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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-
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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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tıma neslinden gelen masum imam Hz. 
Peygamber' e yakınlığı dolayısıyla "seh
mü'l-imam" denilen ve ikisi veraset. biri 
de asaJet yoluyla intikal eden üç hisseye 
sahip olmaktadır. Bu konuda Ehl-i beyt 
imamlarından pek çok haber rivayet edil
miştir (mesela bk. EbG Ca'fer et-TGs!, 
Teh?Tbü'l-al;.kam, IV, 128; Hürel-Amill, VI, 
3 5 5-364). Resuluilah 'ın yakınlarının Haşi
mller olduğu hususunda İmamiyye'nin ic
maı vardır. Bu konudaki düşüncelerini da
yandırdıkları delillerden biri, Ca'fer es-Sa
dık'a hum us ayeti sorulduğunda Hz. Pey
gamber'in hissesinin kendilerine ait oldu
ğunu belirtmesidir (a.g.e., VI, 362). Zey
diyye'ye göre Allah'ın payı toplumun ya
rarı için harcanır, Peygamber'in payı za
hir ve mevcut ise im ama verilir. değilse o 
da toplum yararı için harcanır. Üçüncü 
hisse erkek kadın, zengin fakir ayırımı ya
pı lmaksızın Haşimller'e tevzi edilir (ib
nü'l-Murtaza, 'Uyünü'l-ezhar, s. 145-146). 
Ca'fer es-Sadık'tan gelen bir habere da
yanan İsmailller'e göre savaşta elde edi
len ganimetler beşe ayrıldıktan sonra beş
te birinin yarısı imama. yarısı İsmailller'in 
yetim. fakir ve yolda kalmışlarına, kalan 
beşte dört ise savaşa katılanlara dağıtılır 
(Nu'man b. Muhammed, ı. 386) . 

On ikinci imarnın 260 (874) yılında gay
bete girmesiyle başlayan gaybet-i suğra 
ve 3Z9'dan (941) günümüze kadar süren 
gaybet-i kübra dönemlerinde imarnın 
humus payının nasıl muhafaza ve teslim 
edileceği konusunda belirleyici bir nas bu
lunmadığı için İmamiyye içinde geniş öl
çüde ihtilaflar doğmuştur. Bazı alimler, 
imama ait hissenin ayrılmasının da ayrıl
mamasının da mubah olduğunu ileri sü
rerken bazıları humusun ayrılıp bir yere 
konmasını ve imam ortaya çıktığında ona 
verilmesi için vasiyet edilmesini gerekli 
görmüşlerdir. Bu arada bazı Şii alimleri, 
imam geldiğinde yeryüzü. içinde bulun
durduğu bütün kıymetli şeyleri dışarı ata
cağından hissesinin yere gömülmesi icap 
ettiğini, bazıları da gömmek veya imama 
teslim etmek üzere daha sonraki nesille
re emanet etme konusur.ıda kişinin mu
hayyer bulunduğunu belirtmişlerdir ( EbG 
Ca'fer et-TGs!. el-İstibşar, ll, 57-62; a.mlf., 
el-Mebsüt, ı. 263-264) Yıllık gelirlerin, kap
samına dahil edilmediği humus gaybet-i 
suğra döneminde imarnın vekilieri olan se
firler (süfera veya nüwab) tarafından top
lanmış. gaybet-i kübranın başlamasından 
yaklaşık bir asır sonra kapsamına yıllık ge
lir de dahil edilerek imarnın dalaylı tem
silcisi sayılan ve ictihad şartlarını taşıyan 
adil müctehidlere verilmeye başlanmıştır. 
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Bu durumda İmamiyye mensupları, hu
musun yarısını merci-i taklldlere bizzat 
ulaştırmak yahut onların görevlendirdiği 
temsilcilerine teslim etmekle mükelleftir
ler. Eğer b~ beldede şartları taşıyan mer
ci-i taklid veya müctehid yoksa bir başka 
yerdekine vermek gerekir. Adil müctehid 
kendisine intikal eden meblağı meşru iş
lere harcadığı sürece hiçbir mercie karşı 
sorumlu değildir. Humus payını mücte
hide vermek mümkün olmazsa bu pay 
şer'i hakim vasıtasıyla sarf mahallerine 
ulaştırılır ve toplanan meblağ İslam top
lumunun umumi faydaları dikkate alına
rak imarnın rızasına uygun geniş bir çer
çeve içinde sarfedilir. Humusun imarnın 
hissesi dışında kalan üç payı ise Haşimi
ler'den yetimler, fakirler ve yolda kalmış

lara verilir. Humus verilen kişinin müslü
man, yetimlerin de fakir olması şartı ara
nır. Bazı taklid merciierine göre humus 
verilecek kimsede ayrıca adalet şartı da 
bulunmalıdır. On iki imama inanmayan
lara humus verilmez (mesela bk. Ebü'l
Kasım ei-HGI. s. 274). Diğer taraftan kişi 
bakımakla mükellef bulunduğu kimsele
re hum us veremez. Bu üç sınıfın ihtiyaç
larından artakalan meblağ, İslam ümme
tinin yararı için harcanmak üzere veliy
yü'l-emre teslim edilir. 

Şia fıkhında humusun zamanla yıllık 
kazançlara teşmil edilmesi, ilgili ayetin 
( el-Enfal 8/41) hükırnüne ve Hz. Peygam
ber'in hadislerine aykırı olduğu gerekçe
siyle eleştirilmiştir. Zira SÖZ konusu aye
tin hem lafzında hem bağlamında humu
sun ganimet olarak elde edilen mallar
dan verilmesi gerektiği hususu çok açık 
olduğu gibi hadis kaynaklarında da farklı 
bir kayıt yoktur. Çağdaş Şii alimlerinden 
Musa el-Musevi, ResCıl-i Ekrem'in ve baş
ta Hz. Ali olmak üzere Şia'nın imam kabul 
ettiği kişilerin hayatlarında yıllık gelirler
den hum us toplattıklarına dair herhangi 
bir bilginin bulunmadığını söyler (eş-Ş ı
ra', s. 66). Ancak V. (Xl.) yüzyıldan sonra 
Şii alimleri, Abbasi halifelerinin mali ba
kımdan kendilerine destek olmamaları 
üzerine kazançlardan da hum us verilmesi 
gerektiğini ifade etmiş ve bu konuda 
bazı rivayetler ortaya atmışlardır (a.g.e., 
s. 67). Esasen temel Şii hadis külliyatının 
ilki olanel-Kati'de humusun sonradan 
genişletilmiş kapsamına uygun hiçbir ri
vayet bulunmamaktadır. 

Hum us, Şii ulemayı mali bakımdan si
yasi otoriteye bağımlı olmaktan kurtarır
ken bilhassa tabileri çok olan müctehid
leri yüksek meblağlara ulaşan bütçelere 
malik kılmaktadır. 
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Suriye Cumhuriyeti'nin 
üçüncü büyük şehri . 

Orta Suriye'de tarıma elverişli büyük 
bir ovanın ortasında, Lübnan dağı ile En
sariye dağını ayıran alçak alandan geçen 
deniz ikliminin etkisinde kalan, antik de
virden itibaren çok gelişmiş sulama şe
bekelerine sahip bir şehirdir. Palmira ve 
Deyrizor vasıtasıyla İran körfezi -Akdeniz, 
Şam-Halepyolları ile Halep-Humus-Ra
yak- Beyrut demiryolu üzerinde önemli 
bir irtibat noktasıdır. 

Bölge milattan önce3000'den beri mes
kun bir yerdir. Fakat şehir Seleucos Nika
tor (m.ö. 305-280) tarafından kurulmuş. 
milattan önce 64'te Pompeius dönemin
de Roma İmparatorluğu'na katılmıştır. 
Bölgede oturanlar arasında Araplar da 


