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~ BEŞiR A YVAZO GLU 

ı 
KABALA 

-, 

Yahudi mistik 
ve esoterik geleneğine verilen ad 

(bk. YAHUDiLiK). 
L _ı 

ı 
KABALE 

-, 

(4ı~l) 

Bir kimsenin muayyen borç, 
vergi ve hizmeti tekeffülü 

ve bunu belgeleyen taahhütname 
anlamında hukuk terimi. 

L _ı 

Sözlükte "kefil olmak, taahhüt etmek" 
anlamında masdar ve " taahhütname" 
manasında isim olan kabale en geniş şek
liyle kefalet. zeamet, iltizam. daman. ga
ramet. ırafe ve hamale gibi kelimelerle 
eş anlamlıdır. Ararnice kanalıyla Akkad
ca'daki kabalu 1 kapalu (bağlamak, to
mar yapmak) kelimesiyle ilişkilendirilme
si mümkün görünen kabale Arapça'dan 
Türkçe'ye ve Batı dillerine de geçmiştir. 
Kabale sözleşmesiyle tekeffül edilen işe 
(hizmet) kıbale . arazisini kabale usulüyle 
işletene veya sipariş ya da iş verene mu
kabbi l. yükleniciye de müt ekabbil, kab
bal veya kabil denir. İlkinin yaptığı huku
ki işlem takbll. diğerininki tekabbül keli
mesiyle ifade edilir. Mütekabbilin ödedi
ği vergiye malü'l-kıbale, hakku' l-kıbale, 

şartu'l -kı ba l e veya kısaca kabale gibi 
isimler verilmektedir. Tekabbül kelimesi 
ortakların şirket adına iş kabulünden do
layı "ebdan, a'mal ve sanai '" gibi değişik 
adlarla anılan emeğe dayalı iş ortaklıkla
rını ifade etmek için de kullanılır (bk. EB· 
DAN ). iş akdi çerçevesinde emeği satın 
alınan boyacı , marangoz, inşaat ustası, 
mimar gibi hizmet sektörü çalışanlarının 
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müşterileriyle yaptıkları götürü sözleş
menin bir adı da kabaledir. Müstakil bir 
akid ve hukuki işlem nevi olmayıp geniş 

anlamıyla iş görme kapsamına giren akid 
türleriyle ayrı ayrı ilgili bir hizmet taahhü
dü olduğundan kabale fıkıh literatürün
de ayrı bir başlık altında ele alınmamış. 
icare. müzaraa ve müsakatla ilgili bölüm
lerde yeri geldikçe söz konusu edilmiştir. 
EbG Yusuf. Şafii, Ebu Ubeyd, İbn ZencG
ye. Küleynl ve SGII'nin eserleri gibi erken 
dönem kaynaklarında kabale kavramı bir 
toprak ve vergi hukuku terimi olarak da
man kelimesinden daha yaygın bir kulla
nıma sahiptir. İbn Teymiyye'nin belirttiği 
gibi Selefin kabale adını verdiği bu söz
leşmeye sonraki dönemlerde halk arasın
da darnan denmiştir (Mecmü'u {etava, 
XXX, 23 7) 

Toprak ve vergi hukuku terimi olarak 
kıbale işlemi kıbaletü'l-arz ve kıbaletü'l 

harac olmak üzere ikiye ayrılabilir. İlkin
de bir kimsenin devlet veya gerçek şahıs 
mülkiyeti. tasarrufu ya da zilyedliği altın
daki harap haraç arazisinin işletme hak
kını genelde karşılıklı anlaşmayla belirle
nen yıllık vergisini tekeffül ederek belirli 
süre için devralması söz konusudur. Ara
zilerin gerçek şahıslardan bu şekilde alın
ması halinde verginin tekeffülünden baş
ka arazi sahibine nakdi veya ayni bir kira 
ödenmesi ya da üründen muayyen bir pay 
verilmesi de söz konusu olabilir. 

zımnen kıbaletü 'l-arzı açıklar gibidir. Ah
med b. Hanbel, Abdullah b. ömer'in riba 
saydığı kabaleyi bir köyün içindeki ağaç
lar ve köylülerle birlikte devralınması ola
rak tanımlar. Hanbel1ler'den Ebu Ya'la el
Ferra, Şemseddin İbn Müflih ve İbn Kay
yim el-Cevziyye ile Şiifiller'den Maverdi 
de böyle bir işlemi haram ve dolayısıyla 
batı! telakki eder. Bir rivayete göre Ah
med b. Hanbel , kabale usulüyle işletilen 
araziden elde edilecek ürünün belirsizliği 
gerekçesiyle -ki bununla garar kastedili
yor olmalıdır- bu işlemi batı! sayar. Ebu 
Ubeyd de ekili veya meyvelik arazilerin. 
mahsulunün cinsinden belli bir ayni öde
me karşılığında kabiiieye verilmesini ürü
nün olgunlaşmadan satımı olarak değer
lendirip rnekruh saymakta. delil olarak 
da ResGl-i Ekrem 'in bu tür satışları yasak
lamasını göstermektedir (Kitabü'l-Emval, 
s. ı 49 . ı 5 3- ı 54). Sull'ye göre ivaz ve süre 
belirlenmişse böyle kabaleler caizdir; çün
kü o kadar garar icare akdinde de vardır 
(Edebü 'l-küttab, s. 222 ) İbn Teymiyye'ye 
göre •. üzerinde yaşayan tarım işçilerince 
işlenen bir tarım arazisinin kendi ürünü 
cinsinden belli bir ayni ödeme karşılığında 
kabaleye alınması . alan kimsenin emeği
ne tekabül etmeyen fazlalık veya nok
sanlık türdeş iki şeyin farklı miktarlarda 
takası anlamına geldiğinden ribe 'l-fadl 
hükmünde sayılır ; yani fazlalık halinde 
pozitif, noksan durumunda negatif faiz 

Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Abbas tahakkuk eder. Toprak, ka baleye alan 
adına üzerindeki tarım işçilerince işleni-

kabaleyi ribalı bir işlem olarak değerlen

dirir. Ayrıca İbn Abbas. bir müslümanın 
kendisi için onur kırıcı sayılan haraç mü
kellefiyetini yüklenmesine yol açtığı için 
dekabaleye karşı çıkar. Onun Übülle'deki 

yorsa kabalenin muayyen bir nakdi öde
me karşılığında olması da rita hükmüne 
engel değildir. Ancak nakden kabaleye 
alınan arazinin bizzat alan tarafından iş
lenmesi riba ihtimalini tamamen ortadan 

arazisini, ~çindeki~her şeyle _birlikte belli kaldırır. Sonuncu şıkkı haram sayanlar ri-
?ır mebl~g ~a.r~ılıgında kab~leye ~lmak bayerine garar unsurundan hareket eder-
ısteyen bır kiş~yı cezalandırdıgı da rıvayet- -- ler (Mecmü'u {etava, XXIX, 68_70). Ayrıca 
edilmektedir (J bnü'l-Eslr. en-Nihtıye, "15bl" meyveliğin ve bağın ürünün olgunlaşma-
md.; Ebu Ubeyd Kas ım b. Se llam. s. 148- sından önce kabalesini kumar unsuru içe-
149: 158; SGII, s. 222; ). Said b . Cübeyr ren ve husumete yol açan garar cinsin-
ve lbr.ah~m .en-Nehai bir köyü~~ içindeki den sayarak caiz görmeyenler vardır. An-
tarım ışçılerı, evler, hurma ve dı ger m ey- cak bu görüş, İbn Teymiyye ve İbn Kay-
ve ağaçlarıyla birlikte kabalesini rnekruh yi m ei-Cevziyye gibi bazı fakihler tarafın-
görm?ş (Eb~ Ubeyd Kas ım b. Sellam. s. dan ihtiyaca veya ağaçla toprağı ayrı ayrı 
149; ibn Ebu Şeybe, lV, 54S. l. Hasan-ı değerlendirmenin zorluğuna ve ayrıca 
Basri. Meymun b. Mihran ve ümer b. Ab- Halife ömer'in üseyd b. Hudayr'a ait hur-
dülazlz de meyvelikleri n kabalesini riba malığı üç yıllığına kabale usulüyle işletme-
saymıştır (l bn Receb, s. 68 ). ye vererek miras bıraktığı borcun öden-

imam Şafil'nin , silah zoruyla fethedilen mesini sağladığına dair rivayete istinaden 
topraklardan birini kabiiieye alan kişinin reddedilmiştir. Onlara göre kabale sözleş-
turanın imanndan ve haracını ödemek- mesi önceki görüşü savunanların dayan-
ten aciz kalması durumunda kabalesinin dığı , ResGl-i Ekrem'in meyvelerin olgun-
münfesih ve kendisinin müflis ilan edile- laşmadan satımını yasakladığına dair ha-
ceği şeklindeki sözleri (el-Üm, lll , 240-241) d isi n kapsamına girmemektedir. Garar 



unsuruna gelince böyle bir ihtimal icare 
akdinde de söz konusudur. İbn Teymiyye, 
iktalarda damanın caiz olduğu konusun
da ulemanın görüş birliği bulunduğunu 
söylemektedir. Ancak çağdaşları arasın
da iktadarı müstair sayanlar ve dolayısıy
la iare konumundaki iktanın darnan usu
lüyle işletmeye verilmesini caiz görme
yenler olduğunu da bildirmekte ve iare
nin muirin izniyle icareye verilebileceğini 
gerekçe göstererek bu görüşe karşı çık
maktadır (a.g.e., XXX, 220-221, 224-225, 
240-24 1, 244-245 ; İbn Kayyim el-Cevziyye, 
I, 110-112). 

Ca'fer es-Sadık da kabaleyi, bir kimse
nin ölü bir araziyi iman ve haracının edası 
şartıyla on-yirmi yıl gibi uzun bir süre için 
devralması şeklinde tanımlamaktadır. 

Ona göre en helal kabale türü. arazinin 
ahalisinden belli bir meblağ karşılığında 
muayyen süre için alınıp marnur hale ge
tirilmesi ve haracının ödenmesi şeklinde 
olur; üzerindeki tarım işçilerinin kabaleye 
dahil edilmesi helal değildir. Bu ise ancak 
devletin kabaleye vermesi halinde meşru 
olur. Ca'fer es-Sadık. sabit bir miktar top
rak mahsulü karşılığında yapılan kabale
yi onaylamazken mahsulün belli bir ora
nı veya muayyen bir miktar nakdi ödeme 
üzerinden yapılanda sakınca görmemek
tedir. Belli bir nakdi bedel karşılığına bir 
elbise dikimini ka baleye alan terzinin da
ha iyi bedelle başkasına devredip kik sağ
lamasına da cevaz verir. Ancak bir işi biz
zat yapmak üzere kabaleye alan kimse 
onu başkasına devredemez. Ca'fer es-Sa
dık, devletten kabale yoluyla arazi alır ve 
devletin hakkı düşüldükten sonraki net 
ürünün üçte biri veya yarısı karşılığında 
toprağa bağlı tarım işçilerine icareye ve
rirdi (Küleyni, V, 267-269; EbG Ca 'fer et
TG s! , VII, 197-20 I; H ür el-Amili, XIII, 208-
210, 265-266) . 

İmam Şafii'ye göre bir kimse, birinin 
arazisini yahut devletten haraç arazisini 
kabaleye alır ve başkasına iare veya kiraya 
verir de bu kişi orayı ekerse ekiciye öşür, 

diğerine ise kabale ücreti vermek düşer. 
Eğer araziyi bizzat kabaleye alan ekerse 
müslümansa kendisine kabale, ürününe 
öşür lazım gelir; kendisi zimmi, arazi de 
haraç ya da sulh toprağı ise öşür ödemez. 
Arazinin sahibi kabaleye alanla veya ora
nın zekatından sorumlu olan vali müslü
man bir ekiciyle toprak vergisini ödemesi 
karşılığında ürünün kendisine ait olması 
ve zekat vermemesi şartıyla anlaşsa bile 
ekici sahibi olduğu ürüne tahakkuk etti
ği için zekat vermek zorundadır (el-Üm, 
lll, 240-241) 

Kabale işleminin diğer şekli olan kıbale

tü'l-harac. bir kimsenin bir bölgenin sabit 
nakdi vergisinin ödeme sorumluluğunu 
belirli süre için yüklenmesidir; bu kişi top
lanan vergi tekeffül edilenden fazla ise 
kar, eksikse zarar eder. Bu uygulama ge
nellikle kabaleye alanın bölge halkına zul
müyle sonuçlanır. Ebu Yusuf, kendi döne
minde yaygın bir uygulama alanı buldu
ğu anlaşılan bu sisteme karşı çıkar ve ge
rekçe olarak da şahsi çıkarını gözeten ki
şilerin devlete taahhüt ettiği vergiden da
ha fazlasını toplayarak azami karı sağla
mak için yaptığı zulmün marnur toprak
ları harap, haraç mükelleflerini perişan 
etmesi ve dolayısıyla devlet gelirlerini dü
şürmesini gösterir. Haraç mükellefleri
nin önerdiği veya onayladığı güvenilir var
lıklı bir kimsenin kendileri adına haracı 
ödemeyi tekeffül etmesi durumunda ise 
söz konusu bölgenin ona kabale (daman) 
olarak verilmesini onaylar, ancak bu kişi

nin icraatının denetlenmesi için dindar 
ve güvenilir maaşii bir müfettişin (emir) 
tayin edilmesini de önerir. Ebu Yusuf. kı
baletü'l-harac uygulamasındaki aksaklık
ları eleştirrnek ve onun yerine mukaseme 
sistemini önermekle birlikte yine de nihai 
kararı halifeye bırakır (Kitabü'l-ljarac, ll, 
3-8). Bunda maaşii vergi memurlarının 
tutumunun da kusursuz olmamasının 
etkisi bulunabilir. Onun devrinde bu ka
dar yaygınlaşabilen uygulamanın kökleri 
çok daha eski deviriere uzanıyor olmalı
dır. Ebu Ya'Ia ei-Ferra, Şemseddin İbn 
Müflih. Maverdi ve Bedreddin İbn Ce
maa'ya göre vergi memurlarının haraç. 
cizye ve öşür gelirlerinin garantörlüğünü 
yapmaları. yani eksiğ i telafi edip fazlayı 
sahiplenmeleri anlamındaki darnan (ka
bale) akidleri, vergi memurlarının vacip 
olan vergileri toplayıp hasılatı ilgili mer
ciiere aktarma hususundaki güvenilirliği 
ilkesine de aykırıdır. Ca'fer es-Sadık da 
haraç mükelleflerince benimsenen gü
venilir varlıklı birisinin onlar adına haracı 
ödemeyi tekeffül etmesi durumunda il
gili bölgenin kendisine kabale olarak ve
rilebileceği kanaatindedir (Küleyni, V, 270; 
Ebu Ca'fer et-TGs!, VII, 199). H ür ei-Ami
li'nin naklettiği bir rivayetten anlaşıldığı 
kadarıyla baş ve toprak vergisinden baş
ka meyveliklerden ve avlak olarak da kul
Ianılan sazlıklardan elde edilen kamış. ba
lık, kuş vb. ürünlerin haracını üstlenerek 
de kabale yapılmaktadır ki Ca'fer es-Sa
dık bunu mahsul elde edileceğinin anla
şılması kaydıyla caiz görmektedir ( Vesa'i
lü 'ş-Şi'a, XII, 264) . 

KABALE 

Toprak ve vergi hukuku kapsamına gi
ren kabale türü, Lokkegaard (lslamic Ta.x
ation in the Classic Period, s. 94) ve Ziya
ülhak (LandlordandPeasant, s. 288) gibi 
bazı çağdaş araştırmacılara göre Bi
zans'ın " locatio conductio" uygulama
sının bir devamıdır. Em eviler döneminde 
başvurulan bu akid çeşidi Abbasiler dev
rinde tedricen yaygınlaştırılmıştır. Mak
rizi'nin verdiği bilgilerden anlaşıldığına 
göre lll. (IX.) yüzyılın ilk yarısında imara 
muhtaç toprakların işletmeciliği. Fus
tat'ta Divanü'I-harac'ın bulunduğu Amr 
b. As Camii'nde düzenlenen açık arttır
ma sonucunda en yüksek haracı taahhüt 
edenlere kabale usulüyle dört yıllığına 
devredilirdi. Kabaleler ve bedelleri kayıt
lara geçirilirdi. Kabaleye alan, genellikle 
sulama tesisleri ve köprülerin bakım ve 
onarımını sağlamakla mükellef olup mas
rafları Divanü'l-harac tarafından yakla
şık olarak hesaplanıp vergiden muaf tu
tulurdu. Kabale de taksitler halinde öde
nirdi ( el-ljıtat, I, 82) . Kabaleye alanların 
sorumluluğunu yüklendiği sulama siste
mi ve köprü bakım onarım maliyetlerini 
düşürebilmek için tarım işçilerine angar
ya yüklediği olurdu. Devletin zulmü önle
mek için yıllık kabaleler yaptığı da görül
mektedir. 

Kabale sistemi sonraki hanedanlar ta
rafından sürdürülmüşse de yerini yavaş 
yavaş askeri ikta sistemine bırakarak Bü
veyhiler zamanında oldukça azalmıştır. 
Claude Cahen, kabalenin Osmanlı döne
minde toprak ve vergi sistemi kavramı 
olarak tamamen kullanım dışı kaldığını 
söylemektedir. Eğer Cahen 'in tesbiti doğ
ruysa bunda tirnar ve mukataa kavram 
ve uygulamalarının payı büyük olmalıdır. 
Kıbaletü'l-harac sisteminin bir benzeri 
Osmanlı idaresinde iltizam adı altında uy
gulamaya konmuşsa da başarılı olama
dığı için ilga edilmiştir. Bununla bir likte 
Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait 
Kefe Kanunnamesi 'nde (Akgündüz, VI. 
582) kabale kavramına bir çeşit ticaret 
vergisi olarak rastlandığı da kayda de
ğerdir. 

İbn Abdfın et-Tüc'ibi'nin verdiği bilgi
lerden anlaşıldığına göre kabale kavramı 
Kuzey Afrika, İspanya ve Sicilya'da tüccar 
ve esnaftan alınan gümrük ve pazar ver
gileri (mukGs). celebkeşan resmi ve ben
zerleriyle devlete ait han, hamam. değir
men, deniz teknesi ve benzerlerinin kira 
bedellerinin tahsilinin -Osmanlı Devleti'n
deki mukataa uygulamasını andırır bir şe
kilde- kesime verilmesi usulünü ifade et
mek üzere kullanılmıştır. Muhtemelen bu 
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KABALE 

sistemle toplandığı için bazı vergiler de 
kabiUe adıyla anılmıştır. Bu uygulama, su
istimale ve kişisel çıkar uğruna vergi mü
kelleflerine zulme yol açtığı için şiddetle 
eleştirilmiştir. Vergi miktarlarının vezir 
tarafından kadılıkta tescil ettirilmesi ve 
kaba.leye alanların kadılarca sıkı bir şekil
de denetlenmesi, suistimalierin hapis ve 
sürgünle cezalandırılması istenmiştir (Ri
sale fi'l-~ata' ve'l-f:ıisbe, s. 30-32). Muvah
hidler devri müelliflerinden İbn Sahibüs
salat'ın ifadelerinden kabale kavramının 
köprü geçiş ücretlerini de kapsadığı an
laşılmaktadır (el-Men bi'l-imame, s. 166, 
372). İdrlsl, Merakeş'te piyasaya arzedi
len hemen her şeyden kabale vergisi alın
dığını. ancak iktidara gelen Masmude
ler'in bu vergiyi tamamen ilga ettikleri
ni , kabaleye alan ların da katline cevaz 
verdiklerini, böylece onların hükümran
lıkları altındaki bölgelerde söz konusu 
verginin adının bile anılmadığını bildir
mektedir ($ıfatü'l-Magrib, s. 69-70). 
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li] CENGiZ KALLEK 

L 

KABARTAYLAR 

Rusya Federasyonu'na bağlı 
Kabarda-Balkar Özerk 

Cumhuriyeti'nde yaşayan 
müslüman bir halk. 

_j 

Orta Kafkasya'daki Terek ve Kuma ne
hirlerinin kollarının suladığı geniş bölge
de yaşayan Kabartaylar kendilerini Adige 
olarak da adland.ırmaktadır ve Çerkez
ler'le akrabadırlar. Kaynaklarda Kabartay, 
Kaberdey, Kabarda ve Kabardintsı gibi 
değişik isimlerle anılırlar. Kabartaylar'ın 
büyük çoğunluğu Kabarda-Balkar Özerk 
Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Ancak 
Adige Özerk Bölgesi'nde ve Rusya Fede
rasyonu'nun değişik şehirlerinde az mik
tarda Kabartay nüfusuna rastlanmak
tadır. 1989 nüfus sayımına göre sayıları 
394.651 olan Ka bartaylar'ın bugün (200 ı) 
yaklaşık 500-550.000 civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Türkiye, Suriye ve 
Ürdün gibi ülkelerde de çarlık döneminde 
ve 1917 Bolşevik ihtilali'nden sonra göç 
etmiş Kabartay nüfusu bulunmaktadır. 

Kabartaylar müslüman olup Hanefi 
mezhebine mensuptur. Ancak Mozdok ci-

varında küçük bir hıristiyan cemaati de 
vardır. Sovyetler Birliği döneminde Kuzey 
Kafkasya ve Dağıstan Dini idare Merke
zi'ne bağlıydılar. 1992 yılından itibaren 
Rusya Federasyonu'ndaki müslüman 
özerk cumhuriyetierin kendi dini idare 
merkezlerini kurmaları sebebiyle Sovyet
ler Birliği döneminde kurulan bu merkez
lerin fazla bir işlerliği kalmamıştır. 

Kabartaylar'ın esas yurtları Kuban ci
van idi: fakat XIII. yüzyılda başlayan Mo
ğol saldırıları üzerine bugün bulundukları 
bölgeye gelerekyerleştiler. islam fütuha
tının Kafkaslar'a ulaşmasından çok sonra 
XVI. yüzyılda Müslümanlığı benimseyen 
Kabartaylar; Altın Orda Devleti'nin çök
mesinin ardından bölgenin tarihinde bi
rinci derecede etkili olmaya başladılar. 
XVI. yüzyılın ilk yarısında Rus çarlarıyla 
dostluk ilişkisine girdiler. Ka bartay Prensi 
Temrük'ün kızı Marya'nın IV. Ivan'la ev
lenmesi iki halk arasında münasebetle
rin geliştirilmesinde olumlu etkide bu
lundu ve Rus himayesi yaygınlaştı . Rus
lar 1563 ve 1 S67'de Terek nehrinin kıyı
sında iki ayrı kale inşa ederek yüzyılın so
nuna doğru bölgeye iyice yerleştiler. Kaf
kaslar'daki yayılmaları için burasını bir ka
rakol olarak kullandılar. Kafkaslar' ı dene
tim altına almak isteyen Osmanlılar, İran
lılar ve Ruslar arasında çatışmalar oldu. 
Özellikle hıristiyan Kabartaylar'ın Rusya 
hizmetine girmesi Osmanlı Devleti'ni te
dirgin etti ve bundan dolayı Osmanlılar 
Kabartaylar'ı önce himayeleri, sonra da 
doğrudan yönetimleri altına aldılar. Bel
gr ad Antiaşması (ı 739) Kabartaylar'ın 

yaşadığı bölgeyi tarafsız bir ülke haline 
getirince Osmanlı Devleti ile Rusya ara
sında bir tampon bölge haline geldiler. 
Bunun ardından Küçük Kaynarca Antiaş
ması (ı 77 4) Kabartaylar'ı Rusya ile birleş
tirdi. Rus hakimiyetine karşı zaman za
man bağımsızlık isteğiyle ayaklanan Ka
bartaylar büyük oranda kıyıma uğradılar. 
Bu kıyımdan kaçanların bir kısmı Osman
lı Devleti'ne sığındı. XX. yüzyılda da bazı 
ayaklanmalar görüldü. 

Komünist ihtilalinden sonra bölgede 
milliyetçi partiler, Bolşevikler, Menşevik

ler ve Kızıl Ordu arasında süren iktidar 
mücadelesi ve karışıklık sırasında 1918'
de Sovyet idaresi kuruldu. 16 Ocak 1922'
de Kabarda-Balkar Özerk Bölgesi oluştu
ruldu. Bu özerk bölge S Kasım 1936'da 
özerk cumhuriyet statüsüne yükseltildi. 
ll. Dünya Savaşı sırasında bölge kısa bir 
süre için Almanlar tarafından işgal edildi 
(Ağustos 1942). Ancak daha sonra bölge
ye yeniden hakim olan Ruslar, cumhuri-


