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

HUMÜL 
(J~f) 

Şöhret, makam 
ve mevki tutkusundan kurtulma, 

fakirliği ve fakirleri sevme anlamında 
tasavvuf ve ahlak terimi 

(bk. cAH). 

HUMUS 
(~f) 

Ganimetierden 
devlet bütçesine ayrılan 

beşte birlik pay. 

_j 

_j 

Sözlükte "beşte bir" anlamına gelen 
hum us kelimesi, İslam hukuku literatü
ründe ganimetierden ve bu hükümde 
olan mallardan kamu adına. belirli alan
larda sarfedilmek üzere alınan beşte bir
lik (yüzde yirmi! ik) payı ifade eder. Kökleri 
İslam öncesi Arap toplumuna kadar uza
nan bu kavram, Hz. Peygamber ve saha
be uygulaması ile önemli ölçüde belirgin 
hale gelmiş, bu dönemdeki tartışmalar 
ve uygulama örneği daha sonraki dönem
de 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 kazanıp kurumlaştığı görül
mektedir. 

Siyer alimlerinin çoğunluğuna göre İs
lam döneminde ilk defa. Bedir Gazvesi'n
den bir süre önce gönderilen Abdullah b. 
Cahş kumandasındaki seriyyenin bir Ku
reyş kafilesinden ele geçirdiği ganimet
ten humus ayrılmıştır. Abdullah b. Cahş, 
bu ganimetin beşte birini Hz. Peygam
ber'e ayırarak geri kalan kısmını seriyye
deki arkadaşları arasında paylaştırmış 
(İbn Sa 'd, ll, 10-1 I; İbn Hablb, s. 1 16). 
Eb Cı Yusuf'un belirttiğine göre ise Abdul
lah b. Cahş bu ganimeti taksim etmeden 
Medine'ye getirmiş ve Resül-i Ekrem ga
nimeti alarak beşe bölmüştür (er-Red, s. 
ı ı- ı 2). Abdullah b. Cahş seriyyesinin Be
dir'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 ön
cesi dönemde kabile reisierinin ve aklncı 
kumandanlarının ganimetin dörtte biri
ni kendileri için almaları şeklindeki tea
mütün (Cevad Ali, v, 264-267) İslam dö
neminde 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 8/68-
69) bu sırada inmiştir. Bedir ganimetieri 
toplandığında ganimetler konusunda he
nüz öngörülmüş veya belirlenmiş şer! bir 
hüküm yoktu . Bedir Gazvesi sona erince. 
Abdullah b. Cahş örneğinde görüldüğü 
üzere ganimetierin taksimi konusunda 
Hz. Peygamber tarafından onaylanan ve
ya bizzat yapılan geleneksel bir uygula
ma bulunduğu için Bedir ganimetierinin 
taksim biçimi konusunda bir belirsizlik 
yaşanmadığı, dolayısıyla savaşa katılan

ların ganimetierden pay sahibi oldukları . 

hatta bunun oranını bildikleri ve bu nok
tada bir tartışmanın meydana gelmediğ i . 
söylenebilir. Ayette (el-Enfal8/l) geçen 
"enfal" kelimesinin hum us ve teşvik ödülü 
anlamında kullanıldığı görüşünden (Ebu 
Ubeyd, s. 383; Ta beri, Ci'imi'u 'i-beyan, IX, 
ı 14- ı ı 5) hareket edilecek olursa enfal ko
nusundaki tartışma bu noktadan sonra 
başlamış olmalıdır. Şöyle ki: Resülullah. 
mevcut gelenek uyarınca Bedir ganimet
Ierini taksim ederek beşte birini almıştır. 
Bu arada gazilerden bir kısmı bu beşte bi
rin ne olacağını sormuş. bazıları da savaş
tan önce vaad edilen teşvik ödülünü (ne
fel. çoğul u enfal) istemiştir. Bu arada esir
ler konusu da gündeme gelmiş olabilir. Ni-
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tekim Müslim'in Mus'ab b. Sa'd'dan riva
yetine göre Sa'd b. Ebu Vakkas. Bedir gü
nü Hz. Peygamber'in humustan aldığı bir 
kılıcı kendisine hibe etmesini talep etmiş. 
Resül-i Ekrem bu talebi uygun görme
miş ve bunun üzerine, "Sana enfalden so
ruyorlar. De ki: Enfal Allah'a ve Peygam
ber' e aittir. O halde siz -gerçek- mürnin
ler iseniz Allah'tan korkun. çekişmeyi bı
rakın . Allah'a ve Resulü'ne itaat edin" 
(el-Enfal 8/ 1) mealindeki ayet nazil ol
muştur (Müslim, "Cihad", 33; krş. Tirmi
zi , "Tefslrü'l-~uran" , 9) . O esnada henüz 
humusayetinin (ei-Enfal8/4l) inmediği 
göz önüne alınınca , Müslim'in bu rivaye
tinde geçen "humustan alınan kılıç" ifa
desini Bedir ganimetierinin mevcut te
amüle göre taksim edildiği şeklinde an
lamak gerekecektir. Nitekim Buhar! ve 
Müslim'in Hz. Ali'den tahrlc ettikleri, "Be
dir günü biri ganimetten payıma düşen. 
diğeri Hz. Peygamber' in humustan ver
diği olmak üzere iki devem vardı" (Buha
r!, "Farzü'l-bumus", 1; Müslim, "Eşribe", 
2) şeklindeki rivayet de Bedir'de humus 
olduğu tezini desteklemektedir. Siyer 
alimleri, bu ayetin Bedir ganimetierinin 
taksiminden sonra indiğinde hemfikir 
olduğuna göre Bedir'deki humus uy
gulamasının humusu öngören Enfal 
süresinin 41. ayetine göre yapıldığını 
söylemek pek mümkün değildir. Nitekim 
Bedir'de humus uygulandığını söyleyen
ler hariç tutulursa (İbn Kesir, II, 284) si
yer alimlerinin çoğunluğunun aksi yönde
ki ifadelerini, "Enfal süresinin 41. ayeti 
uyarınca humus olmadı" şeklinde anla
mak gerekir. öte yandan İbn Sa'd'ın, "Be
dir' den sonraki ilk hum us uygulaması Be
ni Kaynuki:i' ganimetierinde o lmuştur" 

(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 Kaynu
ka'da olduğu intibaını vermektedir. 

Ayette geçen enfal kelimesine "gani
met" anlamı verildiğinde ise ganimetler 
konusunda bir teamülün bulunmayıp bir 
belirsizliğin olduğunu ve bu belirsizliğin 
ganimetierin Allah ve Resulü'ne ait kılı
narak kaldırıldığını söylemek gerekir. Ni
tekim bu görüşte olanların bir kısmı, ga
nimetler konusunda bir teamülün var
lığını gösteren Abdullah b. Cahş olayını 
mevsuk saymamış. bir kısmı · da Abdul
lah b. Cahş ganimetierinin Bedir' e kadar 
bekletilip Bedir ganimetieriyle birlikte 
taksim edildiğini söylemiştir. Bu ikinci 
yaklaşım ganimetin Bedir'de helal kılın
masına uygun düşmektedir. Buna göre 
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ganimetierin hükmü henüz bilinmediği 
için Abdullah b. Cahş ganimetieri bekle
tilmiş, Bedir'de helal kılındıktan sonra 
hak sahiplerine dağıtılmış olmaktadır 
(a.g.e., ll, ll). Bu takdire göre yukarıdaki 
ayetin (ei-Enfal 8/68-69) Bedir günü in
sanların -henüz kendilerine helal kılınma- · 
dan önce- ganimetiere koşuşmaya baş
laması üzerine indiği rivayetinin (Tirmizi, 
"Tefslrü'l-~ur"an", 9; EbO Ubeyd, s. 386; 
Taberl, X, 31-32; Beyhaki, VI, 290-291) 
doğru olduğunu, bu ayetin ardından. ön
ce ganimette yetki sahibini belirleyen En
fal süresinin 1. ayetinin ve daha sonra ga
nimetteki nihai hükmü belirleyen aynı sü
renin 41. ayetinin indiğini söylemek uy
gun olur. 

Abdullah b. Cahş seriyyesinin ele geçir
diği ganimet bir tarafa bırakılacak olur
sa. Hz. Peygamber'in yaptığı ilk beşte bir 
alma (t<ıhmls) uygulamasının zamanı hak
kında da farklı görüşler vardır. İbn Keslr 
gibi bazı alimler, Hz. Ali ile Sa'd b. Ebu 
Vakkas'tan nakledilen hadisiere (yk. bk.) 
dayanarak Bedir'de humus uygulandığı
nı ileri sürmüştür. Çoğunluk ise Bedir'de 
humus uygulanmadığı görüşünde oldu
ğu için bu rivayetleri farklı şekillerde yo
rumlamıştır. Mesela İbn Battal'ın, "Be
dir'de hum us uygulanmadığı hususunda 
siyer alimlerinin ihtilafı yoktur" şeklinde
ki ifadesinden hareket eden Ayni. humu
sun Bedir'de uygulandığını gösteren Hz. 
Ali hadisini de, "Aii'ye verilen deve. Ab
dullah b. Cahş seriyyesinde elde edilen 
ganimetin beşte birinden olmalıdır" şek
linde yorumlar ve humus emrinin, Re
sOl-i Ekrem'in katıldığı son ganimet olan 
Huneyn ganimetieri hakkında geldiğini 
söyler ('Umdetü'l-~arl, VII, 119-120). İbn 
Sa'd ise Bedir'den sonraki ilk humus uy
gulamasının Beni Kaynuka' ganimetierin
de olduğunu belirtmektedir (et-Taba~at, 

ll, 29-30). Bunun yanında ilk hum us uygu
lamasının Beni Kurayza Gazvesi'nde ve 
daha sonra olduğu yönünde rivayetler de 
vardır. Bunu Hayber ve V adilkura gani
metierinden humus alınması takip et
miştir. Beni Nadir ve red ek arazilerinden 
ise barış yoluyla ele geçirildiği için Haşr 
süresinin 6-1 o. ayetlerinin (fey) hükmü 
uygulanarak hum us alınmamıştır. Bu uy
gulama örnekleri ve buna ilaveten Hz. 
Ömer döneminde fethedilen Irak toprak
larının diğer ganimet malları gibi dağıtı
ma tabi tutulmayıp bütün müslümanla
rın yararına olmak üzere haraç karşılığın
da yerli halkın elinde bırakılması ve bu sü
reç içinde gündeme gelen karşı görüşler, 
konu etrafında ileride oluşan doktrin için 
de önemli bir malzeme teşkil etmiştir. 
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Tahsil Usulü. Ganimetierden ve gani
met hükmünde olan şeylerden, ayette 
belirtilen sınıfiara ve kamu yararına sar
fedilmek üzere devlet tarafından tahsil 
edilmesi bakımından humus tıpkı zekat 
ve fey gibi devlet gelirlerinden biri olmak
tadır. Hz. Peygamber Abdülkays heyeti 
hadisinde hum usedasını namaz, oruç ve 
zekatta birlikte emretmiştir (Buhar!, "Far
zü'l-bumus"' 2) 

Humus seleb*in ayrılmasından sonra 
(Şafii. el-Üm, IV, 142; ibn Hazm , Merati
bü '1-icma', s. ı 14). fakihlerden bir kısmı
na göre ise ganimetten payları bulunma
yan köle, kadın, çocuk ve ehl-i zimmet 
gibi yardımcı güçlere gazilerin payları
nı geçmeyecek miktarda hizmet bedeli 
(radh) verildikten sonra kalan ganimetin 
beşte birlik kısmıdır. Nefelin ganimetin 
bütününden mi, humustan mı. yoksa Re
sOl-i Ekrem'in humustaki payından mı ol
duğu da İslam hukukçuları arasında tar
tışmalıdır (Şafii , el-Üm, IV. 143) 

Sünni fıkıh ekallerine göre humus, esa
sen savaş yoluyla ele geçirilen ve genelde 
ganimet olarak adlandırılan mallardan 
alınır. Ancak Hz. Peygamber'in ele geçiri
len topraklarla ilgili uygulamaları arasın
da görülen bazı farklılıklar, Hz. Ömer'in 
Irak topraklarına daha farklı bir sistem 
uygulamış olması, savaşla ele geçirilen 
topraklardan humus alınıp alınmayacağı 
konusunda fakihlerin farklı görüşler ileri 
sürmesine imkan vermiştir. Bununla bir
likte doktrinde bu tür arazilerde tasar
ruf yetkisinin devlet başkanına kaldığı, is
terse beşte birini alarak geri kalanı dağı
tabileceği, isterse dağıtmaksızın fey ola
rak bırakabiieceği görüşü ağırlık kazan
mıştır (EbO YOsuf, el-ljarac, s. 27; Yahya 
b. Adem, s. 18-19, 27; EbO Ubeyd, s. 69-
78; ayrıca bk. GANİMET). Öte yandan fey, 
seleb, defıne ve madenierden hum us alı
nıp alınmayacağı fakihler ve hukuk ekal
leri arasında tartışmalı bir konudur. 

Fakihlerin çoğunluğu , feyde humus bu
lunmadığı ve feyin Haşr süresinin 7-10. 
ayetlerinde zikredilen kimselere dağıtıla
cağı, dolayısıyla bütün müslümanlara ait 
olduğu görüşündedir. Şafii'ye göre ise tıp
kı ganimet gibi feyin de humusu alınır, 
geri kalan beşte dört Peygamber'in hak
kıdır. Şafii, Resülullah'ın kendisine ait 
olan bu beşte dördü ailesinin nafakasına 
harcadığını. artakalanı da savaş hazırlığı 
gibi işlerde kullandığım belirterek onun 
ölümünden sonra tıpkı ganimetten se
çip aldığı safi* gibi feyin beşte dördünün 

de -tevarüs yoluyla veya başka bir yolla
artık kimseye ait olmayıp İslam'ın ve 
müslümanların yararına sarfedileceğini 

söylemiştir (el-Üm, IV, ı 39-140, ı 5 3). Şa
m. cizye yanında silahlı çarpışma olmak
sızın düşmandan elde edilen diğer malla
rı da fey kapsamına almaktadır. Ebu is
hak eş-Şlrazl'nin belirttiğine göre kafir
lerin korkup kaçarak geride bıraktıkları 
veya kendilerine ilişilmemesi için verdik
leri şeyler fey sayıldığı gibi korku durumu 
olmaksızın katirierden alınan cizye ve ti
caret vergileri de (uşOrü't-ticarat) fey kap
samındadır. Birinci tür feyin beşte birinin 
alınacağında Şafii hukukçuları arasında 

ittifak bulunmakla birlikte ikinci tür feyin 
beşte birinin alınmasında tartışma var
dır. Şlrazl sahih görüşe göre bunun da 
beşte birinin alınacağını söylemiştir. 

"Rikazda humus vardır" (Buhar!. "Ze
kat", 66, "Müsal5at", 3) hadisinden hare
ketle rikazın beşte birinin vergi olarak 
alınacağında ittifak bulunmakla birlikte 
rikazın mahiyeti ve muhtevası hakkında 
farklı görüşler vardır. Definenin hükmü 
konusunda Hz. Ömer'den üç ayrı uygula
ma nakledilmiştiL Birinde beşte birini alıp 
kalanını bulan kimseye vermiş, birinde 
hepsini beytülmale koymuş ve birinde de 
hepsini bulana vermiştir (EbO Ubeyd, s. 
428-431 ). Bununla birlikte definenin ri
kaz kapsamına girdiği hususunda belli 
bir görüş birliği sağlanmış. fakat made
nin rikaz kapsamına girip girmediği. do
layısıyla madende humus olup olmadığı 
tartışmalı kalmıştır (Yahya b. Adem, s. 
31 ). Mesela Irak ehli madenin ve define
nin rikaz olduğu ve her ikisinden humus 
alınacağı görüşünde iken Hicaz ehli ma
denin ayrı bir statüsünün bulunduğu gö
rüşünü benimsemiştir. Öte yandan de
fıne ve madenin humusa tabi olup olma
dığı konusunda bunların cinsine, bulun
duğu arazinin devlete veya şahsa ait olu
şuna, kara yahut denizden çıkarılışma gö
re de bazı ayırımların yapıldığı, bu konu
larda aynı mezhebe mensup fakihler ara
sında bile görüş farklılığının bulunduğu 
görülür (bk. DEFİNE; MADEN). 

Harcama Yerleri. Enfal süresinin 41. 
ayetinde humusun Allah'a, Peygamber'e 
ve onun yakın akrabasına, yetimlere, yok
sullara ve yolculara ait olduğu belirtil
mektedir. Ekseri alimler burada Allah'ın 
teberrüken ve söze başlangıç kabilinden 
anıldığını, dolayısıyla humustan Allah 'a 
ayrılacak bir pay bulunmadığını söylemiş
tir. Allah'a pay ayrılacağını söyleyenler
den bazıları bu payın Kabe'ye harcanaca
ğını, bazıları da Peygamber'e ait olacağını 



ileri sürmüştür. Bir kısım alimler de hu
musta Allah'a ait bir pay bulunduğunu , 

fakat bunun beşte bir veya altıda bir şek
linde değil taksimden ewel devlet başka
nının takdir edeceği bir miktar olduğunu 
ifade etmişlerdir. Çoğunluğun görüşü 
esas alındığında ayetin anlamı şöyle olur: 
Humus Allah'a aittir, humusta tasarruf 
yetkisi ise anılan sınıflar için kullanılmak 
üzere siyasi otoriteyi temsil eden Peygam
ber'indir. ResCıl-i Ekrem'den bu kanaati 
destekleyici mahiyette sözler nakledil
miştir ( el-Muvaıta', "Cihad", 22 ; BuharT. 
" Farzü 'l-tıumus", 7; EbG DavGd, "Cihad", 
149; Şevka n l. f'leylü 'l-evtar, VII , 260). Ay
rıca Hz. Peygamber zamanında humusun 
dört kısma bölündüğü ve Peygamber'in 
humustan pay almadığı yönünde rivayet
ler de vardır (Ebu Ubeyd, s. 21, 408; Ces
sas, IV. 243-244) Ancak Resul-i Ekrem'in 
humusun beşte birini aldığına dair riva
yetler (Ebu Yu suf, el-ljarac, s. 23; EbG 
Ubeyd, s. 22, 408-409) genel kabul gör
müştür. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhep
leri. Hz. Peygamber zamanında humusun 
bir pay Peygamber' e, bir pay yakın akra
basına ve birer pay da diğerlerine olmak 
üzere beş kısma bölündüğü kanaatini 
paylaşıri ar. 

Humusta ResGl-i Ekrem'e ait bir pay 
bulunduğunu ileri sürenler, bu payın ve
riliş sebebinin peygamberlik mi yoksa 
devlet başkanlığı mı olduğu noktasında 
farklı görüştedirler. Bu payın peygamber
lik sebebiyle hak edildiğini ileri sürenler 
Resul-i Ekrem'in vefatından sonra bunun 
artık düştüğünü, devlet başkanlığı sebe
biyle hak edildiği görüşünde olanlar ise 
onun ölümünden sonra bu payın gelecek 
devlet başkanına ait olduğunu söylemiş
lerdir. 

Hum us ayetinde zikredilen sınıflar için
de en fazla tartışma konusu olan sınıf ya
kın akrabadır (zevi'l-kurba) . Bunların kim
liği, humustaki haklarının sübut ve deva
mı gibi hususlarda değişik görüşler bu
lunmaktadır. Bazı alimler bütün Kureyş'in , 

bazıları yalnızca Haşimoğulları 'nın , ço
ğunluk ise Haşimoğulla rı ve Muttalibo
ğulları'nın zevi'l-kurba olduğunu belirt
mişlerdir. imam Malik, Şafii ve bazı Hane
filer bunların payının sadakadan (zekat) 
bedel olduğu, yani bu gruba zekat alma
larının yasaklanmış olmasına karşılık böy
le bir ayrıcalık tanındığı kanaatindedir 
(Cessas, IV, 247; EbG Bekir ibnü'I-Arabl, 
A/:ı.kamü'l-Kur'an, ıı . 857; Şafii. AJ:ıkamü'l
Kur'an, ı . 76; krş . Serahsl, X, 13). Çoğun

luk görüşünü Hz. Peygamber'in bu yönde-

ki uygulamasına dayandırır. ResCıl-i Ek
rem, zevi'l-kurba payını Abdülmuttalib'in 
dedesi olan Abdümenaf b. Kusayy'ın dört 
oğlundan Haşim ve Muttalib soyundan 
gelenler arasında dağıtmış, Nevfet ve Ab
düşems oğullarına pay vermemiştir. Hz. 
Peygamber Hayber humusunu dağıtırken 
Nevfeloğulları'ndan Cübeyr b. Mut'im ile 
Abdüşemsoğulları 'ndan Osman b. Affan 
onun yanına gelerek, "Haşimoğulları'na 
ve Muttaliboğulları'na veriyorsun. bize 
vermiyorsun; Haşimoğulları'nın faziletini 
biliyoruz. Ancak Muttaliboğulları 'nın ak
rabalık derecesiyle bizim akrabalık dere
cemiz aynıdır" demişler, ResCıl-i Ekrem 
parmaklarını birbirine kenetleyerek, "Ha
şimoğulları ve Muttaliboğulları aynı şey

dir -onlar Cahiliye devrinde ve islam'da 
beni terketmediler-" diye cevap vermiş
tir (Buhilrl. " Farzü ' l-tıumus", 17; Şafii, el
Üm, IV, 146). 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra ha
lifelerin, zevi'l-kurba payı konusunda na
sıl davrandıklarına dair çelişik rivayetler 
vardır. Resul-i Ekrem'in kendi payı ile bir
likte zevi'l-kurba payının ne olacağı husu
sunda ihtilaf edilmiş , bunun Hz. Peygam
ber'in akrabasına veya devlet başkanının 
akrabasına verileceği şeklinde görüşler de 
mevcut olmakla birlikte asıl görüşler ve 
uygulama, Resul-i Ekrem'in ve akrabala
rının payının savaş hazırlığı için harcan
ması yönünde ağırlık kazanmıştır (Ebu 
Yusuf. el-ljarac, s. 21; EbG Ubeyd, s. 416). 
ömer b. Abdülazlz'in Peygamber'in pa
yı ile zevi'l-kurba payını Haşimoğulları'na 

gönderdiği de nakledilmektedir (Ebu Yu
suf, el-ljarac, s. 21 ). Ebu Yusuf, İbn Ab
bas'tan, Resuluilah zamanında humusun 
bir pay Allah ve Resulü, dört pay da di
ğerleri için olmak üzere beş kısma bö
lündüğünü, Hulefa-yi Raşidln devrinde 
ise üçe taksim edildiğini nakletmektedir 
(a.g.e., s. 19). İbn Hazm. Hz. Ebu Bekir'in 
humusu tıpkı Hz. Peygamber gibi dağıt
tığını, ancak ResCıl-i Ekrem'in akrabasına 
vermediğini, fakat Hz. Ömer ve Osman'ın 
Resuluilah 'ın akrabasına pay verdiğini be
lirtir (bu yönde rivayet için bk. EbG Ubeyd, 
s. 416; Ebu DavGd, "İmare", 20; krş. Ebu 
Ubeyd, s. 416) ve Ebu Bekir'in Hz. Pey
gamber'in akrabasına pay vermeme ge
rekçesi olarak da diğer müslümanların o 
sırada şiddetli ihtiyaç içerisinde olması
nı gösterir ( el-Muf:ıalla, VII, 328). Hz. Ali, 
İbn Abbas ve Ebu Ca'fer'den (Muham
med b. Ali). zevi'l-kurba payının Resul-i 
Ekrem'in vefatı ile düşmediği kanaatin
de oldukları yönünde rivayetler nakledil
mektedir. Hz. Ali'nin humustaki payları-
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nın yönetimini Hz. Peygamber'den iste
diği , Peygamber'in de bu yetkiyi ona ver
diği. Ömer zamanına kadar dağıtım işini 
Ali'nin yürüttüğü , ömer'in son dönemle
rinde dağıtması için kendisine zevi'l -kur
ba payını gönderdiği, onun da, "Şimdi bu
na ihtiyacımız yok, müslümanların ise ih
tiyacı var; sen bunu onlara harca" dediği 
ve, "Ömer' den sonra bu pay için bir daha 
bizi çağıran olmadı" dediği (Ebu Yusuf. el

ljarac, s. 20; ayrıca bk. EbG DavGd, "İma
re", 20), İ bn Abbas'ın bir rivayette, "Ömer, 
humustan dullarımızı evlendirmemizi ve 
borçlarımızı ödememizi teklif etti. Biz bu
nu kabul etmeyerek payımızı bize verme
sini istedik, fakat o bunu kabul etmedi" 
(benzer bir rivayet için bk. EbG Davud, 
"İmare", 20; Ebu Ubeyd, s. 419), bir başka 
rivayette ise. "Biz humusun bize ait oldu
ğunu söylüyorduk ama kavmimiz bunu 
bize vermedi" dediği (Müslim, "Cihad", 
137) nakledilmiştir. Ebu Ca'fer de Hz. 
Ali'nin hum us hakkındaki görüşüyle ilgi
li olarak, "Aii'niiı görüşü Ehl-i beyt'inin 
görüşü gibi idi; fakat Ali. Ebu Bekir ve 
Ömer'e muhalefet etmeyi hoş görmedi" 
demiştir (EbG Yusuf, el-ljarac, s. 19; Şa
fii. el-Üm, IV, 147-148; Ebu Ubeyd, s. 417) . 
Bu farklı rivayetler. humus konusunda 
Sünni kesimle Şla arasındaki farklı anla
yış ve uygulamalar için gerekçe teşkil et
miştir. 

Humusun beşte üçünün yetim, miskin 
ve ibnüsseblle ait olduğunda ve bunların 
humustaki payiarına ihtiyaç sebebiyle 
hak sahibi oldukları konusunda önemli 
bir görüş ayrılığı yoktur (Cessas, IV. 250; 

ibn Hazm. Meratibü'l-icma', s. 114). 

ResCıl - i Ekrem'in vefatından sonra hu
musun taksim biçimine ilişkin olarak is
lam alimleri arasında ciddi görüş farklılık
ları ortaya çıkmıştır. Hanefi mezhebine 
göre hum us üç kısma bölünür; bir pay ye
timlere, biri miskinlere, biri de ibnüsse
blle verilir (Şeybanl, el-Cami'u'ş-şagir, s. 
124). Bu üç sınıfa pay verilmesinin şartı 
fakirliktir. Hz. Peygamber'in humustan 
pay alma illeti peygamberlik olduğu için 
vefatı ile birlikte bu pay düşmüştür. Ha
nefiler'in, zevi'l-kurba payının ResCıl-i Ek
rem'in vefatı ile düştüğü konusundaki da
yanağı , ilk üç halifenin uygulaması yanın
da zevi'l-kurbanın humusta pay sahibi ol
ma illeti konusundaki anlayışlarıdır. Ha
nefiler'e göre zevi'l-kurba bu payı , sade
ce akrabalık sebebiyle değil buna ekle
nen arka çıkma (nusret) ve birlikte olma 
(sohbet) sebebiyle hak etmişlerdir. Nus
ret, herkesin Hz. Peygamber'i terkettiği 
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boykot sırasında onu yalnız bırakmama 
ve etrafında toplanma fedakarlığıdır. Re
sGiullah'ın vefatından sonra nusret duru
mu kalktığından bu pay da düşmüştür. 
Ancak fakir olmaları halinde zevi'l-kurbi'ı 
diğer fakirlerden önce pay sahibi olurlar. 
Bunların humustaki payının zekatın ken
dilerine haram kılınmasının bedeli oldu
ğu hususundaki kanaat Hanefiler'in bu 
görüşleriyle uyum içindedir. 

Maliki mezhebine göre hum us ve fey 
sarf yerleri itibariyle aynı olup her ikisin
de de tasarruf devlet başkanının ictihadı
na bırakılmıştır. Her ikisi de adı geçen sı
nıflara tahsis edilmeksizin bütün müslü
manlar için olup gerektiğinde onların ya
rarına sarfedilmek üzere beytülmale ko
nulur. 

Şafii mezhebine göre hum us beş kısma 
bölünür (Şi'ıfiT'nin, humusun dört kısma 
böl üneceği görüşünde olduğuna dair yo
rum için bk. Kiya el-Herras!. lll-IV. ı 59, 
ı 60). Şafii, Hz. Peygamber'in kendisine 
ait olan bu payın ailesinin nafakasından 
artakalan kısmını kamu yararına (me

salih) harcadığı kanaatinde olduğu için 
onun vefatından sonra humusun kamu 
yararına harcanacağını söylemiştir (ei
Üm,IV,l43, 144;Ş!raz!,ll,316;bugörü
şün tenkidi için bk. EbG Bekir ibnü'l-Ara
b!, A/:ıkamü 'I-f:( ur' an, ı ı. 860-861 ). Şafii 
hukukçuları, ResGl-i Ekrem'e ait olan pa
yın sarf yeriyle feyin (beşte dördünün) 
sarf yerini birleştirmişler ve bunların sı
nır güvenliği, hakimlerin, müezzinlerin 
maaşları gibi kamu yararı ağırlıklı hiz
metlere sarfedileceğini belirtmişlerdir. 

Şafii'ye göre zevi'l-kurbanın humustaki 
paya hak kazanma sebebi akrabalık ol
duğu için Hz. Peygamber'den sonra da bu 
isim altına girenlere pay ayrılır (el-Üm, 
IV. 14 7- ı 5 3). Bu pay Resuluilah 'ın akra
basına, zengin fakir, küçük büyük ayırımı 
gözetmeksizin ve kadına bir, erkeğe iki 
pay olacak şekilde 'verilir. Bir pay fakir ye
timlere, bir pay miskinlere ve bir pay da 
ibnüssebile ayrılır. Her sınıfın payı bizzat 
kendisine verilir (a.g.e., IV, 144, 147; Ş!
raz!, ll, 316-3 I 7). Fey konusundaki ihtilaf 
dışında Hanbeli mezhebinin görüşü de 
Şi'ıfiiler'inki gibidir (İbn Kudame. s. 90). 

Humusun, ayette zikredilen sınıflar dı
şında harcanıp harcanmayatağı hususu 
da fakihler arasında tartışma konusudur. 
Humusun anılan sınıflar dışına sarfedile
meyeceği, devlet başkanının bu sınıflar
dan hangisi mevcutsa ictihadına göre 
ona vereceği görüşünde olanlar bulun
makla birlikte (Yahya b. Adem, s. ı 7) ço-
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ğunluğun temayülü bunun devlet başka

nının yetkisinde olduğu, mesalih ve ada
leti gözetmek şartıyla dilediği gibi tasar
rufta bulunabileceği yönündedir. Tartış
manın kaynağı. ayette sınıfların zikredil
mesinin belirleme mi yoksa örneklendir
me mi sayılacağı, diğer bir ifadeyle ayette 
bu sınıfların anılması, humusun bunlara 
sarfedilmesinin cevazını mı yoksa vücu
bunu mu göstereceği noktasında toplan
maktadır. Hanefi ve Şafii hukukçularının 
çoğunluğu ayette sayılan sınıfların hak 
sahipleri olduğu görüşündedir. Yetim ve 
miskinin humustan paya hak kazanma
sının illetinin isim değil ihtiyaç olduğun
da aynı görüşte olmakla birlikte zevi'l
kurbi'ının istihkak illeti konusunda arala
rında görüş ayrılığı vardır. Maliki hukuk
çularına göre ise ayette sınıfların sayıl
ması. hak sahiplerinin açıklanması değil 
sarf yerinin açıklanması amacına yöne
liktir (E bO Bekir ibnü'l-Arabl. A/:ıkfimü'l
f:(ur'an, Il, 859, 862). Görüş ayrılığının bir 
diğer sebebi de Hz. Peygamber'in hu
musta ne yönde tasarrufta bulunduğu 
konusunda farklı rivayetlerin mevcut ol
masıdır. Bazı rivayetler, Resul-i Ekrem 
zamanında humusun beş kısma bölünüp 
anılan sınıflar arasında dağıtıldığını, ba
zı rivayetler, humusun hemen dağıtılına
yıp ihtiyaç anında sarfedilmek üzere bek
letildiğini ve bazı rivayetler de humusun 
anılan s ı nıfiara tahsis edilmeksizin bun
lar dışındaki kişilere de verildiğini göster
mektedir. Cabir b. Abdullah'ın dediğine 
göre humusAilah yolunda ve toplumun 
karşılaştığı sıkıntılara harcanırdı. Mal ço
ğalınca yetimlere, miskinlereve ibnüs
sebile verilmeye başlandı (Ebu Yusuf. el
ljarac, s. 20). Cessas bu rivayeti, Hz. Pey
gamber'in humusu parçalara ayırına
yıp bundan hak sahiplerine verdiği şek
linde yorumlamıştır (Af:ıkamü'l-f:(ur'an, 

IV, 244). Resulullah'tan da bu kanaati des
tekleyici mahiyette ifadeler nakledilmiş
tir (Buhar!. "Farzü'l-]Jumus", 7). Buharl'
nin konuyla ilgili olarak açtığı bab başlık
ları ("Farzü'l-]Jumus", 6, 7, 15 ve 17. bab
lar). onun humusun devlet başkanının ic
tihadına bırakıldığı görüşünde olduğu iz
lenimini vermektedir. 

Hz. Peygamber'in humus gelirinden 
müellefe-i kuluba ve başkalarına verdi
ğine (Buhar!. "Farzü'l-]Jumus", 19; EbO 
Ubeyd, s. 407) ve hum us mallarının yöne
tim ve dağıtım işlerini yürütmek üzere 
görevli tayin ettiğine dair rivayetler bu
lunmaktadır (Müslim. "Zekat", 167-168). 
Aynı şekilde Hz. Ömer' den, humusun anı
lan sınıflar arasında en fazla ihtiyaç içe-

risinde bulunanlara ve sayıca çok olanla
ra sarfedileceği yönünde görüş nakledil
miştir (EbO Ubeyd, s. 419). 

Ata ei-Horasani, feyin ve humusun sarf 
yerlerinin aynı oluşundan hareketle Haşr 
suresinin 6 ve 7. ayetlerinden muradın 
ganimetin humusu olduğunu söylemiş
tir (i b n Receb. s. 21 ). Buna göre hum us, 
ayette zikredilenlere has olmayıp bütün 
müslümanlara ait hale gelmektedir. Mek
hGI, ömer b. Abdülaziz ve Malik de humu
sun fey gibi olduğunu, devlet başkanının 
bundan zengin fakir herkese verebilece
ğini söylemiştir (EbO Ubeyd, s. 402-403; 
ibn Rüşd, I. 3 I 5). Bazı alimler de devlet 
başkanının humusun tamamını nefel ola
rak dağıtabileceğini belirtmişlerdir. Ebu 
Ubeyd, prensip olarak humusun ayette 
anılan sınıfl ar dışına sarfedilemeyeceği 

görüşünü savunmakla birlikte Hz. Pey
gamber ve sahabeden gelen haberlerin 
büyük çoğunluğunun humusun devlet 
başkanının görüşüne bırakıldığı yönünde 
olduğunu söylemiş ve buna dayanarak 
başka yere harcanmasının daha hayırlı 
görülmesi durumunda bunun caiz oldu
ğunu ifade etmiştir. Ancak anılan sınıflar 
daha fazla ihtiyaç içerisinde iseler bu 
takdirde başka yere sarfedilemez. Ebu 
Ubeyd'in, humus ve feyin adı geçen sınıf
lar dışına taşınlmasının cevazına dair ge
rekçesi, her ikisinin de zekattan farklı ola
rak öncelikle Allah'a ait kılınmış olması
dır (el-Emval, s. 403, 409-412). 

Bütün bunlar, humusun anılan sınıfla
ra has olmadığını ve genel olarak bütün 
müslümanların yararına sarfedileceğini 

hissettirmektedir. Öyle görünüyor ki hu
mus siyasi otoriteyi temsil eden Hz. Pey
gamber'in görüşüne bırakılmıştır. ResGl-i 
Ekrem, bu yetkiye dayanarak ilk zaman
larda humusu öncelikle toplumun karşı
laştığı sıkıntılara harcamış, bundan ar
tanı anılan sınıflar arasında dağıtmıştır. 

Sonraları mal çağalınca humusu bir fon 
altında toplamış ve ihtiyaç oldukça ihti
yaç sahiplerine vermiştir. Bu fonun fey fo
nu ile birleştirildiği yönünde kuwetli ri
vayetler bulunmakla birlikte zekat fonu 
ile birleştirilip birleştirilmediği konusun
da farklı rivayetler vardır. 
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!il H . YUNUS APAYDIN 

Şia'da Humus. Genel İslami anlayışa 
göre ganimetten ve bu hüküm de sayılan 

belli mallardan alınan beşte birlik payı ifa
de eden humus Şia'da V. (Xl.) yüzyıldan 
itibaren daha geniş kapsamlı değerlendi
rilmiş, onların fıkıh literatüründe zekat
tan sonra ayrı bir bölüm halinde ele alın
mış ve giderek kurumlaşmıştır. V. yüzyıl
dan sonra İmamiyye fakihlerinin tamamı 
ve Zeydi alimlerinin bir kısmı, En fal süre
sinin 41. ayetinde belirtilen ganimetin 
sözlükte mutlak olarak "kazanç ve kar" 
anlamına da geldiğini söyleyerek humu
sun sahasını genişletmişlerdir. Humus 
olarak verilmesi gereken çok az bir mikta
rı bile vermeyen kişinin Ehl-i beyt'e zul
mettiği ve onların hakkını gasbedenler
den sayıldığı ifade edilerek bu görevin ye
rine getirilmesi manevi müeyyideye bağ
lanmıştır (Muhsin et-Tabatabal, IX, 442) . 

İmamiyye'ye göre humusa tabi olan mal
lar yedi kısma ayrılır. 1. Ganimetler. Gani
met, müslümanların kafirlerle yaptıkları 
savaş sonucunda ele geçirdikleri her tür
lü maldır. Savaşın imarnın huzuru yahut 
gaybeti zamanında yapılmasında, savun
ma veya taarruz maksattı olmasında fark 
yoktur. Ehl-i beyt'e husumet besleyenler
le (Nevasıb) yapılan savaşlar neticesinde 
elde edilen ganimetiere de aynı hüküm
ler uygulanır. Bu durumda muhaliflerin 
mallarının ellerinden alınması ve ihtiyata 
uygun görüşe göre humusunun ödenme
si gerekir. 2. Yıllık gelirlerin ihtiyaç fazlası . 

Kişinin bir yıl içinde elde edip, yıl sonun
da ihtiyacından artakalan gelirleri humu
sa tabidir. Bu gelirleri ticari, sınai, zirai, 
el sanatları. ücret, aylık, hediye ve müka
fat gibi yollarla elde edilen kazançlar teş
kil eder. Kendisi için bir yıl başı tayin eden 
kişi yıl sonunda şahsının ve ailesinin ihti
yaçları ile iş hayatına ait masraflarını çı
kardıktan sonra geri kalan kazancının hu
musunu vermekle mükelleftir. 3. Maden
ler. İnsanların yararına olan her türlü ta
bii servetler bu gruba girer. Madenin sa
hipti yahut sahipsiz araziden çıkarılması, 
ayrıca işleticisinin bir kişi yahut bir grup 
olması neticeyi değiştirmez. Madeni çıka
ran kişinin kafir olması halinde hakimin 
onu hum us ödemeye mecbur tutma yet
kisi vardır. 4. Künüz veya rikaz. Önceki ne
siller tarafından herhangi bir yerde birik
tiritmiş yahut saklanmış olan her türlü 
maldır. Ele geçirilen ve nisab miktarına 
ulaşan bu mallarda belli bir müslümana 
ait olduğunu gösteren bilgiler varsa ona 

· verilir. Müslümana ait olduğu halde sahi
bi veya varisi bulunarnazsa bulan kişi hu
musunu ödedikten sonra mala sahip olur. 

·Belli bir müslümana ait olduğu konusun
da bilgi yoksa ve arazinin mülkiyeti b ula-

HUM US 

na aitse humusunu ödedikten sonra ona 
sahip olur. 5. Denizden çıkarılan mallar. 
Deniz veya nehirden çıkarılan her türlü 
kıymetli şeyler humusa tabidir. Bu işi ge
lişmiş aletlerle yapmak veya denizin sahi
le attığı kıymetli taşları toplamak sonucu 
değiştirmez. 6. Mülkiyeti zimmlye intikal 
eden arazi. Herhangi bir arazinin mülki
yetinin satış , sulh , hibe veya başka bir 
yolla gayri müslime intikal etmesi halin
de üzerindeki mesken ve tarım ürünleri 
dikkate alınmaksızın sadece arazi değeri
nin beşte biri hum us olarak ödenir. Zirn
mlnin temellükten sonra müslüman ol
masıyla humus düşmediği gibi temellük 
arneliyesi tekrartandıkça humus ödeme
si de tekrarlanır. 7. Haramla karışmış he
tat mal. Elde edilen malın bir kısmı meş
ru, bir kısmı hileli ve gayri meşru yollar
dan kazanılmış ve bu mallar birbirine ka
rışmışsa malın meşruiyeti için humus 
ödenmesi gerekir. Kişinin helal ve haram 
olmak üzere sahip bulunduğu malları bu
lunuyor ve kendisine kimlerin hakkının 
geçtiğini bilemiyorsa bütün mallarının 
beşte birini humus olarak verir, böylece 
kalan malları kendisine helal olur. Humu
sa tabi mallarda, define ve madenler ha
riç, nisab aranmaz (H ür ei-Amill. VI, 338-

355). 

Zeydiyye'de ise humusa konu olan mal 
ve gelirler üç kısma ayrılır. 1. Kara veya 
deniz avcılığı ile ele geçirilen şeyler, kara 
ve denizden çıkarılan yahut yüzeyinden 
toplanıp buluntu (lukata) statüsüne gir
meyen hazine, inci, amber, misk, kendi
liğinden biten ot vb. şeyler. 2. Savaşta 
ganimet olarak alınan menkul ve gayri 
menkul mallar. 3. Haraç, muamele ve 
zimmet ehlinden alınan cizye gibi gelir
ler (İbnü'I-Murtaza, e/-Ba/:ırü'z-zel]./]ar, ll, 
212; a.mlf .. 'Uyunü 'l-ezhar, s. 145). 

Humusun sarfedileceği yerlere gelince, 
İmamiyye ve Zeydiyye fakihleri bunu En
fal süresinin 41 . ayetinde belirtilen terti
be uygun olarak altı kısma ayırırlar: Allah, 
Peygamber, Resülullah ' ın akrabası, ye
timler, fakirler ve yolda kalmışlar. İma
miyye'ye göre Allah'ın payı doğrudan doğ

ruya Hz. Peygamber' e intikal eder, böyle
ce onun humus hissesi ikiye çıkmış olur. 
İmamiyye alimleri bu görüşlerini Ca'fer 
es-Sadık'tan nakledilen ve Allah'ın hakkı 
olan şeyin velisine intikal edeceğini belir
ten bir hadise dayandırmaktadırlar (Kü
leynl. ı. 537) Ayetteki "zevi'l-kurba"dan 
maksat, Resül-i Ekrem'in vefatından son
ra imam ve veliyyü'l-emr olması hasebiy
le masum imamdır. Buna göre Ali ve Fa-
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