından metin-muhteva zâviyesinden rivâyetin güvenilirliğini şüpheye
düşürmektedir. Ayrıca livâtayı zinâ olarak kabul eden Hulefâ-i Râşidîn, cezâsının
da yakma olmadığını bilmekteydiler.
1.2. HZ. ÖMER DÖNEMİ
Hz. Ömer, Allah Rasûlü ve selefi Hz. Ebû Bekir’in kendi dönemlerinde
uyguladıkları recm cezâsını, tespit ettiği zinâ suçlarında uygulamıştır. Hz. Ömer’in
recm hakkında şöyle dediği rivâyet edilmektedir: “Recm, zinâ ettikleri açıkça görülen
veya hamilelik gibi karinelerle ortaya çıkan yahut da zinâ ettiğini itiraf eden evli erkek
ve kadına uygulanması gereken bir hükümdür.”348 Hz. Ömer bir gün minberden şöyle
hitap etmiştir: “Recm âyetini Allah’ın kitabında bulamıyorum.” deyip helak olmaktan
sakının. Rasulullah’ın recmettiği gibi biz de recmettik. Nefsim kudret elinde olan
Allah’a and olsun ki insanlar “Ömer Kur’ân’a ekleme yaptı.” demeyecek olsalardı şu
âyeti yazardım “Bir kadınla bir adam zinâ ettiğinde ikisini de recmedin.” Biz bu âyeti
okuduk.349 Hz. Ömer’den gelen bu bilgi üzerine recm âyetinin lafzının mensuh,
İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 381.
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, a.g.e., VII, s. 189; Beyhakî, Sünen, “Hudûd”, XVII, s. 218;
Beyhakî, Ma’rifetü’s-Sünen, “Hudûd” 7, XII, s. 312, 313; İbn Hazm, a.g.e., XI, s. 381.
348
İmam Mâlik, Hudûd, 2381; Müslim, “Hudûd”, 15; Kal’acî, Mevsûatu Fıkhi Ömer, s. 374.
349
İmam Mâlik, Hudûd, 2383; Buhârî, “Muhâribîn”, 15; Müslim, “Hudûd”, 15, 16; İbn Hazm, a.g.e.,
XI, s. 236, 237 Beyhaki, Ma’rifetü’s-Sünen, “Hudûd” 2, XII, s. 278; İbn Kudâme, a.g.e., XII, s. 309.
346
347

91

hükmünün kalıcı olduğu şeklinde bir görüş ortaya çıkmıştır.350 Bu rivâyet Hz.
Ömer’den birden fazla tarîkle gelmiş olup, aralarında eleştirilen râviler olsa da cerh ve
ta’dil alimlerinin çoğu rivâyeti sahih kabul etmiştir.351
Hz. Ebû Bekir’in dinden dönenlere verilecek cezâda gösterdiği hassasiyet gibi
Hz. Ömer de zinâ suçunda hassas davranmıştır. Bir gün Hz. Ali (başka bir rivâyete
göre Muaz b. Cebel) Hz. Ömer’in yanına gitmiş, hamile bir kadının recmedilmek üzere
tutulduğunu görmüştür. Bunun üzerine Hz. Ömer’e “Ey mü’minlerin emîri, niçin bu
kadını recmediyorsun? Senin bu kadın üzerinde hükmetmeye hakkın var, ama
karnındaki çocuk üzerinde hüküm vermeye hakkın yoktur.” demiştir. Onun önerisiyle
kadının

çocuğu

doğurmasını

beklemişler

ve

kadını

doğumdan

sonra

recmetmişlerdir.352 Kadının hamile olması, Hz. Ömer’in zinâ suçunun işlendiğinden
emin olması açısından güçlü bir karinedir. Ancak her ne kadar suçu sabit bile olsa
kadının cezâsını anne karnındaki çocuğun çekmemesi için çocuk doğana kadar
beklemişlerdir. Sadece recm değil celde gibi darp içeren cezâlarda da hamile kadının
çocuğunu doğurmasını beklediklerine dair rivâyetler mevcuttur.353 Başka bir karîne de
erken doğumdur. Çocuğun vaktinden önce doğmuş olması zinâ isnadıyla yargılanan
kadın için güçlü bir karinedir. Şu rivâyet meseleye açıklık getirecektir: Bir gün altı
aylık iken doğum yapmış bir kadını, zinâ yaptığı gerekçesiyle Hz. Ömer’e
getirmişlerdir. Hz. Ömer, kadının recmedilmesine hüküm vermişken Hz. Ali buna
engel olup şöyle demiştir: “Bu doğru bir karar değildir. Aziz ve Celil olan Allah
Kur’ân’da şöyle buyuruyor ‘…Taşıması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer.’354 Bebek,
anne karnında altı ay kalır, sütten kesilmesi de yirmi dört ay sürerse otuz ay
tamamlanmış olur.” Bu açıklamalardan sonra Hz. Ömer, kadını serbest bırakmıştır.355
Zinâ suçunun bir başka tespit yöntemi ikrar, yani itiraftır. Bununla ilgili bir
örneğe Hz. Ömer döneminde rastlamaktayız. Hz. Ömer Şam’da iken bir adam onun
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yanına gelip karısını başka bir adamla yakaladığını iddia etmiştir. Hz. Ömer de Ebû
Davud el-Leysi’yi (bir rivâyete göre Ebû Vâkıd el-Leysi) kadına göndermiş ve onu,
kocasının iddiaları hakkında bilgilendirmiştir. Yanındakiler kadının bu suçlamayı
inkâr etmesini istemesine rağmen kadın, suçunu kabul etmiştir. Hz. Ömer durumdan
haberdar olunca kadını recmettirmiştir.356 Bu örnekte de Hz. Ömer kadının yaptığı bir
ikrarı yeterli görmüş, dört defa tekrarlatmamıştır. Kadının recmedilmesinde kocasının
şikâyetinden çok, kadının ikrârı etkili olmuştur. Şayet kadın zinâ iddiasını inkâr etmiş
olsaydı Hz. Ömer bu suçun işlendiğine dair dört şahit isteyecekti. Fakat muhtemelen
kocadan başka şahit bulunamayacağından, kadına recm cezâsı uygulanmayacaktı. Bu
durumda eşler arasında liân uygulaması yapılacaktı.357 Suçlarda, bilhassa zinâ suçunda
şahitlik önemli bir unsurdur. Bu sebeple Mâiz’in ikrarına rağmen dört defa geri
çevrilmesine karşın hem Hz. Peygamber zamanında çalışanının oğluyla zinâ eden
kadından hem de Hz. Ömer’in recmettirdiği bu kadından bir defa ikrar alınması yeterli
görülmüş olabilir. Zira rivâyetlerdeki iki kadının da ortak özelliği ikrarlarıyla beraber
zinâ yaptıklarına dair şahitlerinin olmasıdır.
Söz konusu şahitlik olduğunda şahit aranan diğer hadlerde iki şahit yeterliyken
zinâ suçunda dört şahit istenmektedir. Bir gün Hz. Ömer’e Basra valisi Muğîre b.
Şu’be’nin Benî Hilâl kabîlesinden Ümmü Cemîl isimli bir kadınla zinâ ettiğini iddia
eden dört kişi gelmiştir. Bunlar Ebû Bekre b. Mesruh, Şibl b. Ma’bed b. Ubeyd elBecelî, Nâfi’ b. Hâris ve Ziyâd b. Ubeyd’dir. Hz. Ömer hemen Muğîre’ye kendisi
hakkında önemli bir şey duyduğunu bildiren ve acilen yanına çağıran bir mektup
yazmıştır. Muğîre kendisi hakkında yapılan şikâyete itiraz edip o kadının Ümmü Cemil
değil kendi karısı olduğunu iddia etmiştir. Hz. Ömer şahitlerin hepsine tek tek
sormuştur. Ebû Bekre, Şibl b. Ma’bed ve Nâfi’, Muğîre aleyhinde şahitlikte bulunup
olayı bizzat gördüklerini söylerken Ziyâd “Ben çirkin bir manzara gördüm.” demekle
yetinmiştir. Ayrıca Ziyâd’ın Muğîre b. Şu’be ile gördükleri kadının Ümmü Cemil
olduğundan emin olmadığı sadece ona benzettiği şeklinde bir açıklaması da vardır. Bu
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durumda kadının, Muğîre’nin kendisini savunurken söylediği gibi kendi karısı olma
ihtimali güçlenmiştir. Rivâyetlere göre dördüncü şahidin açıklamasından sonra Hz.
Ömer

tekbir

getirmiştir.

Muğîre,

aleyhinde

şehadet

edenlerin

hemen

cezâlandırılmasını isteyince Hz. Ömer ona: “Sus! Vallahi eğer şâhitlerin şehâdeti
tamamlansaydı seni recmederdim.” demiştir. Şahitlik şartı tamamlanmadığı için Ziyâd
dışındaki üç şahide hadd-i kazif (iftira cezâsı) uygulanmıştır.358
Her suç gibi zinâ da tespitinde titizlik gösterilmesi gereken bir suçtur. Bu
yüzden Allah Teâlâ bu cezânın tespiti için iki değil dört şahit getirilmesini istemiştir.
Ayrıca bu dört şahidin olaya bizzat tanık olmuş olmaları gerekmektedir. Birinin bile
gördüğünden emin olmaması suçlamayı asılsız hale getirdiği gibi şahitlik yapanlara da
kazif cezâsı uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Hz. Ömer de kendisine gelen dört
şahitten üçünün olayı kesin gördüklerine dair kullandıkları lafızların yanında Ziyâd’ın
gördüğünü “çirkin bir olay” şeklinde açıklaması sonucunda Muğîre’ye recm cezâsı
uygulamamış, onun aleyhine şahitlik eden üç kişiye sopa vurdurmuştur. Rivâyetlere
göre Hz. Ömer şahitlere kazif cezâsı uyguladıktan sonra Ebû Bekre gelip ona: “Eğer
başka bir şahit daha gelseydi kabul edip Muğîre’ye recm cezâsı verir miydin?” diye
sormuş, Hz. Ömer de ona şöyle cevap vermiştir: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a
yemin ederim ki verirdim.”359
İşlenen bu gibi suçların gizli tutulması Hz. Ömer’in de tercih ettiği bir
durumdu. Suçlulara hak ettikleri cezâyı vermeye çabalasa da başlangıçta suçun
yayılmamasını ve gizlenmesini istedi. Hz. Ömer zinâ yaptığı gerekçesiyle aleyhinde
şâhitlik edilen Muğîre b. Şu’be’yi Basra valiliğinden azlettiğini bildiren bir mektupla
beraber Muğîre’yi neden görevden aldığını bildiren bir mektup daha gönderdi ve halka
okunmasını istedi. Mektupta yeni valinin Ebû Mûsa el-Eş’arî olduğu haber verilmekte
ancak Muğîre’nin olayından bahsedilmemektedir. Hz. Ömer kendi valisinin böyle bir
olayla yargılanmasını hoş görmediğinden ve suçun yaygınlık kazanmasını,
meşrûlaşmasını engellemek istediğinden Muğîre’nin suçu tam ispatlanmasa da bunun
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gizli kalmasını istedi.360 Hadlerin kamu yararıyla doğrudan ilişkili olduğu, Hz.
Ömer’in bu tavrından da anlaşılmaktadır. Çünkü Muğîre b. Şu’be’ye zinâ suçunun
sadece isnad edilmesi ama ispatlanamaması dahi onun, Basra halkının sorumluluğunu
üstlendiği valilik görevinden azledilmesine sebep oldu. Halkın idaresini üstlenmiş
birinin adının böyle bir olaya karışması toplumda var olan ahlâkî düzeni sarsacağından
Hz. Ömer bu şekilde bir önlem aldı.
Akıl hastalarına ve çocuklara had cezâsı uygulanmayacağından bahsetmiştik.
Rivâyete göre bir gün Hz. Ömer’e zinâ etmiş akıl hastası bir kadın getirilmiş, Hz. Ömer
onun recmedilmesine karar vermiştir. Kadın recmedilmek üzere götürülürken Hz. Ali
durumu görmüş ve kadının nereye götürüldüğünü sormuştur. Yanındakiler
recmedilmeye götürüldüğünü söyleyince Hz. Ali acele etmemelerini söylemiş ve Hz.
Ömer’e giderek “Ey mü’minlerin emîri! Sen bilmez misin ki üç sınıf insandan hüküm
(sorumluluk) kalkmıştır. Uyanana kadar uyuyandan, iyileşinceye kadar deliden, buluğ
çağına gelene kadar çocuktan.” diye çıkışmıştır. Hz. Ömer “Evet, öyle olduğunu
biliyorum.” deyince Hz. Ali “Öyleyse şu kadının suçu yoktur. Bırak gitsin.” demiştir.
Hz. Ömer de kadına verdiği recm cezâsından caymıştır.361
Hadlerin düşmesi için bir başka sebep de cehalet, yani yaptığının haram
olduğunu bilmemektir. Had suçu işleyen kişi bunun haram olduğunu bilmiyorsa had
tatbik edilmez.362 Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, bu konuda şöyle demişlerdir:
“Haram olduğunu bilmeden suç işleyen kişiye had cezâsı verilmez.”363 Bu sebeple
halîfeler ve kadılar işlenen suça cezâ tatbik etmeden önce kişinin haram olduğunu bilip
bilmediğini ölçmüşlerdir.364 Ordu komutanı Ebû Ubeyde b. Cerrah bir mektup yazarak
kendisine zinâ itirafıyla gelen bir adam hakkında Hz. Ömer’e sormuştur. Hz. Ömer
ona cevaben yazdığı mektupta başta zinânın haram olduğunu bilip bilmediğini
sormasını istemiştir. Eğer adam bildiğini söylerse ona gereken cezâyı vermesini,
bilmediğini söylerse ona haram olduğunu öğretmesini istemiştir. Eğer bundan sonra
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aynı cezâyı tekrarlarsa had uygulamasını emretmiştir.365 Yine bir gün Hz. Ömer’e
iddet süresindeyken evlenen bir kadın getirilmiştir. Hz. Ömer karı-kocaya “Bunun
haram olduğunu bilmiyor musunuz?” diye sormuş onlar da bilmediklerini
söylemişlerdir. Bunun üzerine Hz. Ömer “Eğer bilseydiniz sizi recmederdim.” demiş
ve onları ayırmıştır. Adama da uyarı mahiyetinde celde cezâsı vermiştir.366 Allah Teâlâ
insanı bilmediklerinden sorumlu tutmamıştır. Ancak bilmeyi ve ona göre amel etmeyi
öğütlemiştir. Bu yüzden cehaletin arkasına sığınıp sorumluluklardan kaçmak kişinin
kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Hz. Ömer de ilkinin cehalet, yani
haram kılındığının bilinmemesi sebebiyle gerçekleşen zinâ suçunu affetmiş fakat
tekrarlanması halinde artık cehalet ortadan kalkacağından gerekli görülen cezânın
uygulanmasını istemiştir. Ayrıca cehalet sebebiyle işlenmiş olsa dahi suçu cezâsız
bırakmamış, uyarı amaçlı cezâlar tatbik etmiştir.
Herhangi bir davada kişinin suçlu bulunması için suçu kendi hür iradesiyle
işlemiş, yani buna zorlanmamış olması gerekir. Eğer suçta ikrah tespit edilmişse cezâ
verilmez.367 Nitekim Hz. Ömer’e zinâ suçuyla getirilen bir kadın olayın uyku
halindeyken gerçekleştiğini, kendi iradesi olmadığını söylediğinde Hz. Ömer kadını
serbest bırakmıştır.368 Yine bir gün Hz. Ömer’e zinâ itirafında bulunmak için bir kadın
gelmiştir. Hz. Ömer kadından dört defa ikrar almış ve sonunda recmedilmesini
emretmiştir. Bunu haber alan Hz. Ali, Hz. Ömer’e gelip “Cezâ vermeden önce kadına
zinânın ne olduğunu sor. Belki de bir mazereti vardır.” demiştir. Kadına sorduklarında
olayı şu şekilde anlatmıştır: “Ben, ailemin devesiyle dışarı çıktım. Deve çobanı da
yanımdaydı. Bir süre sonra benim suyum tükendi ve çobandan su istedim. Onunla zinâ
yapmam karşılığında bana su vereceğini söyledi. Kabul etmedim ama benimle zorla
zinâ etti.” Bu olayı duyunca Hz. Ali şöyle tepki vermiştir: “Allahu ekber! Bana göre
bu kadının mazereti var.” deyip, Bakara Suresi’nin 173. âyetini369 delil olarak
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göstermiştir ve kadın serbest bırakılmıştır.370 Bu âyete göre kişinin yapmak zorunda
kaldığı kötü ve çirkin bir işten dolayı ona günah yoktur. İnsan iradesini kullanabildiği
müddetçe yaptıklarından sorumlu olur. Sorumlu olduğu kadarıyla yargılanır. İşlediği
suçların gerektirdiği cezâî müeyyidelere katlanır. Ancak kişiye kendi iradesinin yer
almadığı amellerinin cezâsı verilmez. En nihayetinde kötü bir iş yapmış olsa dahi,
kendi kararıyla yapmadığı için cezâyı yapan değil yaptıran almalıdır. Bu örnekte de
Hz. Ali kadının bir mazereti olması ihtimalinden hareketle aslında zinâya razı
olmadığını öğrenmiş ve Hz. Ömer’in kadını recmettirmesini engellemiştir.
Hz. Ömer döneminde uygulanan recm cezâlarının geleneğin etkisiyle ortaya
konan ictihadî cezâlar olduğu iddiası isabetsiz bir görüştür.371 İslâm hukukunda örfün
alınan kararlar üzerindeki etkisi büyük olsa da söz konusu had cezâları olunca Allah
hakkı devreye girmektedir. Hz. Ömer’in şarap içme cezâsını kırk sopadan seksen
sopaya çıkarması, teravih namazının yirmi rekât olarak ve cemaatle kılınmasını
istemesi,372 onun bazı uygulamalar üzerinde kendi ictihadını kullandığını gösteriyor
olsa da recm gibi karar vermesi ve uygulanması zor olan bir cezâyı Allah hakkıyla
ilgili olduğu için değil de örf gereği vermiş olduğunun düşünülmesi, Allah hakkının
hafife alınması demektir ki bu Hz. Ömer gibi vazifesini Allah korkusuyla yapan bir
liderden beklenen bir tavır değildir. Ayrıca recm cezâsını sadece Hz. Ömer değil Hz.
Peygamber ve diğer Râşid Halîfeler de uygulamıştır. Böyle bir iddia şarkiyatçıların ve
İslâm’da kusur arayanların işini kolaylaştırmaktadır. Nitekim onlar da recm cezâsının
Yahûdî hukukunun etkisiyle tatbik edildiğini savunmaktadırlar. Ayrıca Hz. Ömer tüm
şartları iyice değerlendirdikten sonra hüküm vermiş ve Hz. Peygamber ve Hz. Ebû
Bekir’in yaptığı gibi affetmeyi ön planda tutmuştur. Kendisine zinâ itirafıyla gelen bir
adama “Eğer benden önce başkasına söylemediysen bu günahını gizli tut. İnsanlar
ayıplar, fakat Allah ayıplamaz. Sen Allah’a tövbe et ve bunu kimseye söyleme.”
demiştir.373 Aynı Hz. Ömer’in livâta edenleri recmetmediği, sadece dayak ve boykot
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cezâsı verdiği bilgisi yer almaktadır.374 Bu da aslında onun gerekmedikçe recm cezâsı
uygulamadığını göstermektedir.
1.3. HZ. OSMAN DÖNEMİ
Hz. Osman, kendisine zinâ şüphesiyle getirilen kişilere cezâ verirken Kur’ân
ve sünnet ışığında, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in uygulamaları doğrultusunda hareket
etmiştir. Gerekli gördüğünde zinâ edenlere recm cezâsı vermiştir.
Zinâ suçunun işlendiğine dair güçlü karînelerden biri olan erken doğum her
zaman zinâ yapıldığını göstermez. Erken doğum yapan her kadına zinâ isnad
edilmeyeceği bir gerçektir. Ancak kadının kocası böyle bir şikâyette bulunur da kadın
erken doğum yaparsa bu iddianın doğruluğunu tespit etme yoluna gidilir. Böylece
erken doğum yapan bir kadına zinâ isnad edildiğinde suçu tespit edildikten sonra recm
cezâsı verilir. Rivâyete göre Hz. Osman’a altıncı ayda doğum yapmış bir kadın zinâ
isnadıyla getirildi, Hz. Osman da kadına recm cezâsı verdi. Abdullah b. Abbas Hz.
Osman’a itiraz edip “…Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler…”375 ve
“…Taşıması ile sütten kesilmesi otuz ay sürer…”376 âyetlerini hatırlatıp altı ay anne
karnında, yirmi dört ay da emzirmeyle geçen sürenin toplamda otuz ay edeceğini, yani
kadına yapılan bu zinâ isnadının şüpheli olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hz. Osman,
kadını serbest bıraktı.377 Başka bir rivâyete göre Hz. Osman kadının serbest
bırakılması için adam gönderdi; ancak kadının recmi gerçekleştirilmişti.378 Görüldüğü
üzere Hz. Osman zâniyeye recm cezâsı vermiştir. Ancak uygulanıp uygulanmadığı
kesin değildir. Hz. Osman’a yapılan bu itirazın karşılık bulması ve onun cezâyı tatbik
etmekten vazgeçmesi verilen had cezâlarının şüphe sebebiyle düşebileceğinin
kanıtıdır. Bu durumda zinâ suçuyla yargılanan bu kadının ancak kendi itirafı
sonucunda veya dört şahit getirilmesi durumunda recmedilmesi mümkündür. Aksi
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takdirde kadın şüpheli bir suçlama sebebiyle recmedilmiş olur ki bu, ahlâkî
meziyetleriyle öne çıkan Hz. Osman’ın vermeyi göze alacağı bir karar değildir.
1.4. HZ. ALİ DÖNEMİ
Hz. Ali de kendinden önceki halîfeler gibi zinâ konusunda hassas davranmış,
tüm şartların gerçekleşmiş olmasına dikkat etmiştir. İftira, cehâlet, şahitlerin
ifadelerinin tam olmaması yahut sayılarının yetersiz olması gibi konular üzerinde
titizlikle durmuştur. Bununla alakalı rivâyetlerden birinde bir kadın Hz. Ali’ye gelip
kocasının, kendi cariyesiyle zinâ ettiği iddiasında bulunmuştur. Hz. Ali de kadına
“Eğer doğru söylüyorsan kocanı recmedeceğiz. Yalan söylüyorsan sana seksen sopa
vuracağız.” demiştir.379 Bu rivâyet bize Hz. Ali’nin şartlar gerçekleştiği takdirde recm
cezâsı vermeyi gerekli gördüğünü göstermektedir. Benzer bir rivâyette de Şam’da bir
adam karısını zinâ ederken yakalamış ve onu (ya da zinâ ettiği adamı) öldürmüştür.
Muaviye, Ebû Mûsa el-Eş’arî’den durumu Hz. Ali’ye bildiren bir mektup yazmasını
istemiştir. Hz. Ali de cevaben şöyle demiştir: “Ya bana dört şahit getirirsin ya da
adamın (yahut kadının) ölüsünü.”380 Bu şahıslara ne olduğu hakkında bakılan
kaynaklarda bir bilgiye rastlanmasa da rivâyetler Hz. Ali’nin kendisine getirilen zinâ
davalarına karşı gösterdiği titizliğin anlaşılması açısından önemlidir.
Zinâ suçunun gerçekleşmiş olması için belirtilen şartların tamamlandığı
durumlarda recm cezâsını tatbik eden Hz. Ali’ye bir gün Hemedân’dan Şurâha adında
bir kadın hamile olduğu halde geldi ve zinâ yaptığını itiraf etti. Hz. Ali herhangi bir
cezâ belirlemeden önce kadına “Belki zinâ ettiğin adam seni bu işe zorladı.” dedi.
Kadın “Hayır.” cevabını verdi. Hz. Ali “Belki bu adam senin kocandır ve bizim
düşmanlarımızdan biri olduğu için sen onu bizden sakladın.” dedi, kadın yine “Hayır.”
cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Ali çocuk doğana kadar kadını hapsetti. Doğduktan
sonra perşembe günü celde cuma günü de recm cezâsını uyguladı. Neden iki cezâyı da
uyguladığını soranlara da “Allah’ın emrine göre celde cezâsını, Rasûlü’nün sünnetine
göre de recm cezâsını tatbik ettim.” dedi. Şurahâ recmedildikten sonra cenaze namazı
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kılındı.381 Daha önce verilen recm cezâlarında olduğu gibi halîfe burada da aynı
yöntemle yani olabilecek her türlü şüpheli durumun üzerinden geçerek, sorular sorarak
zinânın gerçekleşmemiş olma ihtimalini göz önünde bulundurmuş, cezâ konusunda
hemen karar vermemiştir.
Uygulanan bazı hadlerin bu suçu işleyenin günahına kefâret olacağına dair bir
görüş bulunmaktadır. Hz. Ali de bu görüşü savunur. Şöyle ki Abdurrahman b. Ebî
Leyla, Şurahâ hakkında konuşmuş, Hz. Ali de onu uyarıp şöyle demiştir “Bu kadın bu
cezâsından sonra cezâ görmeyecektir. Çünkü Kur’ân’da Allah’ın indirdiği bir had
kime uygulanırsa sahibi için kefâret olur. Tıpkı borcun ödenmesi gibi.”382 Hz. Ali’nin
bu şekilde düşünmesine sebep Allah Rasûlü’nün şu hadisidir: “Allah’a hiçbir şeyi
ortak koşmayacağınıza, çalmayacağınıza, zinâ yapmayacağınıza dair bana söz verin.
Kim sözünü tutarsa karşılığı Allah’tandır. Kim de bunlardan birini yapıp
cezâlandırılırsa bu cezâ onun günahına kefâret olur.”383 Ancak hadlerin kefâret
olamayacağını söyleyenler de vardır. Onların dayanağı da “Yine onlar ki Allah ile
beraber tuttukları başka bir ilâha yalvarmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız
yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahının cezâsını bulur.”384 âyeti ve
yeryüzündeki düzeni bozmaya çalışanlara verilmesi gereken dünyevî cezâların
sayılmasının ardından bu kişileri ahirette bekleyen sonu da belirten “…bu onların
dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.”385 âyetidir. Bize
göre de cezâların kefaret olup olmaması işlenen suçun ağırlığına göre değişir. Zira
hırâbe suçundan ele geçirilen kişi dünyada devlet reisi tarafından âhirette de Allah
Teâlâ tarafından cezâlandırılacaktır.386
Recmine hükmedilen kişiye önden celde cezâsı verilmez. Bu şekilde bir
uygulamanın hem naslarda hem de uygulamalarda bir karşılığı yoktur. Çünkü recm
cezâsı diğer hadleri ortadan kaldırır. Nitekim Hz. Ömer “Recm, evli olduğu halde zinâ
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edenler için Allah’ın kitabında var olan bir hükümdür.” derken de celde cezâsından
bahsetmemiştir.387 Şurahâ’nın recmedilmesinde Allah Rasûlü ve diğer halîfelerde
görmediğimiz bir uygulamaya rastlıyoruz. Aynı kişiye hem celde hem recm cezâsının
uygulanması âyet ve hadislerle saptanmış bir durum olmamasına rağmen Hz. Ali,
Şurahâ’yı hem celde cezâsına çarptırmış hem de recmetmiştir. Sonraki dönemlerde de
bu cezâyı bu şekilde tatbik eden bir halîfe veya böyle tatbik edilmesini uygun gören
bir âlim de olmamıştır.388
Hz. Ali de Hz. Ebû Bekir gibi livâta edenlerin öldürülmesini uygun bulmuştur.
Ancak Hz. Ebû Bekir’in uyguladığı iddia edilen yakma cezâsı yerine recm cezâsı
tatbik etmiştir.389 Âlimlerin çoğunluğuna göre de lûtîlerin yakılmak yerine recm
cezâsına çarptırılmaları uygun görülmüştür.
Hz. Ali kendisine getirilen ve had cezâsı gerektiren tüm davalarda suçlulara,
yaptıkları şeyin haram olduğunu bilip bilmediklerini sormuştur. Bilenlere gereken
cezâyı tatbik etmiş bilmeyenlere ise ya ta‘zir uygulamış ya da serbest bırakmıştır. Bir
gün Hz. Ali’ye kocası olduğu halde bunu gizleyen ve başka bir adamla evlenen bir
kadın getirilmiştir. Hz. Ali yaptığı şeyin haram olduğunu bildiği ve suçu sabit olduğu
için kadına recm, evlendiği adama da celde cezâsı tatbik etmiştir. 390
Şüphe, hadleri düşürür kaidesi gereğince Hulefâ-i Râşidîn, içerisinde şüphe
bulunan had suçlarına cezâ tatbik etmemiştir. Hz. Ali’nin hilâfeti zamanında bir
adamla bir kadın zinâ yaptıkları iddiasıyla onun huzuruna çıkarılmışlardı. Adam
kadının, kendi karısı olduğunu söyledi. Hz. Ali de bu şüpheli durum sebebiyle onlara
had cezâsı uygulamadı.391 Ancak maslahat söz konusu olduğu zamanlarda şüphe bile
olsa had uygulamış ve valilerine de uygulamalarını söylemiştir. Bununla ilgili bir
rivâyete göre bir adam savaştan sonra elde edilen ganimetten humus denilen beşte bir
payı olduğu halde gidip bir cariyeyle birlikte olmuştur. Normalde cariyenin de adamın
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ganimetleri arasında olup olmadığı şüpheli olduğu halde Hz. Ali bu şüpheyi dikkate
almamış ve ona had uygulamıştır. Başka bir zaman da Hz. Ali’ye karısının cariyesiyle
birlikte olan bir adam getirilmiştir. Yine adamın, karısının malına sahip olabilme
şüphesini dikkate almadan sanki yabancı biriyle zinâ etmiş gibi olduğunu ve adama
had uygulanması gerektiğini söylemiştir. Hatta Abdullah b. Mes’ûd şüpheli olduğu
için adama uygulanacak haddi düşürmüş, Hz. Ali ona “Eğer bana getirseydiniz onu
recmederdim.” demiştir.392 Onun bunu, toplumun maslahatını düşünerek yaptığını
söyleyebiliriz. Zira Hz. Ali mülkiyet şüphesi olduğu gerekçesiyle haddi düşürseydi
toplumda bu tür durumların yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilirdi. Yani fesadın
şuyû‘ bulmaması adına cariyeler hakkında var olan mülkiyet şüphesini dikkate almadı.
Hz. Ali zimmet ehline zinâ suçundan dolayı had uygulanmayacağı
görüşündedir. Ona göre zimmet ehli kendi şeriatlerine göre yargılanmalıdırlar. Bir gün
Muhammed b. Ebû Bekir Hz. Ali’ye mektupla Hıristiyan bir kadınla zinâ eden bir
Müslümana ne cezâ vermesi gerektiğini sormuştur. Hz. Ali de Müslüman adama had
uygulamasını, Hıristiyan kadına da kendi şeriatinin uygun gördüğü cezâyı tatbik
etmesini istemiştir.393 Bu durum Hz. Peygamber’in Yahûdîlere recm cezâsı verdiği
olayla benzerlik arz etmektedir. Nitekim Yahûdîler de Allah Rasûlü’ne gelip bu
konuda kendi şeriatlerine göre aralarında karar vermesini istemiş ve Tevrat’ta geçen
hüküm gereği recmettirilmişlerdi.
Hz. Ali’nin fitnenin yoğun olduğu bir dönemde halîfelik yapıyor olması onu
özellikle toplumun tabanında açılacak gediklere karşı dikkatli olmaya sevk etmiştir.
İşlenen bağy suçlarında da göreceğimiz gibi Hz. Ali’nin en ufak bir hatası ya da
müsamahakâr tavrı hem toplumda bozulmalara yol açacak hem de hilâfet
müessesesinin büyük bir darbe almasına sebep olacaktır.
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2. HIRÂBE CEZÂSI
2.1. HZ. OSMAN DÖNEMİ
Hz. Osman döneminde hırâbe suçundan dolayı katil cezâsı verildiğine dair
herhangi bir bilgiye rastlanmamış olup sadece yol kesen bir hırsıza verilen hapis
cezâsıyla alakalı bir rivâyet mevcuttur. İbni Âmir’in Basra valiliği yaptığı esnada
Abdü’l-Kays kabîlesinden bir adamın Hukeym b. Cebele isminde biriyle sürtüştüğü
haberi gelmiştir. Hukeym b. Cebele yol kenarlarında gizlenen, ehl-i zimmete saldıran,
onlara zarar veren, yeryüzünde fesat çıkaran ve bozgunculuk yapan bir hayduttur.
Ondan şikâyet eden bir grup Müslüman ve ehl-i zimmet durumu Hz. Osman’a
bildirmiştir. Hz. Osman Abdullah b. Âmir’e mektup yazarak Hâkim’i ve onun gibi
olan herkesi hapsetmesini ve ıslah olana kadar bırakmamasını emretmiştir. İbn Âmir
onu hapsetmiştir.394 Detayları hakkında daha fazla bilgiye rastlayamadığımız bu olaya
bakıldığında Hukeym b. Cebele’nin herhangi bir cana kastetmediği yahut hırsızlık
yapmadığı ancak halkın emniyetini tehdit ettiği ve huzurunu bozduğu anlaşılmaktadır.
Bu sebeple katil ya da el kesme cezâları yerine sadece hapis cezâsı uygun bulunmuştur.
Başka bir rivâyette de Ebû Mûsa el-Eş’arî Hz. Osman döneminde valilik yaparken ona
bir adam gelmiş ve “Ben Allah’a ve Rasûlüne karşı bozgunculuk yapan biriyim.
Buraya yakalanmadan önce tövbe etmeye geldim.” demiştir. Hırâbe âyetinde suçlunun
yakalanmadan önce tövbe etmesi halinde affedileceğinin buyrulması üzerine Ebû
Mûsa da bu adama cezâ vermemiştir.395
2.2. HZ. ALİ DÖNEMİ
Hırâbe suçunu işleyenlere verilecek cezânın Mâide Sûresi 33.âyette
geçtiğinden bahsetmiştik. Âlimler Hz. Ali’nin âyeti şu şekilde yorumladığını
belirtmektedir: “Eğer hırsızlar silahlı bir şekilde yolu keserlerse mal çalıp bir
394
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Müslümanı öldürmedikleri takdirde tövbe edene kadar hapsedilirler. Hırsızlık yapar
fakat kimseyi öldürmezse, elleri ve ayakları çaprazlama kesilir. Hem hırsızlık yapar
hem de öldürürlerse elleri ve ayakları çaprazlama kesilir ve ölene kadar asılır. Eğer
kendisine bu cezâlar uygulanmadan tövbe ederse mallarına el konur ve had
uygulanmaz.”396 Ancak âyette yer alan “ ”اوbağlacının devlet başkanını cezâ verme
konusunda muhayyer bıraktığı anlamına geldiğini söyleyen âlimler de vardır.397
İslam’ın korumayı ilke edindiği can, mal, ırz, akıl ve dini tehlikeye sokacak her
türlü girişim Allah Teâlâ tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağın ihlali durumunda da
suçlunun en ağır şekilde cezâlandırılmasını emretmiştir. Fakat pişmanlık gösterildiği
ve aynı suçun tekrarlanmayacağına kanaat getirildiği takdirde suçlu affedilebilir.398
Rivâyetlere göre Basra valisi Hz. Ali’ye bir mektup yazıp Hârise b. Zeyd’in
bozgunculuk yaparak yol kestiğini bildirmiştir. Hz. Ali de ona cevaben yazdığı
mektupta, “Hârise ele geçirilmeden önce pişman olmuş ve yaptığı işten vazgeçmiştir.
Artık ona hayırdan başka bir muamelede bulunma.” demiştir.399 Benzer bir hadise de
Haris b. Bedr isimli şahısla yaşanmıştır. Önce fesat çıkarıp hırsızlık yapan Haris daha
sonra tövbe edip Hz. Ali’ye biat etmiş, Hz. Ali de onu bağışlamıştır.400
Hırâbe, fertlerin canına, malına ve toplumun huzuruna kast eden ciddi bir suç
olmasına rağmen tövbe ve af kapısı açık bırakılmıştır. Buna istinaden Hz. Ali de tövbe
edenleri affetmiştir. Zira daha önceden de bahsettiğimiz üzere Hulefâ-i Râşidîn’in
amacı intikam almak değil ıslah etmektir. Bu sebeple her suçta suçluya direk olarak
cezâ uygulamak yerine onları tövbeye çağırarak ıslah ve te’dib etme yolunu tercih
etmişlerdir.

İbn Kudâme, a.g.e., XII, s. 478; Kal’acî, Mevsûatu Fıkhi Ali, s. 231; Mahmesânî, a.g.e., s. 255;
Adnan Akalın, a.g.t., s. 135.
397
İbn Kudâme, a.g.e., XII, s. 478.
398
Adnan Akalın, a.g.t., s. 135, 137.
399
Mustafa Özkaya, a.g.t., s. 38.
400
Mahmesânî, a.g.e., s. 255.
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SONUÇ
İnsanın olduğu her yerde suçtan söz etmek kaçınılmazdır. Bununla bağlantılı
olarak fert ve toplumun gerek dünyevî gerek uhrevî yararı için suçun söz konusu
olduğu yerde hukuk sistemleri bazı cezâî müeyyideler tayin etmiştir. İslâm’ın vaz‘
ettiği cezâî müeyyideler canın, malın, aklın, ırzın ve dinin korunmasını esas almıştır.
Burada cezalandırmanın amacı suçluyu ortadan kaldırmak değil temel değerlerin
korunması ve toplumun huzurunun sağlanmasıdır.
İnsanlık tarihi boyunca ağır suçlara verilmesi uygun görülen cezâlardan biri de
katildir. Farklı dönemlerde farklı suçlara verilen bu cezâ temelde adam öldürme, zinâ,
hırsızlık, devlete ihanet, isyan gibi suçlarda uygulanmıştır. İslâm dininde de katille
cezâlandırılan suçlar hukukta kısas cezâsı kapsamına giren adam öldürme ve had
cezâsı kapsamına giren irtidat, zinâ, bağy, hırâbe cezâlarıdır.
İslâm hukukunda Allah hakkı olarak nitelendirilen had cezâları, keyfî
uygulamalardan uzak ve kamu yararını korumaya yönelik olmalarından dolayı bu
şekilde nitelendirilirler. Cezâî işlemler Kur’ân ve sünnet tarafından belirlendiği için
tatbik edilmesinde herhangi bir tereddüt yaşanmamakta, devlet reisinin keyfî
muamelelerine ve uygulamalarına lüzum bırakmamaktadır.
Allah Rasûlü’nden sonra onun bıraktığı devlet başkanlığı görevini devam
ettirmekle yükümlü olan Hulefâ-i Râşidîn her alanda olduğu gibi hukuk alanında da
titizlik göstermeye çalışmış, Rasûlullah’ın ve seleflerinin uygulamalarını takip
etmişlerdir. Hz. Peygamber döneminde her suçun kendisine has unsurları ve cezâları
teker teker ortaya konmuştur. Bu hususlar sonradan gelecek ümmete uygulamalı
olarak gösterilmiştir. Bunun yanı sıra Hulefâ-i Râşidîn karşılaştıkları vakaların pek
çoğunun bire bir örneğinin Hz. Peygamber döneminde yaşanmamış olmasına rağmen
cezâların tatbikinde Kur’ân ve sünnet çizgisinden çıkmamaya gayret göstermişler ve
doğru hükümler vermeye çalışmışlardır. Bu durum had cezâsını gerektiren bir suçla
karşılaştıklarında da devam etmiştir. Hz. Ebû Bekir’in mürtetlerle ve zekât
vermeyenlerle, Hz. Ali’nin isyancılarla savaşma kararı alması ilk kez karşılaştıkları bu
durumlarda Allah’ın kitabında irtidat ve bağy suçlarına verilmesi istenen cezâları
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dikkate alıp uyguladıklarını göstermektedir. Kezâ zinâ ve hırâbe suçlarında da keyfî
kararlar almamış yine Kur’ân ve sünnete başvurmuşlardır.
Bize gelen rivâyetlerden anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber suçun şuyûunun ve
meşrûlaşmasının önüne geçmek için had cezâlarının tatbikinden mümkün olduğu
kadar kaçınmıştır. Suçların ortaya çıkmasını istememiş aksine üstünün örtülüp tövbe
edilmesini uygun görmüştür. Ancak suç kendisine ulaştırıldıktan ve insanlar arasında
duyulduktan sonra suçu affetmemiş, had cezâsını gerektiren suçlarda anlaşmayı da
kabul etmemiştir. Hulefâ-i Râşidîn de Allah Rasûlü’nün uygulamasını takip ederek
bilhassa Allah hakkıyla ilgili olan bu suçların ifşâ edilmemesini prensip edinmişlerdir.
Bu sebeple suçluyu tövbeye teşvik etmişlerdir. Fakat suç ifşâ olduysa ve suçlu tövbe
etmediyse yahut hırâbe ya da bağy gibi açıkça işlenen bir suç ise gereken cezâyı tatbik
etmişlerdir. Buradan dört halîfenin de hadiselere yaklaşımı ve bunlara verilecek
cezânın icrâsı konusundaki tavırlarının birbiriyle uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.
Tabîi olarak Peygamberimiz’in hayatta olduğu Asr-ı Saadet ile Hulefâ-i Râşidîn
dönemlerini içine alan İslam devlet yönetiminde katil gerektiren had cezalarının
uygulamalarında birlik olduğu sonucuna varıyoruz.
Genel olarak bakıldığında dört halîfenin katli gerektiren bir suçla
karşılaştıklarında izledikleri yöntem öncelikle cezâyı uygulamak yerine başka bir çıkış
yolu aramak şeklindedir. Zira verilecek cezâda halîfenin hata etme ihtimali vardır ve
katil cezâsı hataya mahal bırakmayacak kadar hassas bir mevzudur. Ayrıca görülen
davalarda en ufak bir şüphenin bulunması halîfeleri cezâyı kaldırmaya sevketmiştir.
Bu, verilecek yanlış bir karar neticesinde uygulanan katil cezâsının telafisinin mümkün
olmamasından kaynaklanmaktadır. Haliyle Hulefâ-i Râşidîn katil cezâlarına daha
ihtiyatlı yaklaşmıştır.
Hem Rasûlullah hem de Hulefâ-i Râşidîn döneminde evli kişinin zinâ etmesi
halinde recm cezâsı tatbik etmişlerdir. Fakat zinâ suçunun tespiti için gerekli olan tüm
şartların tamamlanmış olmasına özen göstermişlerdir. Ayrıca bu dönemlerde tespit
edilen zinâ suçlarının hepsi ikrar ile sabit olmuştur. Yalnızca şahitlikle sabit olan bir
suç olmamıştır. Suçunu ikrar etmeye gelen zânîlere başta tövbe edip suçlarını
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gizlemeleri söylenmiş, onlar için bir çıkış aranmıştır. Ancak zânîler ikrarlarında ısrar
ederlerse ve suç halk arasında bilinmeye başlarsa recm cezâsı tatbik edilmiştir.
Hulefâ-i Râşidîn devri hadiselerinde dikkat edilmesi gereken ceza uygulaması
ise bağy ve irtidat ayrımıdır. Her ne kadar ilk bakışta mürtedlere karşı verilen
mücadelede irtidat edenlerin bâğî olduğu yahut bağy suçu işlediği zannı akıllara gelse
de irtidat, yönetime karşı bir isyan değil İslâm’ın hükümlerine karşı gelmektir.
Halîfeler zamanında yaşanan irtidat hadiseleri İslâm devletine bir karşı gelme şeklinde
okunabileceği gibi özünde bu olaylar, dinin reddedilmesi yahut dînî hükümlerin kabul
edilmemesidir. Bu sebeple her bâğînin mürted oduğu ileri sürülemeyeceği gibi her
mürtedin de bağy suçu işlediği iddia edilemez.
Rivâyet edilen bazı cezâların tatbik şekli halîfelerin Kur’ân’a ve sünnete
bağlılıklarına ters düşmektedir. Bu sebeple bu rivâyetlere ihtiyatla bakılması
gerekmektedir. Hz. Ebû Bekir’in livâta edenleri yaktırması, irtidat edenleri yüksek
yerden attırması, kuyuda sallandırması bu minvaldedir. Hz. Ebû Bekir gibi merhamet
timsali bir sahabenin, tatbik şekli hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen cezâları
bu şekilde uygulamayı tercih etmeyeceği kanaatindeyiz. Aynı şekilde Hz. Ali’nin Hz.
Ebû Bekir’e livâta edenleri yaktırmasını tavsiye edip kendi döneminde lûtîleri yakarak
cezâlandırmaması da bu gibi rivâyetlere daha dikkatli bakılması gerektiğini
göstermektedir.

Fücâe’nin

yakılarak

cezâlandırıldığını

aktaran

rivâyetleri

değerlendiren bazı yorumculara göre de o irtidat ettiği için değil irtidat hadiselerinin
yaşandığı dönemde mevcut kaygan zeminden faydalanmak istediği için yakılmıştır.
Ancak isyancıların da öldürülme şekillleri arasında yakma cezâsının olmaması bu
yorumun da zayıf kalmasına neden olmaktadır. Suçluları -özelde mürtedleri ya da
lûtîleri- yakma cezâsının kaynağı Kur’ân ve sünnet olmamakla birlikte kaynaklarda
zikredilen bu cezânın uygulanıp uygulanmadığı da esasında tartışmalıdır.
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