HUMEYNI
na gelen eser, Arapça'ya (Naşşü 'l-vaşiy
yeti'l-Wihiyyeti's-siyasiyye, Tahran 1989)
ve İngilizce'ye (Imam Khomeini's Last Will
and Testament, Washington DC 1989) çevrilmiştir. S. Simıl - yi Zen (Tahran 1370
hş . ). Humeyni'nin İ slam'da kadının statüsüyle ilgili konuşmalarının kitap haline
getirilmiş şeklidir. 6. Peyam-i İn]fılab
(Tahran 1373 hş . ). Aynı muhtevada bir
eserdir. 7. Kev,şer (l-ll, Tahran I 373 hş.).
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HUMS
( ~f )

L

Cahiliye devrinde
dini-iktisadi imtiyaziara sahip olan
Kureyş ve müttefikleri hakkında
kullanılan bir tabir.

.J

İslamiyet'ten önce, Mekke'de yaşayan
ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyş
ile akrabası ve müttefiki bazı kabHelere
hums, onların dışında kalanlara ise hille
deniliyordu; hums, "mutaassıp, cesur ve
kahraman olmak" anlamındaki hames
masdanndan gelen ahmesin çağulu olup
dini inanç ve yaşayış1arı konusunda katı
ve tavizsiz, savaşta güçlü ve cesur olmal arı sebebiyle kendilerine bu ad verilmiş
tir. Ahmesl de (dişili ahmesiyye) "hums
mensubu kişi" demektir. Hums kelimesinin Kureyş ve yakınları için kullanılması
Fil Vak' ası yıllarına rastlar. Ebrehe'nin ordusunun Allah tarafından hezimete uğra
tılması üzerine Araplar Kabe'ye ve hac
ibadetine daha önce görülmemiş derecede değer vermeye başladılar. Bu olay Kabe'ye de "ehlullah" kabul edilen Kureyş'e
de çok büyük bir itibar kazandırdı. Başta
Kureyş olmak üzere Kinane, Huzaa ve Beni Amir gibi kabileler Hz. İsmail'in soyundan geldikleri, Mekke'de oturdukları ve
Kabe'nin hizmetinde bulundukları için
kendilerini diğer Arap kabilelerinden daha üstün bir mevkide görmeye başladılar
ve bazı imtiyazlı adetler edinip çeşitli kurallar koydular. Buna göre ahmesller yalnız ahmesiyyelerle evlenecekler, harem
bölgesi dışında oturan kimselerle tacirler
Mekke'ye yiyecek içecek sakamayacak ve
ihtiyaçlarını oradan karşılayacaklar, hac
s ıra sında Kabe'yi ziyaret edecekleri zaman soyunup Mekkeliler'den alacakları
elbi seleri giyecek ve ayrılırken bunları
yanlarında götüremeyeceklerdi. Aslında
maddi çıkariara dayandığı anlaşılan hums
dayanışmasının sebebini, Kureyş ve yakı
nı kabHelerin bedevliikten şehir hayatına
geçmeye başlamasında aramak mümkündür. Kabe'nin kutsallığından f aydalanılarak konulan bu kurallar Mekke'nin
ekonomisine katkı sağlamış, imtiyazların
elde edilmesinden hemen sonra kurulan
ünlü Ukaz panayın da bu durumu güçlen-

. dirmiştir.
Kaynakların daha çok dini bir atmasf erde naklettikleri hums ve hille ile ilgili
adetler şöyledir: Humslar, hacda ihrama
girdikten sonra süt içmez ve ondan yapıl
mış herhangi bir şey yemez, avlanmaz.
saç ve tırnak kesmez, koku sürünmez ve

kadınlara yaklaşmazlar, ayaklarına sandal, üzerlerine de yeni bir elbise giyerlerdi; bu elbisenin kıl veya yü nden olmaması gerekirdi. Ayrıca deve tüyünden yapıl
mış çadırl arda oturmaz. evlerine kapıla
rından girip çıkmaz, yasak saydıkları bazı
bitkileri de yemezlerdi. Hums mensupları diğer Araplar'ın kendileriyle bir olamayacağını iddia ediyorlardı. Bu sebeple baş
ka kabileler Arafat'a ve Mina vadisine gittikleri halde onlar gitmezler, güneş ufka
yaklaşıncaya kadar Nemlre'de kalıp sonra M üzdelife'ye akın ederlerdi; çünkü Arafat ve Mina harem sınırları dışındaydı.

Arefe günü Arafat'ta vakfe yapan hille
Temlm, Mazin, Humeys ve
bazı küçük kabilelerden oluşan bir gruptu. Bunlar Kabe'yi ziyaret edecekleri zaman yanlarında yiyecek getiremezler, sadece humslardan aldıklarını yerlerdi. Babüsselam'dan içeri girdiklerinde üzerlerindeki her şeyi çıkarıp çıpl ak kalırlar, elbiselerinden soyunınakla günahlarından
arındıkianna inanırlardı. Böylece yine
Mekke'den sağladıkları veya üzerlerindekinin dışında sırf Kabe'yi ziyaret sırasında
kullanmak amacıyl a beraber lerinde getirdikleri daha önce giyilmemiş başka bir
elbiseyi giyer ve tavafı bitirdikten sonra
da mübarek mahalde kalması gerektiği
ne inandıkları için çıkarıp oraya bırakırlar
dı; "leka" denilen bu elbise kimse tarafın
dan alınmaz, çürümeye terkedilirdi. Elbise bulamayanlar ise kadınlar da dahil tavafı çıplak yaparlar, bundan çekinenler ise
gece tavafını tercih ederlerdi.
mensup l arı

Hilleler de humslar gibi yalnız deri çaveya evlerine kapı yerine
gökle kendi aralarına bir perde edinmek
istemedikleri için çatıdaki bir delikten
girerlerdi. Her iki grup da haram ayiara
hürmet göst erirdi. İbn Hablb ei-Bağdadl,
hums ile hille arasında yer alan tıls adlı
üçüncü bir gruptan daha bahsetmektedir. Bunlar Kabe'yi çıplak tavaf etmezler,
evlerine kapılarından girerler ve hille
mensuplarıyla birlikte vakfe yaparlardı;
Yemen, Hadramut, Ak, Aclb ve İyaz Arapları bu gruba dahildL
dırlarda kalırlar

Kur'an - ı

Kerim'de bu Cahiliye adetleri
evlere çatılarından
girmeleri, Arafat'a gitmemeleri, Kabe'yi
çıplak tavaf etmeleri ve kendileriyle övünmeleri yasaklanmıştır (ei-Bakara 2/189,
I 99; elcA'raf 7/28, 31 ). Hz. Peygamber'in
de çıplak tavafı meneden hadisleri vardır
(Buhar!, "I:Iac", 67. "Şaliit", ı O) . Hums ile
ilgili adetlere büyük bağlılık gösteren Kureyşliler, kendi kabilelerine mensup olan
Resül-i Ekrem'in Arafat'ta vakfe yapmasıkınanarak Araplar'ın

HUM US
nı hayretle karşılamışlardı (Buhar!, "Hac",
91).
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RECEP UsLU

HUMÜL
(J~ f)
Şöhret, makam
ve mevki tutkusundan kurtulma,
fakirliği ve fakirleri sevme anlamında
tasavvuf ve ahlak terimi

(bk.

cAH).

L

_j

r

HUMUS
(~f)

Ganimetierden
devlet bütçesine ayrılan
beşte birlik pay.
L

_j

Sözlükte

" beşte

bir"

anlamına

gelen

hum us kelimesi, İslam hukuku literatüründe ganimetierden ve bu hükümde
olan mallardan kamu adına. belirli alanlarda sarfedilmek üzere alınan beşte birlik (yüzde yirmi! ik) payı ifade eder. Kökleri
İslam öncesi Arap toplumuna kadar uzanan bu kavram, Hz. Peygamber ve sahabe uygulaması ile önemli ölçüde belirgin
hale gelmiş, bu dönemdeki tartışmalar
ve uygulama örneği daha sonraki dönemde oluşan hukuk doktrinini etkilediği gibi
uygulamalar için de model teşkil etmiş
tir. Klasik dönem genel fıkıh kitaplarinda
zekat (rikaz) ve siyer (ganimet. fey, seleb)
ana bölümlerinde veya kamu maliyesiyle
ilgili "el-emval" türü eserlerde ayrıntılı
biçimde ele alınan humusun, Sünni fık
hında daha dar kapsamlı tutulmasına
karşılık Şla fıkhında ve uygulamasında ay-

rı

bir önem
mektedir.

kazanıp kurumlaştığı

görül-

Siyer alimlerinin çoğunluğuna göre İs
lam döneminde ilk defa. Bedir Gazvesi'nden bir süre önce gönderilen Abdullah b.
Cahş kumandasındaki seriyyenin bir Kureyş kafilesinden ele geçirdiği ganimetten humus ayrılmıştır. Abdullah b. Cahş,
bu ganimetin beşte birini Hz. Peygamber'e ayırarak geri kalan kısmını seriyyedeki arkadaşları arasında paylaştırmış
(İbn Sa 'd, ll, 10-1 I; İbn Hablb, s. 116).
Eb Cı Yusuf'un belirttiğine göre ise Abdullah b. Cahş bu ganimeti taksim etmeden
Medine'ye getirmiş ve Resül-i Ekrem ganimeti alarak beşe bölmüştür (er-Red, s.
ı ı- ı 2). Abdullah b. Cahş seriyyesinin Bedir'den önce gönderildiği bilindiğine ve
bu seriyyenin ele geçirdiği ganimetin beş
te birinin alınmasının humusun farz kı
lınmasından önce olduğu kabul edildiği
ne göre (ibnü 'l-Arabl, 'Arizatü '1-af:ıvezi,
Xl, 222 ; ibn Seyyidünnas. ı, 228) İslam öncesi dönemde kabile reisierinin ve aklncı
kumandanlarının ganimetin dörtte birini kendileri için almaları şeklindeki teamütün (Cevad Ali, v, 264-267) İslam döneminde de kısmi bir değişiklikle devam
etiirildiği söylenebilir.
Ele geçirilen ilk büyük ganimet Bedir
ganimetieri olup rivayete göre ganimetin
helalliğini bildiren ayet de (el- En fal 8/6869) bu sırada inmiştir. Bedir ganimetieri
toplandığında ganimetler konusunda henüz öngörülmüş veya belirlenmiş şer! bir
hüküm yoktu . Bedir Gazvesi sona erince.
Abdullah b. Cahş örneğinde görüldüğü
üzere ganimetierin taksimi konusunda
Hz. Peygamber tarafından onaylanan veya bizzat yapılan geleneksel bir uygulama bulunduğu için Bedir ganimetierinin
taksim biçimi konusunda bir belirsizlik
yaşanmadığı, dolayısıyla savaşa katılan

tekim Müslim'in Mus'ab b. Sa'd'dan rivayetine göre Sa'd b. Ebu Vakkas. Bedir günü Hz. Peygamber'in humustan aldığı bir
kılıcı kendisine hibe etmesini talep etmiş.
Resül-i Ekrem bu talebi uygun görmemiş ve bunun üzerine, "Sana enfalden soruyorlar. De ki: Enfal Allah'a ve Peygamber' e aittir. O halde siz -gerçek- mürninler iseniz Allah'tan korkun. çekişmeyi bı
rakın . Allah'a ve Resulü'ne itaat edin"
(el-Enfal 8/ 1) mealindeki ayet nazil olmuştur (Müslim, "Cihad", 33; krş. Tirmizi , "Tefslrü' l-~uran" , 9) . O esnada henüz
humusayetinin (ei-Enfal8/4l) inmediği
göz önüne alınınca , Müslim'in bu rivayetinde geçen "humustan alınan kılıç" ifadesini Bedir ganimetierinin mevcut teamüle göre taksim edildiği şeklinde anlamak gerekecektir. Nitekim Buhar! ve
Müslim'in Hz. Ali'den tahrlc ettikleri, "Bedir günü biri ganimetten payıma düşen.
diğeri Hz. Peygamber'in humustan verdiği olmak üzere iki devem vardı" (Buhar!, "Farzü'l-bumus", 1; Müslim, "Eşribe",
2) şeklindeki rivayet de Bedir'de humus
olduğu tezini desteklemektedir. Siyer
alimleri, bu ayetin Bedir ganimetierinin
taksimind en sonra in diğinde hemfikir
olduğuna göre Bedir'deki humus uygulamasının humusu öngören Enfal
süresinin 41. ayetine göre yapıldığını
söylemek pek mümkün değildir. Nitekim
Bedir'de humus uygulandığını söyleyenler hariç tutulursa (İbn Kesir, II, 284) siyer alimlerinin çoğunluğunun aksi yöndeki ifadelerini, "Enfal süresinin 41. ayeti
uyarınca humus olmadı" şeklinde anlamak gerekir. öte yandan İbn Sa'd'ın, "Bedir' den sonraki ilk hum us uygulaması Beni Kaynuki:i' ganimetierinde o l muştur"
(i b n Sa'd, II, 29- 30) şeklindeki ifadesi de
Bedir'de mevcut gelenek uyarınca hum us
uygulandığı, ayetin nüzülünden sonraki
ilk hum us uygulamasının ise Beni Kaynuka'da olduğu intibaını vermektedir.

ların ganimetierden pay sahibi oldukları .
hatta bunun oranını bildikleri ve bu noktada bir tartışmanın meydana gelmediğ i .
Ayette geçen enfal kelimesine "ganimet" anlamı verildiğinde ise ganimetler
söylenebilir. Ayette (el-Enfal8/l) geçen
"enfal" kelimesinin hum us ve teşvik ödülü
konusunda bir teamülün bulunmayıp bir
anlamında kullanıldığı görüşünden (Ebu
belirsizliğin olduğunu ve bu belirsizliğin
ganimetierin Allah ve Resulü'ne ait kılı
Ubeyd, s. 383; Ta beri, Ci'imi'u 'i-beyan, IX,
ı 14- ı ı 5) hareket edilecek olursa enfal konarak kaldırıldığını söylemek gerekir. Ninusundaki tartışma bu noktadan sonra
tekim bu görüşte olanların bir kısmı, ganimetler konusunda bir teamülün varbaşlamış olmalıdır. Şöyle ki: Resülullah.
mevcut gelenek uyarınca Bedir ganimetlığını gösteren Abdullah b. Cahş olayını
Ierini taksim ederek beşte birini almıştır.
mevsuk saymamış. bir kısmı · da AbdulBu arada gazilerden bir kısmı bu beşte bilah b. Cahş ganimetierinin Bedir'e kadar
rin ne olacağını sormuş. bazıları da savaş
bekletilip Bedir ganimetieriyle birlikte
tan önce vaad edilen teşvik ödülünü (netaksim edildiğini söylemiştir. Bu ikinci
fel. çoğul u enfal) istemiştir. Bu arada esiryaklaşım ganimetin Bedir'de helal kılın
ler konusu da gündeme gelmiş olabilir. Nimasına uygun düşmektedir. Buna göre
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