
rilmesine karşılık (el-Maide 5/5) Hz. Ömer. 
Medain Valisi Huzeyfe b. Yernan'dan ya
hudi asıllı karısını boşamasını istemiş, o 
da halifeye bir mektup yazarak Ehl-i ki
tap kadınlarla evleomenin hükmünü sor
muştur. Hz. Ömer cevabi mektubunda bu 
evliliğin helal olduğunu, ancak ecnebi ka
dınların tatlı dilleriyle müslüman hanımla
ra üstün geleceklerine dair endişesini bil
dirmiştir. Bunun üzerine Huzeyfe'nin ha
nımını boşadığı kaydedilir (Taberl. I, 2374-
2375) . Hz. Ömer bu uygulamasıyla fetih
lerden sonra yaygınlaşan bu çeşit evlilik
lerio önüne geçmek istemiş olmalıdır. Bu 
sebeple onun bu kararının zimmllere cep
he almak şeklinde değil geçici bir tedbir 
olarakanlaşılması gerekir (Muhammed Bil
taci, s. 301-306) Hz. Ömer dönemi tatbi
katına ait hususları da içine alan "eş-Şüru
tü'l- Ömeriyye" adlı belge çoğu zimmllerin 
aleyhine olan değişiklik ve ilaveleri ihtiva 
etmektedir. Bu belgedeki şartlarla antlaş

ma metinlerinde yer alan şartlar karşılaş
tı rıldığında bu metnin uydurma olduğu 
anlaşılmaktadır. "Ahidname-i Ömer" diye 
de isimlendirilen bu belge, Abdurrahman 
b. Ganm tarafından rivayet edilen ve Suri
ye hıristiyanları tarafından Hz. Ömer' e ya
zılan bir mektuptan ibarettir. Bu metnin 
Hz. Ömer' e ve onun valilerine nisbet edil
mesi doğru değildir. Hz. Ömer'e izafe 
edilen başka metinlerio de bulunduğu , 

bunların bir kısmının yahudi ve hıristi
yanlar tarafından muhafaza edildiği bilin
mektedir (bk. eş-ŞÜRÜTÜ' I-ÖMERİYYE). 
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Iii MUSTAFA FAYDA 

o FlKlH. Hz. ömer. Hz. Ebu Bekir ile 
birlikte ResQJ-i Ekrem'in en yakın iki dos
tu ve yardımcısından biri olması yanında 

onun fıkhl konulardaki söz ve davranışla
rını dikkatle izleyip hükümlerin maksat ve 
hikmetlerini öğrenme fırsatını elde etme
si sebebiyle fıkıh tarihinde önemli bir yere 
sahiptir. Şura meclislerinde ileri sürdüğü 
isabetli görüşleriyle dikkatleri üzerinde top
lamış ve Hz. Peygamber'in iltifatlarına maz
har olmuştur (Buhar!, "Feza,ilü'l-aşl)ab", 
6; Müslim, "Feza'ilü'ş-şal:ıabe", ı 4-25; Tir
mizi, "Menal9b", 18) Yirmiyeyakın mese
lede (Koçak, Hz. Ömer ve F1kh1, s. 27-35) 
vahyin onun görüşlerine uygun biçimde 
geldiğini belirtmek üzere kullanılan "mu
vafakatü Ömer" tabiri teşrlin ruhunu kav
rama hususundaki özelliğini vurgulama 
amacı taşır. Fıkhın gelişme çağı olan saha
be devrinde en çok fetva vermekle meş

hur yedi sahabinin başında bulunduğu, Hz. 
Ebu Bekir'in hilafet makamına gelince 
yargı işlerini yürütmekle onu görevlendir
diği dikkate alındığında Hz. Ömer'in fıkıh 
tarihindeki yeri daha iyi anlaşılır. 

Hz. Ömer hüküm verirken önce Kur'an'a, 
ardından sünnete, sonra da re'ye başvur
muştur. Haber-i vahid şeklinde rivayet edil
miş olsa da sünnete aykırı olduğunu son
radan öğrendiği konularda kendi görüşü

nü terkederek sünnetle amel etmiştir. Ha
disin sağlamlığının tesbitine özel itina gös
termiş, bunu temin için değişik tedbirlere 
başvurmuştur. Bu bağlamda bazan ravi
den. rivayet ettiği hadisi Hz. Peygamber'
den duyduğuna dair şahit getirmesini iste-
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miş (mesela b k. el-Muuatta', "İsti'ıan", ı), 
daha güçlü bulduğu bir delile aykırı gör
düğü, bu yüzden sıhhatine güvenınediği 
hadisleri kabul etmemiştir (mesela bk. 
Müslim, "Tala~", 46). Hz. Ömer, sünneti 
ikinci teşri' kaynağı olarak kabul edip hü
küm istinbatında ona başvurmasına rağ
men çok hadis rivayet edilmesine taraftar 
olmamış. değişik bölgelere gönderdiği ir
şat heyetlerine Kur'an eğitimine öncelik ve
rip çok hadis rivayet etmemelerini telkin 
etmiş, bu arada çok hadis rivayet eden ba
zı sahabileri uyarmıştır. Hz. Ömer'in bu tel
kin ve uygulamaları, sünneti hüküm kay
nağı olarak kabul etmediği şeklinde bazı 
aşırı yorumlara dayanak yapılmaya çalışıl
mışsa da onun bu davranışının ravileri ha
dis rivayeti konusunda dikkatli olmaya sev
ketmek. kötü niyetli kişilerin hadis uydur
ma teşebbüslerini önlemek, Kur'an eğiti
minin yerleşmesini sağlamak ve Kur'an ile 
Sünnet'in birbirine karıştınlmasını önlemek 
gibi gerekçelere dayandığı açıkbr. Hz. Ömer 
çoğu fıkhl meselelerle ilgili olmak üze
re SOO'ün üzerinde hadis rivayet etmiş. 
kendisinden başta Hz. Ali, Abdullah b. 
Mes'ud, Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. 
ömer olmak üzere birçok sahabi yanında 
Said b. Müseyyeb, Kadi Şüreyh, Esved b. 
Yezld ve Kays b. Ebu Hazim gibi pek çok 
tabii rivayette bulunmuştur. Hz. Ömer'in 
rivayet ettiği hadisleri Ebu Bekir en-Nec
cad Müsnedü 'Ömer b. el-ljattfıb (nşr. 
MahfOzürrahman Zeynullah, Medine 1415/ 
I 994) ve İbn Şeybe Müsnedü emiri'l
mü'minin 'Ömer b. el-ljattô.b (nşr. Ke
mal Yusuf el-H Ot, Beyrut 1405/ 1985) ad
larıyla bir araya getirmiştir. 

Kur'an ve Sünnet'te hükmü bulunma
yan meseleleri re'ye başvurararak hükme 
bağlayan Hz. ömer, Ebu Musa el-Eş'arl'
ye ve Kadi Şüreyh'e gönderdiği mektup
larda onları da re'y ile ictihada teşvik et
miştir. O devirde re'y, "Kitap ve Sünnet'te 
hükmü açıklanmayan meselelerin naslar
dan çıkarılan prensipler ışığında çözüme 
kavuşturulması" anlamında kullanılıyordu. 

Re'ye verdiği önem sebebiyle Hz. Ömer'in 
"ehl-i re'y" adıyla bilinen fıkıh ekolünün 
oluşmasında çok etkili olduğu kabul edilir. 
Irak'ta ortaya çıkan bu ekole Hz. Ömer'in 
etkisi onun en yakın müşavirlerinden Hz. 
Ali ve Abdullah b. Mes'ud vasıtasıyla ol
muştur. Hz. ömer'in re'yi kötülediğine ve 
sünnete aykırı gördüğüne dair rivayetler 
(İbn Abdülber en-N emer!, s. 417 vd.) iyi in
celendiğinde bunların Kur'an ve Sünnet' e 
başvurulmadan ortaya konmuş naslara ay
kırı görüşler hakkında olduğu görülür. Hz. 
Ömer, re'y ictihadına önem veren saha-
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bilerin başında yer almakla birlikte üzerin
de icma bulunanlar hariç re'y ile ulaşılan 
hükümlerin kesinlik taşıdığını kabul et
memiş, bunların nasla sabit hükümler
den ayrı mütalaa edilmesini istemiş, ehil 
olan herkesin ictihad yapabileceğini ve her
kesin istediği rey'e uyabileceğini söylemiş
tir (a.g.e., s. 318). Onun, hükmünü Kur'an 
ve Sünnet'te bulamadığı meselelerde Hz. 
Ebu Bekir'in görüşünü araştırdığı, bunun
la birlikte her zaman onunla aynı görüşü 
paylaşmadığı bilinmektedir. Nitekim Hz. 
Ebu Bekir, kendisinden sonra hilafet ma
kamına gelecek şahsı veliaht tayin etmek 
suretiyle belirlemeyi uygun gördüğü hal
de Hz. Ömer hilafet işini şura meclisine 
havale etmiştir. Re'y ile ulaştığı ictihadla
rından gerektiğinde dönmekten çekinme
yen Hz. Ömer bu hususu EbCı Musa el
Eş'ari'ye gönderdiği mektupta şu sözlerle 
teyit etmiştir: "Bugün verdiğin, daha son
ra tekrar düşünüp yanlış olduğunu anla
dığın bir hüküm seni hakka dönmekten 
alıkoymasın" (Darekutnl, IV, 206). 

Hz. ömer de Ebu Bekir gibi ictihadları
nı çok defa şura usulüyle yapmıştır. Onun 
başta Hz. Ali olmak üzere, Osman, Abdur
rahman b. Avf, Muaz b. Cebel, Übey b. 
Ka'b ve Zeyd b. Sabit gibi sahabenin ileri 
gelenlerinden oluşan bir istişare meclisi 
bulunmaktaydı (İbn Sa 'd, ll, 350) . Şura ic
tihadı yoluyla ortaya çıkan ihtilatsız hü
kümler bütün müslümanların uyduğu hü
kümler olarak kabul görmüştür. Görüş ve 
uygulamalarından anlaşıldığına göre Hz. 
ömer'in re'y ictihadında kıyas metoduyla 
masiahat ve sedd-i zerai' ilkeleri ağırlıklı 
bir yer tutmaktaydı. Onun EbCı Musa el
Eş'ari'ye yazdığı mektupta geçen şu ifade 
kıyasın hüccet olduğunu savunanların en 
önemli dayanaklarından biri olmuştur: "Ki
tap ve Sünnet'te bulunmadığı için hakkın
da tereddüde düştüğün hükümleri dik
katli bir şekilde incele; sonra benzerlikleri 
bul, ona görekıyas yap ve Allah'ın emrine 
en yakın olanı ve doğruya en çok benze
yeni seç." Hz. ömer'in ulaştığı birçok hü
kümde kıyas metodunu kullandığı görül
düğünden bazı alimler onu genellikle Ha
nefiler'e nisbet edilen kıyasa dayalı fıkıh 
ekolünün esas kurucusu kabul etmiştir. 

Genel olarak faydanın elde edilmesi ve 
zararın giderilmesini ifade eden maslahat
la "kötülüğe götüren vasıtaların yasaklan
ması" anlamındaki sedd-i zerai' Hz. Ömer'in 
ictihadlarında dikkat ettiği önemli pren
siplerdendir. Onun müellefe-i ku!Cıbun ze
kat hissesiyle ilgili tutumu, fethedilen top
rakları fethe katılanlar arasında bölüştür
meyip haraç mukabili eski sahiplerine bı-

rakması, bir kıtlık yılında açlık sebebiyle 
hırsızlık yapanlara ceza uygulamaması, 
Ehl-i kitap kadınlarla evlenmeyi tasvip et
memesi gibi ictihad ve uygulamaları öte
den beri değişik yorum ve açıklamalara 
konu olmuştur. Günümüzde "zamanın de
ğişmesiyle hükümlerin değişeceği" prensi
bi çerçevesinde yapılan tartışmalarda, de
ğişimin sınırlarını sübutu ve delaleti kati 
olan nasların getirdiği hükümleri kapsa
yacak derecede genişleten ve bu hüküm
lerin dönemin toplumsal şartlarına bağlı 
olarak geldiği, bu şartlar ve ortamın de
ğişmesiyle hükümlerin de değişeceği gö
rüşünü savunanlar Hz. Ömer'in yoruma 
müsait görünen bu ictihad ve uygulama
larına atıfta bulunurlar. Çoğunluğa göre 
ise konu derinlemesine incelendiğinde Hz. 
ömer'in bu uygulamalarının başka nasla
ra dayandığı veya hükmün uygulanması 
için var olması gereken illet ve şartların 
bulunmayışma bağlı olduğu ya da masla
hat ve sedd-i zerai' prensipleri çerçeve
sinde devlet başkanına tanınan yetki kul
lanımından ibaret olduğu görülmektedir. 
Hz. Ömer'in bu ictihad ve uygulamaları
nın diğer sahabilerin bilgisi ve onayı dahi
linde olması, fethedilen toprakların sta
tüsü meselesinde olduğu gibi bazı konu
larda sahabenin icmaının meydana gel
mesi de onun naslarla çizilen çerçevenin 
dışına çıkmadığını göstermektedir. 

Fıkıh tarihinde ehl-i re'y yanında ehl-i 
hadis adı verilen ekolün de sahabe nesli 
müctehidlerinin başında Hz. Ömer bulun
duğu için onun hem kendi döneminde hem 
de sonraki dönemlerde yaşayan farklı ekol
lere mensup müctehidler üzerindeki tesir
leri derin olmuştur. Bazı fakih sahabiler, 
Hz. EbCı Bekir ile ömer'in ittifak ettiği gö
rüşleri diğer sahabilerin görüşlerine tercih 
etmiştir. Fıkıh usulünde de Hz. Ebu Bekir 
ve Ömer'in görüşlerinin hüccet olup olma
dığı üzerinde durulmuş ve farklı görüşler 
ortaya konmuştur. İslam tarihinde siyasi 
ve idari birçok uygulamayı ilk defa hayata 
geçiren Hz. Ömer fıkhl görüş ve uygula
maları, EbCı Musa el- Eş'ari'ye gönderdiği 

İslam hukuku ve yargılama usulüyle ilgili 
mektubu (bu mektubun sıhhati ve muh
tevasının tahlili için bk. EBÜ MÜSA ei

EŞ'ARI) ve kendisine intikal eden davala
rı çözmede takip ettiği usulle hukukta bir
çok yeni prensibin ilk vazıı olmuş. yargıla
ma usulünün temellerini atmıştır. 

Hz. ömer'in fıkıh, tefsir ve hadis kitap
larında dağınık şekilde bulunan fıkhl gö
rüşlerini Muhammed Rewas Kal' ad Mev
su'atü fıJPıi 'Ömer b. el-ljattab adlı ese
rinde toplamıştır (baskı yeri yok, 1981). 



Ayrıca ibadetler. aile, ceza ve miras huku
kuna dair görüşleri Muhsin Koçak tarafın
dan Hz. Ömer ve Fıkhı adlı doktora ça
lışmasında bir araya getirilmiş, diğer müc
tehidlerin görüşleriyle karşılaştırmalı ola
rak delilleriyle birlikte verilmiştir. Ceza hu
kuku sahasındaki görüşleri Rüvey'l b. Ra
cih er-Rühayll incelemiş, teşri'deki meto
du da Muhammed Biltaci tarafından tah
lil edilmiştir (bk. bibl.) . Hz. Ömer'in sadece 
fıkhl yönünü konu alan çok sayıda tez ve 
makale bulunmaktadır (bir liste için bk. 
Mevsü'atü meşadiri'n-ni?ami'l-İslaml, II. 
48-49; lll . 143-144) 
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ÖMER b . ABDÜLAZİZ 
( j<y.l f ~ ~ yAI:. ) 

Ebu Hafs el-Melikü'l-Adil 
el-Eşecc Ömer b. Abdilaziz b. Mervan 

b. Hakem el-Ümevi 
(ö. 101/720) 

Emevi halifesi 
(71 7-720). 

_j 

61'de (680) Medine'de doğdu. Babası 
Mısır Valisi Abdülazlz b. Mervan. annesi 
Hz. Ömer'in torunu Ümmü Asım'dır. Ço
cukluğunun ilk yıllarını Medine'de dayıla
rının yanında geçirdi. Babası , küçük yaş
ta Kur'an ' ı ezberleyen Ömer'i Medine'nin 
tanınmış alimlerinden Salih b. Keysan'a 
emanet etti. Medine'de Enes b. Malik ve 
dayısı Abdullah b. Ömer başta olmak üze
re pek çok sahabiyi dinleme imkanı buldu. 
Ubeydullah b. Abdullah ile Said b. Müsey
yeb ve Urve b. Zübeyr gibi tabiinin ilk ta
bakasına mensup alimierin derslerini ta
kip etti. Daha sonra babasının yanına Mı
sır'a gitti ve ergenlik çağına ulaşıncaya 
kadar orada kaldı. 

Babasının vefatı üzerine (86/705) Hali
fe Abdülmelik tarafından Dımaşk'a çağrıl
dı. Burada halifenin kızı Fatıma ile evlen
di. 87 (706) yılında Hicaz valiliğine tayin 
edildi. Valilik merkezi Medine'deki ilk icra
atı. şehrin on meşhur fakihiyle görüşüp 
meseleleri kendileriyle istişare ettikten 
sonra karara bağiayacağını bildirmek ol
du. Yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasın

da beş defa hac emirliği yaptı. Halife 1. Ve
lld'in talimatıyla Mescid-i Nebevi'yi geniş
letti ve ResQlullah'ın namaz kıldığı diğer 
mescidleri yeniletti. Irak Valisi Haccac'ın 
uygulamalarını sert bir şekilde eleştirme
si görevinden azliyle neticelendi (93/712). 

Valilikten alındıktan sonra Dımaşk'a gi
den Ömer zalim valileri eleştirmeyi Halife 
Velld'in meclislerinde de sürdürdü. Velid'in 
ardından halife olan Süleyman, kardeşi 
Velid'in kendisini veliahtlıktan azietme te
şebbüsüne karşı direnen Ömer'i danışman
ları arasına aldı , oğulları ve kardeşleri bu
lunduğu halde son hastalığı sırasında onu 
kendisine veliaht tayin etti. Ömer b. Ab-

ÖMER b. ABDÜLAZIZ 

dülaziz 99 (717) yılında Süleyman'ın ölü
mü üzerine halife ilan edildi. Bu önemli 
görevin kendisine bilgisi dışında verildiği

ni söyleyerek affını istediyse de biat me
rasimine katılanların ısrarları üzerine gö
revi kabul etti (lO Safer 99122 Eylül 717). 
Halifeliği İslami kurallar çerçevesinde yü
rütmeye çalışan Ömer b. Abdülazlz, uy
gulamalarında esas almak için Hz. Pey
gamber'in ve anne tarafından dedesi Hz. 
Ömer'in yönetimle ilgili karar ve icraatları 

hakkındaki belgeleri topladı. Meşhur alim
leri kendisine danışman seçti. Ayrıca çe
şitli vilayetlerdeki alimiere mektuplar ya
zarak onların tavsiyelerini istedi. 

Ömer b. Abdülazlz'in ilk icraatı İstan
bul'u kuşatmakta olan Mesleme b. Ab
dülmelik'in ordusunu geri çağırmak oldu. 
Darende'yi tahliye edip halkını Malatya'ya 
yerleştirdi. 100 (718-19) yılında Bizans ta
rafından tahrip edilen Lazkiye şehrini ye
niden inşa ve tahkim ettirdi. Bu arada Ma
veraünnehir bölgesindeki fetih hareketini 
de durdurdu. Bununla birlikte sınırların 
korunması ve Bizans'a saldırı fırsatı veril
memesi için geleneksel yaz ve kış seferle
rini devam ettirdi. Azerbaycan'a saldıran 
Türkler hezimete uğratıldı. Pireneler'i aşıp 

Güney Fransa içlerinde ilerleyen ordular 
Toulouse şehrine kadar ulaştı . 

Halife Ömer saraydaki lüks eşyaları bey
tülmale koydurması. köle ve cariyeleri azat 
etmesi, halktan biri gibi yaşaması ve hut
belerde sadece halifeler için yapılan duayı 
halk için okunan umumi duaya çevirmesi 
gibi uygulamalarıyla Emevller'in gelenek
sel saltanat görüntülerine son verdi. İlk 
dört halifeyi örnek alan bu davranışları se
bebiyle Hulefa-yi Raşidin'in beşincisi sayı
lan Ömer idari. iktisadi ve içtimal sahalar
daki icraatlarıyla da aynı çizgiyi devam et
tirdi. İ dari alandaki icraatlarına halka zul
meden ve yolsuzluklara adı karışan valileri 
ve diğer memurları görevlerinden almak
la başladı. Onların yerine hangi kabileden 
olduklarına bakmaksızın dindar ve dürüst 
yeni memurlar tayin etti. Valilik, kadılık, 

vergi memur! uğu görevlerini halifelikle bir
likte dört temel esas kabul ederek özel
likle kadılık görevine hukuk bilgisi yanın
da takvasıyla temayüz etmiş alimleri ge
tirdi. Kötülüklerinden emin olunamaya
cağı gerekçesiyle çeşitli devlet daireler in
de çalışan gayri müslimleri görevlerinden 
uzaklaştırdı. Valilerin ticaretle uğraşması
nı ve hediye almasını yasakladı. Halka maz
lumun yanında olduğunu, memurlardan 
şikayetçi olanların doğrudan kendisine 
başvurabileceğini bildirdi. Cuma gününü 

53 


