KUL
Sultan Mehmed'in siyasetine taraftar
olanlar Şehzade Cem'i tutmuşlar, ancak
Bayezid taraftarları galip gelmiştir. Bu
arada Çandarlı ailesine adeta iade-i itibar ettirilerek bu aileden İbrahim Paşa
vezlriazam yapılmış. fakat bu da uzun
sürmemiş, Fatih'in geliştirdiği kul sisteminin üstünlüğüne dayalı merkeziyetçi idaresi ve cihan hakimiyeti amacına yönelik askeri devleti bu tepkiden
pek etkilenmemiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde (ı 512-1520) Pir! Mehmed Paşa'dan sonra Has Odabaşılık
tan vezlriazam yapılan Makbul (MaktOl)
İbrahim Paşa'nın ardından iyice yerleşen
kul sisteminin varlığını bir süre daha başarıyla sürdürdüğü söylenebilir. 15841587 yılları arasında istanbul'da bulunan
Venedik elçisi Lorenzo Bernado ülkesinin
senatosuna sunduğu raporunda, "Sadece
devlet idaresinin değil koca imparatorluğun ordularına kurnanda yetkisinin de ellerine verildiği kişiler ne dük ne mar ki ne
de konttur. Hepsi çobanlıktan gelme sıra
dan insanlardır. Bu sebeple biz Venedikliler'in depadişahın yaptığını yapmamız
da isabet vardır. Padişah bu adamlardan
en iyi kaptanları. sancak beylerini, beylerbeyileri yetiştirerek onlara şan ve itibar
kazandırmıştır" derken ( Lybyer, s. 4 7)
devşirme ve buna bağlı olarak kul sisteminin durumuna işaret etmektedir.
Osmanlı padişahlarını, özellikle de Fatih
Sultan Mehmed'i bu yola sevkeden başlıca
etken, merkeziyetçi hükümranlığını güçlendirmek ve buna bağlı olarak devletin
ömrünü uzatmaktı . Zira hanedana dayalı
Ortaçağ devletlerinde ülke birliğinin temeli ve bekası hanedana bağlıydı. Nitekim Şehzade Mustafa'nın siyaseten katli
sırasında Türkiye'de bulunan Avusturya
elçisi Ootgeer G. van Busbeke de aynı hususa temas eder ( Türkiye'yi Böyle Gördüm, s. 42). Köklü aileler gibi bir temeli
bulunmayan devşirme kul sistemi hükümdara daha rahat tasarruf hakkı sağlıyor
du. Nitekim Çandarlı Halil Paşa'nın bertaraf edilmesindeki sıkıntılar kul asıllı olan
Vezlriazam Mahmud Paşa. GedikAhmed
Paşa ve Makbul İbrahim Paşa'nın idamlarında yaşanmamıştı.

XV ve XVI. yüzyıllardaki yayılma politive cihanşümul imparatorluğun
tesisinde büyük katkısı olan kul sistemi
XVI. yüzyılın sonlarında önemini yitirmeye
başladı. Kul taifesi içine girmenin sağla
dığı vergi vb. yükümlülüklerden sıyrılma
imkanı her kadernede bunların sayılarının
artması sonucunu doğurmuş, kısa süreli
tayinler ise rüşvetin yaygınlaşmasına yol
kasında
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açmıştır. Kan Oni Sultan Süleyman'dan
sonra sefere çıkmayan padişahları örnek
alan kul asıllı vezlriazamlar konaklarında
otu rm ayı tercih etmişlerdir. Nitekim yukarıda adı geçen Venedik elçisi bu defa
Türkler'in zenginliğin kurbanı olduklarını,
zaferleri umursamayıp evlerinde oturmayı
tercih eden sultanları izlediklerini yazmaktadır. Aynı dönemde kapıkulu askerlerinin devlet için tehdit unsuru olmaları
artmış, Vezlriazam Lutfi Paşa da, "Kul
mazbut olmadıkça sadrazam istirahatte
olmaz. kul taifesini çoğaltınamak gerektir" diyerek bu hususa işaret etmiştir
(Asafname, s. 68, 92). XVI. yüzyılın sonlarından itibaren devşirme sisteminin önemini kaybetmesiyle kul sisteminin alanı
genişletilerek Türk- devşirme ayırımı kaybolmuş ve bütün askeri sınıf padişahın
mutlak yetkisi altına girmiştir.
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İslami kaynaklarda, insanların gereğini
yerine getirmekle yükümlü oldukları haklar "Allah'ın hakları" (hukokullah) ve "kulların hakları" (hukuk-ı ibad) şeklinde baş
lıca iki kısma ayrılmış, bazı kaynaklarda
bunlara bir de hem Allah hakkı hem kul
hakkı sayılan haklar eklenmiştir. Hukukullaha riayet "Allah'ın emrine saygı" (ettüfm li-emrillah). hukuk-ı ibada riayet ise
"Allah'ın yarattıklarına şefkat" (eş-şefe

deyimleriyle ifade edilir.
emrine saygı, O'nun varlığına ve
birliğine iman edip hükümlerine uygun
şekilde yaşamakla gerçekleşir. Kul hakları ise genellikle insanların canları. bedenleri, ırz ve namusları. manevi şahsi
yetleri, makam ve mevki leri. dini inanç ve
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Kur'an-ı Kerim'de hukukuilah tabiri
geçmemekle birlikte birçok ayette hak
(mesela bk. el-isra 17/26; er-ROm 30/38;
ez-Zariyat 51/19), adalet (el-Bakara 2/282;
en-N isa 4/58; el-En'am 6/152), kıst (enNisa 4/127, 135; el-Maide 5/8, 42; Hud lll
85) ve zulüm (el-Bakara2/279; en-N isa 4/
10, 30; el-Hac 22/39) gibi kavramlar kul
haklarıyla ilgili olarak da kullanılmıştır.
Ayrıca birçok ayette insanların haklarına
saygı gösterilmesi istenmiş. bu haklara
saldırı mahiyetindeki tutum ve davranış
lar yasaklanmıştır.

ilgili ayetleri dikkate alarak Kur'an-ı
Kerim'de kul haklarını biri insanların sahip olduğu maddi ve manevi haklara te-

KUL HAKKI
cavüz etmek, zarar vermek. diğeri dini.
ahiakl ve hukuk1 hükümlerin onlara verilmesini gerekli kıldığı şeyleri vermemek
şeklinde iki kısma ayırmak mümkündür.
Bir kimsenin, her ne şekilde olursa olsun
kendisine ait olmayan bir şeyi haksız yoldan elde etmeye kalkışması kul hakkına
tecavüzdür. Nitekim insanların hırsızlık,
ölçü ve tartıda hile yapma, emanete hı
yanet. kumar, tefecilik, zimmet. irtikap
vb. gayri meşru yollarla birbirlerinin mallarını yemeleri (mese l a bk. el-Bakara 2/
188: Al-i imran 3/ı 6 ı : en-N isa 4/29-30,
ı6ı: et-Tevbe 9134: el-isra 17/34-35); canIarına kıymaları (el-Bakara 2/84-85: en-N isa 4/92-93: el-Maide 5/32): iftira. alay, arkadan çekiştirme. kötü lakap takma, suizan, kusur arama. gıybet gibi tutum ve
davranışlarla başkalarının manevi şahsi
yetlerine zarar vermeleri (en-N isa 4/112:
el-Hucurat 49/11-12: el-Kalem 68/ı ı: eiHümeze ı 04/1); inançları, dinitercih ve
yaşayışları üzerinde baskı kurmaları (elBakara 2/114, 174: ei -A'raf 7/86): onları
yurtlarından yuvalarından uzaklaştırma

ları

(e 1-Baka ra 2/84-8 5) Kur' an 'ın yasakladığı ilk kısma giren kul hakları ihlalinin örnekleridir. Bunun yanında Kur'an zenginlerin mallarında yoksulların da haklarının
bulunduğunu belirtmekte (ez-Zariyat 51/
19; el-Mearic 70/24-25). pek çok ayette
zekat ve zekat dışındaki mali yardımlaş
ma emredilmekte (mesela bk. et-Tevbe
9/34-35: ei-Fecr89/17-20: el-MaQn ı07/2-3,
7). cimrilik eleştirilmektedir (mesela bk.
Al-i im ran 3/180: en-N isa 4137: ei-Leyl92/
8). Kul haklarıyla ilgili bu genel buyruk ve
yasaklar yanında birçok ayette özellikle
kadınlar. akrabalar, komşular, çocuklar.
ana babalar. yetimler. yolcular, sakatlar
ve umumiyetle haklarını korumaktan aciz
olanların hakları üzerinde de durulmuştur
(mesela b k. ei-Bakara 2/83, 23 ı -232, 24 ı:
en-Nisa 4/2, 4, 6, ı O, ı 9-21. 24-25, 34, 36:
ei-A'raf 7/14ı: el- isra 17/23-27, 34: Abese
80/ l-l O; et-Tekvlr 8 1/8-9).
Kur'an'daki hak. adalet. kıst. zulüm
gibi kavramlar hadislerde de sıkça geçmektedir. Ayrıca hadislerde mazlime ve
mezalim kelimeleri de kullanılmış. son kelime hadis, ahlak ve hukuk literatüründe
bir terim haline gelmiştir. Kul haklarını
ihlal mahiyetindeki tutum ve davranışları
hem toplu olarak hem tek tek veya grup
halinde zikrederek yanlışlığını. kötülüğü
nü, dünya ve ahirette dağuracağı zararları anlatan pek çok hadis vardır. Hadis
mecmualarının hemen her bölümünde

kul haklarıyla ilgili rivayetler yer almakla
birlikte özellikle "mezalim, ahkam, hudüd, edeb veya adab. isti'zan. et'ime .
ima re, birr. büyü'. ticarat tevbe, hüsnü'lhulk, husümat. diyat. rikak. zekat. zühd,
fiten, nikah" gibi başlıklar taşıyan bölümlerde kul haklarına ilişkin hadisler geniş
yer tutmaktadır. Bunlardan kul hakları
açısından ilke mahiyetinde olan bazı hadislere göre müslüman müslümanın kardeşidir: ona yalan söylemez, ihanet etmez. kötülük yapmaz. onu aşağılamaz.
kötülük edebilecek birinin eline bırakmaz
(Buhar!. "Mez;alim", 3: Müslim, "Birr", 32,
58: Tirmizi, "Birr'', ı8) . Hiç kimse kendisi
için beğenip istediğini din kardeşi. komşusu için de istemedikçe. komşusu onun
kötülüğünden emin olmadıkça olgun
bir mürnin olamaz (Buhar!. "İman", 7:
"Edeb", 29: Müslim, "İman", 71-73). Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna eziyet edemez (Buhar!, "Edeb",
31, 85: Müslim, "İman", 74, 75). İnsanlara
merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez (Buhar!, "Edeb", 18: Müslim,
" Feza'il", 66). Müslümanların kanları,
malları, namusları ve şerefleri kendi aralarında kutsal Mekke kadar, hac ayları ve
günleri kadar saygındır. dokunulmazdır
(BuharT. "I:Iac", 132: Müs lim , "]\asame" ,
29). Müslüman . elinden ve dilinden başka
müslümanların zarar görmediği kimsedir (Buhar!, "İman", 4-5: Müslim, "İman",
64-65). Kul haklarını ihlal eden kimseyi
"müflis" olarak niteleyen Hz. Peygamber
bunu şöyle açıklamıştır: Bu kişi ahirette
namaz, oruç. zekat gibi ibadetlerini yerine getirmiş olarakAllah ' ın huzuruna gelir. Bununla beraber öyle günahlarla gelir ki kimilerine sövüp saymış. kiminin kanını akıtmış. kiminin malını yemiş. kimine iftira etmiştir. Bu durum karşısında
onun ibadetlerinden elde ettiği sevapiardan alınıp hak sahiplerine dağıtılır. Eğer
ibadetleri ve iyilikleri bu hakları ödemeye
yetmezse hak sahiplerinin günahların
dan alınıp hak yiyenin günahlarına ekien ir. Böylece sevapiarı elinden gitmiş, günahları ise daha da artmış, dolayısıyla
müflis durumuna düşmüş olan bu kişi cehenneme atılır (Müslim, "Birr", 59: ayrı
ca b k. Buhar!," M ez; alim", ı O)
İslam alimlerinin çeşitli ayet ve hadisıere

dayanarak tesbit ettikleri büyük gü(kebair) çoğu kul haklarıyla ilgilidir. Bunlar arasında adam öldürme. hır
sızlık, hıyanet. zimmet ve irtikap, ana bab aya kötülük etme. akrabalık ilişkilerini
nahların

kesme,

yalancı şahitlik. hakiıyı haksız .

haksızı haklı

gösterme amacıyla yalan yere yemin etme. masum insanlara iftira
etme, yetim malı yeme, tefecilik yapma.
halk üzerinde zulüm ve baskı kurma, eziyet ve işkence etme gibi hak ihlalleri de
bulunmaktadır (ZehebT, s. 40-181 ).
Bir hadiste Allah'ın huzurunda hesabı
sorulacak olan günahlar affedilebilecek
olanlar. affedilemeyecek olanlar ve affedilmesi şarta bağlı olanlar şeklinde üçe
ayrılmıştır. Birincisinin kulun Allah'a karşı işlemiş olduğu günahlar. ikincisinin inkarcılık, üçüncüsünün de kul haklarından
doğan günahlar olduğu bildirilmiş (Müsned, VI, 240). başka bir hadiste de üzerinde kul hakkı bulunan kimsenin hiçbir
maddi bedelin geçerli olmayacağı kıya
met gününden önce hak sahibiyle helalleşmesi istenmiştir (BuhM, "Mez;alim",
ı O; "Ri]5al5" . 48) İslam alimleri, bu tür hadislere dayanarak Allah katında kul haklarıyla ilgili tövbelerin kabul edilip günahların bağışlanabilmesi için bu hakların sahiplerine ödenmesi veya onların rızaları
nın alınması gerektiğini bildirmişlerdir

(bk TÖVBE )
Ahlak kitaplarının genel olarak fazilet
ve reziletlere. özellikle de adalet ve zulüm, dostluk ve düşmanlık, cömertlik ve
cimrilik, hilim ve gazap, dürüstlük ve yalancılık , emanet ve hıyanet, ahde vefa,
tevazu ve kibir gibi beşeri ilişkilere dair
bölümleri geniş ölçüde kul haklarıyla ilgili
konuları da içermektedir. Bunların içinde, kul haklarının gerek tasnifi gerekse
mahiyet ve muhtevalarını ortaya koyması
bakımından Gazzali'nin İ]J.yô.'ü 'ulU.mi'ddin adlı eserinin "Çeşitli insan grupları
arasında ülfet, kardeşlik, dostluk ve muaşeretin adabı" başlığın ı taşıyan bölümünün (ll, 157-221) özel bir yeri vardır (ayrı
ca bk. HAK; İNSAN HAKLARI).
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